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AO VAI SUBIR

As padarias estão variando as ofertas de produtos e usam o pão francês como forma de atrair o consumidor

refeito diz que não faz acordo sobre nepotismo
través do irmão Jurandyr, que é procurador-geral, Moacir Bertoldi disse que a Câmara pode votar projeto do nepotismo independente da reforma administrativa. - PAGINA 3

s padarias da regiao

stão repassando aos

oucos para o consumidor
os aumentos do trigo, que
'importado. O pão
rancês de 50 gramas está

ustando entre R$ 20 e R$
O, mas as padarias que
estão praticando os

enores preços devem

começar a aumentar em

um ou dois centavos a

partir da semana que vem.
Muitos consumidores
estão buscando preços
mais em conta nos

supermercados, que usam

1, opão como forma de atrair

compradores para ou tros

produtos, A Acopan
) (Associação de Confei

teiros e Panificadores de

Jaraguá do Sul) diz que as

padarias também estão

utilizando a mesma estra

r tégia porque, com o preço
I� do trigo subindo, o pão
nãodálucro. _ PAGINA4
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DE CASACO E GUARDA-CHUVA

Frio e chuva mudam hábitos

mas o sol deve voltar amanhã

. ,�

, ,

O'frio que começou nas últimas horas vem junto com
chuva hoje em toda a região. O tempo muda os

cenários da cidade (foto). Mas para amanhã a

meteorologia prevê a volta do sol. - PAGINA6
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OPINIAO

Comodismo característico
)
I

Se depender do oti
mismo do FMI, a velha e

gasta frase "Brasil, país do
futuro" vai se tornar reali
dade. Na segunda-feira, o

organismo financeiro inter
nacional assegurou que o

Brasil se transformará em

um "peso-pesado" da eco

nomia mundial entre os

próximos cinco e dez anos,
com crescimentos anuais
"sustentados" de 3 a 4%. Em
entrevista à publicação do
fundo IMF Survey, o

subdiretor do departamento
da América Latina e

diretor das delegações que
viajam ao Brasil, Cha�les
Collyns, ofereceu uma visão
bastante otimista se o país
mantiver a atual política
econômica.

De acordo com Collyns,
o Brasil poderá crescer

rapidamente, enfrentar os

problemas de pobreza e

desigualdade, e transfor-,
mar-se em um ator princi-

pai da economia mundial. I

"A previsão do FMI é que o

Brasil cresça 3,7% em termos

reais ano e 3,5% em 2006,
diante do nível de 5,2% de
2004". David Owen, outro
membro das delegações do
Fundo Monetário ao Brasil,
previu queda contínua da
relação entre a dívida e o

PIB nacional, o que deve

aos resultados orçamen
tários do Brasil. Na relação
das críticas e sugestões
feitas encontram-se investi
mentos em infra-estrutura e

aos projetos sociais; reforma
trabalhista, que "estimule a

contratação 'e reduza a

economia informal"; o

combate à corrupção, entre
outras medidas que

iii- Ainda que persistam as resistências
naturais, o otimismo estrangeiro ·em

relação ao Brasil não pode ser ignorado
reduzir os juros que o

mercado exige para adquirir
títulos do país. "Uma
política fiscal robusta tornou
sustentável a dinâmica da
dívida".
Ainda que parte dos

títulos brasileiros continue
atrelada às taxas de juros a

curto prazo, o que a torna

muito sensível às mudanças
de política monetária,
Owen não poupou elogios

sustentem o crescimento e

o desenvolvimento. Desta
forma, "as perspectivas para
o Brasil são extremamente
boas".

Para completar a euforia
em relação ao Brasil, na

terça-feira, a secretária de
Estado dos Estados Unidos,
Condoleezza Rice, disse que
o Brasil é "uma potência
emergente e notável na

região". Parece que, à

exceção de parte dos brasi
leiros, o mundo acredita e

aposta na capacidade do
Brasil em superar os desafios
e se tornar uma potência.
Talvez a explicação para o

ceticismo brasileiro esteja
no cansaço dos discursos
políticos, na auto-estima em

baixa e nas experiências
fracassadas do passado.

Todavia, ainda que
persistam as resistências
naturais, o otimismo' estran
geiro em relação ao Brasil
não pode ser ignorado.
Levantar do berço esplên
dido em buscar do desen
volvimento se faz neces

sário. O bom momento da
economia e das relações
internacionais é o principal
catalisador para a auto

estima e um sinal da
viabilidade do país tornar
se uma potência. Resta
apenas o compromisso de
cada um para sepultar o

derrotismo.
'

FRASES fll--------------------
,liA situação não é fácil, já que depende de muitas variáveis. E isso acaba afligindo quem está
no poder. Muitas vezes também queria juros mais baixos, mas nem sempre foi possível':
• Fernando Henrique Cardoso sobre a capacidade do governo de interferir nas taxas de juros praticadas no Brasil

<'

I Fatos & Pessoas IFernando Bond

PMOB racha de vez ou
sai com seu candidato

FLORIANÓPOLIS - O frio da noite de
anteontem na Ilha de Santa Catarina foi
apenas um componente a mais para
"esquentara conversa regada a vinho
e queijo entre os governadores
Luiz Henri ue Roberto Re uião
(PR), Ge,rmano Rigotto (RS) e o

presidente nacional do PMDB, Michel
Temer. O aperitivo foi a .chamada
verticalização, ou seja, a obriga
toriedade de serem seguidas a nível
estadual as coligações feitas no plano
federal. Os quatro comensais foram
unânimes: isso pouco importa,
porque o PMDB tem que ter candidato
próprio a Presidente. Eles já contam
com mais dois aliados, o governador

, Jarbas Vasconcelos (PE) e a

governadora Rosinha Matheus, do Rio.
Mas é nesta última que mora o perigo:
ela joga abertamente pela candidatura
do marido, Garotinho. E Garotinho não
é propriamente um nome que une o

PMDB. Pelo contrário, ele é divisor entre
a turma que se reuniu na Ilha e a outra
que lambe as botas do poder em Brasília,
representada por Renan Calheiros,
Romero Jucá e por José Sarney.

NomeéRigotto
Ontem de manhã o governador Germano
Rigotto já .estava em São Paulo fazendo visita
a uma fábrica e confirmou que pode ser

candidato do PMDB à Presidência, Já é o

resultado da conversa na Casa d'Agronômica,
porque foi a primeira vez que o gaúcho deu
publicamente sinal verde ao lançamento do
nome dele. Quem lançou Rigotto, com aval de
Requião, foi Luiz' Henrique, numa reunião
semelhante ocorrida em Curitiba no mês
passado.

Possedefinitiva
A aprovação do Projeto de Emenda

.

Constitucional (PEC) de autoria do deputado
federal Edison Andrilio que permitirá a

moradores das ilhas costeiras reivindicar a
propriedade dos terrenos beneficia também
quem tem posse de áreas em São Francisco
do Sul. Para garantir a escritura definitiva, o
interessado poderá impetrar recurso na Justiça
de usucapião - reivindicação de propriedade
por tempo de moradia no local.

Nepotismo
Para quem pensa que vai ser fácil fazer
passar um projeto contra a contratação de
parentes em Jaraguá do Sul, vai aí um
balde de água fria: a Câmara de
Vereadores de Blumenau rejeitou o

projeto de lei complementar que proibia
a prática do nepotismo. Foram sete votos
favoráveis, quatro contrários e duas
abstenções. O presidente da Câmara,
Marco Antônio Wanrowsky (PSDB),
não votou. Para que a matéria fosse
aprovada, eram necessários oito votos,
Aqui são sete.

Tiro no pé
Esta vem dos corredores do Congresso
em Brasília: os próprio aliados estão
achando que Lula está botando fogo
nas própria vestes ao provocar a

população contra os juros. No rastilho, já
vieram o vice José Alencar e o ministro
Luiz Fernando Furlan que, como
empresários, já avançaram o sinal e
aumentaram o grau de incitação da
massa. E um dia depois de Lula mandar o
brasileiro "levantar o traseiro" e buscar
juros mais baixos, surgiu na internet o
MMT, É o Movimento pela Movimentação
do Traseiro Contra os Juros, "Moratória já!
Se você não pagar, o banco quebra';
prega. Tudo isso é nitroglicerina pura,
Quem lembra do ex-presidente Collor
pedindo à população para sair de verde
e amarelo contra a corrupção sabe muito
bem como a coisa terminou,

fbond@ibest,com,br
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SUA OPINIÃO

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c?rpo �ifonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO,
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corTI01
correções ortográficas e gramaticais necessárias,

Um flash da humanidad
Do alto da minha rua, gargalo do vai e vem transeunte,

gurizada presepeira, de onde posso assistir "fórmula um" ao '

aos extrapolados decibéis perturbando o descanso alhei
ceifando vidas, Cuidado menino!

As manchetes radiofônicas congestionam os meus ou
.

com mais um aumento dos combustíveis, da inflação e dosj
bancário; commais uma vida tirada pelo suicídio; com a pa IIIda safra agrícola pela estiagem, E a saúde como vai? Aaaatclu

Por entre movimentadas vias, arranha-céus e criativas vi
'

lá vou eu cumprindo as minhas caminhadas (recomendada
fazendo parte de um povaréu que buscam os seus objetivos
ritmo acelerado. E são inevitáveis os encontros com ped
ocupando as calçadas com as mãos estendidas buscando a

vontade dos mais generosos; com o mundo subdividido!
animais domésticos: uns jogados pelas ruas amargam as m

.

da vida; outros ganham à estima, cuidados médicos e alimenta
às vezes até exageradamente de seus donos, com consu
humano gerando toneladas de lixo, que uma vez reciclados to
se o ganha pão de muitos, Procurando fugir das agitâçõci
centro da cidade me deparo com um pequeno sorridem
maltrapilho kurumin, filha e dono legítimo desta grandiosa
celeira a oferecer-me a sua obra de arte (artesanal) certame
tentando angariar trocados paramatar-Ihe a fome (como se ser

este filho da selva fora delai). Quando chego em casa a mu
,

estressada diz: ''A água acabou!" "Infelizmente a água �
me

acabando no mundo todo, mulher!" A mãe naturea � nexuberante e generosa, também tem os seus momentos de revol /lt
Casar preservação e educação ambiental com o progrB )enl
tecnológicomoderno é o caminho certo. Oter humano é bas StJinteligente para saber que o sábio uso desta interaçâo f

e

fundamental para se obter qualidade de vida, Mas enquant
,ell

violência e caos ditam as regras à população nos grandes centr
urbanos do país, uma legião de Judas madeireiro-latífundái \acexecutam a "Maria" protetora de miseráveis sem-terra ,�el

. \ " hiléi b ílei d (
ete!nquissuna i ela ras eira, e aos poucos con ena amorte SO, '

ferro e fogo) o grande "pulmão-do-mundo"; pasmo, assístíns a

areSeverino (s) bater o martelo e exigir de sua brava gente .,

J', rantaumento de mesada para engordar a sua buchada de cadau� "

M bb ,�ocas o que importam os ate ocas e ações gananciosa t
I

.

d )lla(a guns conterrâneos, perante o surpreen ente crescimento uyoimonstro vermelho de olhos puxados que ultrapassam as s

H'muralhas rumo ao futuro; se os filhos doOrienteMédio, berç' ��civilização humana não abremmãos de seus arsenais nas caça� ,

humanas abatendo anjos, deuses e demônios, tudo em nome �:

do fanatismo religioso e/ou em defesa do valioso betume; se

donos do mundo tropeçam em suas próprias arbitrariedad�
decisões unilateralistas; se esquecemos que os conflitos, o ebola
amiséria devoram os filhos damama África com a mesma Iú
de um tsunami sul-asiático. E no jogo do bem x maL Aplau

'

reverência a João Paulo II (Karol Jozeph Wojtyla) um hoJlle
sem partido, sem credo e sem fronteira - ummensageiro da
e da reunificação da humanidade.

