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Ja�aguaense abriu quatro,
p,J>'Qtos de vantagem na

liderança,do Estad ual, Éka
: foi o destaque com dois
'gols,Além dele marcaram
i Va'ld'in eXande (no 6), que
.fará uma cirurgia no rosto
'na. sexta-feira. Ele se

'!machucou na partida de
. �omingo. • PAGINA 7

Jefferson poderá, depór hoje e

Delúbio abre o sigilo 'bancário
o presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, que
denunciou a existência de um "mensalão" de R$ 30mil para
deputados, que seria pago pelo PT, poderá depor hoje na

Comissão de Étieada Câmara, que ontem abriu um processo
de cassação do mandato dele. Já o tesoureiro do PT, Delúbio .

Soares, negou as acusações e colocou à disposição da Justiça
os sigilos bancário e fiscal. No Senado, o PFL já conseguiu
assinaturas suficientes para abrir a CPI do Mensalão, que a

oposição também tenta abrir na Câmara. O PTB colocou os

cargos,�ue,ocupa à disposição de Lula. • PÁGINA 3
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CORupA

Suspenso licenciamento para
Central Hidrelétrica da Bruaca

Os ecologistas já têm o que comemorar na Semana do Meio
Ambiente: o Ministério de Minas e Energia suspendeu o
licenciamento para a construção da PCH (Pequena Central
Hidrelétrica) na. Cachoeira da Bruaca, em Corupá. A
informação foi divulgada ontem pelo pesquisador do
Instituto Rã-Bugio para Conservação da Biodiversidade,
Germano Woehl. A cachoeira fica' no meio da Mata

Atlântica e é um dos pontos turísticos da região. • PAGINA 3

AMOR SÓ A VISTA

Por causa da fiscalização, um
Dia dos Namorados sem cartão

A blitz que a Secretaria estadual da Fazenda fez, lacrando as

máquinas de cartão de crédito em Jaraguá do Sul, está

causando prejuízos ao comércio e frustrando muitos casais

que vão às lojas comprar o presente do Dia dos Namorados..
Pela Lei, as máquinas devem expedir o cupom fiscal junto
com o extrato do cartão, mas os comerciantes reclamam que
o novo sistema é muito caro. A saída são os cheques pré,
datados ou o crédito direto para os clientes fiéis. • PAGINA 5

ORDEM NA CASA

Justiça vai fazer mutirão para

pôr em dia 2.240 processos
.(t

Cem funcionários e �ais 20 voluntários do Fórum de [araguá
do Sul vão fazer ummutirão durante toda a semana que vem,

para tentar a conciliação em 280 processos da la e da 2a Vara

Cível, 80 da Criminal, 80 do Juizado Especial e em 1.800
casos de execução fiscal. O "Mutirão da Cidadania"vai ser
das nove da manhã às sete da noite e as intimações já foram
enviadas aos interessados. Ano passado, 87% dos processos
domutirão acabaram em acordo. .• PAGINA4
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OPINIÃO

OPINIAO

Perigoso
Não há outro nome para

a proposta de setores do
PSDB de se criar o "governo
de salvação nacional" para
tutelar o presidente Lula,
senão golpe. As boas

intenções dos tucanos

escondem desejos recônditos
e cheiram conspiração. As
denúncias de irregula
ridades no governo federal
não autorizam devaneio
arbitrário, tampouco admi
tem irresponsabilidades. Pelo
contrário, a oposição deve se

pautar pela seriedade,
fiscalizando os �tos do
governo e denunciando os

desvios, mas em total
sintonia com a Constituiç
ão. Até porque, não se faz

oposição ao Estado, mas ao

grupo o administra.
A idéia do "governo de

salvação nacional" - a
-

união dos partidos para

governar o Brasil- ficou cir

cunscrita às hostes oposi
.

cionistas justamente pelo

FRASES

absurdo da proposta. E existem denúncias de

sequer teve a repercussão
desejada. Na realidade, o

que o senador Arthur

Virgílio sugeriu foi a

implantação do parlamen
tarismo à brasileira, apesar
da população j á ter re

jeitado o regime. A proposta
tinha como objetivo apro
veitar a "crise institucional"

corrupção, que os órgãos
competentes, incluindo o

Parlamento, investiguem e,

caso sejam comprovadas, os

envolvidos punidos de
acordo com a lei. Esta é a

regra republicana. Aliás, o

PSDB não pode se esquecer
,que no governo do ex

presidente Fernando Henri-

� As denúncias de irregularidades não
autorizam devaneios arbitrários,
tampouco admitem irresponsabilidades

resultante das denúncias e

destituir o presidente Lula.
Na esteira das mudanças, o

Parlamento indicaria um

nome de "consenso" (leia
se da oposição) para go
vernar o país.

Mesmo sendo anunciada
em tom conciliatório, sobre
O pretexto de unir a classe

política em favor do Brasil,
a proposta soou como opor
tunismo descabido. Se

que as denúncias de irre

gularidades transbor-daram
e nem por isso houve uma

crise institucional. E o

Parlamento tratou a

questão a seu modo e

interesse -,

É lícito .se falar em

impeachment. Todavia, o

processo precisa ser condu
zido de forma democrática,
responsável e independen-te.
Até porque, Lula não é Collor

"As más companhias são problemas do governo Lula e não do PT':
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de Mello e seu passado lhe
faculta o benefício da dúvida.
Por outro lado, se confirmada
a participação do tesoureiro
Delúbio Soares no "men
salão", não restará outra

alternativa ao PT senão
admitir que também tem sua

banda podre. Não obstante, o
bom senso aconselha aguardar
as investigações antes de
condenar os denunciados nas

falcatruas.

Disputa política à parte,
percebe-se que não há como

desvincular a tentativa de

golpe branco, ao preconceito
de classe. A elite ainda não

assimilou a eleição de um

presidente sem formação
acadêmica, enquanto o

antecessor era professor
universitário e poliglota.
Porém, o PT é responsável
direto pela crise no governo
- ainda que indiretamente.
E está cada vez mais difícil
de o partido sustentar o

discurso ético.

• Do presidente petista,José Genoino, rebatendo a afirmação do ministro das Cidades,Olívio Outra, de que"o problema do PT são
as más companhias': .'

I Fatos & Ressoas
Costa doEncanto, uma

oportunidade de investir

Fernando Bond

Muda o perfil
Alguns dados que mostram como a

inauguração da nova loja do supermercado
Angeloni vai me1<er com Jaraguá do Sul: além
da área de vendas de 4.277 metros

quadrados, haverá serviços agregados de
Espaço Cultural, Cozinha Dona Helena,
Cantinho dasEstrelas, videolocadora, lotérica,
banca de revista, floricultura, pet shop, buffet
com grill, cafeteria e cozinha italiana. A praça
de alimentação terá 150 lugares e o

estacionamento 317 vagas cobertas. Serão 27
caixas e 290 funcionários, num investimento
de R$ 20 milhões na cidade. A inauguração
está prevista para 5 de novembro. Jaraguá do
Sul e região já mereciam.

A Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Joinville deverá trazer aos

empresários da região, via Secretaria de
Desenvolvimento Regional de Jaraguá
do Sul, a exposição a respeito do que é e

das oportunidades de investimento na

chamada "Costa do Encanto': É o destino
turístico de integração das cidades do
Norte catarinense, que se sustenta num

tripé formado pela estrutura de

transporte (e que terá um novo corredor
através da Rodovia do Arroz), pelo
Incentivo e resgate às culturas populares
� pela preservação ambientai. Trata-se
I

de um eixo de embelezamento,
proteção e desenvolvimento, uma

estrada temática; com pavimentação e

estrutura de apoio ao longo do seu

�rajeto, com gastronomias regionais,
comérclo de artesanato e estruturas
coloniais. Um dos destaques deste
!projeto é o baixo custo de implantação,
iem que serão pavimentadas as estradas

�á existentes. A primeira etapa está

konclufda, com a pavimentação de seis

jquilômetros em Itapoá. A próxima fase

:será o asfaltamento da Vila da Glória, em

iSãO Francisco do Sui.

