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• Quarta-feira
nublada com alguns

--.�- períodos de melhoria

.. e chuva a qualquer
":,:"::,": hora do dia

HOJE: • Terça-feira
nublada com alguns

... -.- .. ---- períodos de melhoria

.. e chuva a qualquer
"::,"::,": hora do dia

Com bandeiras brancas, os padres da Igreja Matriz pedem paz, tema da semana de Corpus Christi

www.duasrodas.ccm

�uper P R O M O ( Ã O - Feriado (orpus úisti
R$ 750,00 pacote de Quarta a Domingo para o casal,
criança até 6 anos cortesia, de 7 a 12 R$ 200,00 e

crianças acima de 12 anos R$ 260,00 pacote completo.
hfsa@terra.com.br � www.hotelfazenda.tur.br Reservas: (47) 378-1869
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REGIÃO SE MOBILIZA CONTRA AVIOLÊNCIA

Deputado Greenhalgh (em pé):campanha pelo desarmamento

DI,A DO DESAFIO

Uma parada geral para as

pessoas se dedicarem ao corpo

�';;;Milhares de pessoas de Jaraguá do Sul e região
.--;,

participam amanhã do "Dia do Desafio", quando param'
um pouco o que estão fazendo para se dedicar a

exercícios físicos. O desafio começa às sete e meia da
manhã em frente à Studio FM, na Rua Domingos da

Nova, onde haverá uma demonstração do COiPb de
·r

Bombeiros Voluntários. Também, está P." ",sta

caminhada pelo Parque Malwee e. malhaç(
,

moiütoYes ófereCidos pela Faculdade Jangada .. � p.

A escalada da violência

que tem feito vítimas e

tragédias fez com que a

comunidade se

mobilizasse p a r a

combater o crime. Ontem
à noite os vereadores da

Câmara de Co r u p
á

sabatinaram '"a delegada
regional Jure�a Wulf e o

comandante do 14� BPM

para saber o q��, está
sendo feito par�;'" evitar
assaltos a bancos como o

que aconteceu há 15 dias

na cidade. Na Câmara de

[arag u
á do Sul, foi

lançada' a campanha
"Desarme Jaraguá,
Desarme o Brasil", pelo
relator

_

do Estatuto do.
Desarmamento�, '

deputado Luiz Eduardo

Greenhalgh. E os padres
que foram assaltados"
semana passada elegeram
a paz como o tema de

Corpus Christi, na quin
ta-feira.

www.studíofm.com.br

o PACOTE INCLUI
café da manhã, almoço,
café colonial da tarde e

jantar servidono
, restaurante. Além de todas as

atividades' de lazer e
recreação da fazenda.
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Jogo do poder
Embora não esteja

diretamente ligado às
denúncias de desvios de
conduta que pipocam na

administração federal, o PT

é, por vias reflexas, o res

ponsável por elas, já que
comanda o poder central.
Desta feita, deveria ser o

primeiro a apoiar as

investigações por meio de
CPIs que a oposição preten
de criar no Congresso.
Mesmo que as comissões
tenham motivações políti
cas, ainda assim, seria uma

demonstração de apreço à

transparência e de respeito
à nação, enojada da ban
dalheira oficial. Mais,
solidificaria a postura ética

e democrática construída

pelo PT nos 25 anos de
existência.
O caso Waldomiro Diniz,

ex-assessor do ministro José
Dirceu, ocorreu em 2002,
portanto, no mandato do

presidente Fernando Henri-

FRASES

que Cardoso .. As denúncias
contra o ministro Romero

[ucá - um ex-tucano que,

oportunisticamente, pulou
para o PMDB - também são

anteriores ao governo Lula.
Nos Correios e no IRB, as

irregularidades envolvem
afilhados do PTB. Então,
motivos mais do que
suficientes para que o PT

vos pontos de vista. O

partido do presidente Lula
classificou a iniciativa de se

criar a CPI dos Correios de
tentativa de desestabilizar o

governo. J á os tucanos,
alardearam' a operação
abafa montada pelo Planal
to. As legendas movem-se

segundo interesses políticos.
N a era FHC, generais

... O teatro montado só é possível graças à

apatia da população e da falta de critérios
na escolha dos "representantes"

tomasse a frente das

investigações, afastando a

crise moral que insiste em

rondar Brasília. Enquanto
tergiversa, alimenta as

ilações acerca de possíveis
acordos escusos.

O jogo de poder ficou
evidenciado no final de
semana, quando PT e

PSDB, em encontros distin
tos, abordaram as denúncias
de corrupção e os respecti-

aceitaram ser rebaixados a

sargentos de infantaria com

a missão de barrar a instala

ção de CPIs, enquanto o PT

exigia a instalação delas,
recorrendo à ética.

As ações fisiológicas são

características da política e

não estão restritas ao Brasil.
Não há um só lugar do
mundo onde os interesses

pessoais ou de grupos não

sobreponham aos do p�ís. O

TERÇA-FEIRA, 24 de maio de 2005

teatro montado para' delírio
da platéia só é possível
graças à apatia da maioria

da população e da falta de
critérios na escolha de seus

"representantes", sem falar
na memória curta. É por isso

que os políticos - sem

qualquer constrangimento
- mudam tanto de partidos
e de opiniões: os patrocina
dores não se importam.

Para contrapor à CPI, o

ministro da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos, prometeu
empenho da pasta e da
Polícia Federal na apuração
das denúncias e punição dos
envolvidos. Todavia, vale
lembrar que a alternativa é
a mesma utilizada pelo
governo FHC, conseguindo
impedir a instalação de
dezenas de comissões de

investigação. Se o PT
insistir por. este caminho,
vai reforçar a constatação
popular de que os partidos
são todos iguais.

"Quero saber, como cidadão brasileiro, qual é o rumo, o que vão fazer conosco. Ou vão

simplesmente jogar a culpa nopassado e rodar como um peru bêbado em dia de Carnaval?"

• Do ex-presidentePemando Henrique cardose.ern discurso no sábado, quando o PSDB lançou a "Carta de São Paulolfazendo
uma análise sobre a a;tual situação do país.J" .',. "'. ," Ou f)-

" •• , ._ � 1.' ,_ , �,.'

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Paz para toda a região
é tema do Corpus ChristiII

Ondatucana <'

Com o "arrastão"que vem fazendo em todas as

regiões no Estado (no último fim de semana foi
no Sul), o PSDB já soma 319 vereadores em
Santa Catarina. O próximo alvo é o Oeste. Mas a

grande festa tucana está prevista para a segundà
quinta-feira do mês que vem, dia 9, quando o
deputado federal Paulo Bauer assina, em
Joinville, a ficha de filiação no partido.

Sinais trocados
Há um algum sinal trocado no fato de o

presidente Lula ter exigido uma rigorosa
investigação a respeito das denúncias contra o
PTB nos Correios e agora também no IRB

(Instituto de Resseguros do Brasil) e no
empenho que a base aliada do Governo está
tendo para reverter as assinaturas para a CPI dos
Correios. Ontem o placar.no Congresso apontava
238 jarneqôes de deputados federais (dós 171

necessários) e 71 de senadores (dos 27
necessários). Ora, se o presidente quer investigar,
por que a base aliada não deixa que isso

aconteça no Congresso?

Festa na rua
A Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu comunica que não mais será a

entidade responsável pela organização e

realização da 3a Stammtisch. O grupo idealizador
do evento em Jaraguá do Sul havia oferecido à

Associação a organização da terceira edição. No
entanto, como outros grupos mostraram
interesse, a entidade julgou coerente participar
do evento apenas como grupo.

I
Para envergonhar
Semana passada a Polícia regional fechou um

bordel na região onde estava uma menor.

Um caso isolado, mas que depois dos
números revelados pelo mapeamento feito

pela Polícia Rodoviária Federal sobre os

lugares às margens das rodovias federais que
favorecem a exploração sexual infanto

juvenil, mostra a importância desse tipo de

ação. De acordo com o levantamento da PFR,
foram identificados 844 pontos de

prostituição e foram citados 462 municípios
considerados "pontos críticos': Os nomes das
cidades não foram revelados porque serão
alvo de ações de repressão. Santa Catarina,
infelizmente, é o Estado "campeão nacional';
com 78 desses pontos críticos. Em segundo
lugar, ficou Minas Gerais, com 75. Como diria
Boris Casoy, é uma vergonha ...

