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• Domingo
de sol, nebulosidade
variada e pancadas
isoladas de chuva

HOJE: • Sábado nublado AMANHÃ:
com alguns períodos
de melhoria e chuva

a qualquer hora

FIM DA BALADA NOS POSTOS

pais e bombeiros apóiam; jovens reclamam
I

•

I

10 DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR

o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil quer que o Governo considere a atividade como "perigosa': Os acidentes por falta de

equipamentos de segurança se sucedem,mas em Jaraguá não existem números oficiais nem na DRT e nem no INSS - PAGINA 6

Nepotismo passa por votação
Vereador Dietér Janssen vai entrar mesmo com o projeto sobre contratação de parentes. - PAGINA 3 E EDITORIAL

! Unimed. Seu Plano, Sua Vida

13702200
: www.unimed.com.br .

Pais ouvidos ontem sobre a decisão tomada pela PM e

postos de gasolina de não vendermais bebidas alcoólicas
à noite acham que a medida vai diminuir o número de'
acidentes de trânsito. O secretário executivo dos
Bombeiros Voluntários, Adolar J ark, também deu apoio.
Mas os jovens reclamam porque dizem não ter outros

lugares para se reunir. Eduardo Cabral, 22 anos, acha

que o número de acidentes pode aumentar porquemuita
gente vai para a estrada. • PÁGINA 5

OPINIÃO------�

Dose de bom senso

Há
.

pelo menos dois meses o Correio do Povo decidiu dar
.

destaque aos acidentes de trânsito na primeira página. Fotos

coocantes, entrevistas com as famílias enlutadas e especialistas
em planejamento urbano, editoriais pedindo providências

:
,.' fi�é1�m\pàrtt dFuma estratégia criada por este jornal para

�.;{
,

preHlô.Hixt as autoridades e a própria comunidade com o intuito

de-diminuir índices alarmantes demortos e feridos, um dos mais
altos do país, Deu resultado: a Prefeitura, a PM e a Polícia

Civil, os Bombeiros Voluntários e o Consegs se uniram para
tomar medidas conjuntas. A primeira delas tem o objetivo de
cortar o mal pela raiz: acabar com a venda de bebidas nos

postos de gasolina. Merecem aplausos as autoridades, mas

também é digna de elogio a atitude dos donos de postos, que
imediatamente acataram a sugestão e entraram na campanha,
Mostraram que, acima dos negócios, estão preocupados com a

vida humana. Parabéns a todos, É uma boa idéia!

1'(:5 J 18,1111

� I
PROMOçAO VALIDA ENQUANTO DURAR os ESTOQUES

Passe numa loja O Boticário.
Lá você encontra estas e muitas outras opções

para presentear quem você gosta.

Absoluta em seu lazer
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OPINIÃO

Além do umbigo
Seria muita pretensão

acreditar que alguns ve

readores de [araguá do Sul
demonstrariam superioridade
e equilíbrio ao debaterem o

polêmico nepotismo. Na
sessão de quinta-feira,
abandonaram o projeto e

partiram para os ataques
pessoais. O que se viu e ouviu

foi um festival de desrespeito
à sociedade e ao Regimento
Interno, confirmando o que

I

este espaço tem reiterada
mente denunciado: os

parlamentares, com raras e

honrosas exceções, desco
nhecem a função para a qual
foram eleitos. A outorga
concedida pela população
não lhes dá o. direito de
ofender o bom senso.

Habituados a confundir

negociações políticas com

imposições, abusaram da
tribuna da Casa e da

paciência dos munícipes -

agora também pela TV -

para digladiar sobre quem
tem e quem não tem razão em

contratar parentes para o

serviço público, sem con

curso. Como pessoas públicas,
remuneradas com dinheiro
do contribuinte, têm obri

gação de prestarem contas à

população e compromisso
moral de serem pautados pela
ética e pela responsabilidade.

conta do convite, feito pelo
vereador Dieter Janssen, à

repórter do Correio do Povo
Carolina Tomaselli, para
explicar a reportagem sobre
o projeto que propõe o fim do

nepotismo no serviço público
e que revelou os acordos de
bastidores entre governo e

oposição. Ela, com certeza,
tem mais chances de jogar um

� O líder do governo, vereador Ruy
Lessmann, ultrapassou os limites do
aceitável e demonstrou despreparo

O líder do governo, vereador

Ruy Lessmann, ultrapassou os

limites do aceitável e

demonstrou despreparo, para
dizer o mínimo.

O autoritarismo dominou
o espetáculo. Levou o debate

para a sarjeta - com a

complacência do presidente
Ronaldo Raulino -, sem

atentar para o mérito da

questão. A lucidez ficou por

pouco de luz à discussão. Vai
lembrar os vereadores que a

obrigação deles é apreciar e

votar a proposta.
A ausência de espírito

público, de apego à verdade
e de civismo foram os

ingredientes para trans

formar a sessão num pica
deiro. A teoria constitucional
da limitação do poder, o

reconhecimento de um

FIM DE SEMANA, 30 de abril/l de maio de 2005

diploma legal e superior, com
obrigações, restrições e

direitos foi simplesmente
ignorada. Em Blumenau, o

projeto que põe fim ao

nepotismo foi rejeitado. A
votação aconteceu de
forma democrática - como

deve ser - e não causou

tamanho desgaste nem para
o governo nem para a

oposição.
Provocado, Janssen pro

meteu protocolar, o quanto
antes, o projeto que põe fim
à contratação de parentes
para cargos em comissão.
Por outro lado, a expec
tativa da população é que
o festival de palavrórios
sirva de lição e acabe

provocando nos nobres

parlamentares a neces

sidade de se preparem para
representar o povo, jus
tificando assim o salário de

quase R$ 6 mil que recebem
religiosamente.

FRASES�'----------------------------------------�
!

"Possivelmente tenhamos muitos defeitos que espero que vocês descubram, publiquem e

falem para a gente ir consertando. Por que são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 180
\

milhões de habitantes e milhares de problemas':
• Presidente lula, na primeira entrevista coletiva de imprensa, ontem em Brasília

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

Quadros de governo,
questão de competência

Jornalistas e militantes do PT manifestam
nas últimas horas surpresa e indignação
pela escolha do ex-assessor de Pedro Malan,
Murilo Portugal, para compor a equipe do
ministro Antonio Palocci. A surpresa é

injustificável, já que é público e notório que
o Governo Lula segue a cartilha deixada por
Malan, e como ótimos resultados até aqui. A
indignação é burra. Murilo Portugal é
competente, sério e sabe o que faz. Portanto,
foi uma escolha "administrativa'; que não

passa pelo PT e sim pelo que é eficaz para o

país. Este modelo bem que poderia ser

mirado pela atual adrnlnistração em

Jaraguá do Sul. E poderia ser o Norte da
. reforma administrativa que vem por aí. Isto
é: esquecer compromissos de campanha e

, '

'partir para a formação de quadros técnicos
competentes. Uma decisão magnânima,
que está acima, inclusive, da discussão sobre
o nepotismo. Parentes competentes e

assíduos não só podem como devem fazer

. parte do governo. Um exemplo disso é
Juliano Nora, do Procon. Seria um prejuízo
enorme para o consumidor que ele deixasse
o cargo só porque é filho do secretário
leônidas Nora.

AtéoPT
Uma das principais lideranças do PT da

região, que fazia na semana passada (antes
da "surpresa" do ministro Palocci) uma
análise sobre os atuais quadros do governo
municipal na semana passada reconhecia

que "pelo menos no tempo do Irineu havia
técnicos e mesmo comissionados oriundos
do PSDB escalados nos lugares certos,
gente que sabia o que estava fazendo': Faz
sentido,

Falta ele
Depois do "espetáculo" de quinta-feira na

Câmara Municipal, só falta mesmo a volta
do vereador Cacá Pavanello para o

plenário pegar fogo.