Vem também
Aliás, o setor de supermercados vai sofrer
uma grande mudança nos próximos meses. A
Rede Big também confirma que vai construir
uma superloja em Jaraguá do Sul.

Mundo pequeno
Um dos cotados para a presidência do PTB
nacional é o empresário paranaense Flávio

Martinez, dono da Rede CNT de Televisão

(Curitiba) e 20 vice-presidente do partido. É
irmão de José Carlos Martinez, o presiden
te do PTB morto num.acidente aéreo do
Norte de Santa Catarina e que teria consulta
do o deputado Roberto Jefferson sobre a

"oferta" do tesoureiro do PT, Delúbio Soares,
de dar uma mesada aos parlamentares
petebistas em troco de apoio ao Governo.

I
MP do purgatório_
O catarinense Luiz Fernando Furlan,
ministro do Desenvolvimento, disse ontem

que, apesar das pressões de diversos
setores da economia, não será possível
estender a suspensão do recolhimento do
PIS e da Cofins a todos os novos

investimentos. Pelo esboço atual da
medida provisória que desonera novos

investimentos, a chamada "MP do Bem'; só
terá direito ao benefício empresas qu5'!
exportarem no mínimo 80% de sua

. produção. O ministro não descartou, porém,
a possibilidade de esse percentual ser
reduzido. Só não sabe quanto.Para
empresários da região, o problema vai
continuar o mesmo: muitas empresas vão
fazer "malabarismos tributários" para poder
se enquadras na MP.

.

Nós na Avenida
A Santur vai começar a recolher

informações nos municípios catarinenses

para alimentar os autores do enredo da
Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense,
do Rio de Janeiro, cujo enredo no ano que
vem será "Santa Catarina': O Governo do

,

Estado fechou um contrato de R$ 2 milhões
para a Imperatriz contar na Marquês de

�apucaí a história e as belezas destas terras
catarinas.

Nome da crise
Esta vem de Brasília. A crise tem nome:

chama-se Delúbio Soares, tesoureiro do PT.
fbond@ibest.com.br
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Condições,�dignas
Na semana passada, falávamos nesta

coluna sobre o resultado real e palpável que
conselho e demais órgãos do poder público
vêm alcançando em nosso município,
através do trabalho parceiro com a

comunidade. Exemplo disso é a sábia
decisão conjunta tomadapela Comissão de
Trânsito, donos de postos de gasolina, Polícia
Militar e Poder Público para minimizar os

efeitos nocivos que o hábito de consumir
bebidas alcoólicas tem trazido para nossos

jovens. Além de vermos diminuído o número de acidentes provocadO!
por excesso de consumo alcoólico, também constatamos um trânsito
menos agressivo, além de não termos que nos deparar com o questionável
exemplo (para nossas crianças, principalmente) de jovens portando
garrafas de bebida emmeio a vias públicas.

Afinal de contas, todo o trabalho educativo que nossas escolas
. mantêm junto a nossas crianças e adolescentes sobre alcoolismo, trânsito
drogas e cidadania se via comprometido pela constatação de um;
realidade adversa nos finais de semana em diversos pontos da cidade.

Somos sabedores, no entanto, que esta medida não resolve todos
os problemas de trânsito ou conduta, mas não deixa de ser um bom
começo. Outro resultado que esperámos poder compartilhar em breve
com a população jaraguaense são as reformas pelas quais nosso trânsito
deverá passar. Como é do conhecimento de muitos, uma 'equipe de
profissionais da USp, liderada pelo engenheiro de trânsito e professor
daquela Instituição, o engenheiro "Coca", em total integração corno

Setor de Planejamento de nossa prefeitura, tem estudado em !
profundidade o desenho urbano de Jaraguá do Sul e estruturado urna

adequada reengenharia de nosso trânsito.
Tais medidas têm sido estudadas com o intuito de humanizar nosso I

trânsito, não só coibindo condutas de motoristas que não sejam
adequadas, mas principalmente dando as condições básicas de um

:
transitar seguro, racional e que possibilite um deslocamento ágil e sem

transtornos para nossomunícipe que do trânsito se utiliza principalmente
para chegar a seu trabalho e dele retornar para seu lar ao final do dia. i

Dentro de nosso projeto humanístico de governo, acreditamos que
nada mais justo que esta digna rotina de nosso cidadão seja feita com

condições também dignas.

O prefeito MoacirAntônio Bertoldi escreve às quintas-feiras nesta}
coluna I

,I, I ,i, .li'

Contra o caos urbano

A situação que se verifica em grande parte das cidades brasileiras é

resultado de umdesenvolvimento promovido num cenário de caos urbano,
que buscou atender interesses e expectativas particulares, seja de caráter

"eleitor�l, econômico ou social. Nos últimos 30 anos, um aporte inesperado
de pessoasmigrou para as áreas urbanas, gerando uma demarrda de serviços
que o poder público não consegue atender e provocand9 ocupação urbana
indevida. De acordo com o IBGE, apenas 31% da população conta com

esgotamento sanitário e 79% é atendida por abastecimento de água. Faltam
mais de 6,5 milhões de casas no País, segundo dados do Pr�grama
Observatório das Metrópoles (UFRJ). Entre 1991 e 2000, o crescimento

populacional em áreas irregulares foi 2,66 vezes maior que o crescimento

médio da população brasileira.
A largada para a corrida em busca de cidades mais justas e sustentá,

veis já foi dada: até outubro de 2006, cerca de 2 mil municípios terão

que elaborar ou atualizar seus Planos Diretores. Mas nada será suficiente
paramudar o rumo de nossas cidades se não houver comprometimente
dos agentes desse processo em evitar que essa ferramenta se transforme
em um simples instrumento político. Mais que uma tarefa a ser

cumprida pelos administradoresmunicipais, o Plano Diretor é uma
forma de garantir a participação da comunidade nas discussões sobre os

rumos de sua cidade e assegurar que essas decisões semantenham,
independentemente dasmudanças_de administraçõesmunicipais.

A exigência de que as cidades com mais de 20 mil habitantes, de

regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas atualizem e aprovem seu

Plano Diretor nas CâmarasMunicipais vem da Lei FederallO.257, de 10/

07/01, conhecida como Estatuto da Cidade. No Plano Diretor, devem

constar decisões como formas de uso do solo nas zonas' urbana e rural,
quanto se gasta no abastecimento de água e no tratamento de esgoto e qu�
amelhor alternativa para o transporte público.

A Importância que o Ministério das Cidades e o sistema Confea
(Conselho Federal de Engenharia, Arqutetura e Agronomia)/Crea dedicam
a esse tema é por conta exatamente de seu caráter participativo. Uma das

ações dessa parceria é a capacitação e conscientização dos gestores municipaIS.
profissionais e comunidades quanto ao uso adequado doEstatuto da Cidade,
com aplicação para a impla�tação de Planos Diretores Part�cipativoS, talPara garanttr a construçao de Planos Diretores eficientes, e fundamen
não apenas o comprometimento dos administradores, mas também a

consciência dos profissionais envolvidos no processo de seu papel pera�te
a sociedade. Por possuírem a formação �ecessária para tratar das questQes
da cidade, engenheiros e arquitetos podem e devem oferecer seU

conhecimento e sua experiência 'para a construção de um futuro ma�

sustentável e justo. É tambémmissão do Sistema Confea/Crea contribull
na disseminação desses processos, de fazer os gestores públicos entenderedm'o e

que a ausência do profissional técnico nesse debate leva à construça, d
cidades com custo de manutençãomuito mais alto, complexo e difícil e

ser gerido.
'

Wilson Lang é engenheiro civil e presidente do Conselho F�de:�
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea. A entlda
representa cerca de 850 mil profissionais no país ..

