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Moacir tira projeto que altera cargo e salário
o prefeito Moacir Bertoldi retirou projeto que dava aumento de 5% mas embutia mudança nos cargos e salários. Menos de 48 depois, mandou outro projeto, só com o reajuste. - PÁGINA 3

Torcedor delira com a volta
de Falcão em noite de empate
Quando ele chegou (foto), tudo parou no Wolfgang
Weege. O melhor do mundo se apresentou no intervalo
do jogo em que a Malwee empatou em 4x4 com Chapecó
pela Liga NacionaL "Agora vou encerrar a carreira no

futsal", disse o craque. Já o [uventus estréia dia 15 de
maio em casa contra o Atlético de Ibirama, definiu
ontem a FCE - PÁGINA 7

BEM-VINDO
CESAR JUNKES

Na segunda-feira o

Correio tirou um extra

com a entrevista em que
Falcão anunciava a sua

volta.A manchete "Falcão
é Malwee" correu logo
depois o noticiário em

todo o País..Um gol de
placa do seu jornal. \

PLENÁRIO PEGA FOGO

1 Cacá Pavanello vai entrar com

projeto para acabar nepotismo
o vereador Cacá Pavanello disse ontem à coluna Fatos &
Pessoas que vai entrar com um projeto para acabar o

nepotismo (contratação de parentes) na Prefeitura e na

Câmara. O vereador estava afastado para tratamento

médico e volta semana que vem. O projeto terá como base
também as denúncias da imprensa. - PÁGINA 2

GOVERNQ

LHS confirma vinda amanhã

para inaugurar trn do S. José

O governador Luiz-Henrique adiou -para amanhã a vinda a

Jaraguá do Sul, onde participa de uma série de inaugurações,
uma delas a daUTI do São José. E hoje às 14h30 o secretário
da Informação, Derly Anunciação, estará em Guaramirim

para o lançamento da Rádio 105,7 FM, no pavilhão do Par

que de Exposições "Prefeito Manoel de Aguiar". _- PÁGINA4

3702200

DEMORA

Garapeiras não suportam mais
r _ _ , "

_

prejuízo pelo atraso da Vigilância
As sete garapeiras de 'jaraguá do Sul estão passando por
dificuldades porque, mesmo com a liberação em Edital, não
podem vender caldo de cana enquanto a Vigilância Sanitária t
não determinar quais são as novas normas de higiene. A
Vigilância alega que está preparando as regras e que só

segunda-feira é que vai começar a liberar a venda. - PÁGINA 5
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Passo a passo
Diferente do antecessor,

o atual procurador-geral da
República, Cláudio Fonte
les, tem demonstrado
disposição para cumprir a

função exigida pelo cargo.
Além de outras ações,
pediu a abertura de inqué
rito para apurar .supostos
crimes de sonegação fiscal
e de evasão de divisas

praticados pelo presidente
do Banco Central, Henri
que Meirelles. Esta semana,

encaminhou ao Supremo
Tribunal Federal Ação
Direta de Inconstituciona

lidade, com pedido de
liminar, questionando a lei

que fixa o salário de

deputados estaduais em

75% do que ganham os

deputados federais.
A ação vai atingir

parlamentares de diversos
Estados, acostumados à

remuneração atrelada aos

salários dos colegas da
Câmara Federal. Fonteles

FRASES

assegura que a medida fere
a Constituição e contraria
o princípio da autonomia

dos estados. O parecer será
analisado pelo ministro

Gilmar Mendes. No
exercício da função, o ex

procurador-geral, Geraldo
Brindeiro ficou conhecido
como engavetador-geral ou
Geraldo engaveteiro.

oportunidade para pôr fim
aos privilégios regados com

dinheiro do contribuinte.
Aliás, na esteira da
moralidade, poderão incluir
o auxílio-moradia e demais
mordomias perfeitamente
dispensáveis. A nação, com
certeza, agradecerá o gesto
de responsabilidade em

nome probidade

.... Se a população insistir na indiferença,
permitirá a manutenção do status quo,
legitimando as ações da classe política

Alcunha atribuída a ele

pela oposição por causa do
hábito de engavetar pro
cessos contra, as autoridades
do governo ou políticos.

Se prosperar a ação de

Fontelles, as assembléias

legislativas deverão alterar
a lei que fixa os salários dos

deputados e adequá-los à

realidade de cada Estado.
A expectativa é que os

parlamentos aproveitem a

administrativa. Até porque,
o salário dos políticos, na'

maioria das vezes, é uma

afronta ao trabalhador.
O pior do enredo é que

os privilégios e as mor

domias acabam conquis
tando corações e mentes de
muitos daqueles que se

posicionavam contra até
serem eleitos. A decisão do

procurador-geral da Repú
blica é louvável. Todavia,

é preciso muito mais para
se buscar a justiça ou pelo
menos para atenuar o fosso
entre os salários dos
trabalhadores da iniciativa

privada e dos agentes
públicos. A solução está
nas mãos dos parlamen
tares, responsáveis pela
elaboração das leis e pela
geração dos privilégios.

Na outra ponta está a

população, responsável
pela eleição dos políticos e

patrocinadora da farra
oficial. Se insistir na

indiferença, permitirá a

manutenção do status quo,

legitimando as ações da
classe política, restando
lhe os reclamos de práxis.
O exemplo de Fontelles
deveria ser seguido por

aqueles que têm como

função constitucional
fiscalizar a aplicação do
dinheiro público. Che

gamos ao limite do
aceitável.

"Se puder fazer a eleição de morro abaixo por que vou fazer de morro acima? Mas se fizer de
morro acima tenho plenas condições de chegar. Tenho pulmão e velocidade para cheqar"

• Do governador Luiz Henrique sobre os cenários e alianças para as Eleições 2006.

<-

I Fatos & Pessoas I
fernando Bond ,

Cacá vai entrar com

projeto contra nepotismo
Drible da vaca
Sobre o fato da oposição ter "amarelado"
na hora de cobrar e de fazer um projeto
para conter a ânsia familiar que tomou
conta da cidade, Cacá Pavanello diz que já
sabe quais foram as pressões que
determinaram o recuo. Mas resolveu fazer
de conta que não viu para atacar onde
realmente interessa.

Terra de índio
A novela da demarcação de terras

indígenas na região ainda vai render.

Enquanto o deputado Oionei Walter da
Silva disse a esta coluna que as áreas il
serem demarcadas (e desapropriadas) é de
8 mil hectares, a Secretaria do
Desenvolvimento Regional de Joinville
trabalha com outro número: 12 mil
hectares. É uma baita diferença.

Aldeia na cidade
Em Balneário Barra do Sul, Araquari e São
Francisco do Sul órgão federal delimitou
áreas de reserva que, na prática,
inviabilizam os municípios, segundo os seus

prefeitos e a SDR Joinville. Só em Araquari,
ocuparia um terço do território, incluindo a

área industrial da cidade. Em São Francisco
do Sul, derrubaria a atividade portuária."A
Funai usou o mesmo critério para Santa
.Catarina e para Estados como o Amazonas,
onde há muito mais terra'; explica Joel

Gehlen, gerente da Organização do Lazer
da SDR e do comitê para a demarcação de
terras indígenas.

Cachimbo da paz
Joel Gehlen, que é um profissional de muito
bom senso, diz que "estamos elaborando
uma proposta alternativa. A intenção é criar
áreas menores, com subsídios de saúde para
os índios. Queremos valorizar o artesanato,
fazer disso um atrativo. Trabalhando com

escolas e visitas às áreas, estaremos
fortalecendo sua cultura'; acredita Gehlen .

Onda da 105,7
Mesmo com a ausência do governador
Luiz Henrique, que no final da tarde de

terça-feira resolveu mudar a agenda e

transferir para sexta-feira a vinda a Jaraguá
do Sul e região, está confirmada para hoje
às duas e meia da tarde a grande festa de

lançamento da Rádio
105,7 FM, de Guaramirim. Vai ser no

Parque Municipal de Exposições "Prefeito
Manoel Aguiar': Um dos sócios, Celso
Nagel, informa que a portaria do Ministério
das Comunicações autorizando o

funcionamento já foi publicada, o que é
mais um motivo de comemoração.

Somosdefé
Santa Catarina é o Estado brasileiro que
tem mais fé. Este é o resultado do estudo
Retrato das Religiões no Brasil, divulgado
ontem pela Fundação Getúlio Vargas, do
Rio, com a taxa de pessoas sem religião em

cada Estado brasileiro. Em Santa Catarina,
apenas 1,97% das pessoas não têm um

credo. Noves fora, dá menos de 100 mil
ateus.

fbond@ibest.com.br

Ao retornar semana que vem à Câmara,
o vereador Cacá Pavanello (PFL) vai dar
entrar num projeto de lei para moralizar

.

a contratação de parentes na Prefeitura
e no próprio Legislativo de Jaraguá do
Sul. Cacá ficou indignado com as

. reportagens dos jornais e das rádios

I; enumerando a grande quantidade de
, irmãos, mulheres, cunhados, sobrinhas.

.

e quetais que se aninharam na adminis-

: tração pública desde janeiro deste ano.

: Aliás, na cidade já corre a piadinha de
: que, em vez de ser um governo trans

: parente (a grande promessa eleitoral)
.este seria um governo "trasparente"
; Como o cenário não é cômico, Cacá
: Pavanello acha que faltou firmeza de

� parte da oposição na Câmara para dar
entrada num projeto contra o

nepotismo. "Teve muita gente 'ama
relou' na hora que viu que era bola

dividida'; diz Cacá, usando como sempre
o jargão futebolístico. Para ele, as

provas são' de nepotismo são irrefu
táveis, estão estampadas nos jornais, e
não é necessária nem muita prática
nem muita habilidade' para confec
cionar um projeto de lei consistente.
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Orius e bônus

Vivemos numa cidade privilegiada. No aspecto,
econômico, somos o terceiro pólo industrial do
Estado, gerador de emprego e renda e temos urna

renda per capita quase cinco vezes a média nacionaL
No que diz respeito ao meio ambiente, não resta

nenhuma dúvida que a natureza foi extremamente
generosa (algo que já disse em uma outra)
oportunidade). E no quesito qualidade de vida,
Jaraguá do Sul é um dos melhores municípios do
Brasil para se viver.

,

Por tudo isso, J araguá do Sul é reconhecida/
nacionalmente e até no exterior. Vez por outra, a�

1
cidade ganha um prêmio por uma ação ou projetai
governamental, sendo muitas vezes referência. Hoje,
temos o segundo IDH (Índice de Desenvolvimento,
Humano) de Santa Catarina e o 30º do Brasil.i
N úm e ro s que nos orgulham e nos enchem de)

confiança. Porém, apesar de todos esses 'dados1
positivos, Jaraguá do Sul sofre do mesmo mal' que'
assola os grandes centros do país ou mesmo dei
cidades que não têm infra-estrutura semelhante: ai
desigualdade social, uma realidade que fingimos não/
���

I
Enquanto a área urbana é assistida pelo poder:

público, nossa periferia padece da falta de recursos)

mínimos' que garantam a dignidade de milhares de.
famílias. Ainda temos alguns bairros e localidadesl
sem água tratada, rede de esgoto, energia elétrica,'
coleta de lixo, escolas, ruas pavimentadas, entre!
outros benefícios. São áreas abandonadas pelos;
sucessivos governos, que as vêm como eleitores, mas;
não como pessoas. Relegam a elas o sagrado direito;
de obter os serviços que os demais têm com os,
recursos dos impostos. São milhares de pessoas que;

pagam os impostos, mas .não têm o retorno merecido.
Precisamos acabar, o mais rápido possível, com

essa distorção, essa desigualdade social. Uma

cidade é 'formada por pessoas. Não há argumento'
que justifique a injustiça na aplicação dos recursos'
que são de todos, independente da classe sociaL:
Aliás, os carentes precisam mais da atenção dO

governe do que os privilegiados pela condiçã�
econômica. É preciso inverter as prioridades para
que possamos nos orgulhar de nossa cidade po)
inteira, e não em partes. Investir no social e,

humanizar as relações sociais e garantir qualidade
de vida, que traz consigo segurança, paz e justiça.

O nosso governo tem como foco principal a

humanização da cidade. Conhece as deSigualdades
e sabe da importância de investir para atenuar a

problemática e que é preciso avançar para que, num

futuro próximo, tenhamos uma cidade, além de

progressista e de econ'omia pujante, mais justa
socialmente. Assim, cabe a todos nós contribuirmOS
para o progresso econômico e social de nossa cidade.
O futuro já começou.