Sobrou pra nós
A retirada do processo da Ecovale da

pauta do TCU esta semana botou areia no

motor da motoniveladora que um dia

começaria a duplicação da BR-470. O

processo pode até voltar na semana que
vem, mas já está feito o escândalo por
conta das influências políticas que
levaram ao travamento no TCU. Com isso,
sobrou para Jaraguá do Sul e região, que
passam a ser prioridade da SC Parcerias,
empresa estadual que pretende fazer a

duplicação da BR-280 através das PPPs.
Nos próximos dias, o presidente da

empresa, Vinicius Lummertz, vem a

Jaraguá do Sul para saber o que os

empresários acham da idéia.
.

Sinal verde
O Ministério dos Transportes já pode levar
adiante o programa de concessão da
rodovia BR-l 01, entre Cu ritiba e

Florianópolis. Governo Federal obteve
sinal verde do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) para prosseguir com o Programa de
Concessão de Rodovias Federais. Não
demora muito, estaremos cercados de

praças de pedágio por todos os lados.

Parabéns
Ontem os médicos catarinenses
comemoram os 68 anos da Associação
Catarinense de Medicina (ACM). Fundada
em 1934, a entidade hoje congrega
cerca de 3.500 médicos constituindo-se
numa das mais sólidas e representativas
federadas da Associação Médica
Brasileira (AMB) em atividade em todo o

país.

Importante
Está marcada para os dias 9 e 10 de

agosto, em Florianópolis, a conferência

regional Sul dentro da programação da 3a

Conferência Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação que se realiza, em
rodadas alternadas, por todo o País. O

objetivo principal da Conferência Nacional
de C, T&I é analisar e diagnosticar a

produção brasileira na área e sua

importância estratégica para promover o
desenvolvimento político, econômico,
social e cultural do País.

fbond@ibest.com.br
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OPINIÃO

Recordemos de Leão XIII
Luiz Henrique da Silveira*

Os trabalhadores ingleses
criaram um refrão para as

suas passeatas de protesto
contra o liberalismo que

predominou durante toda a

revolução industrial advinda
do tear mecânico.
Protestando contra o

salário vil e extenuantes jornadas de trabalho,
que chegavam a 16 horas, ou até mais, os

operários bretões cantavam nas ruas em coro

altissonante: "Eight hours to work! Nessa

cantígafreflagrou-se, então, na segunda metade
do século 19,Em homenagem ao sacrifício desses e

trabalhadores, essa data passou a ser o dia do [

trabalho, ou do trabalhador.
Esses conflitos levaram a uma luta ideológica

que resultou no Congresso Socialista, de 1889,
em Paris.Do alto de sua autoridade espiritual, ti

Leão XIII apresentou, em 15 de maio de 1891, e

uma terceira via entre o Capitalismo e o

Socialismo. O texto da famosa epístola "Rerum
Novarum" propõe um Estado q,ue garanta a

liberdade econômica, submetendo-a, porém, a CI

um conjunto de normas intervencionistas do OI

Estado que garantam justiça e paz social.
.

Hoje, a chamada "economia social de I

mercado", adotada pelos alemães, não é nada
mais, nada menos do que a adoção dos u

princípios econômicos e sociais da "Rerum I n

Novarum". d

Muitos países europeus, que souberam

produzir a riqueza e distribuir a renda, adotaram
os mesmos princípios. E são, hoje, os que
apresentam (Suécia à frente) os mais altos
índices de desenvolvimento humano.

Leão XIII, n�me adotado pelo cardeal
Vice nz.o Gioaccchino Pecci, natural de

Carpineto, uma pequena vila italiana, ao ser

eleito Papa, mudou a tradição d� Igreja que,
voltada exclusivamente para as questões �
evangélicas, passou a representar um papel "

importante nas questões sociais.
Da sua Encíclica inovadora surgiram OS

sindicatos e partidos políticos ligados à doutrina i,
da Igreja, dentre os quais o Democrata Cristão,

que governou, por décadas a Itália e tem ,

influenciado, fortemente, a atividade política
voltada para o desenvolvimento, com

distribuição de renda e justiça social.
Neste Primeiro de Maio, recordemos o papel

determinante de Dom Vicente Joaquim Pecci!

I,
O governador luiz Henrique da Silveira escreve aos

I '

sábados nesta coluna :

R
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� Pelas bordas
I rodas políticas, o assunto é a

iculação do vereador Afonso

zera (sem partido) para disputar a

ição da Câmara de Jaraguá do Sul,
dezembro. Dizem que já tem o

aiodo prefeitoMoacir Bertoldi (PL).
confirmarem as informações, vai

ra a fritura a vereadora Maristela

enel (sem partido) que, pelo
ardo; é a primeira na linha

cessória. No terreno das

ticulações, Piazera é imbatível.

davia,semuitosmeterem a colher

Isa panela, o angu desanda.

UNA TOMASELLI

Vereador estaria

letando as quatro
sinaturas necessárias

I
ra dar entrada

jARAGUÁ DO SUL - o

eador Dieter Janssen (PP)
armou ontem que vai

esentar, provavelmente na

unda-fe ir a, o projeto de,

enda à Lei Orgânica contra o

otismo. [anssen já estaria

nendo as quatro assinaturas
1

I e são necessárias para dar
I Irada no projeto, que vai

I I cisar de sete votos favoráveis

D ser aprovado. Se passar, a lei
ssará a vigorar em 120 dias.
oprojeto vai acrescentar um
iga à Lei Orgânica, estabe

endo que "os cargos de

DI ovimento em comissão e a

signação para o exercício da

, I nção de confiança ou grati
-

'

ada, no âmbito do Poder
li ecutivo e do Poder Legislativo
5 unicipal, abrangendo a

\ I ministração pública direta,
aireta e fundacional, não

FIM DE SEMANA, 30 de abril/1 de maio de 2005

.... Peixes
Os vereadores Ruy Lessmann (PDT) e

Dieter Janssen (PP) demonstraram
desconhecer o Regimento Interno da

Câmara e as regras do debate em

plenário. O primeiro se dirigia
diretamente ao oponente e sem usar

o tratamento devido, além de não

atentar para a "dignidade" conforme
prevê o Artigo 186.

Já Janssen em nenhum momento

solicitou questão de ordem para cobrar

do colega a atenção aos preceitos do

regimento. Ambos precisam estudar o

regimento e exigir mais da assessoria.

.... Na vaga
o vereador Carione Pavanello (PFL)
tentou retomar as atividades na

Câmara de Jaraguá do Sul, de onde se

licenciou por 60 dias para tratamento

médico, antes do prazo da licença.
Mas foi aconselhado a não requerer a

vaga antes porque, pelo Regimento
Interno da Casa, é preciso obedecer o
prazo estabelecido.

Feliz está o suplente José de Ávila, o
Zé da Farmácia, que fica no cargo por
dois meses. Mais feliz fica a população.
Como não abre a boca, não corre o

risco de falar bobagem.

.... A conferir
o presidente da Associação de

Produtores de Banana de Massaranduba,
Luiz Olczyk, entregou ao ministro da

Agricultura, Roberto Rodrigues, o projeto
de conclusão das obras da associação,
avaliado em RS 97,5 mil.

Na audiência, que contou com as

presenças do secretário nacional da

Pesca, José Fritsch, e do deputado
Francisco de Assis (PT), o ministro

prometeu analisar o projeto e se

empenhar para a liberação dos recursos.
A agricultura está tendo atenção especial
do governo federal.