__�_� � � � �_________ . �_. w �
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� Bate
o vereador Jaime Neghe�bon (PT)

criticOU a proposta da Prefei.tura de

ansferir para o Loteamento Firenze o
tr

h
.

f
.

posto de saúde que oje unciona na

Escola Jonas Alves. Segundo o ele,

transferência é porque já existe outro

osto de saúde no Caic (Centro de

�poiO Integral à Criança), na mesma

região.
"O que está sendo proposto é troca r

seis por meia dúzia. Queremos a

manutenção do posto no Jonas Alves

e a construção do Pama III no Firenze,

conforme o PPA'; explicou.

� Rebate
Em aparte, o líder do governo na

Câmara, Ruy Lessmann (PDT), rebateu
as declarações de Negherbon,
afirmando que a implantação de um

posto de saúde no Loteamento Firenze
é reivindicação dos moradores.
No início da noite de ontem, Lessmann
se reuniu éom o prefeito Moacir Bertoldi
(PLl para discutir o assunto, "Vou

aproveitar para saber se existe ou não a

determinação de transferir o posto de
saúde e qual o projeto do governo';
revelou, evitando polemizar com o

colega.

Sumiu (1)

dos
sito
ivel
ldo

o microondas da cozinha da Câmara

de Jaraguá do Sul sumiu. A direção
da Casa deu falta do aparelho ontem

de manhã, mas não soube explicar
como um trambolho daquele
tamanho desapareceu sem que
ninguém tivesse visto.

Aliás, na semana passada, cerca de dez

cartuchos de tinta pa.ra impressora
também sumiram. Segundo o diretor da

Câmara, Ruy Lessmann, as providências
serão tomadas para apurar os casos."Se
não aparecerem, é feito um termo de
baixa no patrimônio'; disse. Só?

� Surpresa
o ex-senador Geraldo Altholff (PFL) foi
visto na tarde de ontem na Câmara de

Jaraguá do Sul. Foi uma visita rápida e

de surpresa ao gabinete do vereador
Carione Pavanello (PFL). Por estar numa
reunião na Malwee, Pavanello não se

encontrou com o correligionário.
A assessoria do vereador disse que a

missão. de Altholff era persuadir o

vereador a ficar no PFL, já que há
boatos que pretende acompanhar o

deputado Paulo Bauer ao ninho
tucano. Pavanello é pré-candidato a

deputado estadual.

PELA R�GIÃO

� �Pode sair dobradinha de Cacá ele,

-------------------.---------------------------------�-------------------------�----�D

B

Câmara aprova "tarifa social' e '�
projeto beneficiando contribuinte {

los
am

!ve

ito
de Pasold, se este ingressar no PFL
sor

ao

!m) CAROLINA TOMASELLI

na

ISO I � Presidente estadual
Im

do PFL confirmaI
unr

m I interesse em trazer o
Ite

ex-prefeito tucanoia, l

ue

Im

]ARAGUÀDO SUL - Nas eleições do
ano que vem poderá sair uma

ta) dobradinha de Cacá Pavanello e

lrineu Pasold, se este deixar o PSDB e

_, I' &gressarno PFl., pelo qualvem sendo
sondado. Cacá já anunciou sua

I candidatura a deputado estadual e o
expreteito concorreria então a uma

vaga na Câmara dos Deputados. Na
é terça·feira, o presidente estadual do

JI
r PFL Raimundo Colombo con-

!r ' firmou o intetesse do partido em filiar
Pasold.

'

Colombo disse que conversou

com Pasold por telefone e que a partir
de agora o partido vai evoluir nestas
conversas, conduzidas pelo Diretório
municipal. "A gente tem muito

respeito pela sua liderança, pelo seu

trabalho e o importante é que se

construa um projeta político que

fortaleça [araguá e dê a ela a condição
que ela tem. E uma das cidadesmais
importantes doEstado, precisa te. esse
poder político, e isso agora vai ser a

responsabilidade das nossas

lideranças políticas. daqui", declarou.
O presidente estadual lembrou

que o P,FL tem uma candidatura a

'deputadq estadual "praticamente
definida" e que o "ideal" é que o

partido tenha também um deputado
federal pela região. "Agora a gente

respeitamuito o Diretóriomunicipal.
Cabe a ele avaliar e a região ter a

dimensão de quantos candidatos

pode ter.O excesso de candidatos é

ruim, mas poucos candidatos

Está suspensD O licenciamento
da PCH·na Bruaca, diz ministra

}ARAGUÁ DO SUL - Está
suspenso o licenciamento da
PCH (Pequena Central
Hidrelétrica) na Cachoeira da
Bruaca, em Corupá. A .infor
mação foi divulgada ontem pelo
peSquisador do Instituto Rã
Bu '

B.
gio para Conservação da
IOdlversidade, Ge rmano

Woehl, através de um e-rnail
enViado à imprensa.

Segundo Woehl, a notícia
veio do senador Cristóvam
Buarque, que enviou uma

correspondência ao Instituto em

respOsta a uma solicitação de
esclarecimento sobre a ins
talação da hidrelétrica, a pedido
�olb engenh�iro ele tricis ta

1 erto de Andrade Freitas. Na
c' rta a, estava um documento do
assessor d '.

d M·E
a mmlstra as mas e

.
nergia, Dilma Vana Rousseff
lnf .

'

l'
armando a suspensão do

lcenciamento. '

De acordo com o docu
mento "ess ti d hid l'

.

_

' e lpO e 1 re etnca
nao' .

", ,e tua is p.r'ioridade do
lVllnlst" dena as Minas e Energiae, POrtanto, a PCH-Bruaca não
será co 1p .

ntemp ada pelo programa
dr�-lnfra (Programa Nacional

/ nfra-estrutura), com incen
lvosd Go overno Federa) para o

financiamento, como taxas de

juros mais baixas e prazos mais

longos". Ainda diz que "o
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social) foi consultado, por

telefone, e verificou-se que não
consta naquele órgão qualquer
pedido de financiamento para a

construção da PCH-Bruaca". ,

O documento encaminhado

pelo assessor daministra informa
também que "o Ministério
Público Federal, Procuradoria
da República em Jaraguá do Sul,
determinou a investigação sobre
a abertura de trilhas com

motosserras nas proximidades da
cachoeira da Bruaca, numa área,
de floresta bem preservada, para
o projeto da hidrelétrica". O
assessor disse ainda que
"Derrubaram pelo menos 127
árvores adultas, parte delas em

área de preservação per

manente, incluindo espécies
ameaçadas de extinção. Por

tanto, os responsáveis serão

multados e sofrerão processo

penal por crime ambiental, com
a agravante de terem derrubado
árvores ameaçadas de extinção
e em área de preservação
permanente" .

também é ruim", ponderou.
O vereador Cacá Pavanello

lembrou que sua candidatura a

deputado estadual"é um projeto que
'

venho desenhando há bastante,

tempo". "Pelo trabalho que a gente
vem fazendo eu acho que me

credencia para o esporte ter um

representante na Assembléia

Legislativa", resumiu. Ele disse que vai
concorrer" independente do número
de candidatos que tiver". "Eu posso

hoje fazer uma comparação com

outros candidatos: o que fez, sempre
fiel a suas propostas, nunca sevendeu

politicamente. Façam uma

comparação e votem no melhor",
desafiou.