Ronaldo Raulino, presidente da Câmara de Jaraguá do sul
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I � Chororô

II MUit.OS comissionad.os envolvidos. nas
denúncias de nepotismo na Prefeitura

de Jaraguá do Sul não escondem a

! revolta pelas reportagens. E tentam

I transferir para a imprensa a culpa pelas
I !contratações dos parentes.

I Alguns chegam a insinuar perseguição.
E outros apelam para os "laços de

I amizade';quase que numa chantagem.
I. Éobrigação do repórter investigar e daI

•

imprensa divulgar os fatos,

principalmente nas administrações
públicas. O resto é choro por

conspirações inexistentes.

CAROLINA TOMASELLI

� Moacir tentou

lembutir no primeiro

lalterações no plano

Ide cargos e salários

I ]ARAGUÁ 00 SUL - o prefeito
IMoacir Bertoldi (PL)
lencamínhou, nas últimas 48

Ihoras, dois projetos que tratam do

'reajuste salarial dos servidores

municipais. O primeiro deles,
recebido pelei Câmara na terça
feira, além do aumento do salário,

.. (tinha embutido uma alteração noPlano 'de Cargos e Salátios.
Ontem pela manhã, o prefeito
resolveu retirar o projeto, que
voltou à Câmara apenas com o

reajuste salarial de 5%.
Noprimeiro projeto, o prefeito

propôs a alteração dos anexos 16,
26 e 36 da LeiMunicipaI3.169,
de 2002, "adequando-se a

estrutura administrativa da
Prefeitura à realidade hoje
existente''', De acordo com a

proposta, seriam criados outros
dois níveis - 10 e 11 -, e os

funcionários que hoje ocupam o

nível oito seriam repassados para
estes dois novos níveis, com
salários bastante superiores ao

anterior. Quantomaior o número
do nível, maior o salário.

Foram incluídos nestes dois
níveis os cargos de arquiteto,
engenheiro agrônomo," enge
nheiro de alimentos, engenheiro
cartógrafo, engenheiro civil,
engenheiro florestal, engenheiro
gUírnico,engenheiro sanitarista
e advogado (assessor jurídico).
Apesar de ter sido retirado de

�auta, o proj e to mos tra a

IUtenção do goverrio municipal
sobre o Plano de Cargos e

Salários, que deverá ser debatido
a partir do segundo semestre,
Como lembrou a presidente do

1 "",·,.;."",#tú'''''i\#A",,,,,ái """'1"'1'"

1

� Benefícios
o presidente da Codejas (Companhia
de Desenvolvimento de Jaraguá do

Sul), Jair Pedri, pretende se reunir com

representantes do Issem e da
Procuradoria do Município para
analisarem a possibilidade de incluir os
funcionários da autarquia em alguns
benefícios do Issem.
"Como celetistas, eles (os funcionários)
não têm direito a benefícios do Issem.

Dependem do INSS. Quero saber se é

possível e legal que sejam assistidos
em alguns casos pelo lssern" comentou
Pedri.

� Muyamigo
Vez por outra a veia pefelista do
vereador Evaldo Junckes, o Pupo (PT),
pulsa mais forte e o coloca em rota de
colisão com os correligionários
petistas. Ultimamente, o párlamentar
tem batido forte no partido, chegando
inclusive a declarar que o PT não tem
moral para cobrar o fim do nepotismo,
porque emprega vários parentes.
A relação de Pupo com o diretório de
Guaramirim e com alguns petistas da

região é cada vez pior. "Com um

correligionário deste, não precisamos
de adversário'; disse um líder local.

� Impasse
Por estar em desacordo com o

estatuto, a eleição para a escolha da
nova diretoria da Associação de
Moradores do Bairro Tifa Martins foi

suspensa. Apesar das intervenções da

Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores) e do
vereador Eugênio Garcia (PSDB), o
impasse continuou.
Diante da situação, o então presidente,
José Carlos Bertanha, renunciou.
Assumiu a direção da entidade o vice

Sérgio Pacheco, prometendo adequar
o estatuto ao novo Código Civil.

ARQUIVO/CORREIO

Idinei disse que ficou surpresa e secretário disse que foi um equívoco

o segundo projeto (o que vale), que já está na Câmara, prevê um

reajuste salarial de 5% aos servidores municipais da administração
direta, autarquias e fundações públicas, estatutários e celetistas, ativos
e inativos. Um segundo reajuste, desta vez de 2%, também já foi

prometido pelo prefeito Moacir Bertoldi, só que para o mês de julho.
O orçamento deste ano só previa 3,5% para reajuste dos salários.
O prefeito também acatou a sugestão feita pelo Sindicato de
estabelecer a proporcionalidade na concessão do auxílio-alimentação,
garantindo a todos os servidores o direito ao benefício. Antes, só
recebia o benefício quem trabalhasse pelo menos 30 horas semanais.
O secretário de Gestão, Marcelino Schmidt, lembrou que, de acordo
com o orçamento, o auxílio deveria ser pago só até fevereiro, mas
será mantido proporcional às horas trabalhadas. O valor do vale

alimentação é R$ 5,50.
A definição sobre o aumento dos salários e outros benefícios aos

servidores municipais veio depois de vários encontros entre o prefeito
e a diretoria do Sinsep. A proposta inicial do sindicato era 15% de

reajuste mas, segundo a presidente do Sinsep, é uma conquista. "Não
foi exatamente o que foi deliberado em Assembléia, mas foi bem
mais que a proposta feita pela Prefeitura inicialmente'; avaliou Idinei.

Sinsep (Sindicato dos Servidores

Públicos), Idinei Petry.
Segundo Idinei, um acordo

prévio firmado entre o sindicato
e o prefeito determinou que as

discussões sobre o Plano serão

realizadas com a participação do
sindicato da categoria. Quando
tomou conhecimento sobre o

primeiro. projeto, ela disse que
ficou surpresa, mas ligou
imediatamente para a Prefeitura,
que informou ter ocorrido um

engano e que o projeto já estava

sendo retirado da Câmara.
"Deixamos claro que o Sinsep é

contra essa reforma, porque não

contempla todos os servidores,

2 3
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uncionários que se encaixam no nível 8 passariam para os níveis 10 e 11 e receberiam o dobro do salário. Os demais funcionários continuariam com os mesmos salários.

..

mas apenas algumas funções",
disse.

O secretário de Gestão,
Marcelino Schmidt, também
disse que as discussões sobre o

Plano de Cargos e Salários serão
a partir de agosto e que foi "um

grande equívoco do jurídico ter
encaminhado essa proposta à

Câmara". Segundo ele, o que
ocorreu é que uma equipe
interna da Prefeitura já está

estudando a revisão dos salários
e que talvez, em função disso,
"alguém" entendeu de forma

equivocada e an�xou ao

projeto. "Mas não deveria ter

ido em hipótese alguma".

4 5

� Mostrando serviço
o primeiro ato do presidente foi enca
minhar ofício à Secretaria de Desenvol
vimento Urbano solicitando interven

ção na Parisi Transporte e Terraplana
gem. Os moradores alegam que a

empresa retira macadame do Lotea
mento Corupá de madrugada e que.os

.

veículos trafegam em alta velocidade,
inclusive nos finais de semana.

"Os moradores querem uma solução
imediata. Já pensam em fechar as ruas

próximas para impedir o fluxo dos
caminhões. Mas aguardaremos a

resposta da secretaria'; disse Pacheco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem Nº 047/2005 Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2005.

A presente proposta legislativa visa,
inicialmente, conceder, a partir de 1 º de abril do corrente, um reajuste de 5%

(cinco por cento) aos Servid�res Municipais da Administração Direta, das
Autarquias e das Fundações Públicas, estatutários e celetistas, ativos e

inativos, calculado sobre os vencimentos em vigor no mês de março de 2005.

o segundo projeto enviado à Câmara trata apenas do aumento do salário dos servidores municipais ....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem Nº 044/2005 Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2005.

A presente proposta legislativa' visa,
"

inicialmente, conceder, a partir de 1 º de abril do corrente, um reajuste de 5%
(cinco por cento) aos Servidores Municipais da Administração Direta, das
Autarquias e das Fundações Públicas, estatutários e celetistas, ativos e

inativos, calculado sobre os vencimentos em vigor no mês de março de 2005.

Propõe-se, ainda, a alteração dos
Anexos 16, 26 e 36, da Lei Municipal Nº 3.169/2002 e alterações subseqüentes,
adequando-se a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal à realidade hoje
existente.

... mas o primeiro, que foi retirado, trouxe embutido alterações no Plano de Cargos e Salários

- - - - - -

i 9 192 Médico do Trabalho
10 .24 • Arquiteto

41 Engenheiro Agrônomo
116 Engenheiro de Alimentos"
220 Engenheiro Cartógrafo
42 •

Engenheíro Civil
43 Engenheiro Florestal
117

, Engenheiro Químico
44 , Engenheiro Sanitarista

11 152 Advogado (Assessor
• Jurídico)

8 114
193
96
115
179
186
144
13

181
32
12
120

Analista de RH SR
Analista de Sistemas
Assistente Social
AuditorSR
Geólogo
Farmacêutico Bioquímico
Fisioterapeuta
'Médico
Médico Psiquiatra
Médico Veterinário
Odontólogo
Psicólogo

o projeto criava dois níveis (10 e 11) beneficiando funções, que passariam a ter salários bem superiores

6 8 9 10 11
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PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Leilão para o arroz de se
o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária
eAbastecimento, IvanWedekin, anunciou a realização pelaCompanhia
Nacional de Abastecimento (Conab), na quarta-feira que vem (27),
do primeiro leilão de Prêmio de Risco de Opções Privadas para arroz

colhido nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Resultado
de ação conjunta do governo e do setor privado, o leilão visa apoiar a
comercialização e garantir o nível adequado de preços aos produtores
rurais. Os compradores podem posteriormente leiloar o produto
arrematado para cooperativas. O diferencial desse tipo de leilão é que
as sacas restantes serão pagas pelo governo, ao preço de R$ 3 cada
uma. Esse valor é o prêmio de risco máximo, uma subvenção que o

governo está disposto a fazer para que comerciantes e indústrias de
arroz lancem essas opções a R$ 27 para cada 50 quilos.

,

Segundo leilão
o segundo leilão, por meio
do Sistema Eletônico de

Comercialização, está
previsto para o dia 4 de maio
e em cada um deles serão

ofertadas 100 mil toneladas,
o correspondente a 3.704

contratos de 27 toneladas. O

prêmio de risco máximo,
disputado pelos
compradores, é de R$ 3. Isso

significa que quanto maior
for a disputa pelo prêmio,
menor. será o seu valor.

Senai define
Diretores e assessores dos

Departamentos Regionais do
SENAI dos três estados do Sul
reuniram-se em Florianópolis
para definir os projetos
estratégicos regionais e

interregionais da instituição.
Foram-aprovados oito projetos
estratégicos regionais, nas áreas
de infra-estrutura, refrigeração
industrial, indústria moveleira,
automações industriais,
ambientais e construção
civil.Os projetos interregionais
são relacionados aos setores de

calçados, têxtil, mobiliário,
metrologia e ambiental.

Terceiro leilão
Em um segundo leilão à

parte, no dia 9 de maio, "as
empresas que vencerem e

comprarem o prêmio
automaticamente se

obrigam a fazer o

lançamento de contratos de

opção em que serão

beneficiados os produtores
rurais e as cooperativas'; disse
o secretário Wedekin.