Nossosexilados
No almoço de sábado passado, no Armazém
São Miguel, em Curitiba, os catarinenses
pontificaram. A começar pelo publkitario e

escritor Ernani Buchmann, que propôs a

criação da "Academia Catarinense de Letras e

Artes no Exílio':A idéia foi aprovada por
unanimidade pelos presentes que foram

prestigiar o mestre cervejeiro de Blumenau,
Horácio Braun e o escritor da terrinha,
Deonísio da Silva. Organizada pelo jornalista
Dante Mendonça, a feijoada de Javali foi

aprovada. Os "exilados" preparam agora um

calendário para participar das "starnmtlsch;
aqui na região e no Vale do Itajaí, assim como

das festas de outubro.
fbondê'ibest.com.br

Na homilia da missa das sete da noite
de domingo passado na Matriz São
Sebastião o padre Nelson Tachini, uma
das vítlmas do assalto na Casa Paroquial
na semana passada, fez uma convo

cação aos católicos para que celebrem
a paz no dia de Corpus Christi, quinta
feira que vem. Pediu aos fiéis que usem

roupas brancas e que ponham panos
brancos nas janelas de suas casas, numa

alusão também pacífica à necessidade
de combater a violência que vem

crescendo dia a dia na região. A Paróquia
São Sebastião vai ter missa às 9h, seguida
de uma procissão percorren-do a

Marecha.l e a Reinaldo Rau, com uma

"Manifestação pela Paz" na chegada à

Praça Ângelo Piazera. Este ano a paróquia
central não vai confeccionar o tradlclonal

tapete, ao contrário da Paróquia São
Francisco de Assis (Centenário), que vai
ter missa e procissão às 1 Oh, percorrendo
a Rua Bernardo Grubba Jr. Outra paróquia
que inova este ano é a São Judas Tadeu

(Água Verde), que pede aos fiéis que
levem agasalhos e alimentos para
distribuição nas comunidades carentes.

A missa começa às 8h.
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Uma questão de consciênciâ,q
�nll'

A cada dia que passa vejo a importância da existência do Moconil�11
(Movimento de ConsciênciaNegra do Vale do Itapocu), principalmenleo
emmomentos em que ao abrir o jornal deparo com o lamentável fa.ttid
ocorrido na cidade de São Bento do Sul, onde em pleno mês de mài�6
mês das mães, mês em que se "comemora" oumelhor se "reflete" sob[i>'

I

0,6
o dia 13 de maio, "Libertação dos Escravos" em pleno século XilI,l."1'\IQ
ficamos sabendo que quanto mais lutamos, mais conscientizamos e

pregamos, ouvimos e discutimos para reduzir as desigualdades SOC;�i,O
" ,"'u

e acabar de vez com o racismo e preconceito, encontramos pessoa�,
grupos organizados com espírito nazista que com certeza de se;�1humanos devem termuito pouco, trazem a tona a exaltação ao racis�o nl

assustando moradores e muito mais que isto mostrando a verdad�1firface, face esta mentirosa que um dia fez com que o povo acreditass�
que todos são iguais perante a lei conforme Artigo 52 da ConstituiÇãõ
Federal de 1988, que igualdade é esta se no momento que temos a

oportunidade evoluir somos barrados por acharem que os negros estão
ocupandomuito espaço.

Conforme noticiário trazido pelo Jornal A Notícia, dia 19/Q I
2005 o fato ocorreu na cidade de São Bento do Sul, onde pelo meu
30 cartazes fazendo apologia ao nazismo e ao racismo foram afixados
em postes e prédios daquela cidade, sendo que o cartaz mostra dois
homens negros ameaçando com facas uma criança loira, cartaz este

assinado pela Organização Branco Européia do Brasil, além de tecere
outros comentários referente a política governamental que est�:"
beneficiando apenas pessoas de pele escura e também fazendo com que
os brancos fiquem com medo dos negros,

É inaceitável este tipo de atitude de pessoas ou grupos que ainda
pensam ou tentam agir desta forma, voltando no tempo, criaria�Q'
ambientes racistas e preconceituosos, perigosos e .meaçadoresf'�
sociedade, não aceitando mudanças ou não tendo a humildad�ab
enxergar o Negro, como um ser que é capaz, que pode é luta para q@
mudanças ocorram. Confesso que me preocupa a atitude deste grupo
e se deixarem os mesmos agir poderá sermuito perigoso, mas tambê&'?l
acreditomuito na justiça que tão logo os mesmo serão descobertQ��retirados de circulação.

,"

Coincidência ou não este ano é um ano muito importante B<1fJ.[toda a população negra e afro-descendentes pois acontece no Brasil a .

primeira conferência de igualdade racial através da SEPIR - Secret�rr�
Especial de Promoção de Igualdade Racial, esta secretaria é do goveful{i II i
federal e é aplausível esta 'medida tomada pelo governo Lula, pOi$:€W' í
primeiro Presidente da República capaz de criar uma secretaria coM8[J
objetivo de dar uma maior atenção ao povo negro e demais gmí§0
étnicos raciais (indígenas, judeus, árabes, etc .. ) fazendo-com ql!lejaJ '

justiça social realmente se cumpra pois afinal.o Brasil tem uma graqdllOl
dívida com os negros, foram praticamente 400 .anos de eseravidãÇMm
isto não se paga assim com 20% das vagas nas universidades (as cham5qm

.

cotas), queremos e merecemosmuito mais.

Francisco Valdecir Alves, assessor de comunicação do
Moconevi

Bem mais fácil" só um
pouco complicado

A realização profissional, muitas vezes éum objetivo difícilÍdlílql
ser alcançado. Tantas são as dificuldades que 90%das criaturas queis

I

conheço, não conseguem conciliar a felicidade com sua fonte�4tJj(
renda. Desde pequenos aprendemos a obrigatoriedade )� @)
importância do trabalho, nunca relacionada em sentir-se bem ÇRF
o que faz, isto para a grande maioria é praticamente impossível,
mas sim cumprir com um ofício que te remunere o melhor possível,
de preferência que 'isto, dinheiro muito dinheiro, aconteça dOT�J1
pra noite, e isto se torna uma busca incansável e muitas vezes

deprimente quando se chega depois dos trinta e não cumpriu Gom

tarefa impossível, de trabalhar, não muito, mas adquirido mujGn
bens, e vem as cobranças, é o primeiro passo para o alto flagelo de
um fracassado, eis a causa do mundo de pessoas estressadasjãl
deprimidas de hoje. iblon

E de quem é a culpa? Você é claro está se perguntando. N?1��b
culpa, é que esquecemos de cultivar em nós o "ser" para correrl?9sJ
atrás do "ter", ter muito de preferência, esquecemos que caixao

J'
- d fábri - I d d'[JJIF. I

nao vem e a nca com gavetas e que nao evamos na a, na ano .[
que tanto queríamos conquistar, muitas vezes egoistameirtlllB
pensando e até fazendo. Na hora do vamos ver, quando no&sW;11
missão aqui na terra acaba, a única coisa que levamos e que ningutffll '

nos tira, � as sementes que aqui plantamos, o bem que aqQnl
praticamos, o "ser" a qual acima me referi. ,([lE;J

Mas enquanto aqui estamos, a atormentada busca do "\�I)FJi
'

continua incansável, e ter muito dinheiro continua fazendo bemlrTfS\
"ego das futilidades". Mas se fizéssemos esta'busca do "ner'', s��l, (,

esquecer do "ser" é lógico, tentando fazer algo de nosso agrad�'6
não algo imposto pela sociedade, como estas "profissões da moda I I

d I·
.

d h'
'iD[f1

mas com prazer, vonta e e a egna, repartm o con ecímento COIII

quem esta em nossa volta, será que nossa luta diária não seria máisCJL
agradável? Modestamente acho que nunca é tarde nem pra telllnarfB

quanto pra mudar, é fácil, só um pouco complicado.
'

Raphael Marcellino, autônomo " ..

)')j(l()IL
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corp�I�J2 !

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

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem comoi!ísl
correções ortográficas e gramaticais necessárias. _;!I:nq

I
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Nas rodas políticas, comenta-se que a

possível saída do deputado Paulo
Bauer do PFL vai trazer mais prejuízos
ao partido do que se contabiliza.
Acreditam que o parlamentar ainda
mantém um potencial eleitoral

respeitado, que será transferido para
a legenda do PSDB, comprometendo
o projeto do PFL.

Aposta-se que o ex-deputado
Paulinho Bornhausen pode rever a

candidatura à Câmara Federal em

função disso. Em 2002, o PFL elegeu
dois federais, Bauer e Gervásio Silva.

..... A César....... Perigo
Depois de asfaltada, a Rua 25 de Julho,
no Bairro Vila Nova, transformou-se
numa pista de corrida, sem qualquer
obstáculo que iniba a alta velocidade

dos automóveis e motocicletas,
colocando em risco a vida de dezenas

de crianças que freqüentam uma creche
na esquina com a Rua Domingo
Demarchi.
Durante a campanha, o candidato

Moacir Bertoldi (PL) confidenciou a

correligionários que, se eleito, priorizaria
a instalação de redutores de velocidade
próximos às escolas.

CAMPANHA

A lei de "Exigência Fiscal" é uma

determinação da Secretaria Estadual
de Fazenda, e não da Receita Federal.
como muitos acreditam.
A medida, que acabou provocando a

suspensão das vendas via cartão de
crédito em vários pontos de comércio,
entrou em vigor no dia 13 de maio. A

partir de então, os lojistas foram

obrigados a instalar equipamentos que
emitem o cupom fiscal, avaliados em

RS 10 mil. O deputado Dionei da Silva

(PT) promete apresentar projeto de lei

para regularizar a situação.

.... Jornalismo
Começa' hoje, às 20 horas, no auditório
da Fecesc (Federação dos Traba-·
Ihadores no Comércio no Estado de
Santa Catarina). o ciclo de debates

"Jornalismo, democracia e inovação
tecnolóqicalorqanizado pelo Sindicato
dos Jornalistas.
O evento vai reunir a editora do
caderno de informática do jornal O

Globo, Cora Rónai, e o assessor de

Informação da Secretaria de Admi

nistração do Estado, César Valente,
tendo como temas "Jornalismo,
Internet, inclusão digital e cidadania':

;,;eputados e entidades se únem
IIAto pelo desarmamento"

.s.aúde. '

�I Jár das promessas de campanha, o

ai ndirnento nos postos de saúde de

r�guá do Sul continua uma lástima.