Sobre a possível filiação de Irineu
Pasold, disse que será "muito bem

vindo" e, Se não vir, "vai continuar
sendo nosso amigo, sempre

respeitando os políticos não importa
o partido, desde que façam alguma

ARQUIVO/CORREIO/CESAR jUNKES

Colombo: sondando Pasold

coisa para Jaraguá do Sul. "A

população já pode comparar lrineu
com o atual prefeito, porque a política
é comparação. O lrineu pra mim foi
um grande prefeito, estive com ele

quatro anos e tenho certeza que o

pessoal vai comparar".
O Correio fez contat�or

telefone com o ex-prefeito lnneu

Pasold, mas ele não atendeu até o

fechamento desta reportagem.

Delúbio nega acusações e coloca

sigilos à disposição da Justiça
DA REnAÇÁO - O tesoureiro do

PT, Delúbio Soares, negou as

acusações de corrupção feitas pelo
presidente nacional do PTE,
Roberto Jefferson, de que Delúbio
pagava uma mesada a parla
mentares em troca de apoioi no
Congresso. O tesoureiro afirmou

que colocou à disposição daJustiça
seus dados bancários e fiscal. Disse

ainda que está indignado com as

acusações sobre supostos esquemas
de' mesada aos parlamentares em

troca de apoio político.
"O governo tem feito. um

combate implacável à corrupção no
país. Nesses mais de 30 anos de
militância política, não acumulei'

vantagens. Coloco à disposição da
Justiçameus sigilos fiscal e bancário.
Não me prejulgue por uma versão
de chantagem. Estou muito

indignado com o que foi dito a'

respeito da minha pessoa, do nosso

partido. O PT não participa de

compra de votos nem de apoio de

deputados", declarou.
Como consequência das

denúncias, as bancadas do PTB na

Câmara e no Senado decidiram

pedir o afastamento do deputado
Roberto Jefferson da presidência do
partido. Senadores do PT
resolveram apoiar uma possívelCPI

'

"

do "mensalão", O PL informouque
vai pedir a cassação domandato de
Roberto Jefferson. O governo, por
sua vez, anunciou a troca de toda a

diretoria dos Correios e do IRB

(Instituto de Resseguros do Brasil)
e líderes da base governista
manifestaram apoio à ÇPI dos
COrreios.

Ontem, o Conselho de Ética
da Câmara abriu um processo de

cassação do mandato do

deputado Roberto Jefferson por

quebra de decoro parlamentar.
Com isso, o deputado não pode
mais renunciar ao cargo para
preservar seus direitos políticos em
'uma eventual cassação de
mandato.

Hoje Roberto Jefferson deve

depor, a convite do Conselho de
Ética da Câmara, no processo

disciplinar aberto contra ele, a

pedido do PL, por quebra de
decoro. Serão feitos três convites
e.no terceiro, se Jefferson não tiver
comparecido, ele será convocado.
O deputado Jairo Carneiro (PFL)
será o relator do processo no

Conselho de Ética. Robson Tuma
(PFL) será o relator da sindicância
aberta na Corregedoria da
Câmara para apurar as denúncias
de pagamento de mesada.

POLíTICA

}AAAGUÁ DO SUL - A Câmara
de Vereadores aprovou, em segunda
votação, dois projetos encaininhados
pelo Executivo: o que estabelece a

tarifa social do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto) e o que regulariza os

créditos devidos à Fazenda

municipal.OprefeitoMoacirBertoldi
(PL) participou da sessão e usou a

tribuna para agradecer o apoio dos
vereadores.

Segundo o prefeito, a tarifa social
beneficiará cerca de 500 famílias no
município; que terão direito a "tarifa

especialde água" novalor deR$ 4,50
para consumomensal de água de
até 10 metros cúbicos. Para isto, no
entanto, as famílias devem ser

proprietários de imóveis com até 70
metrosquadrados de áreaconstruída,
com renda familiar de até dois
saláriosmínimos mensais e que não
possuam carro e nem linha telefônica
fixa. A tarifa também vai

beneficiar as pessoas commais de
65 anos, proprietárias de imóvel,
independente da área construída,
com renda familiar de até dois '

5'dlários mínimos, que não possuam

� Dívida
o Trend Bank pediu a falência da Lojas
Americanas como conseqüência do

não-pagamento de dívida. É o

segundo pedido de falência da rede
desde o segundo semestre de 2004. ::f
Na terça-feira, a rede divulgou nota b
informando que o valor da pendência ':1
é de R$ 664.864,10 - sem juros e

�O�����\oma empréstimos de R$
rr

941,2 milhões, computados até 31 de

março. Mas se subtrair as aplicações e :>

contas a receber, o endividamento ',)

líquido fica em R$ 67,3 milhões.

J

."1

carro e linha telefônica fixa. �
Já o segundo projeto apontado o

pelo prefeito possibilitará que os 2

créditos tributários lançados até 31 de :3

dezembro do ano passado possam)
ser regularizadosàvistaouparcelado. 5
O pagamento à vista terá
excluída 100% damulta de mora e ;,

40% dos juros demora.O pagamento, J
parcelado, em até 60 meses, terá
desconto de 70%damulta e 20% dos g

juros demora, comvalormínimo das
}

parcelasdeR$32,OOe juros demora
)

de1%aomês.
l
I

• A Câmara de Vereadores

aprovou o projeto que
institui a tàrifa social, no
valor de R$ 4,50, que vai
beneficiar 500 famílias de
baixa renda.

I
I
'I
.I

• Também foi aprovado o

projeto de lei do Executivo

que dá desconto para que
contribuintes

inadimplentes quitem
dívidas com a Fazenda.

,..

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N°.:

Contratante.:
Contratada .. :

Objeto :

Valor :

Vigência :

Licitação :

Recursos :

2

INTEGRATOR - COM0330 Extrato Contratual

10.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
MARIO VIEIRA COMERCIO DE MADEIRA E TERRAPLENAGEM
CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE MÁQUINA
RS 118.200,00 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS)
Início: 13/05/2005 Término: 31/12/2005
TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 15';2005
DOTAÇÃO :2014.17782.0015.339039
029.206010030.339039

GUARAMIRIM, 13 de Maio de 2005

MARIO S�RGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Contrato N°.: 11.0

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada .. : RENATO TOMELlN

Objeto : CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE MÁQUINA
Valor : : RS 140.550;(')0 (CENTO E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E
CINQUENTA REAIS)
Vigência : Início: ;3/05/2005 Término: 31/05/2005
Licitação : TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 15/2005 '

Recursos : DOTAÇÃO :2014.177820015.339039
2029.206010030.339039

GUARAMIRIM, 13 de maio de 2005

MA�IO S�RGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATUAL

INTEGRATOR - COM0330 Extrato Contratual

.1

j
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Feira do Imposto também em Jaraguá
A exemplo de outras cidades em todo o Brasil, Jaraguá do Sul
terá neste sábado, dia 11, o Feirão do Imposto. Iniciativa do Núcleo

c de Jovens Empresários, o evento acontece no Shopping
l,

Breithaupt, durante todo o dia, para mostrar que em todos os

produtos e serviços está embutida uma carga tributária variada
fi segundo a natureza do produto. O projeto foi idealizado no final
) de 2003 pelo Núcleo de Jovens Empresários de Joinville, com 0

Q objetivo de conscientizar a população sobre o impacto da carga
(; tributária nos produtos e serviços que todos os cidadãos pagam,
rr indistintamente. "O imposto precisa ser cobrado sim, mas que
<1 seja justo'; lembra o coordenador do Núcleo da Acijs e Apevi
/ Jackson da Costa Bastos.