Mercadoabre
A Rússia informou ontem ao.
governo que suspendeu o

veto à importação de carne

de boi e de porco de alguns
Estados brasileiros. Na

prática, o mais importante
Estado liberado foi Mato
Grosso.
redaçao@jornalcorreiodopovo.com.br

OOM���,wwmoomwruoomwrumruruoomruruoo�mmmrurnmwmmmmruruoowmru

ENCONTROS DE FORMAÇÃO
NO MARISTA

o colégio Marista São Luís desenvolve semanalmente com seus

educandos os Encontros de Formação.
A exemplo de anos anteriores o Encontro de Formação é uma

atividade da Pastoral, desenvolvida na quarta-feira no período de
aula e a data, previamente definida faz parte do calendário bimestral
de atividades.
Neste dia, é proporcionado ao educando de 50s do Ensino
Fundamental ao Terceiro ano do Ensino Médio, uma aula diferente,
que acontece na casa de Formação Sagrado Coração de Jesus no

bairro Amizade. O tema deste ano é
Solidariedade e Paz e entre as

atividades desenvolvidas a partilha,
dinâmicas de grupo, músicas, diálogo
e reflexão tornam-se muito

significativas, não deixando de
fortalecer os laços entre o grupo COLÉGIO.MARISTA
participante. lDi.,ijiltl

QUINTA-FEIRA,21 de abril de 2005

INVESTIGAÇÃO

Comissão vai apurar entrega de
cestas de Natal pela Prefeitura

CAROLINA TOMASELLI

.... Vereadores vão

investigar a origem
das cestas. Prefeito
diz que foi doação

GUARAMIRIM - A Câmara de
Vereadores vai instaurar, na

sessão de terça-feira, uma CI

(Comissão de Inquérito) para
esclarecer controvérsias sobre a

entrega de cestas de Natal pela
Prefeitura aos funcionários
públicos, feita em dezembro
passado. As bancadas do PT e

PMDB, que propõem a CI,
alegam que as cestas foram
"comprovadamente entregues,
mas não compradas e pagas e

nem devidamente comprovado a

sua doação, se assim se deu".
No dia 7 de dezembro de

2004, o prefeito Mário Sérgio'
Peixer (PFL) enviou a Câmara de
Vereadores um projeto de lei que
"autoriza a aquisição de cestas de
Natal para servidores públicos
municipais". O projeto foi
aprovado pelos vereadores e a Lei

2.909, de 2004, foi sancionada pelo
prefeito no dia 16 de dezembro.

Já no dia 17 de março último,

ARQUIVO/CORREIO

A Câmara de Guaramirim quer saber a origem de tantas cestas

a Câmara aprovou um pedido de

informações solicitando ao

prefeito cópia de notas fiscais,
entre elas sobre a compra de
cestas de Natal fornecida aos

funcionários, além da cópia dos

respectivos empenhos e dos

respectivos cheques. De acordo
com a Lei Orgânica do Mu

nicípio, o prefeito tem 30 dias

para fornecer as informações,
mas não fez.

LHS vem amanhã a Jaraguá
para série de inaugurações

FWRIANóPOus- A assessoria de govemador Luiz Henrique reúne no
imprensa do governador Luiz

Henrique da Silveira confirmou a

presença dele emJaraguádoSulnesta
sexta-feira.Ogovernadorvaiparticipar,
às 14h30, da inauguração da quadra
de esportes da Escola Estadual Prof
HeleodoroBorges,nobairroVila Lalau.
Às 16h ele inaugura a quadra de
esportes daEscolaEstadualProfJosé
Duarte Magalhães, na Barra do Rio
Cerro. O último compromissode Luiz
Henrique será a inauguração daUTI
doHospital eMaternidade São José,
marcadapara as.17h30.

Hoje, ogovernadoralrnoçaemSão
Joaquim, na Festa daMaçã. Ontem,
em Palhoça, ele participou da
assinatura do convênio para

pavimentação da rodovia SC 433,
trecho entre as praias do Sonho e

Pinheira. E Curitibanos será sede do
comando administrativo doEstado na
segunda-feira. É que neste dia o

município secretários -regionais e

secretários setoriais para uma reunião

do colegiado em que será feita

avaliação dos trabalhos de cada pasta.
Esta será a primeira vez que uma

reunião do colegiado é realizada fora
daCapital.

De acordo com a secretária de
Desenvolvimento Regional, Cida
Costa,omunicípiodeCuritibanosvem,
ao longodosúltimosanos, comaefetiva
participação da Secretaria Regional,
priorizandometas, bemcomo realizan
do ações e obras de grande vulto.

"Somente com a descentralização,
que além de trazer ao interior um
evento como este, é possível tomar
decisões rápidas, eficazes, e dentro de
um cronograma realizar obras
debatidas com a sociedade, onde seus
representantes junto aoConselho da
SDR, priorizam o melhor para sua

cidade e região", afirmouCidaCosta.

LHS assinou ontem convênio para asfaltar a rodovia SC-433

Depois deste e de outros

pedidos de informações dos
vereadores não serem atendidos,
a Câmara acionou o Ministério
Público, que deu ao prefeito um

prazo de cinco dias para responder
os pedidos, sob pena de infringir a
Lei de Improbidade Admi
nistrativa. Na última quinta-feira,
dia 14, Peixer então enviou um

ofício à Câmara afirmando que
"a concessão de cestas de natal,

em dezembro de 2004, não tev�
nenhum custo ao erário público
municipal". �

Na fita cassete enviada pel�prefeito a Câmara, o secretário d�Administração e Finanças, Jair
Tomelin, afirmou que "as cesta�
de Natal foram todas doadas por
terceiro, que adquiriu as mesmas

junto a Rede de Postos Mime, não
onerando a Prefeitura". "Quem'
doaria cestas de Natal no valor d/ G

aproximadamente R$ 25 mil! N
troco de quê? Onde está ob

1

comprovante desta doação'
devidamente acompanhada d:!'
respectiva nota fiscal de doaçãd1
se de fato existe?", questionavam'
os vereadores no requerimento. j

A partir da instalação da)
comissão, na terça-feira, serádaddl
um prazo de 60 dias úteis para que'
sejam concluídos os trabalhos, corJ
possibilidade de prorrogação pai)
mais 45 dias, conforme determiná'
a Lei Orgânica. A comissão será!
formada por três vereadores, um
do PMDB, um do PP e um do PT,J
indicados pelos respectivos líderei'
das bancadas.

O secretário de Admínís-'
"

tração da Prefeitura, Jair Tomelin,
disse que primeiro vai se inteirar
sobre' 'á" CI" para só depbls s(
pronunciar s?bre o assunto.

._

CESAR JUNKES

Ponte encurta distâncias aos

moradores de Guaramirim

de comprimento e 10,5 metros de

largura, com 1,5 metros de passeiO
para cada lado. O prefeito Máno

Sérgio Peixer destacOu a

importância da obra, dizendo q�e
"a ponte vai promover a expansao
do crescimento econômico de,
Guaramirim, e que atende un

antigo anseio da comunidade,
acalentado há mais de 30 anos".

V· nteO ex-deputado �e

Caropreso recebeu uma placa do
r . íd maior

prereito por ter consegui o a

parte do dinheiro para a obra, que
. ada

teve a ordem de serviço asstn

b d 2002.
no dia 27 de setem ro e

d
"Mesmo não sendo do partido o

di osiçãoPrefeito colocou-se a ISp
,

. dos
dele, mostrando estar aCllna "
. . olíticOS ,

mteresses pessoais e P
. I

discursou o mestre de ceritnont3
.

Ex-deputado recebeu uma placa do prefeito Mário Sérgio Peixe r

GUARAMIRIM - A prefeitura
inaugurou ontem a ponte
Bartolomeu Spézia, que faz a

ligação entre os bairros Avaí,
Escolinha e Bananal do Sul. A

ponte vai encurtar a distância para
os moradores em aproxima
damente seis quilômetros ao centro
da cidade. No total, foram
investidos R$ 1,1 milhão - R$ 700
mil do governo federal através da
emenda apresentada pelo então

deputado federal Vicente
Caropreso e o restante de

contrapartida do município.
Estavam presentes o senador Jorge
Bornhausen e o presidente da
Assembléia, deputado JúlioGarcia.

Construída sobre o Rio Itapocu,
a ponte ocupa uma área de 1.050
metros quadrados, tem 100 metros
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CALDO DE CANA

PANORAMA

Fiscais da Vigilância ainda
N •• • .

nao 'vistoriaram garapelras
MARIA HELENADE MORAES

� Apesar das

�romessas e do

édital de liberação,
até agora nada

JARAGUÁ DO SUL - Os

garapeiros da cidade ainda estão

esperando a visita dos fiscais da

. Vigilância Sani�ária para receber a
orientação sobre as novas normas

de higiene exigidas. A visita dos

fiscais está sendo prometida há

duas semanas, mas até ontem

ninguém apareceu nos pontos de

venda de caldo de cana, o que tem
causado indignação aos

comerciantes. Eles aguardam a
J

liberação da venda da garapa,

snspensa em Jaraguá do Sul e no
Estado desde o dia 21 de março,

quando ficou provada a

contaminação do Mal de Chagas
por ingestão de caldo de cana.

O dono da lanchonete Alaska,
�o centro da cidade, lnésio Jones,
que tinha no caldo de cana o

carro-chefe, se diz desrespeitado
com a atitude da Vigilância.
"Vieram lacrar aminhamáquina e

�unca mais apareceram. A gente
, I �abe que a situação mudou, mas

deveri�' ser obrigação deles nos

dizer o que devemos fazer. Vamos

esperar mais alguns dias, se

Ônibus
Hoje as linhas vão circular
com horário de Domingo,
nos outros dias é normal.

Hospitais
-�...... Jaraguá:

274-3000 -

Plantão para
emergências
funciona
norm.al24h

São José: 371-1977 - Plantão para
emergências funciona normal24h
Guaramirim: 3730048 - Plantão
para emergências funciona
normal24h

Farmácias
Catarinense (em frente ao Corpode Bombeiros)
Funciona 24h por dia

Posto de
saúde
Pama J: fecha
hoje e reabre
amanhã.das
7h30 às 20h30
e no sábado

das 7h30 às 11 h30

�arna II: fecha hoje, reabre amanhã,
1 ���� às 18h e no sábado das 7h30 às

Garapeira Alaska: aguardando a Vigilância agir para poder voltar com seu principal negócio

nenhum fiscal aparecer,

pretendemos ir em comitiva até a

Prefeitura para reclamar. Afinal,
estamos há um mês sem vender
caldo de cana", afirma [ones.

A assistente de Vigilância
Sanitária Nilciane Costa garantiu

Prefeituras
Jaraguá do Sul: fecha hoje e

reabre amanhã em horário normal,
das 7h30 às 11 h30 e das 13h às
17horas.
Schroeder: fecha hoje e a rnan hã
trabalha pela manhã.das 8h ao

meio-dia
Massaranduba:fecha hoje e.
retorna na segunda-feira, das 8h30
às 11 h30 e das 13h30 às 16h30.
Corupá: vai emenda r o feriado e

volta a atender na segunda, das 8
às 12 horas e das 14 às 17ho raso

Guaramirim: fec ha hoje e ama nhã
abre em horário normal, das 8 às
12horas e das 13 às 17 horas.

Comércio de
Jaraguá do Sul
As lojas do centro fecham hoje, mas
abrem amanhã e no sábado em

horário normal.
Shopping: As lojas ficam fechadas

hoje,mas a praça de alimentação e os

cinemas funcionam no horário das
10h às 22 horas,
Amanhã tudo
volta ao

normal.

Supermercados
Angeloni: Abre hoje das 8 às
21110ra5.
Breithaupt: O Hipermercado
do Shopping abre hoje das 8 às
22 horas. As outras lojas da rede
abrem das 8 às 21 horas,
Brasão: Abre hoje, das 8 às
21 horas e no domingo também,
das 8 às 13 horas

ontem que as visitas começam na

segunda-feira. "Não estamos

querendo criar empecilhos. Não
mandamos nenhum fiscal ainda

porque estávamos elaborando o

auto de intimação com as

exigências", argumenta Nilciane.

lixo
Hoje. não vai ter
recolhimento de lixo nos

bairros, Amanhã, sábado e
domingo é normal.

Bancos
Fecham
hoje e

reabrem
amanhà é
normal,

Procon
fecha hoje e reabre
amanhã das 7h30 ás
11h15 e das 13 às
16hora.s

Telefones úteis
Polrda Rodoviária
Federal: 191
Policia Rodoviária
Estadual: t 98
Bombeiros: 193
polrcia Militar: 190
Defesa Civil: 199

Delegacia Regional: 370-
8383
Celesc: Plantão pelo
telefone 0800480196
Samae: Plantão pelo
telefone 115

Segundo ela, todos os comerciantes
que manipulam alimentos terão

que se enquadrar na RDC -216,
um conjunto de normas técnicas

que inclui curso de capacitação de
pelomenos um funcionário de cada
comércio que vende alimentos.