��ªm precisa de consulta médica é

dbrJg,ado a procurar o posto de

la��ugada - entre duas e três horas -

'I'ra:<inarcá-Ia. Isso quando consegue,

��r�Y:Je, na n;ai?ria das �ezes, as vagas
�·(jll'irnitadlsslmas, nao passam de

I�ai'o. Sem contar ainda com a falta de

�5pe1:ialistas.

l\eSfneses
é pouco tempo, é verdade,

asnárIfreqüência do trote dá o ritmo da

a�lªada. .

5(lt

Guru:rrnA - O prefeito Moacir
rtoldi esteve ontem em Curitiba,
M��'ieuniu com os diretores da

L;\NnéricaLatinaLogística), para
�ta(��Jis manobras dos trens em

ara8H�:do Sul. Como medida de

�tQ;\ll(q.zo, aALL se propôs a evitar

�;00rasde composições ferroviárias
. hillários demaiormovimentonos
C��entos da cidade (4h às 8h,
II�C'àS 13h30, 17h30às 19h, 23h
�24�"'limitando-se apenas acircularn.l (nó,
,,,,tes�riodos. .

gnrefeito e os

direto.
res daALL

t
';L

,I tp1 agendaram uma nova
r

l�
..Q. desta vez emJaraguá do Sul,

V�l!Ie representantesdaempresa

� �SSatn avaliarem conjunto com a

., Prefeitura uma alternativa para a

�I> 1_ ação das manobras, "que hoje
,( :�if�em para atender clientes
.

�b�lit?OS
na área urbana do

, .l!!liQ.íP.iO'" segundo a assessoria de
, tensa daALL.

_�

empresa também foi

CESAR JUNKES

de armas de fogo nasmãos de civis no
Brasil, só 10% legalizadas", informou.

OdeputadoCarlitoMerss lembrou
que a campanha nacional pelo.
desarmamento já arrecadou 300 mil
armas e outras campanhas paralelas
nos. municípios estão sendo

deflagradas, assim como em Jaraguá
do Sul. Ontem à noite ele participou
em Joinville do lançamento da

campanha "Arma, nem de
. brinquedo", que integra umaproposta
regional pelo desarmamento infantil.
"Cadacriançaque trouxerum revólver

.. de biinqíiedo nós vamos dar urna
�

cartilha", informou.
Até agora, ãcampanhanacional

já arrecadou aproximadamente 13mil
armas emSantaCatarina.Oprazopara

entrega de armas termina dia 23 de

junho. O valor da indenização varia
de R$100 a 300, de acordo com o

calibreou estadodaarma. "Uma arma

ilegal era comprada em tomo de R$
250 e agora a pessoa já não tem esta

facilidade. Hoje, estariaem tomo de

R$ICXXlumaarma eporencomenda",
informou o agente da PolíciaFederal,
RamenondeOliveira Freitas.

A reportagem sobre o combate
à violência na região está na

página 5

informada por Bertoldi que a

Prefeitura já busca junto ao DNIT

(Departamento Nacional de Infra
Estrutura deTiansportes) a verba para
a construção de túneis que darão
vazão ao tráfego, evitando cruza

mento entre automóveis e

cbmposições ferroviárias.
A construção de um contorno

ferroviário, tida como amais indicada
para omunicípio, é de competência
do governo federal, e depende da

aprovação de diversos órgãospara ser
executada, o que toma o contorno

uma medida de longo praz�, sem
previsão para aprovação e execução.

AALL informouaindaque inicia
em julho uma campanha de

Segurança em passagens de nível,
que pretende orientarmotoristas e

pedestres sobre os cuidados
necessários aoatravessar a linha férrea.
A ação inclui blitze educativas em

parceria com o órgão de trânsito do
município.

A secretária estadual de Educação, professora Maria Bonati, realizou
ontem uma palestra no auditório da Unerj com o tema "Prevenção
na Escola': Ela acompanhou o presidente do Conselho Estadual de

Entorpecentes, Jairo Brincas, que falou sobre legislação na área de

entorpecentes. Promovido pelo Comem (Conselho Municipal de
Entorpecentes, o evento foi voltado a representantes de APPs,
educadores e membros de Consegs (Conselhos de Segurança).
Pela manhã, ele participou de um encontro com os conselheiros do
Comem (Conselho Municipal de Entopecentesl. na Prefeitura.

Participaram da reunião o presidente do conselho, Magnus Behling,
o assessor de governo da Divisão de Conselhos, Amarildo Sarti, e a

prefeita em exercício, Rosemeire Vasel.

Polícia indicia três no esquema
de corrupção nos Correios

BRASÍLIA - A Polícia Federal
iria indiciar ainda ontem por

corrupção e fraude em licitação
o ex-chefe do Departamento de

Contratação e Administração de
Material dos Correios, Maurício
Marinho, o ex-diretor de

Administração da estatal,
,

Antôno Osório, e seu assessor

Fernando Godoy. A Polícia
Federal e o Ministério Público
Federal pediram a prisão
preventiva dos três, que vão

prestar depoimento hoje, mas a

Justiça rejeitou o pedido. A lei

prevê punição de um a oito anos

para crime de corrupção e de dois
a quatro anos para fraude em

licitações.
A PP fez ontem operações de

busca e apreensão de
documentos sobre o suposto

esquema de corrupção. Os

policiais estiveram na ETC

(Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos), na casa de
Maurício Marinho, e na de
Fernando Godoy. Na ECT, as

buscas se concentraram no

Departamento de Contratação,'
no primeiro andar, e na Diretoria
de Administração, no 17º andar,
antes chefiadas por Marinho e

Osório.
Marinho foi flagrado em

gravação cobrando propina de
fornecedores interessados em

participar de processo de

licitação para venda de

equipamentos de informática.
Indicado pelo PTB, Marinho
deixou claro, segundo as fitas

gravadas pelos próprios
empresários, que agia em nome

do presidente do PTB, Roberto
Jefferson. O deputado, em

discurso na Câmara na semana

passada, negou envolvimento e

exibiu carta de Marinho em que
o funcionário dos Correios
desmentia o que tinha dito na

fita.
Acusado por Jefferson de ser

um dos responsáveis pela
gravação da conversa com

Marinho, o capitão da reserva

da PM mineira José dos Santos
Fortuna negou participação no

episódio e denunciou- estar'
sendo envolvido num complô
de grupos que estão em guerra->
dentro da estatal. Fortuna, que
evitava falar do assunto, diz

que não conhece o autor do

grampo que flagrou o chefe do

Departamento de Contratação
dos Correios, Maurício

Marinho, recebendo dinheiro.
"Não gravei, não sei quem
gravou nem vou investigar para
saber quem foi. Quem te�· ·de'
dizer de quem é a mão que lhe

entregou o dinheiro é o

Marinho", disse Fortuna, dono
da Empresa Atrium Engenharia,
representante de empresas que

disputam licitações milionárias
nos Correios.

�elator 90 Estatuto

�esarmam�nto '

t��,e 'na cidade para

�à'r campanha'
J�GUÁ 00 Sor. - o'Brasil é o

Ed?,país em número de mortes
m 1llma de fogo, entre 57 países
I ;�os pela Unesco. Está atrás

�(da Venezuela e à frente de

E5i1�J�roJPO Israel, queviveemconflito
. o epovopalesdno.Esrefoiurndes

()9aptesen1Ia<dos'.ofitemdute.m:�e o" "{' ,�,. , .. ,

_ _ . . .

çaí'rlehtbdaCampanhagDesarme' c
: Dlonel, Carllto e Gr�!!l)l'!a,lgh' (D) buscando ,rt1_o�J.lizar apopulação

> JCloSul, desarme oBrasil", na prejudicar os Clubes de Caça e Tiro, _ pautaparaque istosejaaprovado". '�o
deVereadores. bastante comuns na região. "Não há mesmo tempo, o Tribunal Superior

Acampanha é uma iniciativados nenhum prejuízo ao colecionador, a Eleitoral já está se preparando para a
utados estadualDioneidaSilva, e armaesportiva, acaça legal, autorizada, realizaçãodoreferendo.As urnas estão
eral,Carlito Merss, ambos do PT, Naverdade é umacampanhaprimeiro sendo revisadas, já se está fazendo o
IITl1Jde Direitos Humanos de pedindo para as pessoas participarem mapa dos locais de votação, e em

á do Sul e Curso deDireito da do plebiscito, e fazendo toda uma dis- outubro nós teremos uma data fixa
erj. EI" prerenderinformac a

. cussãosobreaímportândadodesarma- para que a gente possa-fazer o

pulação sobre um referendo, mento, umalutapelapaz",completou. referendo", disse

vistonoEstatutpdoDes��p- .