.... Suspenso
Por determinação do TSE (Tribunal

Superior Eleitoral) foi suspenso o concurso
público para o TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) de Santa Catarina, previsto para
o dia 15 de maio. A decisão do ministro

Marco Aurélio de Mello atende a liminar

solicitada por candidatos.

O diretor do TRE,Norberto Ungaretti Júnior,
informou que o Ministério Público Federal

vai ingressar com recursos para tentar

derrubar a liminar e garantir a realização
das provas.
Mais de 47 mil se inscreveram para o

concurso.

VAI EVO�TA

FLAvlOUETA

Janssen: coletando as assinaturas

podem ser ocupados por côn

juges, companheiros e parentes,
consangüíneos, afins ou por

adoção, até o terceiro grau" do
prefeito, do vice-prefeito, do

procurador-geral e dos secre-

Ruy: críticas freqüentes aDieter

tários municipais, vereadores ou
titulares de cargos que lhes sejam
equiparados.

O líder do governo na Câma

ra, vereador Ruy Lessmann

(PDT), voltou a criticar a iniciati-

POLíTICA

va de Janssen. Em entrevista à

RBN, ontem de manhã,
Lessmann disse que qualquer
vereador pode entrar com

qualquer projeto, "só não posso
'entender que o vereador Dieter

queira usar isso como palanque".
Para o líder do governo, as

declarações dadas por Janssen são
diferentes da "realidade", como

por exemplo, de que o projeto
contra o nepotismo iria a votação,
"quando, na verdade, nem

sequer foi protocolado na

Câmara".
Lessmann também negou que

exista qualquer acordo entre a

administração municipal e

Janssen para agilizar o projeto do
novo organograma da Prefeitura
e lembrou que o autor do projeto
era secretário de Produção da

administração passada, "que
praticava o nepotismo" . "Um

governo que tinha parentes do

prefeito, de secretários e

vereadores, .eram quase 50

parentes diretos e não dizia nada.

Se naquela oportunidade ele

(Janssen) tivesse o mesmo

pensamento, deveria ter se

retirado da administração,
pedido demissão", criticou.

guns vereadores já manifestaram apoio à proposta de Janssen

�MAURrLloDEcARvALHo----------------------------------------------------------�

5 Alguns vereadores Ja
I nifestaram apoio à iniciativa do
eadorDieterJanssen. É o caso de

I
ene Pavanello (PFL), Rudolfo

h r(pp), EugênioGarcia (PSDB)
redro Garcia (PMDB). "Se o

ter não fizesse o projeto, eu iria
ler. A coisa está ficando

onhosa, de tantos parentes que
'a sendo empregados", criticou o
eadarRudolfoGesser.
Para Gesser, a contratação de
entes em cargos comissionados
la um "aspecto imoral" na

,
,

tração pública, ainda que as

aas tenham capacidade e sejam

de confiança.Amesma opinião tem
o vereador Carione Pavanello, que
disse "apoiar integralmenteoprojeto"
e ainda que, se não for apresentado
porJanssen, será apresentadoporele.
"O nepotismo é uma vergonha, ,

desmoralizaos políticos. Isso temque
ser banido, por isso que essa lei tem

que passar com urgência", resumiu,
acrescentando que em seu terceiro
mandato nunca teve parentes
trabalhando em cargos de confiança
na Prefeitura.

Já o vereador Eugênio Garcia

(PSDB) também é contra o

nepotismo,mas disse que vê combons

olhos a atuação da mulher do

prefeito, N ilda Bertoldi, na

Secretaria de Desenvolvimento

Social. "É lógico que tudo tem limite.

Ter sete ou nove parentes na

Prefeitura eu sou contra".

O vereador Pedro Garcia disse
ser contra a "contratação de parentes
não habilitados para o cargo", mas
defendeu que deve haver uma

diferenciação entre os parentes.
contratados sem concurso e os

concursados. "Sou contra o

nepotismo, com exceção das pessoas
que já exerçam cargos concursados",
completou.

.
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• Os vereadores Carione

Pavanello, Rudolfo Gesser,
Eugênio Garcia e Pedro

Garcia já manifestaram

apoio ao projeto contra o

nepotismo.

• Pavanello e Gesser

disseram que, se Janssen

não entrar com o projeto,
eles mesmos vão

apresentar nos próximos
dias.

AIS comodidade
mento o rtodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

.

nstalações, que além de

zadas, no centro da cidade.
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Corpo do médico José Abílio

é enterrado em Curitiba

}ARAGUÁ DO SUL - Um dos

mais conceituados médicos de

Jaraguá do Sul, o pediatra José
Abílio Machado Filho morreu

anteontem, de causa não

divulgada pelo Hospital São
José, onde eles estava internado
desde o dia 18 deste mês. O Dr.

José Abílio tinha 53 anos e era

casado, com Neusa Resende

Machado, com quem tinha dois

filhos, um deles de 12 e outro de

10 anos.
O velório em Jaraguá do Sul

foi na CapelaMortuária da Vila

.1

Lenzi. Depois, o corpo foi
,)

transportado para Curitiba, onde rI
nasceu o médico. Em Curitiba, o
enterro foi realizado no final da
tarde de ontem, no Cemitério

Parque Barigui. A morte do Dr. n

José Abílio foi lamentada por iI

centenas de famílias jara- 11

guaenses que eram atendidas ri

pelo pediatra. Também a F;

Associação Médica de Jaraguá
do Sul manifestou a conster-

anssen apresenta na segunda
I • •

,D projeto contra o nepotismo

nação de toda a categoria pela -1

morte do Dr. José Abílio. Colegas
já preparam homenagens a ele.

1

I

I
I

J

João Valmir de Amorim (esq.) é o novo presidente do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul. Ele tomou posse
em solenidade festiva realizada na noite de ontem, na

Armalwee. Amorim substitui Osmar Gumz para uma gestão
que encerra em 2007. A posse da nova diretoria festeja os 25

anos de fundação do Sindicato, criado em 25 de abril de 1970.

O Sindicont tem atualmente 150 profissionais associados.

q
!I
"

ROBÓTICA EDUCATIVA ESTIMULA

A REFLEXÃO LOCAL E GLOBAL

A Robótica é realidade noColégioMarista São Luís desde2002, provando sua
importância ao transformar a aprendizagem em algo divertido, desafiador;
levando para dentro da escola os princípios da Ciência e da Tecnologia.
As aulas, que ocorrem uma vez por semana com duração de 02 horas, são
caracterizadas por um ambiente de aprendizagem' que propicia atividades

práticas e concretas, levando o educando a simular mecanismos do cotidiano,
através da construçãode projetos controlados pelo computador.Neste processo, ,1'
o mais importante é a investigação, o trabalho exploratório ao qual é induzido ,

o aluno, levando este a desenvolver a verdadeira descoberta.

De acordo com a idealizadora do Projeto, Prof. Luciane Schwalbe,"preasamos
estar conscientes da importância e da seriedade da Tecnologia Educacional.

De nada adianta introduzir novos e sofisticados hardwares e softwares, se o

significado permanece sem inHuência no dia-a-dia do skmd;

Percebe-se neste trabalho o rompimento das barreiras da sala de aula,
transpondo para a Família e a Comunidade, onde o aluno e professor
concretizam uma problemática local a partir da teoria dos conhecimentos

globais, buscando novas soluções.

)

J

,I

1
I
I
•

ICOLÉGIO MARISTA
.t.iliIN
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CORREIO ECONÔMICO I

o artista José Marcelo de Lima, de 32 anos, trabalha pintando
azulejos na rua. Ele sustenta a casa, com mulher e filho, só com

o-trabalho de artista. Ele disse que nem lembra quando começou
a trabalhar com arte. A primeira experiência foi fazendo brincos
e pulseiras. Há um ano e oito mese,s ele descobriu a pintura.
Lima' leva cerca de 30 minutos para pintar. Cada azulejo, com
suporte e. dedicatória do artista custa RS 10. Lima fica na cidade
até o dia 11 de maio.