Subestação da Celesc garante
energia por mais 20 anos

}ARAGUÁ DO SUL - A
Grantel Engenharia tem prazo
de 8 meses para entregar a

subestação e linha de
transmissão do Rio da Luz, perto
da Nanete Malhas, em uma área

de 4 mil metros quadrados
adquirida pela Celesc. A ordem
de serviço autorizando o início

da obra foi assinada no dia 18 de

março pelo governador Luiz

Henrique da Silveira, que veio

a Jaraguá do Sul especialmente
para tratar desse assunto. A

subestação vai custar R$ 5,1
milhões. O dinheiro é da Celesc.

Até ontem a obra ainda não
havia sido iniciada, mas o

gerente regional da Celesc, Luiz
Melro, diz que não deve

demorar, já que a empreiteira
que venceu a licitação tem 240
dias para entregar a obra a partir
da assinatura do contrato. A

subestação é de 138 mil volts e

vai garantir abastecimento de

energia para Jaraguá do Sul e

região por mais 20. anos. "O
linhão que vem de Blumenau,
construído há sete anos, já previa
essa subestação, mas por

questões financeiras, ela não foi
construída", disse Melro,
lembrando que a obra foi adiada
três vezes.

Ainda de acordo com Melro,
esta nova subestação vai permitir
a instalação de novas empresas
no município e o aumento da

capacidade da produção das já
existentes.Além disso, vai dar
mais qualidade e confiabilidade

I
Terreno onde vai ser a subestação:

I

ao sistema. "Hoje, se um hotel i
como o Plaza quisesse se instalar I
no Centro de Jaraguá do Sul não'
seria possível porque nãol
teríamos energia para oferecer I
devido à sobrecarga da!
s ubes tação do Centro", 'Iexemplifica o gerente.

Jaraguá do Sul e região conta iatualmente com subestações de I
34,5 mil volts em Nereu Ramos,

I'Corupá, Guaramirim, Barra do
Rio Cerro e Schroeder. AI

subestação do Rio da Luz terál138 mil volts de capacidade.
I"Com essa construção, vamos ter

condições de transferir ai
subestação da Barra do Rio Cerro i
para o Bairro Chico de Paulo",:
comenta Melro. De acordo com;
ele, outra vantagem é que todas:
estarão interligadas, o que vai!
facilitar as manobras e:
transferências de energia sempre
que for necessário.

Projeto usa a educação
para mudar o luturo
d8 iov8ns no 08S18.

Um nO\l(} modelo de ressocialização de adolescentes tem apresentado bons
resultados em Concôrdia. É o Centro de Internamento Provisõrio � ctr. Lá.
Jovens que acabaram envolvidos em infrações têm uma chance real de mudar

seufuturo. Além de continuar com ()�5' estudos, eles também freqüentam cursos

e oficinas profissionalizantes, Para a Carmem, que viu seu filho mudar para
melhor depois de passarpelo Centro, projetos assim são fundamentais. Epara
o Governo, é uma amostra de que o caminho para um Estado mais seguro

passa pela educação.

Secretaria de EstadO da
Segurança Púbica e
Defesa do Cldallão
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A PRIMEIRA MISSA DE BENTO IXVI

Papa confessa que não se sentia apto à missão
DA REDAÇÃO - Em obediência

a tradições seculares, o ex-cardeal
Joseph Ratzinger celebrou, em
latim, sua primeiramissa como Papa
BentoXVI. Namissa que encerrou
o Conclave, o processo eleitoral do
líder da Igreja Católica Romana,
naCapela Sistina, o novo Pontífice
expôs os princípios que devem

.

nortear a Igreja nos próximos anos
e prometeu dar continuidade à

obra de João Paulo II e confessou
que não se sentia apto a tomar-se

Papa. Mais tarde, Bento XVI fez
sua primeira aparição pública fora
do Vaticano: foi visto entrando e

saindo de seu apartamento em

Roma, onde passou cerca de duas
horas. Nesse breve período, cerca
de mil pessoas aglomeraram-se
diante do prédio para vê-lo.
"Estou realmente comovido", disse
Bento XVI aos fiéis, que o

saudavam calorosamente na saída.
Com o tradicionalmanto papal e o
solidéu branco, o Papa sorriu

abertamente, acenou para a

multidão com as duas mãos,
enquanto ouvia os gritos: "Bento!
Bento! Bento!" O Papa saiu do

prédio, parou para abençoar várias
crianças pequenas, fazendo o sinal
da cruz e colocando a mão sobre
suas cabeças. Acompanhado dos

guarda-costas, o Papa entrou

numa limusine Mercedes preta
com a placa papal - SCV1, para
Stato Citta' Vaticano 1 (Cidade
Estado do Vaticano 1) - e voltou
na direção da Praça de São Pedro.
O ex-cardeal Joseph Ratzinger
tomou posse nesta quarta-feira dos
aposentos papais no Palácio
Apostólico, no Vaticano. O

apartamento estava selado desde
a morte de João Paulo II, em 2 de
abril. Foi ali que o Papa morrey.
Os aposentos, agora, devem passar

por breves reformas. Bento XVI,
que será coroado Papa na missa de
domingo, terá um encontro com a

imprensa no sábado - um

compromisso que havia muito o

Papa João Paulo II não se, impunha.
MISSA - Em sua mensagem

na missa, que deixou para o final
da celebração, o novo Sumo
Pontífice destacou que sua meta é

continuar a obra de seu "amado e

grande antecessor João Paulo II".
Ele também se most�ou aberto a

manter o diálogo entre as religiões
e a implementar as reformas do
Concílio Vaticano II. Amissa, que
começou às 9h (4h de Brasília),
teve uma hora e meia de duração
e foi vista, através de telões, na
Praça de São Pedro.

Alemães querem reformas
DAREDAÇÃO - Setenta e seis por

cento dos alemães dizem-se alegres
com a escolhado compatriotaJoseph
Ratzinger para a liderança da Igreja
Católica Romana, mas uma

proporção aindamaior - 87% - espera
do novo Papa reformas profundas,
como a equiparação da mulher ou
fim do celibato de sacerdotes.Os
dados são de uma pesquisa do
Instituto Dimap, feita nas primeiras
24 horas desde a eleição de Bento
XVI, entre 529 pessoas.

Três quartos dos consultados
disseram-se alegres, como alemães,
com o fato de o novo Papa ser deste
país. Mas apenas 63% vêem nele a

pessoa adequada para o cargo.
A imensamaioria diz terexpectativas

de que, tendo em vista a trajetóti
de Ratzinger e a situação da Igreja�
parecem pouco realistas: como que!
as mulheres ocupem os mesmosj
postos dos homens na hierarquia
eclesiástica- como já ocorre e�
algumas igrejas protestantes, que
aceitammulheres como bispos. Na
Alemanha, a Igreja protestante tê�'
o mesmo peso da católica.A bispal
evangélica de Hanover, Margot
Kaessmann, comentou, em

entrevista à emissora de TV NTY,1 ),
que tem muita pena de que tantas'
teólogas católicas valiosas sejam)
desperdiçadas e que o Vaticano nãol
se abra mais às mulheres, quando'
elas são as mais ativas nas)
comunidades.Papa deixa claro que não vai arredar pé de convicções e dogmas

Deputados afastam president�
e povo sai às ruas no Equador;

Em sua primeira missa, o novo Papa traçou seus objetivos e

deix.ou claro que seu pontificado seguirá de perto a

trajetória do polonês Karol Wojtyla, cujo papado
caracterizou-se por amplos contatos com outras religiões,
esfórços pela aproximação dos cristãos e vastas

peregrinações pelo mundo, apregoando paz.Bento XVI

disse que não se sentia digno do cargo, depois de ter sido
eleito pelos cardeais, mas acreditava que João Paulo II -

cuja canonização depende agora dele - o estava guiando.,
"Por um lado tenho um sentimento de incompetência e

de confusão a respeito da responsabilidade que me foi
concedida ontem (terça-feira). Mas por outro lado sinto uma

profunda gratidão a Deus, que não abandona seus

seguidores e sempre os g.uia"- afirmou Bento XVI.
Na mensagem, o novo Papa disse vai trabalhar para unir

todos os cristãos e que para isso somente o sentimento
,-

não basta:- São necessários fatos concretos que penetrem
nas almas e movam as consciências - afirmou.
Bento XVI - que no passado, como cardeal Ratzinger, irritou
outras igrejas cristãs dizendo considerá-Ias incompletas -

afirmou que deseja manter "um diálogo aberto e sincero"
com outras religiões e que fará tudo o que estiver ao seu

alcance para promover o ecumenismo.
O novo Papa se referiu a João Paulo II várias vezes, incluindo
uma referência ao testamento do Pontífice, que morreu
em 2 de abril, em que havia manifestado seu desejo de

que fossem aplicados os princípio do Concílio Vaticano II.

DA REDAÇÃO - Uma maioria

de deputados opositores ao governo
equatoriano, reunidos em uma sede

provisória do Parlamento, afastou
ontem o presidente do Equador,
Lucia Gutiérrez, em medida não

reconhecida pelo Executivo. Após
o anúncio, uma multidão saiu às

ruas. Um grande aparato policial
controla os manifestantes. A
decisão legislativa foi aprovada com
60 votos' dos 62 legisladores
presentes. O vice-presidente,
Alfredo Pal'acio, foi designado
como novo presidente. [

As Forças Armadas doEquador
retiraram o apoio ao presidente
Lucia Gutiérrez, segundo um

comunicado lido pelo ministro da

Defesa, Nelson Herrera. Herrera
leu um comunicado onde anuncia
a decisão de retirar o apoio ao

presidente, que poucos minutos

antes havia sido destituído pelo:
Congresso. "O coronel Lucío
Gutiérrez abandonou o cargo dei

presidente e em conseqüência:
devem operar os mecanismos de,
sucessão constitucional", afirma
textualmente a moção votada, o,

secretário-geral da presidência;
Carlos Pólít, disse que o gov�rno h

desconhece a decisão dOI
Parlamento.Centenas de estud:m.j
tes equatorianos atearam fog� na�
portas 'do edifício onde funclOn�
provisoriamente o Parlamentod9
país hoje pelamanhã, em protestq
contra o governo do presidente
Lucia Gutiérrez. Os manifestantei
entraram nas instalações dg
Parlamento, no ceriiro de Quito;
levando uma tocha. Poucoé
minutos depois chamas foram
vistas na porta do edifício dd

I

Legislativo. i
I

o Papa Bento XVI oferece o corpo de Cristo na primeira missa

CORREIO TV
Record aposta tudo no Brasileiro

,

O Campeonato Brasileiro de futebol é a grandé atração esportiva da Record
deste ano. Em 2004, a Record se desenvolveu na captação de áudio e vídeo em

.suas transmissões esportivas. Neste ano, a principal novidade será a pós-
: produção. Com a compra do software Cyber Graphics (consiste na inserção de

'objetos 3D, vídeos e animações em um estúdio convencional e também uma

:ferramenta perfeita para cobertura de eventos esportivos), um produto da Orad

;(empresa líder na produção de softwares para criação de cenários virtuais,
:imagens para inserção ao vivo, eventos esportivos e publicidade virtual), a

'emissora se colocou no mesmo nível de todas as empresas internacionais

.que fazem eventos de tamanha importância como o Campeonato
Brasileiro.

Até O lay-out
.

A música "Soy loco por ti América" na entrada e

na volta dos comerciais é só o início das

mudanças na novela de Glória Perez. Hans

Donner desenvolve um novo visual para a vinheta
de abertura. E Glória Perez e Marcos Schechtman,
novo diretor de "América'; passaram dois dias em

São Paulo esta semana participando dos primeiros
grupos de discussão da novela. Quem conhece

.

Glória Perez sabe que ela não vai se deixa abalar

por crises e enfrenta até tsunami. Quem já
enfrentou o assassinato de uma filha (Daneilla
Perez) no meio de uma trama que ela própria
estava escrevendo nâo se abala por qualquer
coisa.

Caracteres
Tecnologicamente, a Record irá trabalhar com um sistema de caracteres de

primeiro mundo. Estatísticas em tempo real dentro daquilo que é feito de mais
moderno no mundo do futebol. A estréia deste mecanismo acontece neste

domingo nas partidas da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16h, a
Record transmite, ao vivo para o Estado de São Paulo e para Porto Alegre, o jogo
entre Fluminense (RJ) e São Paulo (SP). A outra partida será entre Internacional

(RS) e Botafogo (RJ), com transmissão para todo o Brasil, menos para São Paulo
e Porto Alegre.