�;
O relator do Estatuto do Na opinião do deputado, o

queseráreahZadoemoutllbroérío Desarmamento.deputadofederall.uis Estatuto do Desarmamento já está
a população brasileira deverá EduardoGreenhalgh (P1), participou trazéndoresultados "positivos"em todo
rtder a pergunta: "O comércio do lançamento em Jaraguá do Sul e opaís, ondeexistemmaisde 15milhões

am:t� de fog.o emunição deve 8ej..
lembrouque aCâmara dosDeputados de armas clandestinas. ''Nós temos

ibitilo:noBrasil?" '

jáaprovou apropostanaComissão de argumentos para reconhecer que o

Q) deputado Dionei disse que a Constituição, Justiça e Cidadania e Brasil necessita parar o comércio de

��a não pretende atingir ou agoravai aplenário, "basta destravar a armas emunição: Temos 17 milhões
------��------------------------------------------

hJ'

:�feito busca alternativas para
l�blemas de passagem de trens
::l!)'

COLÉGIO MARISTA
&'U·"'il'.j A Biblioteca do Colégio Marista São

Luis é um espaço privilegiado, além
de estar na fase final de implantação do processo de Informatização,
conta com amplo acervo geral, com obras científicas, literárias e

periódicos para alunos, pais, professores e funcionários.
Recentemente enriqueceu seu acervo com cerca de 117 obras de
literatura e formação, adquiridos em convento com a

APP(Associação de Pais e Professores).Tem como objetivos principais
desenvolver o hábito da leitura e apoiar as atividades de pesquisa.
Todas as obras que a biblioteca dispõe, estão sendo cadastradas no
Sistema Pergamun, sistema informatizado de qerenciarnento de
Bibliotecas desenvolvido pela Divisão de Processamento de Dados
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, instituição Marista.

Além de ser um espaço de acesso ao conhecimento, a Biblioteca
também é um lugar para o desenvolvimento do lúdico, onde a

criança fantasia e vivencia diferentes emoções colocando-se no

lugar das personagens das histórias lidas ou narradas. Neste espaço
acontece semanalmente o Projeto Hora do Conto com as turmas

da Educação Infantil. "As histórias infantis são elementos que
contribuem para a ampliação do imaginário das crianças,
desenvolvendo, desta forma, o prazer ao manusear os livros e ouvir

histórias. Assim, o acesso a obras de Literatura Infantil acontece de
maneira prazerosa e significativa, destaca Márcia Oliari, responsável
pela biblioteca.

• BIBLIOTECA: LUGAR DE
CONHECIMENTO E

FANTASIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
BR-280 em discussão no dia 2
oGrupo deTrabalho criado peloMinistério dosTransportes para discutir
o processo de concessão das BRs 470 e 280 vai voltar a se reunir no

próximo dia 2 de junho, quando pretende discutir e deliberar sobre as

propostas para duplicação dessas rodovias: A data foi informada à
senadora e vice-líder do governo no Senado, Ideli Salvatti (PT) , pelo
coordenador do GT e secretário executivo do ministério, Paulo Sérgio.
O GT tem prazo até 30 de junho para concluir os trabalhos em torno

ao processo de concessão dessas rodovias.
Na reunião com a senadora, o coordenador do GT reafirmou que, até
o momento, a SC Parcerias e a Fetrancesc (Federação dos

Transportadores de Cargas de SC) ainda não apresentaram o estudo

jurídico sobre como funcionaria a proposta de delegar ao Estado a

administração das BRs 470 e 280. A entrega do estudo jurídico tinha
sido acordada na última reunião doGrupo deTrabalho,em 13 de abril.

Levequeda Reinventando

�
As projeções de mercado para O catarinense Luiz Fernando
o IPCA de 2005 caíram de Furlan faz parte da comitiva do

li
6,39% para 6,38% na pesquisa presidente Lula que chegou
semanal do BC (Focus) ontem à Coréia e depois vai ao

"

divulgada ontem, e que é a Japão. Hoje, em Seul, capital do
primeira depois que o Capam país, eles participam do 4°

I, ,
elevou a Selic de 19,50% para Fórum Global sobre

I 19,75%. Esta foi a primeira "Reinvenção do Governo':

redução da estimativa para o

IPCA deste ano, após uma Mais um fundo
seqüência de 11' elevações O presidente do BNDES, Guida
consecutivas. Apesar da Mantega, anunciou ontem no

queda, o percentual Centro das Indústrias do Estado
.apresentado pelo mercado de São Paulo (Ciesp), o
ainda se encontra distante do lançamento até setembro de
objetivo de 5,1% perseguido um novo fundo de
pelo Copom para este ano. investimento em índices,

Só sobe
voltado principalmente ao

pequeno e médio investidor.
A balança comercial brasileira Esse fundo, segundo
registrou superávit de US$ Mantega, seria formado por
943 milhões na terceira ações das companhias mais
semana de maio, dos dias 16 a líquidas negociadas na Bolsa
22. As exportações no período de Valores de São Paulo. Como

chegaram a US$ 2,436 chamariz para atrair os
bilhões, com média diária de investidores, o BNDES estuda

US$ 4&7,2 milhões, enquanto garantir a recompra desta
as importações somàr�m US$ carteira caso não haja
J,493 bilhão e média diária de valQrização do preço das
US$ 298,6 milhões. ações.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

,.
I r-

• Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2,426 2,428 ....

Paralelo 2,650 2,750 ....

Turismo 2,370 2,500 ..,..

• Cotação Euro Compra Venda

3,044 3,061

·CUB RS: 828,23 (maio)

·Indicés

Bovespa

Pontos

24.214

Oscilação
1,25%

Dow Jones 10.523

Nasdaq
• Poupança (%)

2.056 0,50%

0,7543

Amigos da
Informação-
••
LABORATÓRIO,JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CliNICAS LTOA,

371 0882 371 2322

Quina
concurso; 666

07.. -,16,: 26,
29 - 45 - 55

I concurso: 1450
11'-14-55
58 - 74

Lotomania Loteria Federal
concurso: 03936
10 Premio: 16.132

concurso: 520

,�1 -,14 - 15 - 18 - 19 - 22 - 25

34 :..1;l- 4,5�.?O - 52 :.?6,-63
.65 - 83.: 85 - 90��n;- 9,3,

ATIVIDADE FíSICA

"Dia do Desafio" mobiliza
comunidade de Jaraguá do Sul

MARIA H�LENA DE MORAES

.... Jaraguaenses
estão convidados
a se exercitarem
por 15 minutos

)ARAGUÁ DO SUL - Uma
verdadeira legião de atletas estará a

postos a partir das 7h30 de amanhã,
em frente à Stúdio FM, para o

lançamento doDia do Desafio, que
este ano conta com a parceria da
Faculdade Jangada, que se uniu a

Prefeitura e ao Sesc na realização
do evento. Empresas, escolas, pessoas
físicas e prestadores de serviços estão
convidados a participar. O Dia do
Desafio é uma campanhamundial

. de incentivo à prática regular de
atividades físicas promovidas por
meio de ações comunitárias. A

intenção é que as pessoas

interrompam suas atividades e

pratiquem exercícios durante 15
minutos.

Para a abertura está prevista
uma demonstração do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, em frente à Stúdio FM.
Depois o desafio será na Praça
Ângelo Piazera, com aulas de

ginástica por conta das academias
Time, Corpo e Mente e academia
do Sesc, com participação especial
dos alunos da Escola de Ensino

ARQUIVO CORR"O
< I\lnA.� �

I

J

j
I
el
�
d.
V

Lançamento do "Dia do Desafio" acontece sempre em frente à Rádio Stúdio FM ,

Básico Valdete Piazera Zindars e

Instituto de Educação Jangada.
Os clubes de Idosos de Jaraguá

do Sul também confirmaram

presença e vão fazer uma

caminhada no Parque Malwee, a
partir das 9h, com a coordenação
do Centro de Convivência da
Terceira Idade. Os funcionários
públicos também participamdo Dia
do Desafio com um rappel na caixa
d'água da Prefeitura. Na Praça

Ângelo Piazera haverá atividades
recreativas e esportivas a partir das
8h. '

, te
amanhã todas as escolas púbHç�M) (

particulares e os cenHoj�l�.l\j
educação infantiLdt:; Jaraguá d.9i�YI�
O ponto alto do evento é o d\1§il,ª�j
"21 horas", no Ginásio AnlrM
Muller, que consiste na práti€::l:9r.1 [

atividade física de zero às 21 �gFMJ (

do,dia +� .Partícipam 'cemenB� ��J (

pessoas, _entre funcionáriP,s!l� (

estudantes das empresas e unidades'
de ensino que se cadastraram ;�iaos promotores do evento.