Paulo Francisco de Souza, poeta e escritor da Associação de poet
e Escritores Independentes de Jaraguá do Sul.
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lIA oportunidade
U4 refeito Moacir Bertoldi (PL) pode, se
JS.l

ser, livrar o calcanhar da

inistração de Jaraquá do Sul das

as críticas sobre nepotismo e

tratações de pessoas para cargos em
íssão. A oportunidade está na

rma administrativa, prometida para

enviada à Câmara de Vereadores no

s que Vem.

rtoldi pode, inclusive, atender a

ol11essa de campanha de reduzir em

00 número de cargos comissionados

Prefeitura. Atualmente, não perde em
da para o governo anterior.

� Protesto
o ex-vereador Gilberto Gonçalves
está inconformado com o que
classifica de desrespeito de alguns
vereadores por não creditarem a ele

a iniciativa para a instalação de um

novo cartório em Jaraguá do Sul.

Na tarde de ontem, Gonçalves
protocolou na Câmara os documentos

relativos ao processo. Lembra que a

primeira ação foi em abril de 2002."Um

nóvo cartório para Jaraguá do Sul já foi
aprovado, não precisa de outro projeto,
e sim de cobranças para que se instale';
sugeriu.

... Encontro
No próximo sábado, o presidente
estadual do PP,ex-deputado Hugo Biehl,
se reúne com lideranças do partido na

região. O encontro acontece a partir das
11 horas, na chácara do presidente do

diretório de Jaraguá do Sul, vereador
Dieter Jassen, no Bairro Chico de Paula.

Na pauta, como não poderia deixar de

ser, as eleições do ano que vem. O

partido quer já apontar as diretrizes e

prováveis candidatos.

Depois da grande votação (3.272 votos),
Jassen é um forte candidato a deputado
estadual.

� Posse
A ex-secretária de Saúde de

Schroeder, Aline Mainardi, assumiu
ontem a Gerência Regional de Saúde.

Na mesma cerimônia, foi empossada
no cargo de gerente de

Adm i n istração da Secreta ria de
Desenvolvimento Regional de

Jaraguá do Sul, Dilane Zonta Henchel,
funcionária de carreira do Estado.

No comando da secretaria, Niura dos

Santos contraria as previsões de que
estaria sendo fritada pelo governo.
Aliás, tem lideranças políticas que
ainda apostam na saída da secretária.

� Troca-troca
A confirmação de eleição para a troca

do comando do diretório do PT de

Jaraguá do Sul é uma vitória da

Articulação de Esquerda. Esta ala

petista se opõe ao Campo Majoritário
do deputado Dionei da Silva e

denunciou a irregularidade da
interinidade do atual presidente Leone
Silva, aliado do parlamentar.
Na outro lado da disputa, o PT deve

indícar o ex-vereador Marcos Scarpato
para coordenar o partido na

rnicrorreqiào. Segundo fontes,
Scarpato agrada gregos e troianos.

NOVELA DO NEPOTISMO

POLíTICA
---- ----------

.dJurandyr nega acordo entre a

dministração e Dieter Janssen

� MAURfuO DE CARVALHO
----�--------------------------------------------------------,

UNA TOMASELLI

Procurador garante
o prefeito não

versou com Dieter

re nepotismo

ARAGUÁ DO SUL - o

urador-geral do município,
ndyrBertoldi, garantiu ontem
overeadorDieterJanssen (PP) _

nenhum outro vereador
vérso� com o prefeito Moacirne�

:se
taldi (PL) sobre a contratação

lUl parentes na administração
I e nicipal. Jurandyr também disse

e não existe acordo entre o
ez�

v leito e os vereadores para adiar
,engavetar o projeto contra o

otísrno, de autoria de Janssen.
Segundo o procurador, a

nro
feitura não pode fazer acordo

nU (a Câmara e impedir que os

án l�adores apresentem um projeto
-a

Jei Contra o nepotismo. "Se o

ia ':terquiser, ele manda o projeto
aCâmara, que vai analisar, dar

parecer e votar", resumiu. Para
, r,andyr, é natural que existam

IS ,gociações entre vereadores da

) luação e oposição, mas não

5 volvendo a administração
o p'picipal. "Não existe acordo

l� e�hum", reforçou.

. Jurandyr: "Não houve reunião em momento algum"

Sobre o projeto da reforma

administrativa, o procurador
confirmou que será enviado à

Câmara em maio, assim como

Janssen informou ao Correio na

terça-feira. Segundo o vereador, o
Executivo teria se comprometido

em agilizar o encaminhamento do
projeto em uma reunião. Jurandyr
também disse que a intenção é que
até no máximo em julho o novo

organograma seja aplicado na

Prefeitura e que não foi implantado
antes porque precisava de uma

análise "criteriosa" de todos os

cargos e setores.

Ontem, Janssenvoltou a afirmar

que conversou com o Executivo.

Segundo ele, a reunião aconteceu

entre ele, o coordenador de ações
de governo, Eni Voltolini, e o ex

secretário de Produção,
Alessandro Vargas. "O Eni nos

colocou da vontade da

administração de resolver a

questão o mais rápido possível.
Foram colocadas as duas situações,
de cargos e parentes", disse.

O vereador também reafirmou

que a agilização da reforma
administrativa pela Prefeitura o

motivou a esperar para ver se é

necessário apresentar o projeto
contra o nepotismo, que já está

pronto. Janssen disse esperar que,
com a, reforma, diminua o número

de cargos e a contratação de

parentes, especialmente de
funcionários de primeiro escalão
e de vereadores que

_

dão

sustentação ao governo. ''A gente

pensou em não criar duas

situações de desgaste, tanto para
o Executivo quanto para o

Legislativo. São duas questões
polêmicas que, no meu

pensamento, devem ser resolvidas
ou esclarecidas num mesmo

momento, para que não haja um

desgastemaior", disse.

e ;CE treina gestores para operar novo sistema de contas públicas
"

L1JAI\AGUÁ DO SUL - Técnicos
, �'TCE (Tribunal de Contas do
e �t' d )-, r/ o realizaram ontem um

1namento com prefeitos,
ontadores e controladores de 42

! �nicípios que integram quatro
-

lsociações de municípios, entre
�s a Amvali (Associação dos

tnicípios do Vale do Itapocu).
" CE repassou informações sobre
Rperação de um novo sistema
Ue reunirá dados dos poderes
xeCUtivo e Legislativo para o

�e de regularidade do tribunal.
, Sistema, chamado Esfinge,

eh entrar em operação aind'a no
Yllleiro semestre deste ano e

,�tende melhorar os controles

ta
emos do Estado e dosmunicípios

,.�T!nenses, além de facilitar o
"�SSO' . r

ga
as mtorrnações sobre os

Stos 'bl''t pu ICOS pela sociedade.
Sse COntrole interno vai ser

responsável pelo repasse das

informações sobre o planejamento
e execução orçamentária das
Prefeituras e pela confirmação da
análise feitas pelo tribunal sobre
aquilo que foi entregue", explicou
o chefe de departamento do TCE,
Marcelo Santos.

No treinamento, os gestores das
Prefeituras receberam informações
sobre como os órgãos municipais
deverão preparar seus sistemas de
informática e como instalaros novos
kits que serão distribuídos peloTCE.
Também receberam explicações
sobre a operação geral, a

periodicidade das remessas e o

cadastramento de dados. Os
técnicos do Tribunal falaram ainda
sobre o papel dos controles internos
no fluxo de informações do sistema,
como deverão ser realizadas as

transmissões aoTCE e como serão

RAPHAEl GÜNTHER

o novo sistema foi apresentado aos funcionários das prefeituras

confirmadas as remessas.

Mais informações sobre o

treinamento poderão ser obtidas no
site www.tce.sc.gov.br. disponíveis
na página principal e no menu

serviços/capacitação/eventos
externos ou através do Instituto de

Contas, com Sandra Gentil, pelo
telefone (48) 221-3794 ou pelo e

mail gentil@tce.sc.gov.br.
, \

Prefeito veta projeto que institui
prazo para consertar luminárias

GUARAMllUM-o prefeitoMário
Sérgio Peixer (PFL) vetou o projeto
de lei que institui um prazo de sete
dias para que a Prefeitura faça a

reposiçao das luminárias

queimadas nos postes.Aproposta
de autoria do vereadorEvaldo João
[unckes (PT) havia sido aprovada
na Câmara de Vereadores com

cinco votos favoráveis no último
dia 5. Agora, a Câmara terá 30 dias
para acatar ou rejeitar o veto.

No ofício, lido na sessão de

terça-feira, o prefeito justificou que
o proposto no projeto de lei cabe
somente ao Executivo, pois fere

artigos da Constituição Federal e
da LOM (Lei Orçamentária
Municipal). "O veto é justificável,
pois a edição de lei fixadora de

despesas ématéria de iniciati��'do
Poder Executivo, portanto,
inconstitucional ante flagrante

desrespeito ao consagrado princípio
constitucional da divisão dos

poderes, previsto no artigo 2° da

Constituição Federal".
Hoje, não há uma exigência

legal quanto a prazos para que a

'Prefeitura faça consertos na

iluminação pública. Pelo projeto,
qualquer morador residente em

rua onde tenha falta de luz nos

postes poderia solicitar a reposição
das lâmpadas na Prefeitura, que
depois de receber a solicitação teria
sete dias para fazer o conserto.'

Quando foi aprovado, o vereador
Evaldo [unckes disse que a

população tem sido freqüen
temente prejudicada pela falta de
assistência e lembrou que a taxa

'

da, Cosip, (C(;mtribuiç�<? p}�ap ,

Custeio do Serviço de Iluminação
Pública) é recolhida pela Pre-
feitura.

CESAR JUNKES

,

O medo toma conta de Guaramirim à noite por causa da escuridão

Instalada comissão para apurar
a compra de cestas de Natal

GUARAMllUM - A Câmara de
Vereadores instaurou ontem uma

CI (Comissão de Inquérito) para
apurar a compra de cestas deNatal

pela Prefeitura aos funcionários

públicos, feita em dezembro

passado. As bancadas do PT e

PMDB, que propuseram 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".
A comissão terá um prazo de

60 dias úteis para que sejam
concluídos os trabalhos, com
possibilidade de prorrogação por
mais 45 dias, conforme determina
a Lei Orgânica. A comissão é

formada pelos vereadores Evaldo
João Junckes (PT), João Deniz

Vick (PMDB) e Belmor Bernardi

(PP), indicados pelos respectivos
líderes das bancadas.

Os vereadores decidiram
entrar com o projeto depois que a

Câmara aprovou um pedido de

informações solicitando cópias das
notas fiscais das cestas de Natal,
mas não receberam. Eles alegam
que no ano passado um projeto do
Executivo aprovado "autorizou a

aquisição de cestas de Natal para
servidores públicos municipais". O
prefeito enviou a Câmara um ofício
afirmando que "a concessão de
cestas de natal, em dezembro de

2004, não teve nenhum custo ao

erário público municipal". Os
vereadores querem saber quem
doouR$ 25 mil em cestas deNatal

para a Prefeitura.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONOMIA
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CORREIO ECONÔMICO I
Juros privilegiados
Se houve alguém que já tirou o "traseiro da cadeira" para baixar os

juros, como quer o presidente Lula, este alguém é o presidente do

BNDES, Guida Mantega. Na contramão da trajetória de alta da Selic

juros básicos da economia, hoje em 19,5% ao ano - e do elevado
custo dos empréstimos nos bancos privados, o BN DES anunciou ontem
a redução das taxas em parte de suas linhas de financiamento. A

queda nos spreads- diferença entre os juros que o BNDES paga na

hora de captar e a taxa que cobra das empresas - chegou a 80% no

programa para compra de máquinas e equipamentos. A medida fez

parte de um pacote que inclui a criação de uma linha especial que
tornará quase imediato o acesso ao crédito para clientes tradicionais.
Bom para os empresários. Já para os mortais ...