Já apareceu
As mudanças em "América"começam a surtir efeito
até mesmo antes do esperado: a audiência chegou
a 37 pontos no sábado. Na última sexta-feira, a
novela marcou média de 38 pontos. E o capítulo de
anteontem obteve média de 42 pontos.

VivaZezé
No ar em "Floribella" novela da Band, Zezé Motta (foto) fará o

longa-metragem "O cobrador'; de Paul Leduc. A atriz foi
,

convidada para interpretar uma policial que trabalha tambem
como secretária.I,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTE

DE VOLTA PRA CASA

Falcão é apresentado em noite de festa
JULlMAR PIVATTO
�

� Melhor do mundo

foi apresentado no

intervalo do jogo
contra Chapecó
J

sentia essa emoção. Espero estar

prontoo quanto antes pra chegar na'
minhamelhor forma", disse o jogador.
Sobre a volta, Falcão se sente aliviado.
"Quando eu saí da sala depois de
acertar a volta senti uma alegria
grande".

Para o diretor de futebol Cacá
Pavanello, omomento foi histórico.
"Ficamos na frente de clubes como

Santos, Flamengo, Paysandu e até

mesmo do Japão. Frente a tudo isso

podemos considerar essemomento de
hoje". ,

O JOGO - A partida começou
melhor para aMalwee. Quando Éka
marcou o primeiro gol, aos 2'34",
imaginou-se até uma goleada. Mas

menos de vinte segundos depois,
Buraco, ex-jogador da Malwee,
empatou o jogo. A Malwee

pressionava e quando não esbarrava
no bom goleiro Careca, perdia
chances na cara do gol.

Para a segunda etapa, aMalwee
voltou pressionando, mas quem
marcou primeiro foi Chapecó. Aos
2'56" Gustavo Néri marcou. Os

jaraguaenses empataramumminuto

depois, com James. Aos 5'6",
Fernando marcou o terceiro do

Chapecó e, na saída de bola, James
empatamais uma vez. O quatro gol
do time do Oeste saiu aos nove

minutos e, aos 30' 14" o goleiro
Marcinho empatou o jogo.

JARAGUÁ00 SUL-O empate em

4x4 entre Malwee e Chapecó foi

frustranteparaa torcida. Masomaior

momento da noite foi o intervalo.O

craque Falcão,melhor domundo no

utsal em 2004, foi apresentado
'oficialmente para a torcida e vestiu a

camisa 12sob aplausosde todos. "Volto

pro íutsal pra ficar. Foi uma boa

experiência, num grupo campeão,
mas eu sou novo para o futsal e velho

para o campo", disse o craque.
Falcão entrou em quadra no

inteIValo do jogo, juntamente como

gestor de empresas Guilherme

Weege. E foi dasmãos de Guilherme
que o melhor do mundo recebeu a

omisa 12. A torcida gritou o nome

do craque, que retribuiu o carinho

andando pelas arquibancadas e

dando autógrafos. "Esse carinho é

muito bom. Eu sempre procuro
retribuirporque eu sou assimmesmo",
afinnouomelhor domundo.
Durante todo o tempo, Falcão

estava feliz. Distribuiu sorrisos para a
torcida e prometeu retribuiro carinho,

, �em quadra. "Fazia tempo que não O pivô Éka (E) foi o autor do primeiro gol da partida
, ,

FOTOS, CESAR JUNKES

Falcão distribuiu autógrafos nas arquibancadas e foi cercado principalmente pelas crianças

Leco chuta e é barrado na forte marcação do time do Oeste

I

I

I Guilherme Weege entrega a camisa 12 para o melhor do mundo Torcida saúda Falcão, que estréia no próximo sábado em casa
I

IJuventus estréia no dia 15 de maio contra o Atlético

}ARAGUÁ DO SUL - Acabou o

impasse. A reuniãb do Conselho
l'éc '

I niCo do, Campeonato
i Catarinense da Série A2 definiu
'o '

! Início da competição. O
: Juventus estréia em casa dia 15
'..de .

'

Ib'
mala, contra o Atlético de

t Irailla, atual vice-campeão, atarinense. A tabela oficial só
'Berá dí
r, lvulgada na próxima
·�ema
;(F

na, quando a FCF

fp ederação Ca tarinense de

l Utebol) Volta a trabalhar.
l A forma de disputa continua
!a mesilla. No primeiro turno, os
.quatro '

,

I f d
'

"f pnmelros c assi ica os se
�,rl tentam no quadrangular final

para decidir o título. O campeão
do turno garante vaga na Série
C do Brasileirão deste ano. Caso

que não vale para J uventus,
Brusque, São Bento ou Caxias,
pois eles ainda não disputam a

Série A do Catarinense. No

returno, a mesma forma de

disputa, com a diferença que o

campeão não garante vaga em

outra competição.
Os campeões de cada turno,

mais dois times com melhor
índice técnico se enfrentam no

quadrangular final da

competição, para decidir o título.
Caso um time conquiste o turno

e o returno, classifica-se o terceiro

time commelhor índice técnico.
O campeão da SérieA2garante
vaga na Série C do Brasileirão em
2006.

SURPRESA - O técnico do

J uventus Gilmar Silva ficou

surpreso com a notícia, pois foi
informado através do Correio
do Povo. "Eu estava treinando
até agora, não tava em contato

com o nosso representante na

reunião". A mudança da data
não agradou ao técnico. "Eles
não avisam ninguém. É ruim

porque a gente se prepara para
uma coisa e depois é outra",

disse Gilmar.
Sobre o adversário, Gilmar

disse que será difícil, mas

também não previu moleza para
o Atlético. "Não tem time fácil.

Aqui dentro quem pode mais

chora menos. Pra mim o Atlético
é um time como qualquer outro".
Sobre, os primeiros treinos com

bola, Gilmar disse que acredita
na qualidade do grupo, mas

ainda não testou nenhum

esquema. "Eles acabaram de sair
de uma semana pesada de
trabalho físico. Estamos fazendo
trabalho de dois toques, para não

forçar muito".

LINHA DE FUNDO..._______,
JULIMAR PIVATTO

Uma semana
A reunião do Conselho Técnico do Campeonato Catarinense

da Série A2 decidiu adiar em uma semana o início da

competição. A tabela nova também precisa ser 'homologada,
por isso ainda não foi divulgada. Mas agora, com essa definição,
fica mais fácil para o Juventus montar um trabalho específico
para essa data. Até lá, espera-se que a comissão técnica já
tenha formado o time. Mas gente que freqüenta o João

Marcatto já dá palpite sobre a escalação.A base é mesma do

ano passado: Adilson, Pereira, Acássio, Careca e Zé Maria;
Leandro, Fábio Lopes, China e Giovane Fleck (Fabinho);Thiago
Paulista e Tainha.

Convocação
Duas atletas da equipe de
atletismo Apa/Malwee/FME
foram selecionadas para os

Jabs (Jogos Abertos

Brasileiros). Sally Mayara
Siewerdt e [V1iriely Cristina

dos Santos competem nos

dias 28 e 29 de maio em

Campo Grande (MS). Sally
foi convocada para os

100m rasos e

revezamentos. Miriely,
destaque da equipe em

2004, disputa os 100m com

barreiras, salto com vara e

revezam e ntos.

Aquarela
o técnico Carlos Alberto

Parreira ficou todo prosa
com o lance de RS 7.200

alcançado por seu quadro
que retrata uma igreja de

Angra dos Reis, arrematado
num leilão beneficente

esta semana no

Copacabana Palace, no Rio.

O quadro foi feito em

parceria com seu professor
de pintura, o artista plástico
Romanelli.

Olesc
Jaraguá do Sul já inscreveu as

18 modalidades que

participarão da Olesc

(Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina). A competição
está marcada para os dias 22

'a 30 de julho em Itajaí. Das
18 modalidades participantes,
apenas quatro precisam
passar pela fase regional para
conquistar a vaga: basquete
masculino, futsal masculino e

feminino e vôlei masculino.
No ano passado, a cidade
terminou em segundo lugar
na competição, atrás de

Joinville.

Convite
Nem bem o novo Papa
assumiu e já vem recebendo

convites para solenidades. O

ministro alemão do Interior,
Otto Schily, convidou Bento

XVI para assistir a Copa do
Mundo de 2006, que será

disputada na Alemanha. O

ministro disse que a presença
do Pontífice seria uma

celebração pacífica no

torneio.
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Aids em Jaraguá
Foram divulgados os resultados dos exames

do primeiro trimestre de 2005, feitos pelo
Programa DST/Aids-CTA da Secretaria Municipal
de Saúde, e apesar dos dados estarem dentro da
expectativa.a situação não é de baixar-se a guarda,
Pelo contrário, a questão da Aids exige mais'
atenção que nunca,

De 936 exames, foram detectados 19 casos
novos de HIV,Não ache pouco.Ouantos habitantes,
tem Jaraguá? 130,0007 936 pessoas não
correspondem à 1 % do total. Quantos outros
podem ser portadores e n�o terem consciência de
sua situação?

Outro dado para a qual chama-se a atenção é
para o grande número em heterossexuais; Dos 19 '

casos.são 15.

White Stripes no Brasil

TV-B-Gone

O mundo mesmo é dos oportunistas, Nem
bem assumiu o posto como papa e Bento XVI já
marca presença no site de venda de produtos
eBay, ,

.

De broches à lmãs de geladeira, são mais de
340 ítens que já podem ser adquiridos com a

imagem do novo homem da igreja católica,
Visãomesmo teve o indivíduo que antecipou

se registrando o domínio popebenediçtiCvl,co.m,
disponibilizando para compra pelo valor de 100
mil dólares.

A banda das duas cores volta ao Brasil em

junho.desta vez não limitando-se a passar apenas
pelo Riode janeiro,corno em 2003,

Jack e MegWhite farão turnê pela América do
Sul e Central.antes mesmo de apresentarem-se na

Europa ou Estados Unidos. Exatamente! O show do
novo álbum "Get Behind Me Satan" será visto em

primeira mão por nós,
O tour começa em maio pelo México, passa

por Guatemala e Panamá, seguindo depois para
Colômbia, Chile, Argentina e, por fim, Brasil. Estão
agendadas, apresentações no histórico teatro

Amazonas, em Manaus, no dia 10 de junho, Claro
Hall, no Rio de Janeiro, dia 3, e Credicard Hall, em
SãoPaulo,nodia4. -�

O acompanhamento pode ser feito pelosite
dosfanátícos nacionais doLLW.hltestripe5�

Saindo da linha retrô.é lançado o Nike Ovalo,
a última criação do desiqner Richard Clark, um
ténis que segundo divulgado "dá a sensação de
andar sobre as nuvens",

Feito sob medida para o públlco feminino, o
projeto considerou pesquisa baseada na

movimentação da mulher no dia-a-dia. O
calcanhar é suspenso por uma enorme curva que o
acompanha desde a-parte central do pé. Esta
forma é apoiada por uma sola que termina bem
depois do calcanhar, funcionando com o efeito
semelhante de urnamola.

Mas o que pode ser a grande inovação em

matéria de amortecimento também não seria a

melhor maneira de se enfiar uma pedra no

calcanhar?

Acabaram-se os momentos involuntários de idiotização.
Mitch Altman é um inventor norte-americano que há 24 anos

não possui televisão em casa, e que cansou-se de ter sua vida
constantemente invadida pelo aparelho, Como atitude em

defesa aos mecanismos criados para cada vez mais a tv invadir
nossa vida,Altman criou um controle universal do tamanho de
um chaveiro,que realiza uma única função:desligarTVs.

O aparelho armazena 209 códigos diferentes de infra
vermelho, que possibilitam controle sobre mais de 1.000
modelos diferentes de TVs.Já foi testado nos EUA e França com
sucesso, e é um campeão de vendas. Pode ser comprado por
U$14,99, no site oficial do produto www.tvb_g:Qne.cQm,.Se você
não for comprar, pelo menos passe no slte e dê uma olhada no

vídeo de dernonstraçào.Hilário.

Quinta-feira_
Música ao vivo com Edqands Acústico,
deltajaí. /'

Sexta-feira
__

Música ao vivo com Deco Dal Ponte e

Mazinho,de Blumenau,
Sábado_
Música ao vivo com Renato, músico da

Pop Band.de Joinville.
Domingo_
Música ao vivo com Enéas Raasch, de
Jaraguá do Sul.