",.;

As empresas Fateg, Senai, CDL,
Edite Móveis, Yazigi, Bretzke, Sesi,
Estofados Jardim, Ceja, Angeloni,
Macol, Unerj, Acijs, Unimed,
Contabilidade Marlian, Shopping
Breithaupt são' algumas das

instituições que asseguraram

presença no evento. Além destas,
também promovem atividades

"ii

Secretário Saúde promete atendimento para Luís Fernanddl
CESAJl!lUNKE)ARAGUÁ DO SUL - O

s�cretário municipal de Saúde,
Alfredo Günther, se compro
meteu a conseguir atendimento
médico para o garoto Luís
Fernando SeU, que tem seqüelas
de uma leptospirose mal diag
nosticada. Desde quinta-feira a

família está com o resultado do
exame de ressonância magné
tica, mas ainda não conseguiu
ser atendida. Ontem, a mãe

Laurita foi até o posto do INSS,
mas não conseguiu a consulta.
"Às 8h o médico já tinha ido
embora", disse ela. De acordo
com Laurita, o retorno do filho
ao médico do INSS está

marcado para 13 de junho, mas
ela teme pela saúde de Luis

Fernando; que ainda na sexta-
, feira foi levado para o Pronto
Socorro do Hospital São José
com vômito e dores no lado

esquerdo do corpo.
Luís Fernando SeU tem 12

anos e desde março vem sofren
do com as seqüelas de leptos-

pirose. Semana passada, ela

conseguiu, por meio do
Consórcio Regional de Saúde,
que a Prefeitura de Corupá
pagasse o exame de ressonância

magnética, que foi feito em

Curitiba. "Na quinta-feira me

entregaram o exame e fui atrás
de médico. Estou preocupada
porque ele não estámuito bem",
lamenta Laurita, que está

recebendo ajuda da comuni

dade para o tratamento do filho.
Ainda de acordo com a mãe,

Luís Fernando não tem passado
bem e está traumatizado devido
ao sofrimento que tem passado
desde março, quando foi
internado pela primeira vez. "Ele
estava com medo de ir até

Curitiba para fazer o exame .

Depois de tudo que já passou,

agora ele tem medo dos

médicos", lamenta Laurita.
O secretário municipal de

Saúde disse ontem que

problemas como o de Luis
Fernando serão mais facilmente

Laúrlta, ao lado do filho: uma ida inútil até o SUS, mais uma decepçã�é

�,
solucionados com o início das de junho a Celesc finaliza a part�
atividades do Centro Vida, que, elétrica e na sexta-feira dJvai oferecer atendimento semana passada já fora �

especializado à população. liberados R$ 34 mil dos R$68 mil
Segundo ele; falta pouco para que a Prefeitura deve pa,ra �
que o Centro Vid� pas�e a empreiteira De Faria", �úr1atender plenamente. No dta 17 Guenther. .'

�
�

. �
da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) por meio I
perí�do.Toda� as manhãs Andreas fica em ca�a. Para poder tra�alh_arj
o pai construiu um cercado onde o garoto ficava seguro, pOIS fia0,.

sabe reconhecer perigos como carros ou cobras. Há menos de ��3
mês a família assinou um acordo com o Conselho Tutelar para ql:l�l
menino não ficasse mais preso. "Agora ele passa a manhã com o pa1�,
com a mãe, que trabalham dobrado durante a tarde'; disse a ti���
vizinha Tereza Weiss. �-Sj>�; ...
Recentemente a família conseguiu mais uma vitória. Um exame!j�
olhos de Andreas, que há mais de um ano apareceu com uma irritaç��
O oftalmologista diagnosticou que Andreas teve deslocamento t�
da retina e não enxerga mais com este olho. :.:m

"'�

A família Krüger, de Guaramirim, ainda enfrenta dificuldades para
cuidar do filho mais novo e deficiente mental. Andreas tem 14 anos

e precisa de cuidados constantes dos pais, Elisabeth e Heins. Além de
cuidar do filho mais novo eles precisam cuidar dos outros três filhos,
dois deles deficientes auditivos, e do pequeno sítio onde moram no

Guamiranga,
Desde março deste ano o Correio do Povo iniciou uma campanha,
com reportagens sobre o drama dos Krüger. Muita gente ficou
sensibilizada e passou a ajudar a família com fraldas, roupas e comida.
Na Páscoa, a família ganhou fraldas suficientes para três meses. Andreas
não controla as funções do intestino e usa 180 fraldas por mês.
O menino nasceu prematuro e não fala, Ele participa das atividades

\
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Câmara de Vereadores

[dlscute segurança pública
ltlQ Ijl'Ulir)

�IÃHELENA DE MORAES

1

J Assaltos freqüentes
6 Ia região têm

sjerado preocupação
n ntre a sociedade

'

I
-I r,QÇJRUPÁ - A segurança pública

í e�ilectlsSidade de mais estrutura

;@a]Jolíciaforamdiscutidos ontem
d�;ahte a sessão da Câmara de

�re3,dores. A delegada regional'

J�m,a Wulf e o comandante em

e��çiO do 14° Batalhão da PM,
majorRogérioKumlehn e odeputado
eltadualDioneiWalter da Silva, que

élpresidente da Comissão de
.

cinça Pública.da Assembléia

'va, foram convidados à falar
assunto, que incluiu aind�
vênio assinado entre a

ura e a Secretaria Estadual
lt de Segurança Pública.

A iniciativa em aproveitar o
II cSfiVêhio para discutir a segurança
h] �blfi:a em Corupá partiu da

Irj pl�§{dência do Legislativo. A
� plBltlente da Câmara, vereadora
n Btl4à'clete Hillbrecht, salientou a

rites'sidade de se melhorar as

éo'fl@[�ões de trabalhoda guarnição
cllIJPM de Corupá. "Também
queféirí'óg l 'à '1l'uriiàlqi'aç'a:ô' dó'

)' J I).!� J

i l[1UI

I]

CE$AR JUNKES

Policiais precisam de mais equipamentos na luta contra o crime

relacionamento do policial com a

comunidade, que parece ter perdido
a confiança na polícia", afirma
Bernadete. Na avaliação dela, o
tempo de preparação do policial é
pequeno. "Elespassamno concurso,

ficam seis meses em treinamento e

vãopara as ruas, armados. É necessário
maisprofissionalização,mais tempo de
preparo e é claro, condições de

trabalho", afirma a presidente da
Câmara deVereadores.

.

A decisão do Legislativo de

Corupá teve apoio do .prefeito
Conrado Muller e dos empresários
da cidade. Semanapassada, omesmo
assunto foi discutido em Guara
mirim. "A preocupação com a segu
rança tem sido regional", enfatiza
Bernadete, motivada pelo crescente
número de ocorrências policiais.A
última delas aconteceu no final de

semana, na Rua 28 de'Agosto, em
Guaramirim, quando ladrões
assaltaram 6 terminal' rodoviário el
levaram R$ Í Ihil do caixa .

"

NGLES
PARA

Dia: Quinta-feira
Horário: 18:30 às 20:30 horas
Início: 9 de junho de 2005

VAGAS LIMITADAS
r[[3r

tou'! DESCONTO PARA
FUNCIONÁRIOS DA
WEG E MARISOL

A Escola se reserva no direito de só iniciar as aulas com um número mínimo de 4 alunos por turma

Na sexta-feira um motoqueiro
foi detido com uma pedra de
'crack em frente ao Novo Hotel,
no centro, que estava sendo
interditado pela Vigilância
Sanitária, com apoio da Polícia.
Civil e Militar. O jovem foi
levado para a Delegacia, onde
contou para os policiais de

quem tinha comprado a droga.
Um policial seguiu Roselene
Santos Sanpietro, de '26 anos, e
descobriu onde ela escondia
a droga. No esconderijo, perto
de uma árvore num terreno

baldio perto do hotel, os

policias encontraram 20

pedras de crack prontas para
o consumo. Roselene foi presa
em flagrante e foi levada para
o Presídio.
No hotel, o fim de semana foi
dedicado à limpeza. "Fizemos
uma geral, lavamos cortinas,
tapetes e lençóis. Tiramos
também as coisas mais velhas
e estamos jogando tudo no

lixo'; disse ,o responsável
Flávio Sandro Fiedler. Três

pessoas continuam hospe
dadas, apenas porque já
tinham acertado as contas até
o fim do mês. "A família com

as crianças foi levada pelo
dono do hotel até Joinville"
dis�� Fiedler.'

.

\ _'

I,· .

�
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Prefeitura já arrecadou o que

esperava com os carnês do IP1V
,

'r.

}ARAGUÁ DO SUL - Desde que

começou a receber os pagamentos do
IPTU (Imposto Predial e Territorial

Urbano) nodia IOde abrilaPrefeitura
já atingiu a expectativa de arrecadar
cerca de R$ 8 milhões. Foram
distribuídos mais de 34 mil carnês,
somandoR$ 11 milhões. 'Adííerença
entre ovalor emitido nos carnês e o já
arrecadado acontece porque quem

pagou até o dia 10 de abril ganhou
15% de desconto.Quempagou até o

dia IOdemaio ganhou 10%", disse o
gerente de Finanças e Tributação da
Prefeitura, SérgioJosé Félix.

Félix explicou ainda que a

Prefeitura ainda não tem certo o

número de pessoas que pagaramcom

15 ou 10% de desconto. "Sábemosque
noprimeiromês arrecadamos cercade
R$ 7 milhões e agora mais de R$ 1
milhão.Sónão tenhomesrnoonúmero

exato, porque ainda estamos

contabilizando", disse.
Cercade 2,5milpessoas vão pagar

os carnês de IPTUparcelados.Outros
mil estão em processo de avaliação.
"São pedidos de isenção, que devem
ser analisados para evitar fraudes",
disse Félix. Tem direito à isenção a

família que só tiver um imóvel

registrado e que a renda seja menor
doque três saláriosmínimos,

pagar os carnês de IPTU

parcelados. Outros mil estão" �,

em processo de avaliação.'