Difícil levantar Bigbobagem
Não é muito fácil "tirar o A vinda dos supermercados
traseiro" da cadeira. Ou Big para Jaraguá do Sul não
melhor, nem é muito eficaz: passa de uma grande
cinco maiores bancos bobagem (mais uma delas)
brasileiros controlam perto de , que saiu da assessoria da
70% dos pontos-de-venda do Prefeitura. Aliás, é um tal de
mercado bancário. Uma grupo italiano que vem para
pesquisa do Procon-SP, feita cá instalar isso e aquilo,
em dez grandes bancos, fabricar isso e aquilo, mas até
mostra que as taxas para agora nada. Como a imprensa
cheque especial variam local já não dá mais bola, o
somente entre 7,9% e 8,4%, negócio é tentar emplacar-
mensais. No caso de esses balões de ensaio fora

empréstimos pessoais, a daqui. Sobre o Big: é só

variação também é pequena: conferir na sede da empresa
vai de 4,1% a 5,85%. em Porto Alegre.

Mesma coisa Exportadoras
o desemprego atingiu 10,8% O governo prepara um

M
em março, praticamente pacote para baixar os

! estável em relação a impostos das empresas
I II

fevereiro, quando atingiu exportadoras. Mas não é para

III
10,6%. Na comparação com todo mundo se animar: só vai

igual período de 2004, a taxa valer para aquelas que
recuou 2 pontos perq ais exportam mais de 80% da
(12,8%). Os dados co �da produção ou que estão

Pesquisa Mensal de e
, ego preparando investimentos

divulgada ontem pelo luGE. para atingir esta meta.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
dl1Th�'%i��..&t.L_�MWW?�iii.t!� 'i

EMBARQUE NA

PASTORAL JUVENIL
MARISTA

COLÉGIO MARISTA I

Foi realizado no início de Abril o Embarque
da Pastoral Juvenil Marista - ED�.

o embarque é o início da caminhada para o ano, é ummomento em que os

participantes de cada caravela (grupo) assumem um compromissomútuo.
Neste momento festivo para os grupos estavam presentes os marinheiros
(participantes) das caravelas (grupo de adolescentes) e os timoneiros

(animadores do grupo).
Foi um encontrão com muitas atividades, dinâmicas de integração,

, descontração e reflexão sobre os objetivos do grupo para 2005.

No próximo final d emana acontecerá o Acampamento
da Pastoral Juvenil.

QUINTA-FEIRA, 28 de abril de 2005

REAJUSTE DE ATÉ 15%

Pão francês fica mais caro f

MARIA HELENA DE MORAES

� Só neste mês o

preço da farinha, que
é importada, subiu três
vezes para as padarias

}ARAGUÁ DO SUL - Padarias da
cidade já repassam para o'
consumidor o aumento do preço da
farinha de trigo.O reajuste, de acordo
comos panificadores, é na ordem de
12% a 15%. O pãozinho francês de
50 gramas está custando atéR$ 0,30.
No Centro, o preço varia entre R$
0,20 aR$ 0,30.Na periferia, amédia
é de R$ 0,15 a R$ 0,20, assim como

nos grandes supermercados. Quem
está vendendo a R$ 0,20 avisa que
vai ter que passar a cobrarR$ 0,22 ou
R$0,25.

O aumento no preço do

pãozinho é conseqüência dos
sucessivos aumentos no preço da
farinha. Somente no mês de abril o

trigo subiu três vezes. Os moinhos
estão cobrando até R$ 32 pela saca

de 25 quilos.Nomês passado eraR$
19. "Nestas condições, somos

obrigados a repassarpelomenos parte
deste reajuste para o consumidor

final", afirma TarcisioMachado, da
Via Pão.

por causa do aumento do trig

_As padarias' usam o pão francês como forma de atrais o consumidor porque o produto não dá lucro cf
Na semana passada a Via Pão O consultor da Associação de R$0,60. "Não é

apenas o trígq VI

vendia o pão a R$ 0,20, mas agora Confeiteiros e Panificadores de aumenta de preço praticame I

estácobrandoR$ 0,25 eseafarinha Jaraguá do Sul, Alírio Armin todas as semanas. O açúca C
continuar a subir o aumento será Hackbarth, disse que cada gordura e os outros insurn C

repassado de novo ao consumidor. panificador cobra pelo pão francês também aumentam co �

"Opãofrancês não dá lucro.Quern o valor que achar mais freqüência", diz Alírio. d

não investe em outros produtos não convenien te. Segundo ele, se O presidente da Associação,
resiste", constata Machado, que todos os reajustes do preço da Scherer, diz que o panificador
pagava R$ 20 por uma saca de farinha fossem repassados ao tem como se defender dos reajllll (

farinha de 25 quilos e que esta consumidor desde 1994, o preço e aconselha os associado, a

semana já pagouR$ 29 pelo produto. do pão hoje estaria entre R$ 0,50 e diversificarem a oferta de produ

Weg homenageia trabalhadores
}ARAGUÁ DO SUL - o Museu

Weg está realizando uma exposição
itinerante de fotografias, como parte
das comemorações do Dia do
Trabalhador. A mostra apresenta
imagens coloridas e empreto e branco
dos colaboradores da empresa emsua

rotina de trabalho e emmomentos de

descontração, nas gincanas, pescarias
'e outras atividades de integração.

Além das fotos, a exposição, que
prossegue até o dia 8 demaio, conta

com uma estátua de ferro que

representa um soldador e seis

manequins caracterizados como

servente, eletricista, bombeiro,
médico, advogado e caldeireiro.

Os horários para visitação no

museusão das9hàs llh30edas 13h30
às 16h30, de segunda a sexta, com

exceção das quartas- feiras, quando o
horário é estendido até as 21h. No
sábado o local está aberto das 9h às

l1h30, e no domingo, das 14h às 16h.

Capas de jornais do século 19 com reportagens sobre
movimentos operários de esquerda estão expostas na Biblioteca
da Unerj até o dia 4 de maio.O acervo é do Museu da UFRGS

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e foi organizado
pelo jornalista gaúcho João Batista Marçal. A iniciativa de trazer
a exposição para Jaraguá do Sul é dos Sindicatos dos
Trabalhadores de Jaraguá do Sul e Região. A exposição "Salve o

10 de Maio" faz parte da programação do Dia do Trabalhador, a
ser comemorado domingo.

Museu Weg homenageia os colaboradores da própria empresa

Novo minimo vai injetar mais
de R$ 13 bilhões na economia

DA REDAÇÁO - O novo salário
mínimo de R$ 300, que entrará em
vigor a partir de domingo de maio,
injetaráR$ 13,3 bilhões na economia
brasileira -este ano, segundo estudo

divulgado ontempeloDepartamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Sócio Econômicos (Dieese). O
reajuste do saláriomínimo foide 15,4%
sobre o valor anterior, de'R$ 260. O
aumento real foi de 6,5% levando-se
em conta o Índice do Custo de Vida
(ICY), calculado pelopróprio Dieese,
e de 8,85% considerando-se o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) , do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE). Em
ambos os casos, foi estimada uma

inflação de 0,4% em abril.

Segundo dados da última

Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAB/lBGE), pouco
mais de 22milhões de trabalhadores

ocupados ganhavam até um salário
mínimo em 2003 - 31,9% dos 69
milhões de ocupados com algum tipo

de rendimento no país.Amaior
"

dos trabalhadores que ganham a

um salário mínimo enconn;a's�
região Nordeste (58,8% do total
9,9milhões de pessoas) . Os meno

percentuais foram verificados '

regiões Sul e Sudeste (respe(
tivamente 21,1% e 21,5%).

Apesar _ de considerar
,

,

crescimento econômico impor�1 -

para aelevação real dovalordo
mínimo o Dieese não o consider -

,

p r

suficiente. "De 1940 a 2004,0
- veze,

per capita cresceu emco r:

enquanto que o salário núniJ110�,
descreceu a menos de 1/3 desr

1
,-,

I" di d "CoUlOva or mtcta , 1Z o estu o.
,

mercado de trabalho brasileirOiP
1'011favorece o crescimento dos S3 a

mais baixos a partir das negocia�
1

' lenl,coletivas ou do desenvo Vln
d'fun1econômico, tornam-se

'I�
mentais as políticas econôfll!C�

i

sociais comprometidas _coUldl
incorporação de milhoes
excluídos", avalia.
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Prefeitura, PM,
olícia Civil e Bombeiros

oluntários vão agir

JARAGUÁ DO SUL - Em apenas

uatromeses a violência no trânsito

cidade já matou 15 pessoas - e

ta estatística só conta aqueles que
orreram no local do acidente. Em

édia, morre uma pessoa por

emana. Para tentar frear estes

úmeros,a Prefeitura organizou uma
missão de Educação para o

rânsito. Dez instituições, entre elas

poHciaCivil eMilitar, os Bombeiros
oluntáríos e a Secretaria de

ducação estão envolvidas no

rojeto. Muitas propostas foram

presentadas, como a construção de
CidadeMirim, onde as crianças

renderiam sobre comportamento
o trânsito.

A vice-prefeita Rose Vasel
IcrO chamou a comissão de "força-tarefa",
'o vmaalusão à urgência em reduzir os

te números de acidentes na cidade. O

ca Çondee (Conselho Municipal de
um DefesaCivil) pediu à PolíciaMilitar

c� para fazermais blitz, em especial nos
dias e locais considerados mais

�rigosos - sexta e sábado, das onde
lr ida noite às seis horas da manhã,

quando acontecem 60% dos
acidentes. Exatamenteneste período
a Polícia tem feito várias blitz,
inclusive fazendo apreensões de

� J�
carros e carteiras demotoristas.

QUINTA-FEIRA, 28 de abril de 2005 PANORAMA

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Bicicleta de José Ãntonio Pereira depois do acidente: poucos respeitam os ciclistas na cidade

o comandante do 14ºBatalhão
da PM, tenente coronel Ricardo

Broering, afirmou que a educação é

importantemas só vai dar resultados
a longo prazo. "A experiência de

países como o Japão, a Suécia e até

os Estados Unidos revela que eles só
reduziram o número demortes com

fiscalização pesada e multas.
Infelizmente as pessoas só aprendem
quando pega no bolso", acredita o

comandante.

Outra estratégia sugerida pelo
tenente coronelé usarmelhoropátio
de carros apreendidos. '';\Prefeitura
tem o poder de deixar o sistema de
leilões de carros eficiente". Segundo
ele, existem 147 carros apreendidos
no pátio emuitos deles já podiam ter

sido leiloados. "O dinheiro poderia
ser usado para as campanhas de

educação e prevenção de

acidentes", afirmou.
Durante adiscussãooutroponto

Para as famílias, o que resta é apenas a dor

orça-tarefa para conter violência no trânsito

JARAGUÁDO SUL - As ruas estão
cada vez mais perigosas. E muitas

famílias estão sentindo isso com a

perda de filhos, mães, pais e irmãos.

&, histórias de dor são parecidas, o
sentimento de revolta se mistura à

tristeza deixada pela lembrança dos
parentes perdidos.

São histórias como a da família
da Costureira Benta Brandt, de 50
anos.Ela foiatropeladaporumônibus
daCanarinho no começo domês de
março. Além de lidar com a falta de
Benta, a família teve que lutar para

a provar que ela não teve culpa no

acidente. Benta estava em uma faixa

_de uso exclusivo de pedestres e

" ciclistasperto daPonteAbdonBatista.
,3 ':' Mais dois casos parecidos

,'aconteceram em menos de 40 dias.