Mudanças Mais um Angeloni
A Fiesc vai criar nove vice- Confirmado: o Angeloni vai
presidências estratégicas e inauqurar'este ano mais um

aumentará o mandato do supermercado em Jaraguá
presidente de três anos para do Sul. O investimento é de

I
quatro anos, sem reeleição, RS 20 milhões. A loja ficará

l permitindo que mais ao lado da Kolbach, no
lideranças cheguem ao centro. As máquinas já estão

comando da entidade. As acertando o terreno.

mudanças passarão a valer

para a próxima diretoria. Facisc
Empresários de peso da

Lucro da Marisol região estão atentos à
sucessão na Facisc, a

A Marisol encerrou o primeiro Federação das Associações
trimestre do ano com lucro Comerciais e Industriais. A
líquido de RS 9,940 milhões, eleição deve ser em

contra RS 6,749 milhões no setembro ou outubro. Por
mesmo período do ano enquanto, o único
anterior. O faturamento do empresário que se

trimestre alcançou RS manifestou interessado na

100,134 milhões enquanto presidência foi Alaor Tissot,
no mesmo período de 2004, da Associação Comercial e
obteve RS 85,280 milhões. I, xíustrial de Florianópolis.,'L,I"""' ..... , .

'

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
�� l�

L
<'

r
'1
'I

I

Fiesc e o Fundo Social
Ontem às cinco da tarde terminou o prazo para inscrição de chapas
para eleição da nova diretoria da Federação das Indústrias de Santa
Catarina. Como se esperava, vai concorrer chapa única presidida pelo
empresário Alcântara Correa, de Blumenau. A composição chega a

bom termo, sem qualquer ruído. O vice de Joinville será o industrial
Albano Schmidt. Ponto para o governador Luiz Henrique. Alcântara
Corrêa promete ser um fomentador do Fundo Social. A empresa
dele, a Altona, vai aderir ao programa estadual, que prevê repasse de
5% do ICMS recolhido todos os meses pelas empresas. Empresários
de Jaraguá e região também já se manifestaram da mesma forma. Na

quinta-feira, em Blumenau, o governador Luiz Henrique também

"cooptou" empresários ao anunciar que o Centro Internacional de
Eventos e Feiras de Blumenau (Ciefe) deverá receber recursos da
ordem de RS 8milhões do Fundo Social para viabilizar a infra-estrutura
do empreendimento. Não custa lembrar que LHS também prometeu
RS 5 milhões do Fundo para a Arena Jaraguá.

Quem visitar o Museu da Mah!l'ee até o dia 27 de
maio terá oportunidade de ver uma exposição de bol,
e sapatos das décadas de 30 a 90, que fizeram parte da
vida cotidiana e de momentos de glamour das senhora
do Vale do Itajaí. São 60 modelos de bolsas e sapatos

.

confeccionados com os mais variados materiais.
Os artigos expostos são do acervo particular da Sra. Elle:
Weege Vollrner, de Blumenau, que também tem em 5

casa uma coleção de bonecas e dezenas de peças de
roupas típicas dos colonizadores, que ela costuma

emprestar para os desfiles da Oktoberfest. Um dos O
sonhos de Ellen Vollmer é criar um museu em Blumena
que permita a mostra permanente destes materiais qUI �
fazem parte da história da região.
O horário para visitação ao Museu da Malwee é das 10�'
12h e das 13h às 17h todos os dias, com exceção d: u
feriados, quando o horário é das 13h às 17h. A entrada
franca. .

u

000 d' ,

B
Ontem de manhã o Grupo Teatral pats apresentou a pe
"O Patinho Feio" para os idosos que moram no Lar das Flores!

grande diferencial é que a peça foi encenada apenas coma

mãos. Trata-se de um trabalho de mímica iniciado em 2003

partir de pesquisa sobre teatro de animação. Ano passado,
peça foi encenada pela primeira vez no Festival de Forma i
Animadas, realizado em agosto. São nove atores no palco moi i
dois na direção do espetáculo. li

l • www.lunender.com.br •

Uma homenagem do
Vereador Jaime Negherbon

_o+
I �'_' .

a todos os

neste 1° de maio,

ts movido por homens e

eres que lutam a cada dia
Ia grandeza e desenvolvimento

de seu país.

'Parabéns pelo seu dia!

www.raumak.com.br
--_ .. __ . __ ._------_._-�
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5 Pais e médicos
e

ostaram da atitude.

Os jovens protestam:
2m

Não tem onde sair"
qUi .

On' JARAGUÁ DO SUL - Depois
I d! ue o Correio anunciou ontem

ld, ue as lojas de conveniência dos

ostoS de combustíveis não vão

ais vender bebidas alcoólicas

ntre as onze da noite e as seis da

anhã a população ficou
fRAI ividida. Enquanto pais, médicos

Bo�beiros Voluntários acharam
ue a medida pode ajudar a

iminuir o número de acidente

e trânsito, os jovens reclamaram
emuito.' De acordo com o que

cou acertado com a PM, todos
s postos com lojas de

ouveniência abertas 24 horas por
ia se comprometeram a não

ender bebidas depois do dia 13

ao próximo mês. Estes são os

termos de um Ajuste de Conduta
com a Polícia Civil e Militar e a

Prefeitura. (Veja reportagens nesta

::.\ pá�na sobre. o acordo e também

m
como a prOIbição da venda de

Dl iJebidas alcoólicas mudouJoinville)

lo, A principal alegação dos

m. jovens é que em Jaraguá do Sul

�,' não tem opção para se divertir. "O

posto era o único lugar onde a

galera pode se reunir, beber uma

cerveja e colocar o papo em dia",
aisse o promotor de vendas
&luardo Cabral, de 22 anos. Ele e

FIM DE SEMANA, 30 de abril/I de maio de 2005

os amigos acham que esta

proibição pode levar os jovens a

outros perigos. "Vai acabar pior
ainda, porque o pessoal- vai pra
[oinville e para outras cidades
fazer festa. Pode acabar
acontecendo outros acidentes,
como o do sábado passado,
quando três morreram voltando
da festa em Indaíal", argumentou.

O amigo, David Almeida, de
22 anos, concorda. "Por que a

gente tem que pagar pelos que
abusam? E a liberdade, fica
aonde?". Mesmo com estas

reclamações, o secretário exe

cutivo dos Bombeiros Voluntários
Adolar [ark acha que a medida
vai servir de aviso para a

sociedade. "O consumo de
bebidas alcoólicas é a maior
causa de acidentes. Pode até ser

que não resolva, mas pelo menos
é um esforço para diminuir o caos
do trânsito", disse. O chefe do
Pronto Socorro do Hospital São
José, omédico Cristóvão Baptista,
concorda. "Isso deve diminuir o
número de acidentes, princi
palmente nos fins de semana,

quando mais da metade dos

pacientes bebeu". Ele destaca

que quem tem hábito de beber
vai continuar. "Quem gosta de
beber vai acabar procurando um
bar. Por isso é importante pedir
para quem bebe não dirigir",
disse.