• Tem direito à isenção a

família que só tiver um

imóvel registrado e que a

renda seja menor do que três
salários mínimos.

Marcado 3° Stammtisch
}ARAGUÁ DO SUL - Já está

definida a data para a realização
da 3a Stammtisch de Jaraguá do
Sul: vai ser no dia 30 de julho,
num sábado, como sempre no

calçadão. Conhecida como uma

das festas de encontro mais

populares do Estado, a

Stammtisch é sinônimo de

descontração e originalidade, em
que grupos de amigos se reúnem

para beber, comer e con

fraternizar.
A festa deste ano deve contar

com mals'aé')5'O"grúpos, que 'v'ã"o'
trazer os "coInes e ?��J�';d�c;%��v

Para o coordenador da··:3a

Stammtisch, o empresáff'o
Moacir Gonçalves; a data é

estratégica, uma 'vez que: não
coincide com a aber-tura"dü
comércio em período integral.E
o movimento de manhã'�jÍ1da hàs
vendas. As inscrições para' a festa

podem ser feiras no correio-eletrônico
moagoncalvesésnetuno.com.br,
com o Moa, ou' 'rro

tais@revistanossa.com.bI; com TaIS.
O custo para o grupo quequiser
se inscrever será de duas cestas

báslé'�'s;, 'q�'e' s�rã6 dOá�a'�"ao
...• ! -

( .

;'�.". ,'o :l. i
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FUNDOSOOIAl.
Uma ótima notícia para >,'

Santa Oatarina.

Com a criação do FUNDOSOCIAL, o Governo de Santa Catarina agora conta

com a parceria das empresas para investir em obras importantes. As empresas
,

que estão em débito com a Fazenda (ocorrido até 31 de julho de 2004), podem
liquidar sua pendência mediante negociação que prevê 50% de desconto à,

vista. Os recursos arrecadados serão aplicados diretamente no crescimento e

desenvolvimento social de todos os municípios. É o Governo, as empresas e a

comunidade trabalhando de mãos dadas por Santa Catarina.

Secretaria de
Estado da Fazenda

J
UNTACATARINA

IIr
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I ! Trabalhadores do Vestuário vão

I � ter reajuste de 7,61 %
em junho

'� ,

JARAGUÁ 00 SUL - Os quase 17 8,60%. As demais cláusulas sociais
mil trabalhadores do setor do da Convenção anterior foram
Vestuário na microrregião (exceto mantidas.

illl Massaranduba) recebem até o "Não foi o resultado esperado

i ' quinto dia útil de junho um reajuste pela comissão de negociação dos
! salarial de 7,61% como resultado do trabalhadores, mas ficou dentro da

: :II.! acordo coletivo de trabalho entre realidade que as demais categorias

,II Sindicatos patronal e dos de nossa região têm conseguido",

I'
Trabalhadores, definido na semana avalia o presidente do STIVestuário,
passada. O reajuste contempla a GildaAntônioAlves. "Não teríamos
reposição integral do INPC vantagem em encaminhar o dissídio
(inflação) registrado nos últimos 12 coletivo, porque a Justiça do
meses (de 6,61%), além de aumento Trabalho tem concedido somente a

real de 1%. Os pisos admissional e reposição pela inflação e, no geral,
normativo receberam reajustes não reconhece os demais direitos da
diferenciados: o salário adrnissional Convenção, como adicionais
passa dos atuais R$ 380,16 para R$ noturno e de horas extras, auxílio-
410, com aumento de 7,85%, farmácia e outros benefíciosI I enquanto o normativo passa de R$ conquistados pela categoria ao longoi 460,42 paraR$ 500, com reajuste de dos anos", disse.

Falecimentos
Faleceu às 18:00h do dia 20/05,0 senhor José Antunes,com idade
de 80 anos. OVelório foi realizado na Capela Municipal da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 13:00h do dia 20/05, o senhor Adalberto Klugue, com
idade de 54 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 21 :OOhdodia20/0S,a senhora Paulina EberhardtHomburg,
com idade de 93 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica'
Cristo Bom Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
Faleceu às 12:00h do dia 21/05,0 senhor Uno Barrufi,com idade de
63 anos. O velório foi realizado na Igreja Católica Bruderthal e o

sepultamento no cemitério Bruderthal.
Faleceu às 17:30h do dia 21/0S,a senhora Irene Gielow Blaedrrn,
com idade de 70 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Cristo Bom Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
Faleceu às 1S:00h do dia 21/05, o senhor Oli Monteiro, com idade

II �i de 56 anos.O velório foi realizado na Capela Municipal da Vila Lenzi e
II o sepultamento no cemiténio Municipal da Vila Lenzi.

I

Governo de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

E o ITA L

TOMADA DE PREÇOS N° 60/2005
SECRETARIA DE GESTÃO e DESENVOLVIMENTO

SOCIAL E HABITAÇÃO
[, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

I' II
I

I O MUNIC[PIO DE JARAGUÃ DO SUL leva ao'

conhecimento dos interessados que, em çonformidade
com o que preceitua a lei nO 8.666/93, e suas alterações
posteriores, encontra-se aberta licitação na modalidade
deTOMADA DE PREÇOS,do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
para contrataç-ão de empresa especializada na prestação
de serviços deVigilância NãoArmada,em conformidade
com o anexo I do edital completo.
DATA,HORÁRIOS E LOCAL:

Entrega dos envelopes: 10/06/2005, até às 09:30 horas.
Endereço para entrega: Edifício-sede da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul-SC, sito na Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, no Setor
de Protocolo.
Abertura: 10/06/2005, às 10:00 horas, na Divisão de

Licitações no endereço retro mencionado.
,

OBTENÇAo DO EDITAL: A integra do Edital poderá ser

obtida no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nO
1.111 ,'bairro: Barra do Rio Molha ou via Internet no

endereço:www.jaraguadosul.sc.gov.br
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão
ser obtidos por escrito no endereço acima; pelos Fax (47)
370-7253; pelos e-mail's licitacoes@;araguadosul.com,br
ou contratos@jaraguadosul.com.br

I
I

Jaraguá do Sul (SC), 23 de maio de 2005

ROSEMEIRE PUCCINI VASEL
Prefeita Municipal em Exercício

CORREIO TV

TERÇA-FEIRA, 24 de maio de 2005

Carnaespanha
O Carnaval eletrônico de Daniela Mercury (foto) chega à Espanha ,lO;",! Cal

hoje, quando a baiana se apresenta nas ruas de Bilbao. A cantora fic�(_),n! !ln
em terras espanholas até dia 28, quando faz nova apresentação no

'fir h Df
Carnavalona, junto com o músico Carlinhos Brown, em Barcelona. '�)[j'\il Ev

SS investe jlJh� pa

Como se vê pelos resultados do "Troféu Imprensa'; Silvio Santos nã6rJD,(" co

prega prego sem estopa. Ana Paula Padrão ganhou em duas,
;1 ,ô/fl 0'

categorias (telejornal e apresentadora), aqora-que está sendo
contratada pelo SBT.O "Pânico da TV'; que satihza SS, também 'mm' O

ganhou e pode se preparar para uma investida do dono do SBT - sé;}'
é que isso já não aconteceu. (;]d,�q pr

pr
i[I1[1)) cc

» � I loDaniel, da equipe vermelha, foi eliminado do reality show "0
",

',.
,

Grande Perdedor'; do SBT, no último dorninqo.Ele disputava a ",II�llll (u
permanência na casa com Ricardo, do time azul, e recebeu 68% éI&'léd di

votos do público. Assim como aconteceu na semana anterior, o liij: 11 pi

grupo azul perdeu mais peso (13,4 kg) do que o grupo rival (11,5 :�'J1]; d

kg).Agora disputam a permanência Monique e Márcio, que perdeu:�!u' i� d

apenas 900 gramas nos últimos dias. O reality shaw recrutou (fUni' '1

participantes gordos e vai premiar o jogador que perder mais' peso,c!i,Oi(,
na casa. l' ,',/I!'J'J','jI,jl ""J'''i":'''If;I,,''''fI;��11�

Gordo perdedor

Lassie volta à tela
A lendária collie Lassie irá voltará às telas de cinema

contracenando com o ator escocês Peter O'Toole. Ele vai

estrelar "Lassie come horne; a ser filmado na Irlanda. O filme
se passa na véspera da Segunda Guerra Mundial, em uma

cidade do condado de Yorkshire, no norte da Inglaterra. A
família Carraclouugh passa por dificuldades e precisa vender
Lassie para o duque de Rudling, interpretado por O'Toole.
Levada ao castelo do duque, no norte da Escócia, Lassie está
determinada a voltar para casa para o Natal. O clássico de

1943, que teve Elizabeth Taylor, foi seguido por uma série de
filmes e quase 700 horas de episódios na televisão.

Os vencedores doTroféu Imprensa
o "Pânico na TV" foi eleito o melhor p'rograma de 2004 pelo
"Troféu Imprensa'; comandado por Silvio Santos. A gravação
da premiação foi feita semana passada, em São Paulo, mas o

programa ainda não tem previsão de ir ao ar.

Além de ser eleito o melhor programa de TV do ano passado,
o "Pânico" empatou com "A Diarista"na categoria programa
de humor..