Com apenas 20 anos, a vida de

Elisângela Pereira foi interrompida.
Como Benta, ela também ia para o

trabalho de bicicleta, quando um

caminhão de lixo daEngepasa bateu
nela, quemorreu nomeio da rua na
Ilha da Figueira. O acidente foi no
dia 31 de março e desde então o pai
dela luta para que a cidade ganhe
mais ciclovias e com isto mais

segurança. O terceiro caso de

atropelamento de ciclistas foio do gari
Antônio PereiradeJesus, de 48 anos.
Ele ia para o trabalho quando foi

atropelado por um ônibus da

Canarinho nobairroSantoAntônio,
ondemor�va com a esposa.

Durante o feriado de Tiradentes
mais cinco pessoas perderam a vida
na região. Na sexta- feira passada,

num acidente noKm 38 da BR-280,
morreramWalterKruger, de 44 anos,
eMargareteHomburgKruger, de 39
anos. Testemunhas afirmam que a

moto emque os dois viajavam invadiu
a pista contrária. Eles bateram de
frente com um caminhão.Namanhã
de sábado três jovens morreram

quando voltavam de uma festa em

Timbó. O motorista Alexandre

Enke, de 23 anos, dirigia um Celta.
Ele e os amigos Rogério Silva Júnior,
de 21, e Eduardo Felíppe, de 22,
morreram na hora. O quarto

passageiro do carro Claudinei

Valdevino, de 23 anos, foi levado em
estado grave para aUTl doHospital
São José. Ontem o Hospital
confirmou que Claudinei foi
transferido para um quarto.

Falllília no velório de Benta Brand: a primeira tragédia de uma série de três em apenas 40 dias

levantado foi o custo de cada

acidente, para apolícia, osbombeiros
e para o contribuinte. Elenir

Escopelli, da PolíciaCivil, citou uma
pesquisa realizada em 2003 pelo Ipea
(Instituto de Pesquisas Aplicadas).
"Cada acidente sem vítima custa

cerca de R$ 3.200, já acidentes com
vítimas custam quaseR$ 17.500 e os

acidentes com vítimas fatais somam

R$ 144 mil em despesas para a

sociedade", disse.

Automobilísticos - 257

{armações dos Bombeiros Voluntários. Ocorrénciss entre janeiro

março de 2005
.

Na reunião os Bombeiros afirmaram que as principais
causas de acidentes são o alcoolismo, o estresse e a falta de

respeito entre os motoristas, pedestres e ciclistas. "No fim

de semana do pagamento de salário nós não temos

ambulâncias suficientes para atender tantas chamadas de

acidentes. O maior problema é o alcoolismo'; disse o

secretário executivo dos Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, Adolar Jark. As estatísticas dos bombeiros apontam

que os acidentes acontecem com pessoas jovens, entre 18

e 30 anos, sendo a grande maioria homens.

A Polícia também aponta o álcool como um dos fatores

que mais causam acidentes. Números extra-oficiais revelam

que seis de cada 10 pessoas se negam a fazer o exame do

bafômetro, o que dificulta a comprovação da ingestão de

bebidas alcoólicas. O comandante Boering confrontou os

dados dos bombeiros. "As maiores vítimas são as pessoas'
com mais de 41 anos. Pela nossa experiência as causas dos

acidentes são embriaguez, desatenção, exibicionismo e,

conseqüentemente, o excesso de velocidade'; afirmou.

Miovas instalações aiudalD
a agilizar o alendiDlento nas
Delegacias de São BeRto.

As Delegacias Regional e da Comarca de São Bento do Sul ganharam novas

e modernas instalações. O novo prédio tem 840 metros quadrados de área

construída e também abriga o lML do municipio. Com os investimentos, foi
possivel gerar uma economia de R$ 50'mil ao ano, valor que era gasto com

aluguéis. Serviços corno expedição de documentos, visforia e licenciamento

de veiculesficarammais ágeis, já que passaram a ser oferecidas em um único

local. Além disso, melhoraram as condições de trabalho dosfuncionârios, que
agora contam com tun. espaço mais amplo.

secretaria de EsIadI da
Segurança Pública e
Defesa do Cidadão

..
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Arte Contemporânea na Scar
revela obras de artistas locais

JARAGUÁ DO SUL - Começa
hoje noCentro Cultural a segunda
edição do Projeto Schwanke �

Perspectivas das Artes Plásticas em
Santa Catarina. As obras de
Schwanke, considerado o maior

artista plástico contemporâneo de
Santa Catarina (morto há 13 anos)
estão no segundo piso do Centro
Cultural. No quarto pavimehto
estão os trabalhos dos 13 artistas

catarinenses escolhidos pelos
curadores Charles Narloch,
Ricardo Resende e Tadeu
Chiarelli. Três artistas de Jaraguá
do Sul foram selecionados: Chan,
Xaxá e Vera Bagatoli.

A diretoria de Artes Plásticas
do Centro Cultural, Denyse da
Silva, informa que ano passado 10
mil pessoas visitaram a mostra.

Desse total, 8.500 eram estudantes

,
�

II

das escolas de Jaraguá do Sul, o
que confirma o objetivo do projeto,
que é de tornar visível a produção
artística contemporânea de Santa
Catarina.

O curador Charles Narloch,
.

que representa o Museu de Arte
de Santa Catarina, informa que a

mostra também vai ser itinerante.

A primeira parada será no próprio
Marsc, em junho. A realização da
mostra fora de Jaraguá do Sul,
porém, depende da aprovação do
projeto pela Lei de Incentivo à

Cultura, do governo estadual.
A mostra fica no Centro

Cultural até o dia 19 de junho, com
visitaçãomonitorada das 14 às 21h.

Quem quiser agendar visitas, pode
ligar para o número 275-2670. O

lançamento da exposição é hoje',
às20h30.

A fotografia de Vera Bagatoli também faz parte da coletânea

Município doa terreno para
contrução da nova sede da PM

GUARAMIRIM- A secretária

regional Niura dos· Santos
esteve reunida ontem de
manhã na Câmara .dos
Vereadores de Guaramirim para
discutir a construção de uma

nova sede para a Polícia Militar,
que atualmente funciona em

prédio alugado. Para viabilizar
a obra, o município está

oferecendo um terreno de 10
mil metros quadrados e o

Governo do Estado já tem

recurso disponível de R$ 180
mil. "Este valor já estava

incluído no 'orçamento de 2004
e precisamos agilizar os

procedimentos para não

perdermos a verba", informo�
Niura.

De acordo com a secretária,
uma equipe técnica do

município vai fazer um estudo
de viabilidade no local para
obtenção das licenças
ambientais. O resultado será

apresentado até o dia 9 de maio.
Em seguida será aberto a

licitação. A intenção é iniciar
as obras ainda no primeiro
semestre. "Guaramirim é um

.município em crescimento e é

necessário que a PM tenha
todas as condições necessárias

para o bom desempenho de suas

funções", diz a secretária.

Falecimentos

PRIMEIRO FRIO DO ANO

Temperatura cai, chove mas

sol deve voltar até amanhã

� Casacos e guarda
chuvas saem do
armário e mudam o

cenário da cidade

JARAGUÁ 00 SUL - Hoje chega
uma nova frente fria no litoral d�
RioGrande do Sul e as instabilidades
deste sistema espalham nuvens

carregadas e o tempo fica chuvoso
no Sul e no Leste gaúchos. Ainda
pode chover desde cedo no centro
e no litoral catarinense. No oeste

do Estado o Sol predomina com

tempo firme. Nas demais áreas

chove fraco de manhã e o tempo
abre à tarde, com Sol. Hoje em

Jaraguá do Sul o tempo fica

nublado,com 80% de chance de

chover, a temperatura deve ficar
entre; 16 e 22 graus. Amanhã o

tempo começa a melhorar, mas

ainda podem acontecer pancadas
isoladas de chuva. No sábado não
deve chover, mas o céu continua

com nuvens. O domingo o tempo
vai ser bom.

Em São Joaquim, cidade mais

fria do país, as temperaturas não

devem passar dos 16 graus esta Ontem de manhã, mesmo agasalhadas; as pessoas procuravam o sol

redacao@jornalcorreiodqpovo.com.br

semana. Osmeteorologistas acham
que ainda pode nevar hoje, apeSffi

Ul

da temperaturamínima prevista fiem
em 5 graus e amáxima em 13. Até
fim de semana São Joaquim deve
ter dias de Sol, comnuvens, massem
chuva. A temperatura mais baix'
prevista é para sábado, quando.,
termômetros devemmarcar 2 gram.

Confira a previsão para o Estaoo
até o fim de. semana: ai)
temperaturas contmuam amen�
d ,. d d

'.
urante a noite, ma ruga a e início, B
damanhã. Na sexta a instabilidade� ;
enfraquece e o Sol aparece forte em

quase todo o Estado. A pn!sençado
se

, e(
ar seco polar garante um dia .

'lI
ensolarado e sem chuva no centm bI' I

oeste, com um pouco de frio pela: fi,
manhã. O tempo segue aberto em

. e

praticamente toda a região no� p
de semana.A umidade que o vento

traz domar contribui para que o céu
c

fique nublado com alguns perícds a
de chuvisco no litoral. I c

ASecretariaNacional de Defesa ;
Civilmandou alertas para o risco de

(

chuva forte durante o dia de hoje,
assim como mar agitado, O maior

risco é para as praias do médio vale.
do Itajaí até o litoralNorte. Há risco

de navegação para pequenas e;
médias embarcações, As ondas,mail;
afastadas da costa podem variar

_. :1.111'

entre 3 e 4metros de altura.

CORREIO TV

Aluguel
Não dá para deixar de contar que a

maior parte dos trajes foi emprestado
às mulheres do elenco global. Não
foram elas que pediram. Foram os

próprios estilistas que ofereceram.
-

.

Mais parecia Xuxa Jackson
A festa de 40 anos da Rede Globo na

noite de terça-feira foi um show,mais
acanhado do que a entrega de um

Oscar, mas no nível dos maiores
festivais internacionais de cinema. Os
musicais foram bem produzidos, mas
o que mais chamou a atenção do

público foi o figurino das estrelas.
Ivete Sangalo inovou. Ela estava de

top tomara-que-caia, com um short

que revelava as curvas perfeitas e

malhadas da cantora. Acertou em

cheio. O mesmo não se pode dizer
da Rainha do Baixinhos, que
escolheu um vestido de gosto
duvidoso, com babados e fendas.
Para completar o visual bizarro, Xuxa
usou botas até o meio da coxa, um

bolero de couro e luvas. Lembrou
Michael Jackson. Outras

personalidades chamaram a atenção
pela elegância. Foi o caso da

apresentadora do Jornal da Globo,
Ana Paula Padrão, que estava com

um vestido fabuloso. Ela também
acertou em cheio nos acessórios.

Saudade
Um dos pontos emocionantes da festa dos 40
anos da Globo foi o momento de lembrar

aqueles que já morreram. Entre eles, Mário
Lago, Paulo Gracindo, Dina Sfat, Rogério
Cardoso, Chacrinha, Henriqueta Brieba,
Armando Bogus, Cestinha, José Lewgoy, Zilka
Salaberry, Sérgio Cardoso,Miriam Pires,Walter
D'Ávila, Laura Carona, Paulo Francis, Grande
Othelo Ei o jornalista Tim Lopes.

Uma gracinha ...
Quem anda com o ibope no chão é a

,.., 1

apresentadora Hebe Camargo (foto). Na

noite de segunda deu apenas 4 pontos,
empatando com a Rede TV! e apanhando
de. cinco pontos da Record. E olha que
isso foi em São Paulo, onde Hebe tem

público cativo.Já acendeu a luz vermelha
no gabinete do patrão Silvio Santos.