,'o Café com leite Fundosocial
o

Jackson dá como exemplo um Durante esta semana a
r-

litro de leite, que custa R$ 1,45; Secretária do Desenvolvimento
a incidência de tributos chega a de Jaraguá do Sul, Niura

, 42,51%, ou R$ 0,61. Um pacote Demarchi dos Santos e o

r de café que custa R$ 2,95 tem Gerente Regional da Fazenda
I R$ 1,07 de imposto. No feirão Estadual, José Wilson deI

I estarão expostos produtos com Oliveira estarão visitando as

I o valor de mercado e quanto empresas da região para

I cada um custa para o consu- explanar sobre o Fundosocial e
I midor e quanto o consumidor a importância da contribuição
I pagaria sem o imposto. .

das empresas e seus
I
I benefícios.O Fundosocial foi

I CustoBrasil criado pelo Governador Luiz
/ ,

Em 2004, o Feirão de Impostos Henrique e visa alavancar

percorreu o Brasil e chegou a
recursos que serão destinados .

oito cidades catarinenses. Este a realização dos projetos da

ano, ocorrendo simulta- região e conseqüentemente
nearnente em 42 cidades.O é a efetivação do .

ideal, segundo Jackson, seria a
desenvolvimento regional.

sociedade ficar com 75% da

arrecadação e o.governo com. tmportante
25%.Mas a realidade dos O projeto que teve

impostos no país é diferente: aprovação na Assembléia
cerca de 40% de tudo o que é Legislativa é significátivo

I
arrecadado fica para sustentar a para a construção de obras, eI

I máquina do governo e apenas é o mais importante
60% é devolvido à sociedade instrumento de combate ao

I em forma de obras, serviços e exôdo rural e a lltorlzação de

l benefícios. Santa Catarina.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
-

I
Me asena Quina

I
I'

�
I'

�. Voluntários mãos fraternas em prol ao Hospital São

r,;::;; José, promove no dia 10/06 a partir das 8 horas o Bazar

t�� da Economia em frente do Hospital. Serão vendidas
.

g; roupas novas e usadas a partir de RS 1,00 à RS 5,00.

IiL_N_ã_O__p_e_rC_a_m__ !!_! ----------�-----------

� Estado de Santa Catarina

i PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

,!
HOMOLOGAÇÃO

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARAMIRIM

I Contratada .. : ARTEFATOS DE CIMENTO TEPASSE LTDA

I
Objeto : AQUISiÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO
Valor : RS 19.346,00 (DEZENOVE MILTREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)
Contratada .. : SANTA HELENA INDUSTRIAL LTDA

Objeto : AQUISiÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO
Valor : RS 15.126,00 (QUINZE MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS)
Contratada .. : CIMENTUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Objeto : AQUISiÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO
Valor : RS 17.970,00 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS)

Lotomania Loteria Federal �

Bazar da Economia

ValorTotál:

RS 52.442,00 (CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)
Licitação .....: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 12/2005I

!
'-_

GUARAMIRIM, 06 de abril de 2005

MARIOS�RGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

INTEGRATOR - COM0330 Extra�o Contratual

SEGURANÇA DA COMUNIDADE

Escola vai treinar Bombeiros
Voluntários em todo Estado

MARCIA BENTO

.... É uma parceria
inédita em que de
novo a corporação
de Jaraguá é pioneira

}ARAGUÁ DO SUL - Foi
assinado ontem um convênio
entre os Bombeiros Voluntários
de Jaraguá e o Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial) para a formação do
Centro de Ensino e Capa
citação de Bombe iro s Vo
luntários. Esta escola vai

unificar os treinamentos para
todos que quiserem ser bom
beiros vo lunt ár ios nas 23
corporações do Estado. Os

primeiros 23 instrutores, re

presentando cada cidade que
tem uma instituição dos bom
beiros voluntários, já estão

capacitados.
O convênio entre bombeiros

voluntários e o Senac é uma

parceria inédita no Estado. O .

contrato foi fechado rapi
damente. "Há 40 dias tivemos

a primeira reun i
â

o e hoje
(ontem)' estamos iniciand� a

escola que vai trazer benefícios

para toda a comunidade", disse
Q integrante do Conselho da
escola, Bruno Bretihaupt.

O presidente da Associação
Serviços Sociais Voluntários,
DietherWerninghaus, acredita
que a escola vai unificar a

formação e certificação dos
bombeiros voluntários. "Tam
'bém vai facilitar a instalação de
novas 'guarnições' dos bom-
beiros voluntários, favorecendo
até a disseminação do volun
tariado em Santa Catarina e no

Brasil", disse.
O curso vai ser dividido em

módulos e poderá ser

completado em oito meses. Os
instrutores vão poder ministrar
parte do curso na cidade de

origem, mas a formação final
deve acontecer em Jaraguá do
Sul. "Aqui temos alguns equi
paIp.entos técnicos modernos,
por isso o centro de treinamento
deve ser aqui", explicou
Werninghaus. O prefeito
Moacir Bertoldi, disse que a

escola é uma grande inovação ..
"Mais uma vez somos os

pioneiros numa nova proposta
de formar bombeiros volun
tários".

correspondência informando o dia,
hora e sala da audiência", explicou.

"Contamos com o apoio da

população para que compareça às

audiências.O único compromisso é o
. diálogo e os acordos só são fechados
se 'a conversa for favorável", disse a

Juíza da 2º Vara Cível Quitéria
TamaniniVieira Peres. Segundo ela o
perfil dos processos deste mutirão é

diferenciado, já quemuitos acordos
foramfechadosno fundo anopassado.
"Nomeu caso, vou ter 200 processos
e a grande maioria dos casos são

patrimoniais. No ano passado eram
de família", disse ela.

Outro fator apontado pela juíza
como favorável ao sucesso deste
Mutirão é uma lei que foi aprovada
pela Câmara de Vereadores. A Lei

3.831/2005 permiteque as pessoas que
, devem à FazendaMunicipalpaguem

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL ÓE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL

Extrato Contratual

Mutirão vai tentar ,conciliação em 2:240 processos judiciais

Osjuízes já expediram as intimações para os interessados nos processol
a dívida num prazo que pode chegar solucionar os problemas de deman�
até 60 meses, dependendo do valor das comarcas, mas são importante
devido.Com exceção da Vara pãradaraglhdadeaoprocesso.ExistfiD
Criminal, os prazos para processosvão hojenoFórumdeJaraguádo Sulrnai
estar suspensos durante o mutirão. de 30mil processos. "Algumas acfr
"Para dar prioridade, já que todos os não podem participar do processodJ,
nossos esforços vão estar· nestas

_
mutirão por isso não póde ser viíro

causas", explicou a juíza Quitéria. como solução para o problema dJ

Segundo ela osmutirões não podem judiciário nacional".