Os pais também ficaram

satisfeitos com a proibição. Izabel
Soares Ferreira Cardoso tem três

filhos. "Eu me preocupo com o

PROIBiÇÃO DE BEBIDA NOS POSTOS

ARQUIVO/CORREIO

Chiodini: "Não perdemos nada"

Cabral: "Não tem outra opção"
CESAR JUNKES

Broering: "Diminuir acidentes"

meu filho caçula, que tem 18

anos, e com os amigos, afinal a

gente nunca sabe quem está

dirigindo", disse. Melani Guise
concorda, mas lembra que as lojas

Conheça as restrições do Ajuste de Conduta

Pais são a favor mas os filhos não gostaram

}ARAGUÁ DO SUL - A proibição
ae bebidas alcoólicas vai funcionar
como medida preventiva de
acidentes de trânsito. Pelo menos,
r.te é o objetivo da Polícia Civil e

Militar, da Divisão de Trânsito da
Prefeitura e dos donos de três postos
e uma rede, que se uniram para
fechar o acordo. O termo de Ajuste
ae Conduta firmado por eles tem
oitomedidas.Asmedidas são válidas
[rara as lojas de conveniência abertas
14 horas. Elas não vão vender
�bidas das onze às seis damanhã

ilesegunda a sábado e nos domingos
aequatro da tarde as seis da manhã.
Os donos de postos de gasolina

concordaram em proibir o consumo

e a venda de bebidas alcoólicas
dentro das lojas e também de

restringir o estacionamento nos

postos por 20minutos. Eles também
estão estudando uma medida para
restringir a venda de bebidas
alcoólicas destiladas, como a

vodka, assim como expor cartazes

padronizados para orientar os

clientes sobre os perigos das bebidas
alcoólicas. "Isso não prejudica o

nosso negócio, que é vender

combustível", disse o diretor da
Rede Mime PauloChiodini.

A Divisão de Trânsito da
Prefeitura deve colocar placas
restritivas de estacionamento nas

ruas próximas dos postos, entre as

nove horas da noite e as seis horas
damanhã, todos os dias da semana.
APolíciaMilitar deve fiscalizar estas
ruas para garantir o cumprimento
das normas. "Esperamos com estas

medidas diminuir o número de
acidentes de trânsito", disse o

comandante do Batalhão da PM,
Ricardo Broering.

O documento diz também que,
se as novas normas não surtirem

efeito, as lojas de conveniência serão
fechadas. "Havendo continuidade
-dos problemas (...) serádeterminado
o fechamento das lojas de
conveniência a partir das 11 horas
da noite, através de portaria da
Polícia Civil eMilitar".

Prefeitura Municipal de Guaramirim
ADMINISTRAÇÃO 2005-2008

o trabalho faz a diferença

Jark: "Nós apoiamos"

Almeida: "Pagamos o pato"
CESAR JUNKES

Baptista:
n Atitude positiva"

abertas têm seu lado prático. "Eu
já recebi visitas sem avisar àsonze

da noite. Como eu vou fazer para
comprar uma cervejinha?",
pergunta ela.

PANORAMA 15 L

Em Joinville as lojas de conveniência não podem mais ficar abertas

depois da meia noite. A decisão foi tomada por causa de dois
motivos: os assaltos e o grande número de acidentes de carro

com motoristas embriagados. Depois que abriram as lojas de
conveniência muitos jovens da cidade passaram a se encontrar

nos postos de combustíveis para beber, ouvir música e conversar.

Os vizinhos reclamavam da bagunça.
Em setembro de 2003, o então delegado regional de Joinville
Marco Antônio Marcucci proibiu que as lojas de conveniência da

cidade ficassem abertas depois da meia-noite. O primeiro pedido
do delegado Marcucci era para que as lojas não permitissem o

consumo de bebidas alcoólicas na loja ou nos pátios. Como a

medida não teve o efeito esperado, a Polícia pediu que as lojas
de conveniência ficassem fechadas depois da meia-noite. Os

jovens da cidade protestaram. Mas o índice de assaltos e acidentes
de trânsito diminuiu.

Os donos dos postos tiveram que demitir funcionários. Depois de
dois anos, a cidade mudou. Hoje os bares e lanchonetes de Joinville

têm um movimento maior."A gente mudou de estratégia, antes a

galera se encontrava nos postos, agora a gente vai pra barzinhos e

depois pra boates. diz o publicitário Maicon Rudnick, de 27 anos.

Falecimento
Faleceu às 20:45 do dia 28/04,0 Dr.José Abílio Filho,com idade
de 53 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Park Barigüi em Curitiba.
Faleceu às 20:00h do dia 28/04, a senhora Anita Erthal, com
idade de 78 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Vila Rau.
Faleceu às 01 :50h do dia 28/04,0 senhorOrivaldo Correa,com
idade de 53 anos. O velório foi realizado na Igreja Santo Antonio
e o sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder.
Faleceu às 19:00h do dia 28/04,a senhora Margid Duve Gneipel,
com idade de47 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana do Brasil e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.

Faleceu às 21 :30h do dia 28/04, o senhorAugustinhoTomazelli,
com idade' de 90 anos. O velório foi realizado na Igreja Santo
Antonio e o sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder.

Para o Gilberto, 8 Estrada
da Amizade á sinônimo
de desenvolvimenlo.

Que a pavimentação da rodovia SC 302 era importantepara os moradores de

Caçador, Calmon, Matos Costa e Porto União ninguém tinha dúvidas. Mas
os benefícios gerados pela rodovia, conhecida como Estrada da Amizade,
estão superando as expectativas. .A indústria madeireira é um bom exemplo:
os custos de transporte diminuíram e a chuva não significa mais atrasos no
escoamento daprodução. É o Governo ajudando a abrir novos caminhospara
o crescimento econômico de todo o Estado.

secretllia de EstadO da
Inlra-esInItUra
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SEM LIMITE

Construção civil é a campeã em acidentes

I
I
1

campanha, promovida pela
Federação dos Trabalhadores
da Construção Civil e

Mobiliário, para que aJustiça
e o Ministério do Trabalho
considerem a construção civil
como uma atividade perigosa.

Mesmo sem o amparo de
números e estatísticas, Petry

JARAGUÁ DO SUL - A cita que só no início do ano dois
Delegacia Regional do Traba- trabalhadores morreram, um

lho não tem informações sobre deles soterrado. Os dois
onúmero de acidentes envol- aciderites aconteceram em

vendo trabalhadores, mas o empresas de grande porte de
sub-delegado regional de Jaraguá do Sul e nenhum foi
j o invi ll e , Virgílio César comunicado ao Sindicato. Já
Romeiro Alves, afirma que 'a no setor moveleiro, a LER
construção civil é o setor (Lesão por Esforço Repetitivo)
campeão nacional em é o principal problema. Nesse
acidentes. De acordo com ele, caso, a grande dificuldade,
os números e as estatísticas segundo o sindicalista, é
estão concentrados na Previ- conseguir com as empresas
dência Social, para onde são encaminhem a CAT.
encaminhadas as CAT O Corpo de Bombeiros
(Comunicação de Acidentes Voluntários atendeu este ano

de Trabalho) de todos as 87 ocorrências de acidentes de
categorias profissionais. E trabalho.Só nesta semana(de
mesmo os dados da Previ- segunda até ontem de manhã)
dência não devem correspon- foram quatro.Durante todo o

der à re a li d ad e. "Muitas ano passado, 114. De acordo
empresas não enviam a CAT e com o auxiliar de comando,
também existem muitos Marcelo Klitzke, os números
trabalhadores trabalham na registrados este ano indicam
informalidade", justifica. que os acidentes aumentam a

O presidente do Sindicato cada ano que passa. "Os
dos Trabalhadores da acidentes acontecem em todos
Construção Civil e do os setores de trabalho. Não
Mobiliário, RiolandoPetrv.não: .temos em nossos registros qual
discorda .do, .que diz Jl-. sub-, o setor em que mais ocorrem",
d ele gad o 'e anuncia. uma afirma Klit:H�:�:)w) !lh 0119111R'