Cicarelli
Ontem a coluna revelou que a mulher de
Ronaldo Fenômeno já tinha escolhido o nome

do bebê. No começo da noite, a assessoria de
imprensa da apresentadora informou que ela

perdeu o filho. Daniela Cicarelli passou mal
durante a gravação de um programa, mas está

bem e em casa. Mesmo com os problemas, o
Fenômeno joga neste sábado.

Oaiane nua?
A ginasta Daiane dos Santos, atual campeã
mundial da prova de solo, será convidada a posar
nua pela revista 'Playboy" É.o que afirmou na

edição de ontem o jornal"Diário de São Paulo':A

gaúcha, de 22 anos e 1,47 m de altura, ainda não

sabe se vai aceitar."Faz bem para o ego,mas não

sei o que dizer. Para mim é uma surpresa, nunca
imaginei que interessaria à revista'diz a ginasta,
que revelou que precisaria consultar os pais
antes de eventualmente fazer o ensaio."Teria

que conversar com eles primeiro':

Faleceu às 1 0:45h do dia 26/04,a senhora Irmgard Muller Eggert,
cçm idade de 80 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do. Centrei.
Faleceu às 09:00h do dia 27/04, o senhor Leopoldo Diel Filho,
com idade de 77 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 20:1 Oh do dia 26/04, a senhora Wally Adam Maas,
com idade de 76 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila l.enzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
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DESAFIO NAS CORREDEIRAS

ESPORTE

Jaraguaense é convocado para
seleção brasileira de Canoagem
Diógenes Roos viaja

aqui a duas semanas
m •

)x. para os treinos em

,� Tibagi, no Paraná
IIIi

100 }ARAGUÁ DO SUL - o atleta

ali iógenes Roas foi convocado
l�. nesta semana para a Seleção

!io� Brasileira Júnior de Canoagem
oe, Slalom. Ele viaja daqui a duas
;m

semanas para Tibagi (PR), onde a

ao
equipe treina para o Sularne

lia ricano que acontece em se tem

:I}y broemTrês Coroas (RS). Diógenes
:Ia, ficou em teste durante dois meses
:m, e confirmou o nome na Equipe

r Permanente nesta semana.

to Com apenas 16 anos, ele
éu concilia o horário dos treinos com
())

a escola. Mora em Jaraguá do
I Sul, mas treina na Usina do

:sa Bracinho, em Schroeder. Todo
Je

os dias, junto com o amigo

�, Daniel Tavares (Colégio Ideal/
or Wifer), vai de ônibus para
�e treinar. "O que mais tenho

oificuldade é para conseguir um
ej patrocínio. Mas continuo
til: busca�do", disse-Diógenes.
li Além do Sulamerican'o, os dois

também querem o índice pro
-, Mundial de 2006, na Eslovênia.

Diógenes começou no

Diógenes Roos vem mantendo o treinamento diário no Bairro Bracinho, em Schroeder

esporte na categoria de
velocidade na escolinha que o

Clube Kentucky, de Jaraguá do

Sul, mantinha próximo à Ponte

Maria Grubba. Em 2003

disputou pela primeira vez uma

competição de Slalom, em

Tomazina (PR), tomou gosto e

aderiu à categoria. Depois de
várias participações em

campeonatos estaduais, a Fecesc

Romário joga hoje contra os

I veteranos da Seleção mexicana
DA REDAÇÃO - Romário se

despediu ontem à noite da seleção
principal do Brasil e nem teve

tempo de descansar. Horas depois
do jogo pegou um avião rumo ao

México. Hoje à noite, no Estádio
Jalisco, emGuadalajara, participa
deOutra despedida, desta vez com
a seleção composta em sua

maioriapor jogadores campeões do
mundo em 1994. O adversário
será uma seleção de veteranos do

México, comandada pelo goleiro
Jorge Campos. O técnico Carlos
Alberto Parreira dirige o time

I brasileiro e viaja junto com o

Baixinho.
"Este jogo já estava marcado

antes de eu ser convocado para
esta homenagem em São Paulo",
disse Romário, que aos 39 anos

enfrenta, esta semana, uma
, maratona de viagens e jogos - no

sábado, o Vasco terá pela frente o
Fortaleza, pelo Brasileiro. "Volto
a tempo e vou jogar", garantiu.

A partida de hoje, na

realidade, é uma revanche do

jogo disputado em 10 de
novembro do ano passado, em Los

Angeles, vencido pelo Brasil por
2 a 1. Romário marcou o gol da
vitória brasileira. Campos pediu
outro jogo e o desafio foi aceito.
A promoção da partida é grande.
Romário gravou um vídeo em que
diz que resolveu dar a revanche a

Campos e aos outros mexicanos e

os desafia a vencerem, agora que

jogam em casa. O Brasil terá

jogadores como os campeões de
94 Taffarel, Branco, Bebeto,
Dunga, Jorginho e Careca, entre
outros. O México vai ter em

campo Hermosillo, Luiz

Hernandéz e García Aspe.

(Federação Catarinense de

Canoagem) apostou no atleta e

o indicou para o técnico da

Seleção, o francês Alain

Jourdant.
"Vou, mas não sei quando

volto. Eu preciso manter uma

regularidade nos treinos para
continuar com a seleção. E falta
pouco para eu conseguir o

índice". A convocação do atleta

para a Equipe Permanente é um

fato histórico para o esporte na

região. A modalidade de

canoagem Slalom tem duas

categorias. Diógenes disputa na

categoria caiaque (Kl). Nesta
categoria o atleta senta no

caiaque e o remo tem duas pás.
Diferente da canoa (C1) onde
o canoísta desce de joelhos e o

remo tem apenas uma pá.

Paulo Autuori está próximo
do acerto com o São Paulo

DA REDAÇÃO - A contratação
de Paulo Autuori pelo São Paulo
é uma questão de tempo. O
presidente Marcelo Portugal
Gouvêa e o diretor de futebol

Juvenal Juvêncio definiram o

nome do ex-treinador da seleção
peruana e esperam apenas o

retorno dele do Peru para negociar
efetivamente. A diretoria já fez
um primeiro contrato com o

técnico, que pediu alguns dias

pára cuidar da volta ao Brasil -

Autuori está há quatro anos fora
do país.

A diretoria do São Páulo
também ouviu dele que existe um
interessemuito grande de assumir
o lugar de Emerson Leão, que
deixou o'clube para dirigir o Vissel
Kobe, do Japão. O salário não é

nenhum empecilho para trazê-lo.
Autuori ganhava ,'a; 100 mil

mensais para comandar os

peruanos. O ex-técnico são

paulino, por exemplo, recebia R$
150 mil. O clube ainda formulou
uma oferta de R$ 140 mil para
Muricy Ramalho, que, no

entanto, decidiu seguir no

Internacional.Motivo: umamulta
, de R$ 1 milhão.

As características do treinador
também se encaixam no perfil
pretendido pelos dirigentes do São
Paulo, que buscavam um

comandante de pulso firme e

vencedor. "Se fosse para ter um

.

técnico jovem, ficaríamos com o

Milton aqui. Agora, o Autuori
tem um currículo que não

podemos desprezar", afirmou
Marco Aurélio Cunha,
superintendente de futebol do
club...�;:r" i0 o auxiliar-técnico

.-------lI liNHA DE FUNOOL.
!

JULIMAR PIVATTO
I

Joqo-trefno
Segue forte o ritmo de preparação no João Marcatto. Quanto
antes definir o time ideal melhor. Por isso o Juventus marcou

mais dois jogos-treinos para esta semana. O primeiro será nesta

sexta-feira, às lSh30, em Florianópolis, contra o Figueirense B, no
CT do time da Capital. O treinador do alvinegro é Itamar Schüller,

que dirigiu o tricolor no ano passado. E no domingo, às 15h30,
será feito um coletivo contra o Madureira; de Blurnenau, que
disputa a Série B1. Esta partida será aqui em Jaraguá do Sul. A

outra novidade é a dispensa do volante Raphael Nunes. Ele não

havia sido contratado oficialmente, estava apenas em fase de

testes.

Passeio ciclístico Punições
A FME e a Unimed O presidente do STJD, Luiz

promovem, no domingo, um Zveiter, já quer mostrar

passeio ciclístico a partir das serviço. Ele solicitou as fitas

8h30. A inscrição é um de vídeo dos jogos
agasalho e pode ser feita na Flamengo x Cruzeiro e

sede da Unimed, na Rua Fluminense x São Paulo. No

Marina Fructuozo, 149, ou no primeiro, ele quer assistir à

dia do passeio. Os primeiros comemoração do zagueiro
500 inscritos receberão uma Júnior Baiano, que teria

camiseta do evento. A saída feito uma "banana" para a

será na sede da Unimed e il torcida. No confronto dos

chegada por volta das 10 tricolores, Zveiter verá o

horas na Praça Ãnqelo lance em que o zagueiro
Piazera, onde serão sorteados sáo-paulino Lugano pisa no

vários brindes, além de atacante Leandro, do

premiação para bicicleta mais Fluminense.

enfeitada e ciclista mais novo

e mais idoso. Túlio

Maradona leve
o atacante Túllo pode ser a

nova contratação do

No dia 5 de março, o Flamengo. Ontem ele

argentino Diego Maradona confirmou que está

foi submetido a uma cirurgia negociando com o time da

para a redução de estômago. Gávea e com o Juventude,
De acordo com o médico do mas espera fechar com o

ex-jogador, Alfredo Cahe, até clube carioca até o fim

hoje ele já perdeu 33 quilos. desta semana. Além dos

Quando operado, Maradona times brasileíros, o jogador
pesava cerca de 120 quilos e, também recebeu propostas .:

segundo o médico, os do Oriente Médio, mas quer
resultados são disputar a Série A do

surpreendentes. Brasileiro.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

Secretaria de Gestão

E O I T A L CONCORRÊNCIA Nº 50/2005
SECRETARIA DE GESTÃO
TIPO TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS ESPECIALIZADOS DE UM MODELO DE

GESTÃO PARA APOIAR O GERENCIAMENTO E O CONTROLE DO ISSQN COM O

FORNECIMENTO E GESTÃO DE SISTEMA/SOFTWARE POR PERfoDO DE 36 (TRINTA
E SEIS) MESES, CONFORME PREVISTO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

TIPO: Técnica e Preço
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 11 horas do dia 15

de junho de 2005, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na Rua Walter

Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do SI:II (SC).
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14 horas do mesmo dia, na sala de reuniões.

OBTENÇÃO DO EDITAL: Poderá ser adquirido na Divisão de Licitações da

Prefeitura, no horário das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16 horas, em dias

úteis a partir de 28 de abril de 2005, mediante pagamento da taxa de RS 22,00
'

(vinte e dois reais).
INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acirria, O" ;elo fone ('** (47)
372-8195, ou aind> Dela e-mail contr ..�m.�?Jqgu�::iL.sul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 28 de abril cl" J.n"r

,,:OACIR AmCi�10 tsfRTOLDI

Prefeito Municipal

Chegou o EmpréstimoAmioo e::sc excluslvo para aposentados e pensionistas
do INSS. Um crédfto fácil e rápido, descontado automaticamente da conta

corrente porocasião do recebimento do benefício. Um serviço personalÍZado,
com a confiança BESC, que não precisa de avalista e garante taxas e prazos
super atrativos, É o verdadeiro amigo para você Viajar, fazer compras e curtir

a vida, Garanta éssa oportunidade. Informe-se em uma de nossas agências
e solicite seu Empréstimo Amigo SESC,

Atendimento personalizado nas agências nos 5 primeiros dias úteis do mês,
a partir das 8h30.

empréstimo

amlE!S!
Teleatendimento
0800489100

BESC
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por Max Pires e Ricardo Daniel Trels

Remake, remake, remake

Os lamentáveis remakes de, "Psicose" e "Um
Crime Perfeito" não foram suficientes, e agora a

Universal Pictures planeja laçar novo lonqa
metragem baseado no clássico hitchcockiano "Os
pássaros" (The Blrds, 1963), uma das mais
memoráveis obras do mestre Alfred Hitchcock
(1899-1980).