12.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
PRESTADORA DE SERViÇOS E CONFECÇÕES NESSEL LTDA M

CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE MÁQUINA
RS 17.500,00 (DEZESSETE MIL E 'QUINHENTOS REAIS)
lnklo : 13/05/2005 Término: 31/12/2005
TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 15/2
'2005

DOTAÇÃO :2014.177820015.339039
2029.206010030.339039

GUARAMIRIM, 13 de maio de 2005

MÁRIO S�RGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

}ARAGUÁ 00 SUL- Entre os dias
13 <OJl7 ajustiça de JaraguádoSulvai
fazer o segundo "Mutirão da Cida
dania". Os juizes vão tentar acordos
para2.240processos:80da lºVara'
Ovei, 200da 2ºVara, 80 daCriminal,
80 do Juizado Especial e 1.800

processos doExecutivo Fiscal. 'Iodos
os 100 servidores doFórum emais 20
voluntários vão estar envolvidos nas
audiências de conciliação. O
"Mutirão da Cidadania" vai ser
realizado no Fórum, em �alas '

particulares, das 9h às 19h.-
OJuizdá 1ºVaraCriminal, Hélio

DavidSantos, afumouontemqueno

primeiromutirão realizado no fim do
ano passado 87% dos processos que
passaram pelo sistema terminaram
com acordo. "Uma equipe doFórum

.

já mandou as intimações e cercade
95% das pessoas já receberam

Contrato N°.:
Contratante.:
Contratada .. :

Objeto :

Valor : .. :

Vigência ;.:

Licitação :

Recursos ..... :

INTEGRATOR - COM0330

Estado de Santa Catarina,
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N°.:
Contratante.:
Contratada .. :

Objeto :

Valor :

Vigência :

Licitaçã,o :

13.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
MARCOS NEIMAR DALPRA ME

CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE MÁQUINA
R$ 33.000,00 (TRINTA ETRES MIL REAIS)
Início: 13/05/2005 Término: 31/12/2005
TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E sERVICOs N°.: 15/
2005

Recursos .....:' DOTAÇÃO :2014.177820015.339039
202�206010030.339039

GUARAMIRIM, 13 de maio de 2Ó05

MÁRIO SÉRGIO PEIXER

PREFEITO MUNICIPAL

INTEGRATOR - COM0330 Extrato Contratual

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

PANORAMA

Mutirão de limpeza une 60

voluntários no Rio da Luz

!� De bota de

�borracha e luvas, eles

'fizeram, uma faxina

na margem do rio

]ARAGUÁ DO SUL - As duas

margens do Rio da Luz, que
, ambém dá nome ao bairro,

(passaram por um "pente fino"

'ontem de manhã, Mais de '90

I pessoas participaram da limpeza de ,

I seis,quilômetros das margens do

Rio, Estavam envolvidos no

I
processo funcionários da empresa

I Seara Cargill, Associação de
, Moradores, APP (Associação de

� Pais e Professores) da Escola

ltfelmuth Guilherme Duwe, a

equipe da Gerência de Meio

Ambiente da Prefeitura, além de
bombeiros e policiais militares.

Os alunos da Helmuth Duwe

participaram de uma passeata
pedindo para que as pessoas

: reciclem o lixo e cuidem mais do
,

ambiente onde vi�em. Durante
: todo o dia de hoje a escola

programou para as crianças

I atividades ligadas ao meio
a ambiente, e à educação ambiental.

,

� "Paraãs pessoas envolvidas nó

Os voluntários se reuniram antes da operação de limpeza pélra saber mais sobre o meio ambiente
,

"pente fino"; foram distribuídas
botas de borracha, luvas, camisetas
e sacos de lixo.

A quantidade total' de lixo
recolhido ainda não foi divulgada
pela Prefeitura. Um dos pontos com
maismaterial foi nos fundos de um

ponto de ônibus que fica em frente
ao Salão Barg. Não existe nenhum

lixeiro próximo, Vários pacotes de
salgadinhos e picolés estavam

espalhados.A analista de Reé�rsos
Humanos da Seara Cargill,
Vanderleia Kons, disse que a

empresa já tinha colocado lixeiras
no local. "Aconteceram alguns
acidentes' e a lixeira ficou des
truída. Agora, como a população

Lojas recusam cartão e' frustram namorados

,

Tio Patinhas, no centro, colocou um cartaz para avisar os clientes

JARAGUÁ DO SUL - Os lojistas
que deixaram de trabalhar com
cartão de crédito por descurn-

I prunento à determinação da
SeCretaria estadual dá Fazenda
devem vender bemmenos que no
ano passado neste Dia dos
Namorados. A avaliação é do
Com '

'

erClante Sandro Moretti, do
Bati - ,

cano, um dos raros estabe-
lecimentos comercias da cidade
que está aceitando pagamento
Com cartões de crédito. Moretti,
exp id: resl ente daCDL (Câmara de
Dtngentes Lojistas) e atualment�
conselheiro da diretoria da
entidad die, IZ que todos os seg-
mentos estão sendo prejudicados

• �or causa da fiscalização da
- �zenda, que proíbe o uso de
ma '

(
qUtnas que não possuem o TEF

, Transferência Eletrônica de

Fundos) e o ECF (Emissor de

Cupom Fiscal), integrados.
O dono da loja Ponto Certo, no

Calçadão, EderOtto, diz que está

oferecendo outras formas de
crediário para os clientes que'
costumavam pagar com cartão de
crédito. "Mas nem sempre a gente
consegue. Se for um cliente de
outra cidade, fica mais difícil

ainda", afirma Otto, que deixou'
de aceitar cartão de crédito no dia
14 de maio, exatamente no dia
em que a Secretaria da Fazenda

começou a fiscalização.
Os restaurantes também estão'

tendo prejuízo com a situação. O
dono do restaurante Tio Patinhas,
Wilson Abreu Ferreira, diz que

'

está perdendo dinheiro desde, que
teve que desligar a máquina, há
ummês. "Cerca de 15% dos meus

Schroeder: "É' bom atualizar"

clientes pagavam com cartão.

Consegui convencer alguns a

pagarem de outra forma, mas,

mesmo assim, estamos perdendo
clientes", lamenta Ferreira.

O presidente da CDL,·
Waldemar Schroeder, vai

implantar o sistema em sua loja
dentro de 30 dias. Como

comerciante, Schroeder também
afirma que está deixando de
vender. N a condição de

presidente da CDL ele aconselha
a todos os lojistas que façam a

atualização do sistema. "Esta lei'
existe desde 2002, mas só agora

que está sendo cobrada e não

podemos ir contra a lei", afirma
Schroeder. Seguido ele, a grande
maioria dos lojistas e prestadores
de serviço da cidade ainda não

atualizaram o sistema.

trabalhou com a gente vamos estar

repondo a lixeira". A empresa já
está providenciando um novo

lixeiro para o local. "Como

dependo da empresa que vende
não posso afirmar em quantos dias
a lixeira vai estar ali, mas acredito
'que y-m duas semanas já 'esteja
tudb certo", dissé.' ".