Hoje é o último dia para ir ao

Grande Teatro do Centro Cultural da
SCAR para assistir o espetáculo
"Melanie Klein", estrelado por Nathalia

Timberg,Carla Marins e Rita Elmor,
A trama se passa na casa da

famosa psicanalista Melanie Klein, Nela
são revelados ao público os conflitos
familiares gerados pela personalidade
de Melanie.acusada de termanipulado
os próprios filhos para fazer
descobertas e confirmar suas teorias,

Início 20h30min.lnfo:275 2477.

Priorizando oferecer mais conforto a seus

clientes e melhor atendê-los, a Ellens Cosmética €

Perfumaria anuncia a unificação de suas duas lojas,
A partir dos próximos meses a loja do

Shopping Breithaupt (antes filiai) passará por
reforma e arnpltaçâo.e terá agregada à si todas as

demaismarcas antes presentes na loja da Reinol?O
Rau, A partir desta sexta, dia 22 a loja já passara a

oferecer uma variedade quase superior a 1 �O
marcas, entre elas Christian Dior e Gherlaln
Tratamento eMaqulaqern,
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Causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial,
Furtos e Roubos, caso extra conjugal e

desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9912-8114
Atendimento 24 horas

Consulle nossas ofertas 275-2124
Augusto Flor
Técnico

9975-0045

l . ;1',. Rua João Planinchek, 27 - sala 3 - Jaraguá do Sul - se

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

� Até 36 meses para pagar;
� Sem limite de idade;
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

Fono: 370-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasilia • JaraguÍl do Sul • se

Ligue sem compromisso
Rua.Max Whilhem, 786C . 275·2671 /9922-2925 8816-6637

CORREIO DO POVO

CLASSIMals

iIaI,

,:, ....
'1ft '�

.."."".'.

.,-

TERCEIRIZAÇÃO SERViÇOS FRESA E TORNO

(47) 370-5858
sibimec@terra.com.br

Jaraguá do sul se

, fi\.ti..•. iI \!I /

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 374-0548· autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo

.1.",,�i'71/� �\fj:��v.,.}(.�""it!,,��",,#'.JI>;·L ���� " '.J .,'�' � '"� • �

•

,

ENCANADOR E ELETRECISTA'
. .

Tr: 275-0690 cl Bruno ou 9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 - Centro

TfRRAPlANAGlM
� 00 Mas e C<n:reto <...

Compactadores de So� ServiíoS com Retroescavadeiras

CoIocalào de Tuoos de (oocreto Tratores e t�eiras

Remoção de Rochas Caminhões Basculantes

Drenagem Compressores deN
Pa�lOO!1taíào c/ L�otas Loteamentos (OI11P�los 275 -311 4

H: \\ígando Mellslin . Bar, :wndi 275·1101/9104·2393 Rua José T. Ribeiro, 540 - Ilha da Figueira

A melhor carne da região

�
REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

Refrigerador, Lavadora, Secadora,
Lava-louça, Microondas, Freezer, Ar

Condicionado, etc.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA
PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

E CORTADORES DE GRAMA ELÉTRICO.
CONSERTOS E VENDAS DE

BETONEIRAS EM GERAL.

--

CORREIO DO POVO 9

.01

- ADVOCACIA E CONSULTORIA

LUCIANE MORTARI ZECH/NI
OAB/SC 17.579-B

KAR/NA GUIOI VALVERDE
OAB/se 18.114

• CAUSAS CiVEIS • FAMíLIA. DIREITO DE PROPRIEDADE

• COBRANÇAS • DIREITO BANCÁRIO E EMPRESARIAL

• CRIMINAL • CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL

• ADVOCACIA EM GERAL

Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, n' 340 - Sala 01 .. Ed.
Cassimiro Vila Nova - Jaraguá do SuVSC· Fone: (47) 370-7243

POUSADA DREICHE DO AR COM

aeurnpanhantas
Estamos convidando todos os

clientes e amigos para conhecer a
casa c/Itndas c belas acompanhantes

24hs a seu dispor.
T!;MO� tJOVA� GAROTA�

S!abtina n Katine

275-0052 I 273-1174

GRAVAÇÕES EM OVO
Quer copiar sua fita de vídeo para OVO?

* Casamento
* Festa de Aniversário
.. Sua viagem de férias

.. Etc ...

Usamos DVO Sony para maior
durabilidade e qualidade

Editamos imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1 O CORREIO DO POVO

mensais.
* MAIS: (sem taxa de ínscrlçã
,. MAIS: (sem fundo de reserva).
* MAIS econômico: (menor taxa).
,. MAIS Prêmio: (extra R$ 31.384.00 prêmio
pontualidade).

• MAIS flexibilidade: (antecipação de

parcelas poderão ser usadas como lance).
• MAIS lance: (FGTS pode ser usado
como fanee).

• MAIS facilidades: (sem comprovação de
renda e sem avalista).

• MAIS, MAIS: (as últimas (60) parcelas sem
taxa de administração e sem seguro)

• MAIS, MAIS, MAIS: (confira mais com o

R�;;�;;NS',
,CONSÓRCIOPlano 120 meses 04 contemplações mensais

......}§.�Q.QºJ-ºº..... ..Q4.QAQ.. 4QºAQ :2..�.?Jz.ª .

.......4Q!.Q-ºQ.lºº _ _9.:l.!.l.§-º........ . 4_5.7,90 :l _ ��1.,.§º .

.......4§.�.Qºº,.Qº �.. ª4..t80 �.14 ,80 I!2,4.ª .

... t:i.Q.&ººJ.ºº .. n?,Qº ..§z?,ºº i . . ..Atª,?º
55.000 00 849 20 629 20 460 08

_ ...§º�ººº,.Qº..... . ......�?§.Aº 686,40 .1 501,90
.......��:�gg:gõ.J.==l���:�� ..•..................

·· ..

·ElQQ:ªº i ..
· .. ··

$ª§-,�5.
.

· .. 1r&gg�:�g·······j·················�·�g�g:%g········ -�:�·:gi�:!��+:···· ······li�:�i···
"'1'40':'06'0' ocf' =j.f61-;Eiúmm 1':601 60

.....

rmm
.. _·

tJ'7TTif
J.ª'O',.Q'ºQ,ºQ , 4·n�,2.Q ?,º-º�,2.Q . J,§Q-º,7.Q
200.000,00 3.08&,00 2.288,00:r 1.673,00

Indica da correção INCC (reajuste anual)

REPRESENTANTE: Silver Serviços Ltqa
Rua: João Januário Ayroso. 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo
FONES: (47) 37"1-8153 I 9"122-6233 I 9936-1304

AMIZADE - Vende-se, c/ SANTA LUZIA - Vende-se,
220m', em fase de aeab. MOÇA Procura-se, 15x30. Tr:370 .. 8811.
R$ 65.000,00. Tr: 371· evangélica p/ dividir casa

2357.creci4936. no centro. R$ 130,00. Tr: VILA LALAU - vende-se,
I 275 .. 2450. sob r a d o c o me. e

AMIZADE - vende-se, e/3 residencial c/ 2 casas. Tr:

qts. R$ 75.000,00. Tr: NEREU RAMOS - Vende- 371-3132.
9997 .. 2020. se, mista c/ rancho e 1000

m'. Tr: 273-1860.
TRÊS RIOS DO NORTE -

Vende-se, c/ bwc,
garagem. Tr: 376·3716.

TRÊS RIOS DO SUL VILA NOVA - Vende-se, e/2
BARRA DO SUL - vence- vende-se, c/ 3 qts. R$ qtos, 1 suíte. semi-mo ..

se, C/laje, grades e AL. R$ 45.000,00. Tr: 371-2357. biliado. R$ 130.000,00.Tr:
27.000,00. Tr: 370·8878. creei 4936. 9969·4207.

30 FRETES - Aluga-se,
mobiliados. próx. aWeg.Tr:
370·3561.
FIGUEIRA-Vende .. se, 96
m', sem laje, 4 qts. R$
54.000,00. Tr: 370-5778.

QUINTA .. FEIRA, 21 de Abril de 2001-

PROCURA-SE - P/ alugar, 2
qts, murada, garagem. Tr:
371-8772.

IMÓVEIS

FIGUEIRA - Vende-se, c/
395 m'. R$ 28.000,00. Tr:
371-2357 creci 4936.

AGUA VERDE - Vende-se,
c/364 m' e terreno 14x26. FLORIANÓPOLIS - Vende
Tr: 371-2357, ereei 4936. se, ou troca-se em Jaraquá,

Tr: (48) 243-4761.

AMIZADE - Vende-se, c/
100m'. 2 qts. R$
80.000,00. Tr: 371 .. 2357,
ereci4936.

BARRA VELHA .. Vende-se.
Tr: 16.000,00. Tr: 370 ..

7124.
CENTRO - Vende-se, sI.
coz. 3 qts. bwc. Tr: 9994 ..

0298.

TRÊS RIOS DO SUL -

Vende-se, c/ 420 m'. R$
18.000,00. Tr: 371-2357.
creci4936.

PiÇARRAS - Vende .. se. Tr:
375·0539.

�RAPOZO
ti CORRETOR OE IMÓVEIS

RIO MOLHA - Vende-se, 2
de mad. c/ terreno de 328
m'. R$ 20.000,00. Tr: 370-
5556.

Tr: 372-1395/9993-5437
COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO
Com Assesoria Jurídica

CORupA - Vende-se, c/
casa e ponto come. R$
85.000,00. Tr: 375·1674
ou (51) 582-1739 .

PRECISA-SE - P/ alugar.
Até R$ 350,00. Tr: 376 ..

1188.

RIO MOLHA - Vende-se,
42.000,00 m2, c/ quiosque,
rua c/ asfalto. R$
150.000,00. Tr: 9121-
6948.

VENDE
* Área de 13.000,00 m2, plana Com

vegetação nativa, própria para

loteamento! ou chácara, próxima ao
Hotel Candeias em Piçarras.

R$ 89.000,00.

* Terreno com 800 m2, com
calçamento, Luz e água.

R$ 20.000,00VtLA LENZI - Vende .. se, c/
525 m2 e terreno 15x35. R$
70.000,00. Tr: 371-2357.
creci4936.

* Terreno com 402 m2• Todos em
I Piçarras, na mesma região.

R$ 10.000,00.

ALUGA
* Sala comercial com 68m2, próx. à

UNERJ. Aluguel R$ 380,00.

VILA NOVA - Vende .. se, c/2
qts. R$ 55:000,00. Tr: 371-
2357. creci 4936.

VILA NOVA - Procura-se

/alugar. Tr: 371-7842. VENDE-SE .. Na rua:

Bernado Dorbunsch. Tr:
VENDE-SE - Próx. a Madri 371·8809.

c/ 681 m'. R$ 55.000,00.
Tr: 9605 .. 2252.

ANUNCIE
AQUI

371-1919

Fone: 3,71-7007

I

CASAS PRE-FABRICADA

18vu
'lOT

CONSTRU

MAD"
CASJ..:i PlI!';·fAE1RICAD.\S

JARAGuA DO SUL - se
Rua dos Imigrantes,SOO si 31 - Bairro Rau
Fone: 047 370-6103 Ramal31.
Emaíl: casas@layout.arq.br

GUARAMIRIM - se
Rua: 28 de Agosto,3664 .. Bairro Avai
Fone: 047 373 .. 2005

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

KltMonitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefónicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores' àutomáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pj telefones

i��!,onia e segurança

CentraIs telefôoicas lote/bras

Klt Portão Eletrônico + Interfone

".

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato õe)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch cabte CAf 5e

-

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PiB e Calor)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE - Quartos

mobiliados cf despesa
inclusa. Após Weg. Tr: 370-
3551,

CENTENÁRIO ' Aluga-se,
kilinet mobiliados, incluso,
água, luz e gás. Tr: 370-

',355L

55.000,00. Tr: 9152-9117.

VILA LENZI - Vende-se, cf
nascente, 3.500 m'. Tr:
9901-7961

pf encartar jornal, c/ exp. 276-0695.
Tr: 370-7919.

VENDEDOR-Contrata-se
p/ revenda. Tr: 376-4309.

MENSALISTA - Ofereço
me, pf meio período ou

diarista, cf referências. Tr:
371-9172.

-,

PROFESSORA - Ofereço
me, de pré 4° série, Cf
experiência. Tr: 276-0340.

ÁREA INOUSTRIAL - BABÁ - Precisa-se, p/
Aluga-se, cf casa e 3 tarde. Tr: 376-3707.
galpões. Schroeder. Tr:
373-0206.