Não há elenco ou data de início previstas,mas
é totalmente previsível aquela cena com trilhões
de pássaros feitos em computação gráfica
destruindo uma cidade ou atacando um ator

canastrão no papel democinho.

"Guerra nas Estrelas" vai virar
série deTV

Boa ou má, notícia, foi dada pelo propno
George Lucas em pessoa. A saga vai virar série de
TV depois do lançamento do novo filme, A

Vingança dos Siths, que encerra por completo a

história de Darth Vader.Os episódios da série serão
crônicas do que aconteceu paralelamente nesse

universo. '"

Junto com a novidade, Lucas também disse

que um quarto filme de Indiana Jones está
"definitivamente em preparação".

Exatamente.A ACIDe Cover considerada pelo
próprio guitarrista Angus Young como a melhor.
cópia de sua banda no mundo, estará se

apresentando na Notre.nesta sexta.dia 29.
Fãs da banda não podem perder a

oportunidade de ouvír ao vivo versões fiéis de
clássicos como "Whole Lotta Rosie" e "Back in
Black".'

Ingressos antecipados disponíveis ao valor de
RS10,00 no posto Mime do Kohlbach, loja O
Boticário do shopping e 115 Lounge Bar. As 500

pessoas que entrarem na noite ganham ingresso
que garante acesso à baladinha de sábado que vai

. rolar na casa, por conta dos DJs Marcelo Luís e

Mask,
.

Projeto Schwanke 2005 é lançado hoje
ll��fyt�'i' .1

I
I

A escolha da Garota Colégio Divi�a
Providência vai dar festa próximo dia 06 de maiO

na casa de. eventos Hari Orn, e a Combat,
orqanizadora do evento, chamou a paulista DJ

Ingrid, da agência Hypno para ao lado das
concorrentes, ser uma das estrelas da noite, com

marcantes apresentações feitas por toda América
Latina, a dj vêm agora tocar na cidade, dando um

gostinho de seu set de tech-house aos baladeiroS
jaraguaenses. Também como atrações da noite
estão os DJs Handerson e Léo Renan. PrimeiroS
ingressos disponlvels ao valor de RS 1 0,00.

,��\\I\i"MiII,I\. J�,��, M�

Após ter marcado a história da arte catarinense em 2002 e 2003,organizando uma

mostra de arte contemporânea visitada por mais de 15 mil pessoas em Jaraguá do Sul,
Florianópolis e São Paulo, a Sociedade Cultura Artística (SCAR) apresenta ao público a

nova edição do Projeto Schwanke - Perspectiva das Artes Plásticas em Santa Catarina. A
abertura.de acesso livre ao público.acontece nesta quinta-feira.dla 28 de abril.às 20h30,
no Centro Cultural de Jaraguá do Sul. Antes, às 19 horas, acontece um bate papo com o

curadorTadeu Chiarelli (SP},no PequenoTeatro da SCAR,com entrada gratuita.
Estarão expostas obras de 13 artistas contemporâneos catarinenses, ao lado das

criações de Luiz Henrique Schwanke, considerado um dos maiores nomes da arte

brasileira no século 20.visitação até 19 dejunho.de terça a dominqc.das 14às 21 h.

�
MJ�fb

Ao vivo
Nesta quinta na Cachaça ria Água Doce, música ao vivo com Renato Aguiar, de

Guararnirim. E na Choperia Bierbude, na quinta-feira, banda Os Brothers, de Joinville; na
sexta-feira música ao vivo com Betinho e Denise, de Blumenau; no sábado, música ao

vivo com Betinho,de Bal.Camboriú e no domingo,Calander,de Jaraguá do Sul.Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 290 - Centro
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E SERVI OS

DETETIVES PARTICULARES

Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, n' 340 - Sala 01 - Ed.

Cassimiro Vila Nova - Jaragua do SuVSC - Fone: (47) 370-7243

- ADVOCACIA E CONSULTORIA -

LUC/ANE MORrAR/ ZECH/N/
OAB/SC 17.579-B

KAR/NA GUIO/ VALVEROE
OAB/SC 18.114

• CAUSAS CiVEIS' FAMillA' DIREITO DE PROPRIEDADE

• COBRANÇAS • DIREITO BANCÁRIO E EMPRESARIAL

• CRIMINAL • CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL

• ADVOCACIA EM GERAL

Causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial,
Furtos e Roubos, caso extra conjugal e

desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto
TERCEIRIZAÇÃO SERViÇOS FRESA E TORNO

Fone:372-0556 ou 9912-8114 sibimec@terra.com.br

Jaraguá do sul sc(47) 370-5858Atendimento 24 horas

POUSADA DREICHE DO AR COM

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

acornpanhantas
Estamos convidando todos os

clientes e amigos para conhecer a

casa c/lindas e belas acompanhantes
24hs aseu dispor.

T(;:MD� NDVP& GARDTM! .',.'gabtina e KatineConsulte nossas ofertas 275-2124
Fone (47) 374-0548 - autounlca@pop.com.br

,
... :;-. > "-

•

Rua João Planinchek, 27 - sala 3 - Jaragu� do Sul- se 275-0052 / 273-1174

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

ENCANADOR E ELETRECISTA

Tr: 275-0690 cl Bruno ou 9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 • Centro

� 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). � de Pedras eColmo, ,

COOIpactadores de Solo Serv1�oS com RetroescâvaaelraS

CdüCa\âode Tuoosde (oweto Tratores e Esleíras Tudo para seu lar e sua festa!

Rem�âo de Rochas Caminhões BasOJ�ntes

Drenagem Compressores de N
Pavimenta�o d l�olas loleamentos complelos 275 - 311 4

11: WjgaJ1d(}�lellslíll' Baewndi 275·1101/9104·2393

Fone: 310·6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Erasilio - Jaraguâ do Sul - se

A melhor carne da região

�
REfRIGERAÇÕES
Consertos e Reformas

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

Condicionado, etc.

PROJETOS É DESENHOS

EM SOLlD WORKS
-
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZA0", - PROJETOS DE MÁQUINAS

PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS :, '�QUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E MÓVEIS.

E CORTADORES DE GRAMA ELÉTRICO.
- TRANSFORMAÇÃO DE DESE�HOS

FOLHA PARA DESENHOS ELETRONICOS,
- TRANSFOMAÇÃO DE DESENHOS OU

CROQUIS PARA SOLlD WORKS.

Tr: (47) 9145-3229

CONSERTOS E VENDAS DE

BETONEIRAS EM GERAL.

Rua Max Whilhem, 786C - 275-2671 / 9922-2925

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROCURA-SE - PI alugar.
C/2 ou3 qts. R$ 500,00.
Tr: 371-8772 ..

1000 tijolos e 1 cami
nhão de areia. R$
45.000,00. Tr: 373-
3393.

'.5'\'''''' •.... :":•...•,..".:

'3Qlitil9!l3�5437
CO

' N" ��OCAÇÃO
Coti'j��s. í�lç'a

.
' ·,;,VENbr···········

* Área de 13.Do6�oq·�;;, plana com

vegetação ha1�áç4RróWia para
loteamento, o� chácara, próxima ao

Hotel Candei,as Elm:,�i§�rras.
R$ 8d.ooa,'ôo.

PROCURA-SE - PI alugar.
Tr: 372-6680. VENDE-SE - Na rua:

Bernado Dorbunseh. Tr:
RIO MOLHA - Vende-se, 371-8809 .

2 de mad. el terreno de
328 m2. R$ 20.000,00. VENDE-SE - Ou troca-se,
Tr: 370-5556. 2 em Blumenau por

ALUGA-SE - PI rapazes Jaraguá. R$ 28.000,00.
no Czerniewez. Tr: 371- TIFA MARTINS - Vende- Tr: 9162-5719.
8454. se,3 qts, sI. eoz. bwe.

murada. R$ 52.QOO,00.
BARRA VELHA - Vende- Tr: 276-0743.

se, ou troca-se em jguá.
Tr: 371-9153 ou 9134- VILA LALAU - Vende-se,
1794. sob r a d o c o me. e

residencial el 2 casas. Tr:
371-3132.

ALUGA-SE - Quartos
mobiliados el despesa
inclusa. Após Weg. Tr:
370-3561 .

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

R$ 20.000,00
CENTRO - Vende-se, el

. 305 m2, 4 qts el suites.
próx. a Preto R$
120.000,00 .. Tr: 370-
0757.

VILA NOVA - Vende-se,
el 2 qtos, 1 suite. semi- CENTENÁRIO - Aluga-se,
mob .. R$ 130.000,00.Tr: kitinet mob., C/, água, luz
9969-4207. e gás. Tr: 370-3561.

* Terreno com 402 m2. Todos em

Piçarras, na mesma região.
R$ 10.000,00.

COMPRA-SE - De mad. pi
retirar do local. Tr: 9605- VENDE-SE - Próx. a

2735. Madri el 681 m2. R$
55.000,00. Tr: 9605-
2252.

CENTRO - Vende-se,
próx. ao Beira Rio, e/132

371-8897.m2. 1 qt. suíte. Tr: 371-
8897.

.

1860.
ALUGA

* Sala comercial com 68m2, próx. à
UNERJ. Aluguel R$ 380,00.

CORUPÁ - Vende-se, el
casa e ponto come. R$
85.000,00. Tr: 375-1674
ou (51) 582-1739.

QUiNTA-FEiRA, 28 de Abrii de 2001

Centro

-'I'

ri'd ..
RIO DA LUZ - Vende·se,1
1 6 7 . o o o . m 2. �!
100.000,00. Tr: 370·80�1
c/Tina. Creci 9839.

CZERNIEWCZ - Vende-

VENDE-SE - Semi- CENTRO - Vende-se, 2 se. Tr:9977-5408.

acabada c/3.000 tijolos, qts. Tr: 9953-7759 ou
CZERNIEWCZ _ Vende
se, suite, qt. R$
65.000,00. Tr: 371-
2357. creei 4936.

, .

CASAS PRE�F"A8RICADAS

I8Y�T
RepfOI'!6[1tW:;õOS l.ld<l

JARAGuA 00 sUL. se
Rua dos Imlgr�mtes,500 $1 31 - Bairro Rao
F(Jne: 047 :370-$103 R$l'l'lal 31.
Email: caséls@layout.arq.Or

GUARAMIRIM - se
Roa: 28 de AgQsto,3664 - Bairro Aval
Fone:.047 373-2005

mensais.
• MAIS: (sem taxa de Ir

'MAIS: (sem fundo de reserva).
'M.AIS econômico: (menor taxa).
• MAIS Prêmio: (extra R$ 31.384,00 prêmio
pontualidade ).

• MAIS flexibilidade: [antecipação Úê

parcelas poderão ser usadas corno lance) •

• MAIS lance: {FGTS pode ser USMÍÓ
)como lance) .

.:� 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: (conflra mais com o

R�;�;;N�
Plano 120 meses 04 contemplações mensais CONSÓRCIO

REPRESENTANTE: SilveI" Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso, 80 - sala 03 _. Jaraguá Esquerdo
FONES; 47 37'1w8'153I 9"'22�6233 I 9936-1304

ATERRO - Aceita-se. Tr: ÁREA INDUSTRIAL
371-0632. Aluga-se, cl casa e 3

FIGUEIRA _ Vende-se, galpões. Sehroeder. Tr:

industrial, el 16.000 m2. 373-0206.

R$ 160.000,00. Tr: 371-
6069.

RIO MOLHA - Vende-se,
23.838,98 m2. el
escritura, local pronto pi
construir. R$ 28.000,00.
Tr: 9163-7000.