MARIA HELENA DE MORAES

.... Sindicato da

categoria quer que o

governo considere a

atividade perigosa

Operários da construção civil são as maiores vítimas de acidentes

Os sindicalistas que compareceram ao debate sobre Reforma Sindical,
promovida pelas entidades sindicais de Jaraguá do Sul na Urierj não
chegaram a um consenso. Os debatedores Edésio Passos (advogado)
e Luís Flávio Rainha (doutor em Ciências Sociais) não conseguiram
chegar a um acordo e tampouco convencer a platéia. Quem é contra

continuou contra e os favoráveis à Reforma também não mudaram
de opinião.
O debate teve como mediador o advogado trabalhista Clemente
Mannes. Aproximadamente 150 pessoas, entre sindicalistas e

estudantes da Unerj participaram do debate, mas a participação ficou

por conta apenas dos sindicalistas. Os estudantes optaram por ouvir
e silenciar.
O advogado e ex-deputado federal pelo PT Edésio Passos foi
enfaticamente contra Reforma, enquanto Rainho defendeu a proposta
do Governo Lula. Na avaliação de Edésio, a Reforma não é prioridade
do governo e que não passa de um "desserviço ao país, ao governo e

especialmente.aos trabalhadores'Ralnho criticou o atual modelo sindical,

q��lsegunqoele,.�sJá�lll�rapassapo e não convém aos trabalhadores.

OPINIÃO
Nenhuma Reforma Sindical

pode retirar direitos
ir

Os dirigentes sindicais do norte do estado e os acadêmicos da
Unerj tiveram, na noite do dia 27 de abril, 'a oportunidade de assistira ,

Um confronto de idéias sobre um tema polêmico para os trabalhadores
brasileiros: a reforma sindical. Durantemais de duas horas, o advogado
trabalhista e ex-deputado federal pelo PT do Paraná, Edésio Passos, e
o professor-doutor em Ciências Sociais, Luiz Rainha, .expuseram o

opiniões divergentes sobre a necessidade de revisão de um modelo o

sindical que tem 52 anos de história, positivamente alterado na ai

Constituição de 1988, mas ultrapassado na sua essência. A iniciativa
do debate foi dos Sindicatos de Trabalhadores damicrorregião e dos r

gabinetes dos deputados estadual, DioneiWalter da Silva, e federal,
Carlito Merss, com apoio daUnerj, marcando as reflexões sobre o 1º
de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Ç) texto da Reforma
Sindical é fruto de ampla discussão no FNT (Fórum Nacional do
Trabalho), órgão tri-partite, criado com o objetivo de "lapidar" a

proposta feita pelo governo Lula, hoje conhecida como Projeto de ii
Emenda Constitucional (PEC) 369. fi

Temos absoluta consciência sobre a necessidade de mudanças no f�
modelo sindical, mas comungamos damesmaopinião do compariheiro ei

Edésio Franco Passos: o projeto que está no Congresso sofrerá ataques O
do empresariàdo.Fundamentalmente porque prevê o fim da unicidade'
sindical e da representação por categoria profissional/econômica e re

elimina a limitação geográfica do Sindicato, nunca inferior a um

município permitindo, em conseqüência, a fundação de sindicato

por empresa, a chamada pluralidade sindical. Mas, no, geral, ta

entendemos que o projeto é nocivo à organização dos trabalhadores, d

Reforçamos: nenhuma proposta de reforma sindical pode retirar ri

direitos dos trabalhadores garantidos na legislação trabalhista.

Gildo Antônio Alves, presidente do STIVestuário de Jaraguá n

do Sul e Região,filiado à CAT (Central AutônornadeTrabalhadores)

em data-base.
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DIFICULDADES

inas enfrenta aMalwee ainda

I
sem esquema tático definido.

ARPIVATTO

Jogadores do Minas no aquecimento antes do treino de ontem no Wolfgang Weege

ime mineiro treinou

la em à portas
'a adas no Ginásio

� Ifgang Weege
.e ARAGUÁ DO SUL - Mesmo

fi d time completo para o jogo
lo aje, o técnico Miltinho, do
la

,
ainda não sabe quem vai

,a arpara enfrentar a Malwee.
JS ndo o treinador, a equipe
11, aestá em processo de evolução
)2 oatingiu o ponto satisfatório.

danão encontramos amelhor

ação. Desde o início da Liga,
a não conseguimos repetir a

ipe", disse. O jogo está

firmado para as 13h15, no
10 fgang Weege, apesar de, nos
10 ssos, constar que será às llh.

O técnico espera que a

ivação dos jogadores seja o

e reneial nesta partida. "Iremos
m entar um dos favoritos ao

:0 lo. Espero que, por isso, os

tI, tasentremmais aguerridos em E a preocupação em usar um

:S. dra". Perguntado sobre qual o esquema especial para enfrentar a
ir reneial do Minas em relação Malwee ficou para o segundo

outros times ele falou. ''Ainda plano. "Primeiro tínhamos que

descobrimos esse diferencial. acertar os detalhes do nosso time

lá os treinando para aprimorar para depois pensar nos cuidados

s) dpalmenre'' a marcação e" .

que devemos ter com o adver-
'- horar o conjunto", comentou sário". Mas existe � preocupação
r: Unho. com o craque Falcão. "Ele é um

ventus perde jogo-treino
or 2xl para o Figueirense B

FLORIANÓPOLIS - O time do
ventus esteve ontem em

rianópolis para fazer o segundo
o·treino do ano. O adversário

oFigueirense B, no Centro de
einamento do Cambirella.
resar de perder por 2x 1

nizetemarcou para o tricolor) ,
,

écnico Gilmar Silva gostou da

resentação do time. "Eles
tiram ainda um cansaço físico,
nnal para quem passou uma

a inteira se preparando. Mas
leu para observar alguns
dores" .

Q treinad�r disse que o time

IJ/A
eria ter saído com a vitória se

� o tivesse sentido. "Saímos na

� nte no primeiro tempo e ainda

� etemos duas bolas na trave. No

� !undo tempo fizemos várias

� udanças justamente porque

!fA! !uns jogadores sentiram e aí

� OS os dois gols", disseGilmar,
.ereclamou da arbitragem. "No
Illleiro gol deles a bola não
Irou, Aí, numa bola parada,

IS, Illamos o segundo gol". O
Ventus começou jogando com

Acássio,William deMatia, Neto,
Acácio e Pereira; Zé Maria, Fábio
Lopes, Leandro e Giovani Fleck;
Tainha e Donizete.

E a procura por jogadores
continua. E um nome já está

confirmado: o lateral-esquerdo'
Magal. Ele se apresenta na terça
feira. Gilmar disse que a urgência
agora é um centroavante típico de
área. Mas descartou o nome de
Marcelo França, já que o salário
do jogador é alto e o Atlético do
Ibirama dificilmente vai liberá-lo.
"Com a chegada de Magal,
podemos deslocar o Zé Maria para
o meio-campo. Hoje (ontem) os

dois volantes cansaram e não

tínhamos quem colocar", disse.
PROPOSTA - O preparador

físico Carlos Gamarra recebeu uma

proposta do Figueirense e ainda
não decidiu o futuro. Mas a

intenção dele é continuar em

Jaraguá do Sul, já que aqui ele é

funcionário da Fundação
Municipal de Esportes e coordena
as escolinhas de futebol do

expoente no futsal e realmente faz

a diferença. Não será fácil para
marcá-lo", disse Miltinho.