CENTRO - Vende-se, próx.
ao Beira Rio, cf 132 m'. 1 CHURRASCARIA - Vende
qt. suite. Tr: 371-8897. se, no Centro. Tr: 9113-

5501.

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM - Ofereço
me, pf trabalhar a noite, cf
experiência.Tr: 275-3457.

TRABALHOS - Ofereço
me, industriais ou outros
em casa. Tr: 9911-6670.

DIARISTA - Precisa-se,
que more próx. Baenpen
di, cf referências. Tr: 372-
0064.

CONSTRUTOR CIVIL -

Ofereço-me, pedreiro. Tr:
276-0695.

I
CENTRO - Vende-se, 2 qts. .

/
,Tr 9953-7759 ou 371- FLORICULTURA - Vende- DIARISTA- Precisa-se, p/
8897. se, ponto cornl. à 5 anos. pousada. Tr: 9952-1927

Tr: 370-0412. c/ Carlos,
i CZERNIEWCZ - Vende-se.
lr 9977-5408 LOJA - Vende-se ou troca

se cf máquinas de costura e

;CZERNIE�CZ - Vende-se)", outr9s,Mobiliqda; Tr: ?l5-"
I sUite, qt. R$ 65.000,00. Tr: 2885.

fi I
1371-2357. creci 4936.
I
,.. ; .LO)A -,Vende-se, Corupá,

NOVA-BRASllIA - Procura- máteriál esportivo. Tr: 375-
,se, moça pf dividir apt. R$ 0317.
180,00. Tr: 275-0092.

LOJA - Vende-se, no
VILA LALAU - Aluga-se, Centro. Tr: 9921-1231.
kitinet mobiliada. Tr: 274-
8398,

,
,

VENDE-SE - No Edf. Ilhas
,dos Açores, ct suite,
garagem. R$ 75.000,00.
Tr:371-0669.

-

LOJA - Vende-se, de

decoração. Tr: 370-0433.

LOJA - Vende-se, equipada
cf calçado. Ilha da Figueira,
Tr: 370-4714.

LOJA - Vende-se, de

brinquedo, cf estoque. Tr:
376-2206.

COMPRA-SE _ Até R$ PET SHOP - Vende-se, cf
20.000,00. Tr: 9903-0500. 200 m'. cf estaco R$

35.000,00. Tr: 9994-1115.
GUARAMIRIM - Vende-se
c/800m' Tr:8411-7759.' SORVETERIA - Aluga-se,

em Schroeder. Tr: 374-

JOINVILLE - Vende-se, na 5881.
Vila Nova, pf
rellorestamento cf VENDE-SE - Bar e

502.000,00 m'. Tr: 373- lanchonete. Tr: 370-6366.
0253,

VILA NOVA - Aluga-se,
MASSARANDUBA _ galpãocf600m'eterreno
Vende-se, cf 965.00Q,00 de 2.500 m', R$ 900,00. Tr:
m'. R$ 200.000,00. Tr: 9112-5501.
9112-5501 .

PiÇARRAS - Vende-se
pranto Pi construir. Tr: 375:
0539.

VENDE-SE - Na Walter
Marquadt cf 1.111 m'. Tr:
370-8097 cf Tina. Creci
9839.

VENDE-SE - Cf 15 x 26 na
lateral da Walter MarqU�dt.R$ 26.00000 Tr 370-7124.

,. .

,�ENDE-SE - Próx. Mercado
uÍlmar embalagens. cf

�rea 306 m'. R$5.000,00. Tr: 9997 -2020.

VENDE_SE - Cf 490 m' na

��eral Walter Marquadt.' R$000,00. Tr: 370-8721.

VE,NDE_SE _ Cf 681 m',
prOXaMd"R$' a n, area central.

55.00000 'Cr' 9605-2252. "".

VILA R
2

AU - Vende-se,.360,10m'. R$

..
RIO MOLHA - Vende-se,
23.838,98 m', cf escritura,
local pronto pf construir. R$
28.000,00. Tr: 9163-7000.

MINI-CHACÁRA - Vende

se, cf 1000m', Ribeirão
Grande. Tr: 273-1860.

RIO DA LUZ - Vende-se, cf
167.000,[11'. R$
100.000,00. Tr: 370-8097
cf Tina. Creci 9839.

RIO MOLHA - Vende-se, cf
quiosque fechado, 42.000
m'. R$ 150,000,00. Tr:
9121-6948.

ElETRECISTA - Ofereço
me, residencial ou

industrial. Tr: 3154-7255.

MENSALISTA - Precisa

se, pf meio período, que
more, prÓ�. ,,Trevo. JO?O
Pessoa, Tr: 370-3561.

LIMPEZA - Ofereço-me, de
fita e transformo pf dv.d. Tr:
371-8772.

MANICURE - Ofereço-me,
PRECISJI,.SE - De pessoa. cabelereira, à domicilio. Tr:

BARBADA
Vende-se 7 alqueires de terra
com 890 metros de frente à BR

280, próximo da BR 101, com
casa residencial, luz, água,

lagoa, etc.
Ótimo ponto. Escriturada .

Valor R$ 240.000,00
Tratar: (47) 9106-8466

CORREIO DO POVO 11
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Enliíno supelÍor em curso ou ensino
': médio completo, DOIS anos de
"experiennla na função, Deseiável
litfO\m�!ICa avança#: ncções de

leglslaçãQ da tránsüo, fa�iJld�de par?
.',' . tmb.alho em equipe, para atuação em COllher.linentc

.

hor.lrlo normal.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Procuro pessoas para atuar na área de
supervisor executivo, tendo seu próprio
negócio, trabalhando a partir de casa ou

escritório, utilizando telefone, faz ou internet.
Trabalhando nas horas vagas sem deixar de
fazer a atividade que faz, Rendimento mensal
de 500 a 1500 extra em tempo parcial ou
1500 a 3000 em tempo integral. Perfil:

Comunicativo e uma boa rede de contatos,

Tr: 9163-7298 ou 370-3423 (José e Vanessal
NÃO SE TRATA DE EMPREGO

'Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
.

···"··V;A+;;'·'iA%llllm

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

, 11..--------------'"I

�-
VENDEDOR
EXTERNO

o Jornal CORREIO DO POVO

está selecionando

vendedores externos,
ambos os sexos, maiores

De 18 anos.

Salário compatível + prêmio.

Interessados comparecer

após as 14h, na Rua

Procópio Gomes de Oliveira,
246 - Centro.

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ES)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/Massaranduba (7153 JE)
AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (7029/7030 JE)
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO (7021 ES)
AUXILIAR TÉCNICO (7119 ES)
AUXLlAR ADMINISTRATIVO (7132 ES)
AlMOXARIFE (6949 ES)
ASSISTENTE DE VENDAS (7086 JE)
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (7092 7128 ES )
ANALISTA DE RH/PESSOAl (7131 JE 7131 JE)
AUXILIAR DE DESPACHANTE (JE)

BORRACHEIRO (7124 ES)

CALDEIREIRO ES
CHACREIRO (6916 JE)
COSTUREIRA (7053 - 7122 JE)
COBRANÇA (7076 ES)
CONTADOR (7147 JE)
COMPRADOR (JE)
CONTAS A PAGAR (7077 ES)
CONFERENTE (7129 ES)
CONFERENTE (experiência com desenhos Mecãnicos,
instrumentos de medição JE 7051)

DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS (7083 JE)

ESTILlSTA/MODELlSTA (7113 JE)
ENFESTADOR (7114 JE)
ELETRICISTA MONTAGEM DE PAINÉIS (7082 JE)
ESCRITA FISCAL (7075 ES)
ELETRICISTA INDUSTRIAL (7106 JE)

FRESAÓOR (6520 ES/6975 ES 7071 ES)

GERENTE DE VENDAS (7032 ES)
GERENTE ADMINISTRATIVO (7080 JE)
GERENTE DE INFORMÁTICA (7155 JE)

IMPRESSOR FlEXOGRÁFICO (6985 JE)
INSPETOR DEVENDAS SUPERIOR COMPlETO( JE)
INSPETOR DE LIMPEZA (7154 JE)

MODELADOR (6637 ES 6973 JE)
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO (MET. 7110 ES)
MOTORISTA COM HABILITAÇÃO D OU E, CURSO DE MOPI (7130 ES)
MONTADOR DE MÓVEIS (7156 JE)
MONTADOR INDUSTRIAL ES
MECÃNICO INDUSTRIAL - ES

OPERADOR DE OXICORTE (7051 JE)
OPERADOR DE GUilHOTINA/DOBRADEIRA (7051 JE)
OPERADOR DE AUTOCAD/ADM. - (7107 JE)
OPERADOR DE CALDEIRA (7151 JE)
OPERADOR DE TORNO E FRESA (7108 JE)
OPERADOR DE EMPilHADEIRA (7133 JE)
OPERADORA DE TElEMARKETING (7152 JE)
OPERADOR DE CAlANDRA (7117 7118 JE)
OPERADOR DE BORDADO (7144 JE)
OPERADOR DE FElDADEIRA (7118 JE)

PROJ:TISTA MECÃNICO (7040 ES 7083 JE)
PCP TÊXTil (7059 JE)
PINTOR E AUXILIAR (7079 JE)

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO (7062 ES)
RECEPCIONISTA P/ GUARAMIRIM (7120 JE)

SERRALHEIRO ES
SUPERVISOR DE VENDAS (7078 JE)
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (MOVElEIRA) (7044 JE)

TORNEIRO MECÃNICO (6974 ES 7109 ES 7102 ES)
TRAINEE ENGENHEIRO QUíMICO/ALIMENTO (7074 JE)
TECELÃO (EMENDADOR) - (7105 JE)
TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM VEíCULO PRÓPRIO - (7096 ES)
TALHADOR (7114 JE)
TINGIDOR DE MALHAS (7115 JE)
TINTUREIRO (7116 JE)
TÉCNICO AGRíCOLA (7139 JE)

VENDEDOR (6919 ES)
VENDEDOR EXTERNO Vendas de Jornal e anúncios.(7007 JE)
VENDEDOR INTERNO (7138JE)
VENDEDOR EXTERNO Produtos Agrícolas (7140 JE)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx, Postal 20Q - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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12 CORREIO DO POVO

senac

(47) 275-8400

PROGRAMAÇÃO
GESTÃO E COMÉRCIO

Curso Data Dias Horário À vista Parcelado

Interpretação e Implementação da ISSO 9001 • 2000 15 e 16/04 6' e sáb 14h às 22h;

8h às 12h e 14h às 18h R$180,00 1 +1 RS9S,00

Excelência no Atendimento' 24 a 28/04 2' a 5' 19h ãs'22h R$110,00 1 +1 RS 60,00

Qualificação em Secretariado 25/04 a Junh 2" a 5" 14h30 às 17h30 R$ 390,00 1 +5 RS 6d,00
Vitrinismo 25/04 a 09/05 2' a 6' 19h às 22h R$140,oo 1 +1 R$ 75,00

Loglstica Integrada de Materiais 25/04 a. 29/04 2aa6' 19h às 22h R$135,00 1+1 RS70,00

Oratória 09/05 a 13/05 2' a6' 19h às 22h R$136,00 1+1 R$72,OO

Formação de Cronometrista 09/05 a 19/05 2'aS' 19h às 22h R$190,00 1 +1 R$100,00

Curso Avançado: Vendas Inlernacionas 13/05 a 08/10 6' e sáb 18h às 22h e 8h às 12h 1+ 5 RS 150,00

Neurolingüistica em Vendas 3D/OS a 02/06 2' a 5' 19h às 22h R$180,00 1 +1 RS 95,00

TÉCNfCOS

Técnico em Enfermagem Abril 2' a 5' 8h às 11h 1 +30 R$ 240,00

Técnico em Alimentos Maio 2' a 5' 19h às 22h 1 + 25 R$ 220,00

Técnico em Comércio Exterior 25/abr 2' a 5' i9h às 22h 1 + 17 R$195,00

Técnico em Contabilidade 2/mai 2' a 5' 19h às 22h 1 + 12 R$ 195,00

INFORMÁTICA

Linux 12/04 a 28/06 3' e 5' 19h às 22h 1 + 2 RS. 226,00

Designer Gráfico 16/04 a 08/10 Sáb 8h às 12h 1 + 4 R$ 190,ào
Web Designer 25/04 a 03/08 2" e 4' 19h às 22h 1 + 4 R$163,00

Digttação e Processador de Textos 18/04 a 05/09 2' 8h30 às 11 h30 1 + 4 R$ 88,00

Operador de Microcomputador 26/04 a 19/07 3' e 5' 8h30 às 11 h30 1 + 3 R$124,OO
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Cricçõo de revistos em

quadrinhos educotivos e

promocionais, cartilhas infantis
te personagens.