MINI-CHACÁRA

RIO MOLHA - Vende,sl
el quiosque fechad�,
4 2 . O O O m 2. R!
150.000,00. Tr: 9121·
6948.

CHURRASCARIA

FLORIANÓPOLIS -

Vende-se, el 3 qts e 1
suíte. Tr: 9162-571 9.

SANTA LUZIA _ Vende- Vende-se, no Centro. Tr: Vende-se, c/ 1000m'.

se, ct 480m2. R$ 9113-5501. Ribeirão Grande. Tr: 273-
10.000,00. Tr: 372-
1247. ESCRITÓRIO - Aluga-se,

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

NOVA BRASíLIA -

Procura-se, moça pi PiÇARRAS - Vende-se, cl
montado e/3 ambientes,

rua asfaltada. Tr: 375- na Marechal 972 si. 4. Tr:dividir apt. R$180,00. Tr:
0539. 275-1101.275-0092.

VENDE-SE - Na Walter
FLORICULTURA _ Vende-VILA LALAU - Aluga-se, Marquadt cf 1.111 m2• Tr:

kitinet mobiliada. Tr: 274- 370-8097 cf Tina. Creci se, ponto come. à 5 anos.

8398. 9839. Tr: 370-0412.
I

VENDE-SE - No Edf. Ilhas
dos Açores, cl suite, gar.
R$ 75.000,00. Tr: 371-
6069 .

VENDE-SE - cf 681 m2•
LANCHONETE _ Vende

próx. Madri. R$
55.000,00. Tr: 9605- se, e sorveteria. Tr: 374-
2252. 5881.

'"

Venda e Assltêncià r6cnlca em CompufadíJfes.!
Redes e Periféricos em Gerai

Computadores
completos

Periféricos.
Gravador de C
e Leitor de oVO

Maquinas
Digitais

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

Um micro por aluno

Novo sistema de recarga de cartucho, venha
conhecer este novo método que com ele
você pode chegar a economizar 50% de
seus gastos com tinta! Faça-nos uma vlsíta e !

confiraesta novidade.

Suprimentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE-SE LOJA
Vende-se loja no

calçadão, clientela
Formada e estoque.

Aceita-se troca por terreno
ou carro.

Tr: 274-2659 ou

9921-1231.

COMUNICADO
Foram extraviadas da empresa
Oarlino Serviços Ltda. ME,

CNPJ nO 01.162.112/0001-01,
cadastro municipal nO 19.177-9,
as notas fiscais de serviços,
utilizadas de nO 0001 á 0024 e

0051 á 0074 e as notas fiscais
em branco de rio 0025 á 0050 e

0075 á 0100.

Tr: 275-2876.

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

....
�

AUXILIAR DE ENFERMA-

BABA. Precisa-se, p/ tarde. GEM - Ofereço-me, p/
][376-3707. trabalhar a noite, c/

experíência.Ir: 275-3457.
COBRADOR - Precisa-se, c/
moto, exp. Tr: 370-6261. BALCONISTA - Procura-se,

p/ farmácia, c/ exp. Tr: 371-
7874.OIARISTA - Precisa-se, Que

more próx Baenpendi, c/
relerências. Tr: 372-0064. LIMPEZA - Ofereço-me, p/

lotes e ex. d'água. Tr: 9103-
DIARISTA _ Precisa-se, p/ 9436.

pousada. Tr: 9952-1927 c/
Ca�os.

MENSALISTA - Precisa-se
pi meio penado, Que mor�
prÓx. Trevo João Pessoa. Tr:
370·3561.

MENSALISTA - Ofereço-me,
p/ meio periodo ou diarista, c/
referências. Tr: 371-9172.

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

MOTOBOY - Precisa-se. Tr:
376·0882. TRABALHOS - Ofereço-me,

industriais ou outros

MOTOQUEIRO _ Precisa-se. casa. Tr: 9911-6670.

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
lazer 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 011 370-3423 (José e Vanessa)

NÃO SE TRATA DE EMPREGO

EMPREGOS NO EXTEIOR
VAGAS GARANTIDAS EM

NOVE PAíSES
Ambos os sexos, salários acima

de R$ 6.000,00, não é
necessário experiência anterior.
Custo no Brasil de R$ 1.600,00

Informações:
(11) 3229-4749

Ou (11) 3311-7396

senac ÓTIMO NO SEU CURRICULO

• (47) 275-8400

PROGRAMAÇÃO
GESTÃO E COMÉRCIO

CURSOS CARGA HORÁRIA OATA DIAS HORÁRIO Á VISTA PARCELADO

Interpretação e Implementação da ISO 9001-2000 16 horas 28 e 29/04 6' e sáb 8h às 12h;14h às18h R$ 70,00

Vitrinismo 15 horas 29/04 a 13/05 2' e 6'19h30 às 22h30 R$ 160,00 1 + 1 R$ 85,00

Cálculo Trabalhista 32 horas 30/04 a 25/06 sab 8hàs12h R$ 180,00 1 + 1 R$ 95,00

Matemática Financeira com Uso da HP 12C 16 horas 07/05 a 28/05 sab 8hàs12h R$140,00 1 + 1 R$ 75,00

Oratória 15 horas 09/05 a 13/05 2' a 6' 19h às 22h R$ 136,00 1 + 1 R$ 72,00

Formação de Cronometrista 24 horas 09/05 a 19/05 2' a 5' 19h às 22h R$ 190,00 1 + 1 R$100,00

Vendas Internacionais 150 horas 13/05 a 08/10 6' e sáb 18h às 22h;8h às 12h 1 + 6 R$150,00

Qualificação em Secretariado 140 horas 16/05 a 10/08 2' a 4' 19h às 22h 1 + 3 R$130,00

Neurolingüistica em Vendas 12 horas 30/05 a 02/06 2' a 5' 19h às 22h R$ 180,00 1 + 1 R$ 95,00

Técnicas de Negociação 12 horas 06/06 a 10/06 2' a 5' 19h às 22h R$ 150,00 1 + 1 R$ 80,00

Relacionamento com Dualidade e Motivação 12 horas 13/06 a 17/06 2' a 6' 19h às 22h R$ 120,00 1 + 1 R$ 65,00

Oratória Avançada 15 horas 27/06 a 01/07 2' a 6' 19h às 22h R$ 165,00 1 + 1 R$ 85,00

TÉCNICOS

GRATUITO,

506 horas 02/05 a 16/11 2' a 6' 13h30 às 17h30

870 horas 02/05 a 2006 2' a 5' 19h às 22h

1.500 horas 09/05 a 2006 2' a 5' 19h às 22h

820 horas mai/OS 2' a 5' 19h às 22h

INFORMÁTICA

63 horas Maio sáb 8hàs12h

70 horas Maio 3' e 5' 8h30 às 11 h30

90 horas 14/05 a 29/10 sáb 8h às 12h

Técnico em Guia de Turismo Regional
Técnico em Contabilidade

Técnico em Alimentos

Técnico em Comércio Exterior

1 + 12R$19S,00
1 + 25 R$ 220,00
1 + 17 R$19S,00

1 + 2 R$ 226,00

1 + 3 R$ 124,00 '

1 + 4 R$190,00

Linux

Operador de Microcomputador

Designer Gráfico

l'AIt:ODIIAAÇO-E.·�. Rua dos Imigrantes, 310 Vila Rau I
rer: ",r", o : E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br: .

I.�
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Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
(VÁRIAS VAGAS 2° GRAU COMPLETO OU CURSANDO)
AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (7030 JE)
AUXILIAR TÉCNICO (7119 ES)
ANALISTA DE RH/PESSOAL ( 7141 JE)
AUXILIAR DE DESPACHANTE ( 7196 JE )
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO (7168 ES)
AUXILIAR TÉCNICO EM TELEFONIA (7178 ES)
ARQUITETO/ENG.CIVIL (7190 JE)

BORRACHEIRO ( 7124 ES )

CALDEIREIRO ES
CHACREIRO (6916 JE)
COSTUREIRA (7053 - 7122 JE)-(7182 ES)
CONTADOR (7147 JE)
COMPRADOR (7043 JE)
COBRi)DOR (7174 JE) PI MASSARADUBA
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7193 JE)

DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS (7083 JE)

ESTILISTA /MODELlSTA ( 7113 JE )
ENFESTADOR (7114 JE)
ELETRICISTA INDUSTRIAL ( 7106 JE )
ELETRICISTA DE VEicULOS (7192 JE)

FRESADOR ( 7177 ES)
FARMACÉUTICO (7176 JE)

GERENTE DE VENDAS (7032 ES)
GERENTE ADMINISTRATIVO (7080 JE )
GERENTE DE irIlFORMÁTICA (7155 JE)
GARÇON (7050 ES)

.

GERENTE DE PRODUÇÃO TÊXTIL (7186 JE )

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6985 JE)
INSPETOR DE VENDAS SUPERIOR COMPLETO ( 7112 JE)

JARDINEIRO (7148 ES)

MODELADOR ( 6973 JE)
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO ( MET. 7110 ES)
MONTADOR DE MÓVEIS (7156 JE)
MONTADOR INDUSTRIAL ES
MECÃNICO INDUSTRIAL ES
MECÁNICO MONTADOR (7082 JE)

OPERADOR DE CALDEIRA ( 7151 JE)
OPERADOR DE CALANDRA (7117 7118 JE )
OPERADOR DE BORDADO ( 7144 JE - 7150 ES)
OPERADOR DE FELDADEIRA (7118 JE)
OPERADOR DE PRENSA PAPELÃO (7197 JE)
OPERADOR DE COLADEIRA PAPELÃO (7197 JE)
OPERADOR DE SERRA FITA PAPELÃO (7197 JE)

PROJETISTA MECÃNICO (7040 ES 7083 JE )
PCP TÊXTIL (7059 JE)
PINTOR DE OBRAS E AUXILIAR (7079 JE)
PINTOR DE VEicULOS (7162 JE)
PINTOR INDUSTRIAL (7191 JE)

REPRESENTANTE COMERCIAL (7161 ES)
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO (7062 ES)
RECEPCIONISTA PI GUARAMIRIM (7120 JE )
REVISORA (7165 ES)
RECEPCIONISTA DE AUTO PEÇAS (7164 JE)

SERViÇOS GERAIS (7183 ES)
SECRETÁRIA (7171 ES)
SERRALHEIRO (7169 JE)
SUPERVISOR DE VENDAS (7078 JE)
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (MOVELEIRA) (7044 JE)

TORNEIRO MECÃNICO ( 7109 ES 7102 ES -7160 ES- 7181 ES) )
TRAINEE ENGENHEIRO QUiMICO/ALlMENTO (7074 JE)
TECELÃO (EMENDADOR) - ( 7105 JE)
TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM VEicULO PRÓPRIO - ( 7096 ES)
TALHADOR ( 7114 JE )
TINGIDOR DE MALHAS (7115 JE )
TINTUREIRO (7116 JE -7149 ES)
TÉCNICO AGRiCOLA (7139 JE )
TÉCNICO EM ELETRÔNICA (7179 ES)
TORNEIRO MECÃNICO CNC (7170 JE)

VENDEDOR EXTERNO Vendas de Jornal e anúncios (7007 JE)
VENDEDOR DE AUTO PEÇAS (7163 JE)
VENDEDOR EXTERNO Produtos Agrlcolas (7140 JE )
VENDEDOR INTERNO -MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (7175 JE)
VENDEDOR DE VEicULOS (7188 ES)
VENDEDOR XTERNO Cursos (7189 JE)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 • 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 



CORREIÔ DO POVÓ f��;{ :','
CLASSIMais

QUINTA-FEIRA, 28 de Abril de 2005
---------------_

VENDE-SE
TEM CLASSIFICADOS,

TEM ENTRETENIMENTO,
TEM CULTURA,

E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

E AGORA, COM APENAS

R$ 13,00 POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO
REGIONAL NA SUA CASA!