: .: ,,'

Policia Rodoviária Federal.

registra três acidentes na 280

}ARAGUÁ 00 SUL - Na terça
feira a Polícia Rodoviária Federal

registrou três acidentes naBR-280.
Omais grave aconteceu às 6h20, no
k:rn'44,6 envolvendo umamoto e um

caminhão.O piloto damotoCG 125 .

placas LWY 8491, Emerson'

Nogueira, 29 anos, bateu no

caminhão, um Mercedes Benz

placasMLA 1620, de Schroeder, de
propriedade de Celso Pires do Prado.
O caminhão estava parado.O piloto
damoto foi levado para o Hospital
São José. O segundo acid�nte

aconteceu no km 55,7 da 280, em
[araguá doSul. OVectraplacasMJM
0440, de [oinville, dirigidoporMoacir
Tasfinari, 42 anos, bateu na traseira
do carro For Cargo, placas AFR,
1712, dirigido porEliasMachado, 69
anos, de Guaramirim. O terceiro

acidente (colisão lateral) foi em
Corupá, no km90,7 envolvendo dois
caminhões: umMercedes Bem 710,
placas MEU 5402, de Aurora,

.

dirigido porEdilio Izidoro e oVolvo

N12, placas LYM 1997, de Brusque,
dirigido porVânioMiguel Lira.

i

O salão do Parque de Evento de Guaramirim lotou na tarde
de ontem com' a presença de cerca de 700 pessoas tom mais

de 60 anos que participaram do Encontro Anual da Terceira Idade,
promovido pelo Clube de IdoSQS Feliz Idade. Além dos idosos
de Guaramirim, participaram do encontro lnteqrantes de Clubes
de Idosos de outras cidades,da região do ltapocu.Todos dançaram,
bastante e tomaràrTl tafe 'com bolo e cuca.

loradorás de Criciúma
,e reUlao agora contam com
Unidade de Radioterapia.

'Com investimentos do Governo do Estado, foi concluída a primeira Unidade
de Radioterapia do sul do Estado. Instalada no Hospital São José, de

Criciúma, a unidade vai beneficiar toda a região, onde morammais de 500
mil pessoas. A Unidade conta com equipamentos modernos e uma "equipe
de profissionais reconhecida nacionalmente no tratamento do câncer.

É o Governo investindo em obras importantes 'para garantir um melhor
atendimento de toda a população.

.

Secretaria de
Estado da Saúde

I
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

HOMOLOGAÇÃO

Estado de Santa Catarina
,

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL

Contratada .. :

Objeto :

Valor :·

REAIS)

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA

AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS

RS 494,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO
item: 18/50

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada .. : DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA

Objeto : AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
Valor : RS 704,93 (SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA

E TRES CENTAVOs)
.

Itens 03/19/31/33/37/42/56/60

Contrato N°.:
Contratante.:
Contratada .. :

Objeto :

Valor :

Vigência :

Licitação :

Recursos :

8.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
PRESTADORA DE SERViÇOS IBIRAMA LTDA

SERViÇO DE ROÇADA E LIMPEZA
RS 129.600,00 (CENTO EVINTE E NOVEMIL E SEISCENTOS REAIS)
Início: 09/05/2005 Término: 31/12/2005
TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 9/2005

DOTAÇÃO :2014.177820015.339039
2012.154520007.339039

Contratada .. :

Objeto :

Valor :

Item:

PRATI. DONADUZZI E ClA LTDA ..

AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
RS 1.170,00 (UM MIL ÇENTO E SETENTA REAIS)
59/63/64/66/75/78

Contratada .. : SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALERS
LTDA.

Objeto : AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS
Valor : RS 6.808,55 (SEIS MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E
CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
Itém: 15/16/17/20/38/39/53/54/76/77

GUARAMIRIM, 09 de maio de 2005 Contratada .. : FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Objeto : AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
Valor : RS 7.5é7,1 O(SETE MIL QUINHENT9S E SESSENTA E
SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)
Item: '24/43/46/48/80

MÁRIO SÉRGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

Contratada .. : ANGEOMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA.

Objeto : AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
Valor : RS 436,82 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E
OITENTA E DOIS CENTAVOS)
Item: 14/49/69;70/83/84

Extrato ContratualINTEGRATOR - COM0330 .

Contratada .. : WERBRAN DISTR. DE MEDI(AMENTOS LTDA.

Objeto : AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
Valor : RS 11.570,87 (ONZE MIL QUINHNTOS E SETENTA
REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
Item: . 01/02/09/10/11/12/23/28/32/36/41/44/45/51/62/67/
68/71/74

Falecimentos
Contratada .. : DUOMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto : AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
Valor : RS 2.396,30 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS
REAIS E TRINTA CENTAVOS)
Item: 04/08/25/26/79

Faleceu às 1 0:30h do dia 06/06, o senhorVitória Banam i n i, com
idade de 69 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Vila Lenzi.
Faleceu às 18:00h do dia 07/06,0 senhor Augusto Hasse,com
idade de 83 anos. O velório foi realizado na Igreja Martin Luter e o
sepultamento no cemitério Martin Luter.
Faleceu às 00:15h do dia 07/06, o Expedicionário Sr.Antonio,
com idade de 84 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 17:25h do dia 07/06,0 senhor José Bussarello,com
idade de 76 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 02:00h do dia 08/06,a senhora Herta Piske Juliao,
com idade de 78 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila l.enzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

,

Contratada .. : FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto .: AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
Valor : RS 1.625,75'(MIL SEISSENTOS E VINTE E CINco REAIS E
SETENTA E CINCO CENTAVOS)
Item: 21/27/29/34/35/47/57/58/61

Valor Total: 35.120,62 (TRINTA E CINCO MIL 'CENTO E VINTE REAIS
E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

Contratada .. : MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS.

Objeto : AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
Valor : RS 1.968,50 (UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E

OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Item: 07/13/22/30/52/55/65/73

Contratada .. : IR DISTRIB. DE PRODUTo HbsPITALARES.
Objeto : AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
Valor : RS 377,80 (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E

,
OITENTA CENTAVOS)
Item: 05/06/40/72/81/82

MÁRIO SÉRGIO PEIXER

PREFEITO MUNICIPAL

INTEGRATOR - COM0330 Extrato Contratual

CORREIO TV
FUNDOSOCIAl.

Governo, empresas e comunidade
,trabalh,ando Ide mãos dadas.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Batman na Record
A jornalista Maria Cândida traz ao Domingo
Espetacular entrevistas exclusivas com os

atares de "Batman Begins": Christian Bale,.
Morgan Freeman, Michael Cane e Kate
Holmes. "Vocês não vão acreditar corno' esse" J

novo filme do Batman é bacana. Muito
melhor que os outros: ótimos atores, bom
roteiro e muitos efeitos especiais'; diz Maria

Cândida. Para o novo filme do homem

morcego que estréia, em circuit.o nacional,
no dia 17 de junho, foram feitos vários
Batmóveis ultra high tech (na foto, a repórter
e o carro). O Batmóvel é equipado com um

motor de 5.7 litros, 340 Hp, com •. ,

aproximadamente' 400 libras de torque. O
veículo tem 4,60m de comprimento,
pesando 2,5 toneladas. Vai de O a roo km
em menos de cinco segundos e pode pular
à altura de 1,80m, até uma distância de 18

metros, e então arrancar assim que toca o

. solo. As entrevistas vão ao ar no próximo
domingo a partir das seis da tarde.

Elbae Paulo
Elba Ramalho vai animar o "TV Xuxa" especial
de São João, que vai ao ar no dia 24. Elba já'
gravou e cantou duas músicas de seu CD de
forró: "Forrozinho bom" e "Isso aqui tá bom
demais" Quem também fez participação no

infantil foi Paulo José. O ator conta uma história
com Txutxucão.

Final feliz
o \:jalã Leonardo Vieira fará uma participação
especial na última semana da novela "Como
uma Onda" Ele será o neurocirurgião João

Gabriel.que se apaixonará pela portuguesa
Almerinda (Joana Solnado). Os dois ficarão

juntos no final da trama de Walther Negrão.

o FUNDOSOCIAL

Luagay
Se não houver uma mudança deplanos, o ,

elenco de "A Lua me Disse" vai gravar na parada
Gay do Rio, dia 26. A idéia é que as cenas sejam
exibidas nos últimos capítulos da novela

..