Confira os premiados no "Troféu Imprensa":

Cantora: Maria Rita

Programa jornalístico: Fantástico
Apresentadora: Hebe Camargo
Apresentador de telejornal: Ana Paula Padrão
Música: Vou deixar (Skank)
Comercial: Brahma, com Zeca Pagodinho
Programa: Pânico na TV

Telejornal: Jornal da Band
e Jornal da Globo
Banda: Skank
Novela: Senhora do Destino
Atriz: Renata Sorrah
Ator: José Wilker

Programa de auditório: Caldeirão do Huck
Locutor esportivo: Cléber Machado
Programa infantil: Sítio do Picapau Amarelo

Programa de humor: Pânico na TV e A Diarista

Revelação: Sérgio Malheiros

Programa de entrevistas: Dois a Um

Apresentador: Fausto Silva
Cantor: Zeca Paqodinho

ar Icipe do Empretec
e verifique como estão
suas características
empreendedoras.

Faça um program, que identifica e valoriza suas qualidades pessoais.
�. : :'

,
,. "', "�

� rrorerec Empretec é um programa que usa um método para

� I V V identificar as qualidades e os talentos dos dirigentes
das empresas, a fim de torná-Ias mais competitivas e sadias. É mais que um

programa de capacitação comum, pois é volt�do para as características pessoais
dos participantes, como iniciativa e persistência. O Programa é realizado pelo
SEBRAE em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

•
;f

- PNUD e Agência Brasileira de Cooperação (M,in. das ReI. Exteriores). Você vai

perceber que tão importante quanto ficar de olho no mercado é olhar pra si mesmo
prirneíro.

Inscrições abertas até 08 de junho.
.Iníclo do programa: 18 de junho - Locai,: CEJAS - Jaraguá do Sul

,Is Informações: Agincia do '

E em Jaraguá do Sul- (47) 371-7843

,Fundo Soci#t[�, �J ,

será usado r,>ar8}
microcrédito

h(
liIIg�,

FWRIANÓPOIlS - oFundoSosilllJ
vai alavancar o rnicroempregonsssl
cidades e no campo, assegurou �).li)nj
Henrique na abertura do I Fótumol
Catarinense de }Y,1.icrocrédito" r�lfl
manhã de ontem. "Vamos destinffiO
a dois outros fundos recurso�i�Cjb
monta para, na agricultutaae
fortalecer e vitalizar a agricuh�ªA
familiar através do FundoiJ�ttb
Desenvolvimento Rural, junto CfoiThb
o projetoMicrobacias. Nas cidades,
deveremos lançar um crédito,rl�J
grandemonta, com recursos jamaís»
vistos em Santa Catarina,IA(b.�1
programa Pró-emprego, que dará;à$;u

microempresas linhas de crédilt�lj
com juros altamente subsidiadQs,iJ
sem burocracia e sem exigênciard�f,t
cadastros, a partir do prime.i�(j);g

- trimestre do próximo anci:!�J
OGoverno do Estado "não apenasp
prioriza o microcrédito e_ EaS:::,
microempresas, mas também está
determinado a fazer ,ªq;�;"

�'it'mícroernpreendirnento ' u'ri;,,';,
alavanca forte do desenv:olviment°l

, >11.,
de Santa Catarina e da gera!��olde emprego e renda", disse S�)ZI
Henrique. No Estado, as pequel11s:
empresas já são responsáveis p�ridois terços dos empregos e ;\!Jo,
ocupar espaço cada vez maior llal,

':' Isociedade, acre�cent?t:
Presidente daAgência de FomentO!
do Estado de Santa Catarina Si,·!
(Badesc), Renato Vianna, afirm.Pui
que o microcrédito é uma gran,�e:
ferramenta de inclusão social. _

J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FESTA DOS CALOUROS

PANORAMA .
.

�

Show do Los Hermanos atrai

Show do Los Hermanos praticamente lotou o Pavilhão A do Parque Municipal de Eventos

orgànizaçãomelhore dapróxima vez".
As bandas Trivium eAlDiaz, de

Jaraguá do Sul, não puderam abrir o
show porque o Los Hermanos não

permitiu. Por e-mail, a assessoria da
banda disse que o "o contratante foi
informado viacontrato, a restriçãoque
existe é que não pode haver banda
antes doLosHermanos,mas apósnão
háproblemanenhum".A reportagem
doCorreio doPovo tentou entrar em
contato com a organização, mas
ninguém foi encontrado. Mas .o

baixista e vocalista doAl Diaz, Jean,
disse que imprevistos acontecem. I�

[, Juventus agora pensa no jogo
Jbntra o União na quinta-feira
}ARAGUÁ DO SUL - Depois da

, segunda derrota no Campeonato
C�f;8:rinense da Série A2, o

juvl!htus agora se prepara para
) en*entar o União de Timbó. No

jog\iJdesta quinta-feira, às 15h30
I nG:'JGão Marcatto, o técnico

Gílrftar Silva deverá ter a volta
dé'·lptireira, que se recupera de
um:à' lesão no joelho, e de
A6�ssio, que aguarda a liberação
dalPunição sofrida ainda quando
defendia o Prudentópolis-Plc.
,c:Segundo o preparador físico

Cakh'ls Gamarra, o time entrou

c®V.uma motivação maior no

s�b�do, quando perdeu de 2x1
pat\Í;'o [oinville. "Os jogadores
etWtl�ram com uma pegada mais
for,te! e correram mais. O que
faita'va era mais confiança no

gFl'l�Ql e, daqui pra frente, o time
teráOutra postura". Aproveitando
qU:(j'ro União jogou aqui em
j<ttaguá do Sul, a comissão
bl?<

técnica foi acompanhar o jogo,
em que o time de Timbó venceu
o Caxias por 4x2.

"O time do União não é tão

fraco como muita gente vem

falando. Eles fizeram seis gols em
dois jogos. Temos que tomar

cuidado para' que a ansiedade
em fazer o gol não tome conta

dos nossos jogadores", disse
Gamarra, lembrando que o

tricolor já enfrentou as duas

equipes mais fortes da

competição.
Qntem a diretoria se reuniu

para definir mais algumas
contratações, aproveitando que
o Campeonato Paulista da Série
A2 e o Campeonato Gaúcho
estão terminando, "Queremos
trazer jogadores para chegarem
e entrarem no time titular", disse
Gamarra. Hoje a equipe faz um
treino tático de manhã e, à tarde,
um coletivo.

12° Juventus O

gente ficou triste, mas vamos fazer o

quê?Aconteceuepronto, não adianta
ficar falando um monte de coisas e

reclamando de alguém. Ficou de a

gente tocardepoisdoshow,masaíficou
muito tarde".

Mesmo pensamento temAndré

Barbi, de Jaraguá do Sul. "Engraçado
que no finalmuitagente reclamou da

organização. Teve falhas sim,mas foi a
prímeíraedição dessa festacombanda

grande tocando. Erros acontecem e

sabemos que émais fácil condenardo
que apontapseluções, Erauma festa e
eume divertimuito".

Mas sobre o show, poucas

reclamações.O jornalistaEvandrode
Assis, deBlumenau, só achou desres
peito deles o atraso. "Mas o show foi
sensacional,O repertórioestavamuito
bem montado, mesclando canções
românticascomoshits.É incrívelcomo
eles' tocam muito parecido com as

canções do CD". Sentimento que

parece que se estendeu a todas as

pessoas que lá estavam, que não

sentíramamenorfaltade'Annajulía''
no show, pois na hora de bis, em toro

pediam "Sentimental", música do

segundoCD da banda .

Atletismo jaraguaense volta
com duas pratas dos JABs

}ARAGUÁ DO SUL-As atletas da
APA!FMEIMalwee, Sally Mayara

'

Siewerdt e Miriely Cristhina dos

Santos, conquistaram medalha de

prata nos JABs (Jogos Abertos

Brasileiros), que acontecem até

amanhã, emCampo Grande (MS).
Comsuas provas disputadasno último
final de semana, Sally ficou em

segundolugarnos 100m rasos eMiriely
nos 100m com barreiras. As duas
também participaram do
revezamento 4x100m, mas a prova
teve sua última etapa cancelada por
causa das fortes chuvas.

,

Os JABs reúnem representações
dos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Rio deJaneiro,Mato Grosso do Sul e
Minas Gerais. De acordo com o

técnico da equipe, Adriano Moras,
as atletas voltam aos treinos visando

participar do Troféu Brasil de
Atletismo, emSão Paulo, e dos Jogos
Regionais de São Paulo, na cidade
de Assis, nos meses de junho e julho,
respecrivamente.

A equipe volta a competir no
próximo fimde semanaem ltajaí, com
35 atletas-16 nornasculino e 17 no
feminino - noCampeonatoEstadual
de Atletismo de Menores (até 17
anos) . Moras salienta que essa será a

última oportunidade para conquistar
vaga noCampeonatoBrasileiro desta
categoria, agendado para junho, no
Rio deJaneiro. "Para isso, é necessário
estar classificado entre os dezprimeiros
do ranking brasileiro", explica,
acrescentando que Jaraguá tem

, quatro atletas com grandes chances

• Com suas provas

disputadas no último final
de semana, Sally ficou em

segundo lugar nos 100m

rasos e Miriely nos 100m
com barreiras.