Sitio em Pomerode
com 96.000 m"

,

8 lagoas para criação de peixes;
Quiosque para festas;
20 báias para cavalos;

Pomar com frutas cítricas;
Pastagem com 40 %1 de área cercada para gado

Poço artesiano

CORREIO DO POVO

. Cricçõo de revistas em
-

,-quodrinhos educativas e
\'

promocionais, cartilhas infantis
e personagens,

Criação de revistas em
.. )

quadrinhos e cartilhas de
treinamentos! manuais e

personagens,

Criação de informotivos,
revistas, [orneis e releoses com

fotografias paro imprenso.

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

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 28 de Abril de 2005

.,)t()icas para manter a casa nova sempre em equilíbrio
- k .�

,

'

}'j<l .

' '

QUem casa quer casa! Por isso, cuidar do equilíbrio energético do
novo lar é tão i: ou mais i: importante que a decoração e a segurança.
Algumas dicas que ajudam a manter a casa sempre saudável e

;f!começar urna vida nova com boas energias conspirando a favor.

1'lf� � * Não deixe de levar em conta as preferências, gostos e necessidades

ji;:" \i 'pó �arteiro. Ele também deve se identificar com o local onde vive.
\�b{ '�t<'':K ,,�,� ',: ,,�..�.�.... . f ,,\,' .'

t;�'J�f r)lem selnpre.a casaestátotalmente montada quando casamos. Às

X," ';,yezes;fÇUPÇlS"Úvros e outros objetos acabam ficando à espera de um
..

�tn.9)(el que os acomode.Tome muito cuidado com a limpeza � a

or9,�nlzaçã,o. ,

"

'_": ;".:
-:

.Ó, .'

�Se:amigos íntimos ou parentes próximos oferecerem móveis

�fl�;��.��a�a1íe.s� você realmente precisa daquela peça e quem vai

Se,���ta;a\yo'Eê,:,M-óveis e objetos carregam energia de seus donos e
.. a�,�tnffie�tes'de onde vieram. Essa regra também vale para

, ; ,? ��!!��iª'�ç:J,:J·�: Nesse caso, é aconselhável uma boa limpeza para retirar
iô'das'as \jibrações dos antigos proprietários.

::.�. ;�;i:�' -�t· :��)"., ',
-

-,

"

",' ,

',,0\,Ç��JY..���:��,a vida de ca.sado em ritm�, de pr�speridade. Ao se mudar
=. pâra'1a ,nqya casa aproveite para fazer uma faxina: não leve as roupas

, ,:.; q��i1ão 'ús'a"�mái5, e.dispense os objetos que não têm utilidade.
': ::f' t;'(:��.

. ."'�
_

", ?i-.. s'
*J)o.e bs,pr��ei;ltes repetidos ou que não lhe aqradararn muito a um

bazar de.caridade. Is�,o evitará armários cheios de coisas inúteis e

" "m'�itas vezes fora de moda.
" �

" -r.

,

* Deixe espaços livres. Além de serem difíceis de limpar, ambientes

1"
.abarrotados prejudfcam a circulação da energia Chi (energia vital).

, Essa vibração precisa circular. Um ambiente limpo e arejado remete

ao descanso, leveza e criatividade.
, * Nunca obstrua a entrada ou a abertura de portas, principalmente a

"porta,de entrada, colocando, por exemplo, um objeto que impeça sua

abertura total.
'

" * Evite comprar ou alugar imóveis próximos a cemitérios, igrejas,
.depósitos de lixo ou torres de transmissão. Observe também o perfil

. ida vizinhança: sua residência será afetada pelas vibrações do local.
.

'?

.j;;�No caso de imóveis novos, providencie com rapidez soquetes, spots
'I; "']usires. Um ponto de luz vazio irradia energias negativas, além de

'assar à idéià de desleixo.
-;:'�-' .

';lj

,.:".;t�e você é do tipo que não tem afinidade com ferramentas ou com

VIDRAÇARIA BUKOSKI
•

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

Móveis Artesanais

276-2212
Rua Pref. Waldemar Grubba, 2818 • Vila lalau

os pequenos reparos domésticos, não use isso como desculpa para

deixar a manutenção da casa de lado. Se for o caso, peça ajuda a

parentes, amigos ou contrate um profissional: espaços mal

conservados afetam negativamente a energia da casa.

* Não se esqueça das plantas. Além de um ótimo recurso de

decoração emprestando vida, colorido e perfume aos ambientes, um
vaso ajuda a purificar o espaço, eliminando energias negativas e

atraindo bons fluidos.

* Sol e boa ventilação são outros elementos importantes para uma

casa saudável. O ar renova e recicla as energias do local. Por isso,
mesmo em dias frios, deixe ?S janelas abertas para renovar o ar,

trazendo vida nova ao recinto.

* A luz solar é energizante e favorece a atividade, o viqore a saúde. A

energia do sol também é um poderoso antídoto contra energias
densas. O ideal é que a luz incida diretamente nos ambientes onde
você fica a maior parte do tempo.
* Se isso não for possível, mantenha o local bem iluminado mesmo

com luz artificial e decore-o com objetos coloridos, flores, sinos de
vento, móbiles e tudo o que lembre cor e movimento.

* O quarto é um ambiente muito importante. É nele que você
descansa e repõe suas energias. Por isso, é essencial que o quarto
esteja em equilíbrio. Assim, escolha cores suaves e repousantes.

."

* Evite computadores e outros equipamentos eletrônicos no

dormitório. As ondas eletromagnéticas interferem nas vibrações do
local. Se isso não for possível, cubra-os com um tecido negro antes de
dormir.

* Não coloque a cabeceira da cama encostada na parede do banheiro.
E evite instalar prateleiras ou armários sobre ela, você pode ter dores
de cabeça e cansaço.
* O banheiro é um dos locais mais problemáticos de uma casa. Sua

posição na planta pode provocar perdas financeiras, problemas de

saúde, de relacionamento e profissionais dos moradores. Para corrigir
esses problemas,mantenha a porta, a tampa do vaso sanitário e os

ralos sempre fechados.

* A cor verde, objetos de madeira e muitas plantas são benéficos para
o equilíbrio dos banheiros.

'

VIDRAÇARIA BUKOSKI

Rua Pre!. Waldemar Grubba, 2818 • Vila lalau
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Rondelle com creme de salmão
e molho de salsinha
Ingredientes:
massa

2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 ovos

1 colher (sopa) de molho de mostarda
1 colher (sopa) de manteiga
250 g de salmão defumado
1/2 xícara (chá) de cream cheese
1 colher (chá) de sementes de erva-doce
sal a gosto
molho de salsinha
folhas de 1 maço pequeno de salsinha
1 e 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco
1/2 xícara (chá) de leite
1/2 cebola média ralada
3 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
sal e pimenta-da-reino branca moída na hora a gosto

,.",

PROMOÇAO
Modo de Preparo:
Massa: peneire numa tigela a farinha de trigo e 1 colher (chá)
de sal. Bata numa tigela os ovos com a mostarda e a manteiga.
Despeje, aos poucos e misturando, sobre os ingredientes secos.

Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e sove por
10 minutos, ou até ficar lisa e elástica (a massa estará pronta
quando começar a soltar bolhas). Embrulhe-a num filme

plástico e deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Bata
no processador o salmão com o cream cheese e o sal. Reserve.
Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e abra-a na

forma de um retângulo (26 cm x 29 cm). Espalhe o creme de
salmão e enrole na forma de um rocambole, apertando com

suavidade. Embrulhe o rondelle em papel-manteiga, fechando'
bem as extremidades com um barbante de cozinha.Coloque
áqua uma panela grande ou numa assadeira funda (com
comprimento suficiente para caber o rondelle) e leve ao fogo
até ferver. Disponha o rondelle e deixe cozinhar por 15
minutos, ou até ficar lal dentei. Retire do fogo e reserve.

Molho: bata no liquidificador a salsinha, o creme de leite e o
.

leite. Numa panela, refogue a cebola na manteiga, mexendo de
vez em quando, por 3 minutos, ou até a cebola ficar

transparente. Junte a farinha e doure, sem parar de mexer.por
2 minutos ou até obter uma pasta dourada (roux). Despeje o

molho de salsinha e cozinhe, sem parar de mexer com um

batedor manual, por 5 minutos, ou até obter um creme

levemente encorpado.Tempere com o sal e a pimenta-do-.
reino e retire do fogo. Desembrulhe o rondelle, coloque numa

travessa, corte em pedaços e sirva com o molho.

}-;(

Forno à Lenha

Rua Barão do Rio Branco, 1000
, Jaraguá do Sul - se
ii (na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
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200/0 de DESCONTO
ii vista ou cheque
Pré-datado

para 30 diaSm
Rua 25 de julho, 577 ,; Vila Nova

VICO ....FARMA
IA E MANIPULAÇÃO

387
,289 - SI. 01
á do Sul- se

s fl.J.asbi
RMISC 1242 - 'rEGO O}Of79
o SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Weege, 50 - Sl. 406

ÉTICA,
RESPEITO
QUALIDADE

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

275-3064
Rua José Emmend6erfer, 727

Nova Brasília - Jaraguá do Sul/SC

", MUITO + SAÚDE
Produtos Naturais

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

.
'.

� �
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Pico/li, 110 - Centro ouvidos-e sinusites.

@HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

o Peso e o corpo que

você sempre sonhou.

Programas projetados
individualmente.

v
Sem fome. sem stress,

/,�ém deixar de comer o que gosta.

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

, N

SAUDE Bc INFORMA AO

Rinite
Oqueé
A rinite é uma inflamação não contagiosa das

mucosas do nariz, que aparece de forma

recorrente e atinge cerca de 30% da população.
Ela quase sempre é causada por alergias ou por

reaçõesà fumaça e outros agentes ambientais.

Sintomas

Sinusite
Oqueé
A sinusite é uma inflamação não-contagiosa da

parte interna dos seios da face, e que, em geral, se

repete de forma recorrente.
n

Sintomas

Nariz congestinado, dor de cabeça, febre, tontura
Nariz escorrendo, coceira nos olhos, no nariz e na e mal estar.

boca, espirros e, às vezes, um pouco de febre.

Agentes
Agentes

Pode ser provocada por reação alérgica à poeira, A sinusite pode ser provocada por reações
/

a produtos químicos, aos cigarros etc, e também alérgiéas, por viroses ou por infecções

pode ser causada por reações a remédios,

malformações da parte interna do nariz etc.

Prevenção
Evitar permanecer por muito tempo em locais

fechados, não fumar, não ficar perto de lugares
recém-pintados, ficar longe do mofo e, em caso

de repetição freqüente, procurar algum
tratamento preventivo prescrito pelo médico

otorrinolaringologista.

Complicações
A obstrução nasal da rinite pode causar outras

consequências, como problemas de sono e

roncos, desalinhamento dos pentes, infecções de

TratamentosO tratamento da rinite deve ser
,

',;-..

prescrito por um médico, e pode incluir

antialérgicos, descongestionantes, analgésicos e

anti-térmicos.
Fonte:www.terra.com.br/saúde

bacterianas.
I

-.,

Prevenção
Em primeiro lugar, evitar o contato com os

causadores de alergias. Mas também é preciso

tratar de sintomas como a coriza quando este�
ainda estão começando, para evitar a crise.

Complicações

Agravemento do problema (sinusite crõnica) e

infecções respiratórias mais graves.

Tratamentos

O tratamento da sinusite depende da causa e da

gravidade do problema. Deve ser recomendado

pelo médico, e pode incluir descongestinantes,

analgésicos, anti-térmicos, antibióticos e até

cirurgias, dependendo da gravidade do caso ..
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