FALCÃO - O ala Falcão

chegou ontem à noite emJaraguá
do Sul, depois de passar a semana
em São Paulo tratando da-lesão na'
virilha e resolvendo alguns
problemas particulares. Segundo o

diretor de futebol da Malwee,
Cacá Pavanello, ele não sentemais
dores, mas o local da contusão

ainda está um pouco inchado. Na
manhã de hoje ele fará alguns
.testes com bola, principalmente
chutes a 'gol, para' definir se joga
ou não. Mas o dirigente aposta que
o craque vai entrar em quadra.

LINHA DE FUNDOI-------,

Diretoria do São Paulo fecha

com o técnico Paulo Autuori

DA REDAÇÃO - O técnico

Paulo Autuori ficou pouco tempo
desempregado, depois de ter sido
demitido da seleção do Peru.

Ontem, o treinador aceitou o

convite da diretoria do São Paulo

e. vai dirigir o Tricolor até o final
do Campeonato Brasileiro.

Segundo a direção do clube,
Autuori deverá estrear no cargo
na semana que vem, no clássico
contra o Corinthians. Ele vai

substituir Emerson Leão, que há
duas semanas se transferiu para o
Vissel Kobe, do Japão. Autuori
deixou a seleção peruana na

segunda-feira. Ele dirigia a equipe
desde janeiro de 2003.

O Espanyol, de Barcelona,
tem interesse em Grafite e deve
fazer uma oferta pelo atacante na
próxima semana, segundo o jornal
Marca. O Porto, de Portugal,

.

deseja contar com Cicinho e há a
possibilidade de que a negociação
envolva Luís Fabiano.

As possibilidades de trans

ferências colocam em xeque o

futuro do São Paulo na Copa

Libertadores e também no

Campeonato Brasileiro. "Real
mente estamos-com o elenco no
limite e temos de repor todos os

jogadores que saírem", analisa
Marco Aurélio Cunha, superin
tendente de futebol. Ele diz, no
entanto, que o clube não recebeu
ofertas porGrafite eCicinho. "São
muitas especulações. Não

queremos perder os jogadores,
mas se houver uma grande oferta
é difícil de segurar, como sempre".

O São Paulo não trouxe

substitutos para Gabriel, que se

transferiu para o Fluminense, e
Rodrigo, que está no futebol da
Ucrânia. Para a segunda fase da

Libertadores, perdeu Falcão, que
voltou ao futsal e deve perder
Jean, que está indo para o São
Caetano. Mesmo com tantos

desfalques, a diretoria não se

apressará na busca de 'novos

jogadores. Vandinho, atacante
do Paraná Clube, artilheiro da

Copa São Paulo de Juniores,
deve assinar contrato neste

sábado.

JULlMAR PIVATTO

Acordo em Brusque
O diretor de futebol da Malwee Cacá Pavanelio esteve reunido

ontem em Brusque com o prefeito Ciro Roza. Três decisões foram

tomadas no encontro: a primeira é que o time da Carinhoso

representará Brusque no Campeonato Estadual da 1 a Divisão. Por

isso, o último jogo do time em Jaraguá do Sul será hoje as sete da

noite contra Tangará. A segunda decisão foi sobre o Mundial

Interclubes no ano que vem. Brusque, que já conta com a Arena

Multiuso, será a sede de uma das chaves da competição. E a terceira
é que, se a Malwee passar para as semifinais e finais da Liga Nacional,
os jogos acontecerão naquela cidade, já que o regulamento prevê
que o local da decisão tenha, no mínimo, cinco mil lugares.

:Y1

Jogo-treinocancelado Voltou
o jogo-treino entre Depois de fazer acordo 1

Juventus e Madureira, que verbal com o Juventus e
,fi
"

estava marcado para este voltar atrás, o goleiro Nei se o

domingo, foi cancelado. apresentou ontem no 'v

Depois da intensa Estádio João Marcatto. O !2

divulgação, a Federação jogador estava no

Catarinense de Futebol Jaboticabal-SP e foi 'i
ficou sabendo e quis cobrar, chamado depois que :.>

as taxas como se fosse um Vanderlei fechou com o
:'

jogo amistoso. Os times até Juventude de Caxias do Sul

se enfrentariam com as (RS). A briga pela posição de
:,

camisas de treino, para titular promete. Adilson fez
o

evitar a cobrança. E a um bom campeonato pelo
'l

diretoria não sabe se Guarani de Palhoça. E, no
b

marcará um outro jogo primeiro contato com Nei, a :J

contra o time de intenção era para que ele )

Blumenau. fosse o titular. b
J

Mesmo filme Pitbull na área n

E enquanto uns jogadores
.

Grafite e Cicinho
I)

têm propostas para sair,
r

confirmaram, ontem, que
,)

estão em contato com
outros estão voltando. O �

,

clubes da Europa. E o filme destaque do Grêmio no ano

se repete: chega na metade passado, Cláudio Pitbuli, .J

do Campeonato Brasileiro e
acertou com o Flamengo. Ele j

a debandada de jogadores chega neste fim de semana

para o exterior começa. Esta
e assina um contrato de
cinco anos com o rubro-

:1

situação poderia ser
,

negro. O time carioca
j

melhorada, se a CB'F ,\(1

adequasse o calendário dispensou' o lateral-dlrelto
, ,.

Ricardo Lopes e o atacante
b

brasileiro ao europeu. Alessàndro, j
julimar@terra.com,br -

2aRodada

Hoje
Illí[IIIí'.T�'.I«�1111'11{tl.trn11116.1'lt.ll"
16h - Vasco x Fortaleza
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18h 1 O - São Paulo x Paraná

111111'1I111.lr.llillllll'.'Jlit�1t1l'll'1.''''1I

Amanhã

ífllml'IIIII.�lt«.,tllllllll••I%;.I••_.l.
16h - Figueirense x Flamengo
ilfl.'jjIIIII1III.!.�I'.l••�I"••'.".
16h - Cruzeiro x Inter

Il'Ir:lltil.'II"I'lll.IIII••!il�.I'I'lf.ll"
18h 10 - Coritiba x Santos

Classificação
llllilI1t.lr.jl�i[j�;1�)1�1:{'�t.1'111�lnit�illilli;llltlfl'11111111,IPl.i

Santos 3 Vasco

Goiás 3 Flamengo
.11•••III.III.,.18'JI1......

Coritiba 3 Atlético-PR O

11111�III.rflllll�tilllitllll•••I......
8° Brasiliense Internacional O

Novo Conceito
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A todos os trebethadores nossa' heme
mais sincera. Parabéns trabalhadorl

"

I

,I
Unlmed, Seu Plano, Sua Vida

Rua Marina Frutuoso, 149 centro Fone 370-2200
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Fajita de frango com molho mexicano
Ingredientes:

molho mexicano

2 tomates médios sem pele e sem sementes picados
2 pimentas-malaguetas frescas picadas
1 cebola média picada
folhas de 6 ramos de salsinha

2 colheres (sopa) de suco de limão

2 colheres (sopa) de vinagre
sal a gosto

recheio

2 filés de frango sem pele
1 dente de alho picado finamente

2 colheres (sopa) de molho inglês
1 colher (sopa) de molho de pimenta
1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 pimentão verde pequeno cortado em tiras finas

1 pimentão vermelho pequeno cortado em tiras finas

12 folhas de alface lisa

sal a gosto

Modo de Preparo:

Recheio: coloque os filés de frango numa tigela e tempere com o

alho, o molho inglês, o molho de pimenta e o sal. Cubra com filme

plástico e deixe tomar gosto por 1 hora na geladeira. Aqueça o

azeite numa frigideira antiaderente e grelhe os filés de frango. Retire
os filés, desfie e reserve. Na mesma frigideira, refogue os pimentões
até ficarem macios. Retire do fogo, misture o franqo e acerte o sal.