• A equipe de atletismo
volta a competir no próximo
fim de semana em Itajaí, com
35 atletas no Campeonato
Estadual de Atletismo de
Menores (até 17 anos).

de obter classificação:ValmirVargas,
no lançamento de dardo; Djéssica
Barbosa, no heptatlo; [éssica H.

Caglioni, nos 800m rasos; Kamila

Glowatski, nos 100m e no

revezamento.

CARATÊ - A Academia

Formigari conquistou, no último fim
de semana, o 3º lugar na 2ª etapa do
Estadual deCaratê. As provas foram
noGinásio JoséMaximilianoVenturi,
em Rodeio, e contou com a

participação de 22 clubes, num total
de 600 atletas. Foram 22 medalhas
no total: três de outro, nove de prata
e dez de bronze.

Segundo o professor Arnoldo
Formigari, a etapa foi uma dasmais
difíceis, por ser marcada pelo bom
nível técnico. "Este resultado é

mérito de muito trabalho e

dedicação de todos os atletas, A

qualidade do esporte no Estado tem
crescidomuito nos últimos anos".

I LINHA DE FUNDOI
�---l

JULIMARPIVATTOI-.---
, 1

Crise
O Atlético-PR ainda não
venceU no Campeonato
Brasileiro e a última derrota
deixou um clima ainda mais

pesado no clube. O técnico
Borba Filho não poupou
críticas aos jogadores,
dizendo que o

comportamento do time foi

péssimo. E ele pede mais

reforços para a diretoria e

que estes cheguem o

quanto antes. É muito pouco
para o atual vice-campeão
brasileiro. Talvez a prioridade
seja mesmo a Libertadores.

Empate no clássico
o clássico entre Flamengo e Vitória pela Taça Pomerode terminou
em 1 xl. O jogo foi domingo, no Bairro Garibaldi, casa do rubro

negro jaraguaense. O time do Rio da Luz saiu na frente com Alaor,
de pênalti e o Flamengo empatou no segundo tempo com o

estreante Marinaldo. O rubro-neqro poderia ter saído com a vitória
se Adilson convertesse o pênalti defendido por Éder. Mas a maior

comemoração foi mesmo a quebra da invencibilidade do time

de Aspirantes do Vitória. Depois de mais de 18 meses sem perder,
o Flamengo quebrou o tabu e aplicou uma goleada de 5xl no

rival. Mas a liderança da chave A ainda é do Vitória, com 14 pontos,
contra 11 do Flamengo.

RádioJaraguá AM;
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul;
Jornal Correio do Povo;
Polícia Militar;
Polícia Civil;
Pointer Modas;
Papelaria Moderna - Loja da boneca;
Posto Cidade;
Preço Único 1,99;
Programa Shaw da Manhã;
Programa Rancho do Dadi;
Programa Tio Ito;
Musical Sertanejo;
Geovana Noivas;
Mercado Reimar;
Mercado Araucária;
RepórterTim Francisco;
Repórter Augustinho; ,

Programa Viola e Gaitaço;
Secretárias da Rádio Jaraguá - Ani e Juliana;
Malhas Malwee;
Relojoaria Seifert;
Relojoaria e Ótica Avenida;
Lojas Salfer;
Lojas Jomar;

fãs de várias cidades do Estado
I
,

'/'J� �;_;.IV,--AT_T_O _

I
,

/11 �iM,�smo com
JI� piro�lemas na

Olillginização, fãs
íaet satisfeitos

( , iJ�GuÁ 00 SUL - A banda

) .:) �4LosHerrnanos fezo seu papel
: Ú!I no:sábado. Um show bom, uma
; 'I �de empatia com o público que

)J�) cJtoU todas asmúsicas do início ao

'. �i fuJOs fãs que praticamente lotaram
r lo op�vilhãoAdoParqueMunicipalde
I: '1J Evfntos pareceram não se importar
'In co�asmais de duas horas de atraso e
1 � ,pa\ticipou do show do início ao fim,
,fI! cobfirmando a boa fase que a banda

l�1 viJe, rfazendo para Jaraguá do Sul
! oi, ônlbus de várias cidades de Santa

/0 �tarinae até de Estados vizinhos .:
I Antes de começaro show, alguns

f:� pr9blemas com a organização. O
: � primeiro deles foi na entrada. Ao
: ()J Jtráriododivulgado, os ingressosno

I I�estavamsendo vendidos aR$ 30
Iii (�teira)eR$15 (estudante).Na fila
�J delen.\f3da, um casal de Itajaí, que
11 prrfenu não se identificar, reclamou
JI dd preço e conseguiu pagár o valor
i� ditulgado na imprensa estadual.
l' "Flcamossabendodoshow atravésdos

)

1111 jOF e viemos sabendo que seriaR$
'I lQ,Nãoestamos reclamandodo valor,
i/r �l-pagaríamos até mais pra ver a
[� oonaa�mas vale o lembrete paraque a,

..

Futsal Sub-17
Jogando em casa, a Adesc/

Angerô/G rameyer/Ja ngada/
Mime, de Schroeder, saiu na

frente na disputa do
Estadual Sub-17, disputado
no fim-de-semana. O time
somou sete pontos, contra
seis da ADJ/Wizard/Cej/FME,
de Jaraguá do Sul e quatro
de Joaçaba. A Adiee/
Florianópolis não pontuou.
A próxima rodada que
define os dois classificados
será nos dias 17 e 18 de

junho. em Joaçaba.

Sêniors
No domingo cinéo jogos
marcaram a quinta rodada
do Campeonato
Jaraguaense de Futebol
Sênior: Vila Lalau 3xO

Cruzeiro, Rio Cerro 5xl

Ponte Preta; Caxias 1 xl

Vitória; João Pessoa 4xl

Kiferro e Avaí 3xO Acaraí. A

organização informa que a

sexta rodada foi transferida
de quinta-feira para
domingo. 'J) '.' "'"

Preocupação
O catarinense Gustavo
Kuerten estréia hoje às 11 h
em Roland Garres, E a

preocupação do tenista é
com o lado emocional, já
que garantiu que está 100%

fisicamente. Guga enfrenta o .

espanhol David Sanchez.
Esta será a primeira vez,

desde que voltou a competir,
em abrit.que ele jogará uma.

. partidarnelhor de cinco sets.
I

j u lima r@terra:c-�';:;;J;�
-'--I
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I, !

Academias
Corpo &Mente
Paraficar de bem com a vidal-

BODYJAM
BODYPUMP

BOOY BALANCE
BOOYCOMBAT

RPM

NATAÇÃO ADULTO
E INfANTIL

.BOOY STEP

MIISCULAÇÃO
HIOROKIOS
POWERPOOL
POWERJUMP
MASSOTERAPIA

(i,A.P.

A COrpO &Mente .. I
COMEMORA'SEÚS 5'ANOS J

COM CASA NOVA!

I FITNESS CENTER I
o�[3��
o��

AV. MA'" DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)

(275.035:1.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE TERÇA-FEIRA, 24 de maio de 2005

GOLEADA
f'

uma contra o :Joinville
•

,

" •
I

\

� Goleada por 6x2
deu a liderança do
Estadual da Divisão

Especial para a Malwee
,

Hldroginástíca para Gestantes
na Academia Impulso. A melhor

'

opção para a saúde de mamães
e bebês durante toda a gestação;

,

jARAGUÁ 00 SUL - Na segunda
partida do ano entre Malwee e

Joinville, mais uma vez deu o time
jaraguaense. A goleada por 6x2
ontem deixou o time de Fernando
Ferretti com 15 pontos e a liderança
doCampeonatoEstadualdaDivisão
Especial, ao ladodoChapecó.Osgols
daMalwee forammareados porÉka
(3), Fio, Valdin e james. Sergínho e

Lacaumarcaram para o [oinvílle,A
,
Malwee joga amanhã contra o São
Miguel d'Oeste, na casa do
adversário, mas comum timemisto,
já que os jogadores serão poupados
para a série de quatro jogos fora de
casa pela LigaNàcional,' '

'

A Mal��e�9meço� ,�adora,
no jogo de Q,titern.Com25 segundos
de jogo, VaÍdÍrt toca pataÉlci abriro
placatO[ec tentapressionar;mas Fi�
pega umabola de prhneira emarcao
segundo. Numa falha de marcação
dadefesa, oJoinvillemareacomSergí-

, nho, depois de passe de Dedé. Logo
, em seguida, Xande é de,rrubado na

'

"
William (com a bola) tenta passar pela marcação do Joinville

área e o juizdápênalti. Éka cobra e faz
3x1. O jogo fica nervoso e o time de

Joinville faz muitas faltas, mas a
'

Malwee não entra na provocação do
adversário,

,
Aos 10'30", após boa jogada, a

bol� sobra paraJames maréar.Ainda
no primeiro tempo, Éka acerta um

belo chute eaumentapara5x1.Depois
do intervalo, oJoinville chega ao gol
com Lacau, que aproveita passe de
Fernando. Aos cincominutos,Chico
cruza da direita e Valdin fecha o

placar e� 6x2.

O'Guia Médico

Unimed

agora está

no Guia Fácil

Unimed ft �Gula FácIl
\(�v Listas Telefônicas

www.unlmed.com.br

í,
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