Criação de revistas em
'"

quadrinhos e cartilhas de

treinamentos! manuais e

personagens.

Criação de informativos,
revistos, jornais e releoses com

fotografias para imprenso.
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CLASSIMais

Flores que combinam com a sua casa

. ,�. -

Às Orquídeas não precisam de muita

água e nem de muita luz. Suas flores
duram cerca de três meses.

,

I

O Cactus não gosta muito de água.
Essa plantinha cheia de espinhos deve
ser regada apenas uma vez pormês, no
verão. No inverno, quantomenos água
receber,melhor. No entanto,o Cactus

precisa de muita luminosidade para
sobreviver.

Casas Pré Fabricadas JE
Fone/Fax (47) 372-1618

Rua João Januário Ayroso, 341 - Jaraguá Esquerdo

Além de enfeitarem o ambiente e serem uma mão na

roda em dias de festa, as plantas têm utilidades

desconhecidas por muita gente. Quem poderia
imaginar que um chá com folhas de doril pode acabar
com a enxaqueca? Aliás, você já tinha escutado falar

dessa planta? E que tal deixar os mosquitos bem longe
da sua casa? A idéia é boa, mas 'quem resolve o Desenvolvida há quatro anos na

bI' it ';'L,
-_

r
; -

'-" -notanaa: esseé um Hibisco Anão.
pro ema e mesmo a CI rone a. produzido por laboratórios

.

Veja em que perfil você se êí{êà'ixt��descubra'à fI9r"";-� cd"'i:::i���i�::;c:�.�E�:':fee���:�b:o�s
ideal para a sua residência.Tem de tudo: para ambientes dias para se desenvolver.

pouco iluminados, para mulheres que não têm tempo
de regar e até mesmo para aquelas que querem perder

peso.

Emagrecer, acabar com indesejáveis dores de cabeça,
manter a-casa bonita sem. ter trabalho com a decoração.
Muitas mulheres acham que esses problemas nunca

serão resolvidos, mas aquele, vasinho de flores jogado
no canto da sala pode ser a solução.

QUiNTA-FEiRA, 21 de Abrii de 2005

I

VIDRAÇARIA BÚKOSKI

Alerta para a planta Comigo Ninguém
Pode, principalmente com as crianças e

animais. Quando pressionada, elq
libera um líquido venenoso que parece

•

leite. A Comigo Ninguém Pode é super
resistente e não precisa de muita luz

para se desenvolver.

Vidros, Espelhos, Molduras, Vitraux, Postas,
Jateamento em Vidros e Acessórios

Móveis Artesanais

276-2212 �;.jSr�'fYWaldemar Gru66;;;;'i�ªª!j.... .

.-.

Jaraguá do sul/se'
."

Rua Prel. Waldemar Grubba, 2818 - Vila Lalau

VIDRAÇARIA BUKOSKI
Vidros, Espelhos, Molduras, Vitraux, Postas,

Jateamento em Vidros e Acessórios
-

Móveis Artesanais

276-2212
Rua Pref. Waldemar Grubba, 2818 - Vila Lalau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Risoto de tomate seco, rúcula e mussarela
Ingredientes:

caldo de legumes
3 litros de água fria

80 g de cenoura em padaços
50 g de alho-poró em rodelas

1 maço de ervas aromáticas

sal e pimenta-da-reino a gosto

1 maço pequeno de rúcula picada
100 g de tomates secos em pedaços

, ,

1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem
1 xícara (café) de vinho branco seco

1 colher (sopa) de cebola picada
1 colher (sopa) de manteiga
380 g de arroz carnaroli (ou arbóreo) sem lavar

1 e 1/2 litro de caldo de legumes
150 g de mussarela cortada em cubos

,.",

OÇAOPRO

Modo de Preparo:
Em uma panela, refogue a rúcula e o tomate seco

no azeite. Junte um pouco do vinho branco, deixe
evaporar e reserve. Doure a cebola em metade da

manteiga, acrescente o arroz e refogue por alguns
minutos. Adicione o restante do vinho branco e

deixe evaporar em fogo alto. Junte, aos poucos, o
caldo de legumes quase em ponto de fervura e

cozinhe por 17 minutos,mexendo de vez em

quando. À medida que o arroz for secando,
coloque mais caldo. Retire do fogo e junte-a rúcula,
o tomate seco, o restante da manteiga e a

.

mussarela. Misture bem e sirva.

Forno à Lenha

Caldo de legumes: Em uma panela, coloque todos
os ingredientes e leve ao fogo.Quando ferver,
reduza o fogo, tampe a panela e deixe até o caldo
reduzir pela metade. Retire do fogo, passe por uma
peneira.

o UE PIZZAS EmA Rua Barão do Rio Branco, 1000
Jaraguá do Sul - se

(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Infonnálica)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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20íJ/� de [JESCON1&O
à vista ou ue
Pré..datado

para 30 dias.�
Rua 25 de julho, 577 - Vila Nova

VICO-FARMA
IA E MANIPULAÇÃO

s ,:yrJiI1J....ttríi'd
CRM/SC 1242 . T$GO 030/19
ão SORRACIL },079

ÉTiCA
RESPEITO
QUAUDADE

(47) 275·0764
farmácia de manipulação
www.receituario.com.br

275-3064
Rua José Emmendóerfer, 727

Nova Brasília - Jaraguá do sul/se

MUITO + SAÚDE
Produtos Naturais

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

Manipulação de. fórmulas médicas
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Picolli, 110 - Centro

�HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que
você sempre sonhou,

Programas projetados
individualmente.

Sem fome, sem stress,
deixar de comer o que gosta.

(47)370 3423 / 9163-7298
VANESSA GUIZONE - Consultora da saúde

� N

SAUDE Bc INFORMA AO

HIPERTENSÃO ARTERIAL

Pressão arterial é a força com a qual o coração bombeia o sangue através dos vasos. É
determinada pelo volume de sangue que sai do coração e a resistência que ele
encontra para circular no corpo.

Ela pode ser modificada pela variação do volume de sangue ou viscosidade
(espessura) do sangue,da freqüência cardíaca (batimentos cardíacos porminuto) e da
elasticidade dos vasos.Os estímulos hormonais e nervosos que regulam a resistência

sangüínea sofrem a influência pessoal e ambiental.
A pressão arterial é dita normal quando encontra-se em 120x80 mmHg, acima de
140x90 mmHg (milímetros de mercúrio) em adultos com mais de 18 anos,é chamada
de hipertensão. Neste caso, você deve consultar um médico e fazer um

acompanhamento, medindo pelo menos 3 vezes por semana a pressão arterial. Vale
lembrar que elevações ocasionais da pressão podem ocorrer com exercícios físicos,
nervosismo,preocupações,drogas,alimentos,fumo,álcool ecafé.
No quadro abaixo, vemos as variações da pressão arterial normal e hipertensão em

adultos maiores de 18 anos em mmHg:
'
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No Brasil 10 a 15% da população é hipertensa. A maioria das pessoas
desconhece que são portadoras de hipertensão.
O achado de hipertensão arterial é elevado nos obesos 20 a 40%,
diabéticos 30 a 60%, negros 20 a 30% e idosos 30 a 50%. Nos idosos, quase
sempre a hipertensão é só sistólica ou máxima.

Hipertensão arterial sistêmica
A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica que, quando não
tratada e controlada adequadamente, pode levar a complicações que
podem atingir outros órgãos e sistemas:

'

Órgão/ sistema Pode ocorrer:

Sistema nervoso central Infartos, hemorragia e encefalopatia
nervosa

Coração Cardiopatia isquêmica (angina),
insuficiência cardíaca, aumento do coração,
e em alzuns casos, morte súbita.

Sistema vascular Entupimentos e obstruçõ es das artérias

carótidas, aneurisma de aorta e doença
vascular periférica dos membros inferiores.

Sistema renal Nos pacientes com insuficiência renal
crônica associada pode ocorrer

nefroesclerose.

Retinopatia, que reduz a visão do paciente.Sistema visual

Fortes evidências obtidas de várias pesquisas controladas indicam
que o tratamento farmacológico dos pacientes com pressões diastólicas
95mmHg, ou superiores, reduz a morbidade, a incapacidade e a

mortalidade decorrentes de doença cardiovascular. A terapia ani

hipertensiva eficaz evita, quase totalmente, os acidentes vasculares

hemorrágicos, insuficiência cardíaca e insuficiência renal.

Os agentes anti-hipertensivos podem ser classificados de acordo
com seus locais ou mecanismos de ação. Como a pressão arterial é o

produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica e/ou débito
cardíaco.Os fármacos reduzem o débito cardíaco inibindo a contratilidade
miocárdica ou reduzindo a pressão de enchimento ventricular. A redução
na pressão de enchimento ventricular é obtida através de ações no tônus
venoso ou no volume sangüíneo através de efeitos renais. Os agentes
podem reduzir a resistência periférica atuando na musculatura lisa para
provocar o relaxamento dos vasos de resistência ou interferindo com a

atividade dos sistemas que produzem contração dos vasos de resistência.

Como colaborar para o sucesso do tratamento modificando

.alguns de seus hábitos:
1: Alimentação: Diminuir o sal da comida, nunca ultrapassar seis
gramas por dia, ou seja, uma colher das de chá para toda a

,

alimentação diária.Retire o saleiro da mesa e use temperos
naturais ccmo.lirnão.cebola.alho e cheiro verde

2. Peso: (NÃO PARA PACIENTES EM HEMODIÁLISE) O excesso de

peso tem grande relação com o aumento da pressão, se você está
com o peso acima do normal, ou seja, índice de "massa corpórea"
acima de 25 Kg/m2,deve iniciar um programa de redução de peso
no qual a ingestão de alimentos de baixo valor calórico deve ser a

regra.Evite dietas milagrosas, use sua criatividade, o correto é
c o n s u m i r a I i m e n tos d e to dos o s g r upa s (,c e r e a i s

integrais,frutas,legumes, carnes leite e derivados), variando o

máximo que puder para não faltar nutrientes.

Fórmulapara se calculare índice de massa corpórea:

peso/alturaxaltura=rnassa corpórea
3. Sedentarismo: Abandone o sedentarismo.passe a fazer uma
caminhada regularmente de no mínimo,30 minutos todos os dias
ou,pelo menos, quatro vezes por semana.Os melhores exercícios

para hipertensos são: caminhar, nadar, correr, andar de
bicicleta.Exercícios como halterofilismo e musculação não são

recomendados para hipertensos.
4. Bebidas Alcoólicas: O uso excessivo de bebidas alcoólicas,
ele�a a pressão arterial.Por isso, para os homens, o uso de bebidas
destiladas (uísque, vodka,água ardente,etc. .. ) não deve exceder60
mi ao dia,o vinho não deve exceder 240 ml,e a cerveja 720 ml.Com
relação às mulheres e indivíduos de peso baixo, a ingestão
alcoólica não deve ultrapassar a metade da permitida para os

homens.Se você não consegue se enquadrar nesses limites,

sugere-se o abandono de bebidas alcoólicas.Pois além de fazer

subir a pressão o álcool é uma das causas de resistência ao

tratamento anti-hipertensivo, causando gastrite, problemas no

. fígado, coração, cérebro, isso tudo sem contar com os problemas
sociais provocados pela bebida.
5. Tabagismo: O tabagismo é o mais importante fator de risca,

previnível para a doença cardiovascular, sendo responsável por
um em cada seis óbitos, pois a nicotina aumenta a pressão arterial
e acelera a progressão da aterosclerose (depósito de gordura nas

paredes das artérias).Portanto abandonar o tabagismo deve ser a

primeira providencia do hipertenso.
6. Estresse: Para cada pessoa as causas do estresse podem ser

diferentes.O melhor a se fazer é, se possível, identificar o motivo

que está gerando a tensão e elimina-loDeve-se administrar esse

problema de maneira mais harmônica.
7. Atividades de Lazer: Identifique uma atividade que lhe da

prazer, como ler, pintar, bordar, participar de atividades sociais OU

de grupos de relaxamento

Vivian Ribeiro Rossa - Farmacêutica da Farmácia Família

Rua:25 dejulho577 371-7874
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