Molho mexicano: bata no liquidificador o tomate, a pimenta, a

cebola, a salsinha, o suco de limão, o vinagre e O sal, até obter um

molho homogêneo. Aqueça a massa das tortillas numa frigideira
antiaderente, disponha um pouco do recheio e as folhas de alface.

Dobre ao meio e sirva com o molho.4 massas prontas para tortillas

PR

PI S f MA
Forno à Lenha

Rua Barão do Rio Branco, 1 000 Jaragu� do Sul · se (na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
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Iluminação correta faz a diferença A
n

I

· Os quartos são ambientes de descanso e relaxamento. As-luzes desse' ",-" ''''.''

cômodo não devem causar cansaço à vista. Lâmpadas fluorescentes são

pouco aconselháveis. Abajures ou luminárias ao lado da cama servem bem

àqueles que gostam da leitura.

· Salasde estar servem a diversas ocasiões distintas, por isso podem contar

diferentes tipos de luzes. A utilização de dimmers.de controle de intensidade é bem vinda. Sobre

mesas de jantar; iluminação de lâmpadas incandescentes vinda de lustres é a alternativa mais

viável.

· Para ambientes como a cozinha, as lâmpadas fluorescentes são quase indispensáveis. Elas são
mais econômicas e têm maior vida útil. Sobre bancadas, iluminação de apoio.

A criatividade pode e deve estar presente na iluminação de sua casa. O auxílio de um arquiteto e

o bom senso geram um resultado final bastante satisfatório. Respeito à função do cômodo e à

personalidade do morador também são muito importantes. É interessante fazer experiências com
iluminação indireta (aquela que "bate" contra a parede), principalmente em ambientes como a

sala de estar.

A iluminação interna nem sempre é considerada item importante quando
se pensa em construção ou reforma. Com isso, perde-se uma boa

oportunidade de tornar o ambiente mais aconchegante, bonito e

adequado a sua função.
Para conseguir bons resultados na iluminação de sua casa, é

importante recorrer a um arquiteto. O projeto personalizado é sempre
a melhor alternativa.

Veja a seguir os tipos de iluminação mais utilizados e sua adequação a

cada ambiente.

II
\

276-2212
Casas Pré Fabricadas JE
Fone/Fax (47) 372-1618

Rua João Januário Ayroso, 341 - Jaraguá Esquerdo

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

VIDRAÇARIA BUKOSKI
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Rua Prel. Waldemar Grubba, 2818 - Vila Lalau
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R. Pté'fWaldemar GrubÜ'ii;438S
Jaraguá do sul/se
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anipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
ua João PicaI/i, 110 - Centro

VICO-FARMA
'elA E MANIPULAÇÃO

387
,289 - SI. 01
á do Sul- se

GINECOLOGIA -

s ljJJ.asltríi
CRMlSC 1242 - TECO 030/7\)
�

o SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
enopausa - Prevenção

oCâncer, Endometriose
a: Guilherme Weege, 50 - SL 406

one: 370-1705
mata@netuno.com.br - J�ragu;! do �ul

I!eceituário

ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

lU) 275-0764
farmácia de manipulação
m.receituario.com.br

275-3064
Rua José Emmend6erfer, 727

Nova Brasília - Jaraguá do sul/se

MUITO + SAÚDE
Produtos Naturais

\ ÇneT'gético, .f;stimulante Sexual,

;; \ Desentoxica e Çorlalece o �gG1nismo
ij; -r;,Clta da Dep-r-essô:o e çst,.,esse em GeT'ClI

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

Getúlio Vargas. 49 Sala 105 - Em cima Banco Unibanco

FJJi fi?iáela
Família

20�� de DESCONTO
à vista ou cheque
Pré-datado

Para 30 dias@
Rua 25 de julho, 577 • Vila Nova

o Peso e o corpo que

você sempre sonhou.

Programas projetados
individualmente.

Sem fome, sem stress,
s 111 deixar de comer o que gosta.

11))370 3423 / 9163-7298
�ANESSA GUIZONE - Consultora da saúde

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 35E

� N

SAUDE Bc INFORMA AO

Saúde reafirma controle sobre hepatites virais .

I
,

1. As hepatites virais são doenças de importância clínica, epidemiológica e social, com impacto para os

indivíduos infectados e para a saúde pública. Em relação à hepatite C, as estimativas disponíveis avaliam

entre dois a três milhões o número de pessoas infectadas em nosso país. Sabe-se que cerca de 20% dos

indivíduos infectados com o vírus da hepatite C poderão desenvolver cirrose hepática e suas complicações
20 a 30 anos após a infecção. Dados do SINAN (Sistema Nacional de Notificação de Agravos) e do SIM

(Sistema de Informação de Mortalidade) evidenciam um aumento da morbi-mortalidade por hepatite C no

Brasil nos últimos anos, com tendência de manutenção deste aumento na próxima década.

2.Tendo em vista o impacto individual e coletivo desta enfermidade, o Ministério da Saúde desenvolve as

ações de prevenção e controle das hepatites virais por intermédio do Programa Nacional de Hepatites
Virais (PNHV), vinculado ao Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Vigilância em

Saúde (SVS). Essas ações, por sua natureza, envolvem outros órgãos do Ministério da Saúde. No entanto, a

formulação da política e a coordenação do programa é realizada pela SVS. Nenhum técnico, de qualquer
outro órgão do Ministério da Saúde, está qualificado para emitir opiniões sobre as ações de prevenção e

controle das hepatites virais. I"

.... 1, .-. _ !... .�-
'> • 1"

3. As-propostas e ações do Ministério da Saúde nessa área continuam a ser desenvolvidas sem qualquer

alteração, visando aprofundar as conquistas já realizadas, entre elas:

a. Elaboração de campanha de esclarecimento sobre formas de transmissão e medidas de controle das

hepatites virais para a população em geral, que será lançada no primeiro trimestre de 2005;

b.lnserção da testagem e aconselhamento para o diagnóstico das hepatites virais nos Centros de

Testagem e Aconselhamento (CTA);

c. Estruturação da rede de biologia molecular em hepatites virais;

d. Ações de capacitação para as equipes multiprofissionais dos CTAs, os profissionais de saúde dos serviços

especializados na média complexidade, os médicos patologistas (em parceria com a Sociedade Brasileira

de Patologia), os profissionais dos Laboratórios de Saúde Pública (LACEN) e os profissionais que atuam na

vigilância epidemiológica dos estados e municípios;
"

e. Atualização dos valores pagos pela tabela SIA/SUS para os procedimentos referentes às hepatites virais;

f. Atualização da Portaria 863, de novembro de 2002, cuja discussão foi iniciada em reunião com o Grupo
Técnico Assessor do PNHV, composto de membros especialistas renomados em hepatites, de

representantes das Sociedades Brasileiras de Hepatologia, lnfectoloqla,Medicina Tropical, Patologia e

Pediatria e de representantes das Secretarias de Ciência,Tecnologia e Insumos Estratégicos, de Atenção à

Saúde, e do próprio programa Nacional de Hepatites Virais, ocorrida em agosto último. Nesta reunião

foram discutidas novas indicações do tratamento,já comprovadas cientificamente por trabalhos

publicados em revistas indexadas, que implicarão na diminuição do volume de mandados judiciais, pois
ampliam o tratamento a alguns pacientes que hoje não estão incluídos nos critérios de, tratamento.

Mais informações:Assessoria de Comunicação Social

Telefones: (61) 315-2351/ 2005Fax: (61) 225-7338
E-mail: imprensa@saude.gov.br

Fonte:www.saude.com.br
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TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
,.,

E TEM MUITA INFORMAÇAO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!
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