As empresas agora têm um papel importanttssimo no desenvolvimento de Santa
. Catarina. Com a criação do FUNDOSOCIAL, as empresas que recolhem
mensalmente o ICMS podem doar até 5% do valor do imposto ao Fundo,
obtendo um desconto sobre o saldo a pagar. Com os recursos arrecadados o

Governo poderá investir ainda mais em habitação, saúde, segurança e outras

ações que gerem emprego e renda para a população. Assim, você empresário,
estará fazendo mais pelo seu Estado e economizando os recursos de sua

empresa. FUNDOSOCIAL, Governo, empresas e comunidade tr�balhando de
mãos dadas por Santa Catarina.

Secretaria de
Estado da Fazenda SANTA CATARINA

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer • Turismo· Fretamento

__________________��n_. �,.: �, �.��__�
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MUITA GARRA

Malwee vence a Anjo corri dois
gols no último minuto de jogo
�IVATTO>

� Time jaraguaense
joga hoje, às 20h15,
contra à Univali

em Itajaí

SÁO BENTO 00 SUL - Mesmo

não jogando bem; a Malwee

venceu ontem à noite aAnjo Futsal
de virada por 4x2. Os dois gols da
vitória saíram no últimominuto de

�ogo. Éka (2), Valdin e Xande

fizeram os gols da Malwee e Duda

ePaulinhomarcaram para a equipe,
de Crieiúma. Com o resultado o

time do técnico Fernando Ferretti

abriu quatro pontos de vantagem
na liderança do Estadual da Divisão
Especial. O próximo jogo dos

jaraguaenses será hoje, às 20hlS,
contra aUnivali em Itajaí.

O jogo começoumelhor para o
time do Sul, que perdeu boas
chances de gol com Rafinha (ex
Malwee) logo no início da partida.
Aos trêsminutos de jogo, o goleiro
léo, daAnjo, lançou a bolapor cima
da defesa da Malwee e Duda
desviou de cabeçapara abrir o placar.
� time jaraguaense não conseguia
�riar chances de gol e pecavamuito
namarcação.O alaAriel tentou sair
jogando, mas Paulinho roubou e

marcou o segundo para aAnjo.

AÁDIQ ;:
414QAGU.l

Malwee enfrentou a Anjo em São Bento do Sul e disparou na liderança do Estadual da Divisão Especial

Depois do intervalo, Ferretti
colocou o goleiro Marcinho, para
melhorar o passe na saída de bola.
Fio arrancou com a bola e foi
derrubado pelo goleiro Léo dentro
da área. Na cobrança do pênalti,
Ékamarcou seu primeiro gol contra
o ex-clube. O empate saiu depois
de urna roubada de bola de Valdin,
que avançou pela direita e chutou
na saída de Léo. O jogo
permaneceu equilibrado até o final
e somente no último minuto a

Malwee conseguiu marcar, depois
de perder várias oportunidades.
Num bate-rebate na entrada da

área, a bola acabou sobrando para

Pachequinho e Gralha chegam
eWilliam acerta com a Grécia

William (à frente) viaja ainda esta semana para a Grécia

Jaraguá do Sul - O entra-e- ,cidade maravilhosa que é Jaraguá
sai Continua no Juventus. do Sul e para a torcida do [uve,
Enquanto os jogadores principalmente, venho agradecer
rece '

PClonam os novos reforços, os pelaminha passagem nesse clube
rn' 'Pelas achequinho e Gralha, eles ' maravilhoso que é o Juventus",
tamb'

,

em se despedem do lateral- disse o jogador, que viaja esta

direitoWilliam de Matia. Com 21 semana para fazer exames médicos
anos wuu f d

' ,

, 1 Iam estava por e, no im o mês, começa.a pre-
el\lpréstimo no tricolor e foi temporada.
negOCiado com o Skoda Xanthi O meia-atacante Sérgio Reis
FC, da Grécia, que disputa a de Jesus Valentim, oPachequinho,
Prtmeira di '- d C d F SP. 1 b
G

ivisao o ampeonato vem o rancana- ,c u ,e que
rego e também a Copa da Uefa. caiu para a Série A3 do
S '

AI '

egundo o diretor de futebol, Campeonato Paulista. O jogador
s
,Clt Pradi, a negociação para a 'começou nas divisões de base do

]alda do jogador foi amigável e o [oinville, onde ficou por dez anos.
u\,entus acertou com o Em 1996, foi campeão sergipano
proCutad '

b E 998 1ar e com o Figueirense com o Ita aiana. m 1 vo tau

,que é dono do passe deWilliam. O para.Santa Catarina e foi um dos
logado '

d 1,

r envlOU um e-mail para o destaques do Esta ua no extinto
Slte ]Uventus Jaraguá agradecendo Atlético Alto Vale, de Rio do Sul.
o ap

,

d Sala que recebeu em Jaraguá O jogador já teve passagem pelo
o ui "p d. ara to as as pessoas dessa Brusque.

Xande, que chutou forte pata virar
o placar. A Anjo partiu para o

ataque e quase marcou, mas no

contra-ataque, Éka fez seu segundo
gol na partida, deixando o placar

,

em4x2,
Em entrevista à Rádio Jaraguá

depois da partida, Ferretti disse que
as ,dimensões da quadra
atrapalharam o rendimento da

equipe. "Mas nos superamos, A
vontade prevaleceu numa noite

que foi péssima". Para o jreinador, a
garra da equipe foi o que definiu o

resultado. "Ainda bem que deu

tempo", comentou. Para o jogo de

hoje, ele prevê uma postura

diferente do time. "Vamos jogar
numa quadra maior. Amanhã

(hoje) será outra história", concluiu.

Santa Catarina 'sediará etapa
do mundial de Mountain Bike

FLORIANÓPOLIS

Federação Catarinense de
Ciclismo fez ontem o lan

çamento oficial da Copa dó
Mundo de Mountain Bike. O
evento será realizado pela
primeira vez na América do Sul,
de 29 junho a 3 de julho, no
complexo instalado no Parque'
Unipraias, emBalneárioCamboriú.

O presidente da Federação,
João Carlos Andrade, destacou
que das no�e etapas pro

gramadas para a Copa do
Mundo, apenas três têm na

programação todas as -mo

dalidades, e urna deras será a do

A Brasil. Mais de 500 atletas de 35
países' da elite mundial deste

esporte disputarão Cross

Country, Four Cross e Down

Hill, as três categorias escolhidas.
pela União Ciclística Inter-.
nacional.

A região estará representada
pelo atleta de Schroeder Markolf
Berchtold, considerado um dos
melhores ciclistas de Down Hill
da América" Latina. A

competição conta com o apoio,
do Governo do Estado, por meio
da Secretaria de, Cultura,
Turismo e Esporte e Prefeitura
de Balneário Camboriú.

Os alunos C!O Colégio Marista São luís se reuniram na noite
de ontem para a abertura da 22" Olimpíada Champagnat. Os
jogos começam hoje e seguem até no sábado e fazem parte
das festividades do colégio, já que junho é o mês dedicado a'

São Marcelino Champagnat, fundado da Congregação Marista.

I LINHA DE FUNDOI________,�--"'I ,

.

JULIMAR PIVATTO
•

Contratações
Depois de anunciado, as contratações dos meias Gralha e

Pachequjnho, a diretoria do Juventus continua atrás de outros

nomes para reforçar o elenco. Segundo o diretor de futebol Alcir

Pradi, ele está procurando mais três jogadores: um zagueiro, um
meia e um atacante, por solicitação do técnico Itamar Schüller. A
outra necessidade que surgiu com a saída de William de Mattia é

Rde mais um lateral-direito. O jovem atleta, de apenas 21 anos,

tem um grande futuro e saiu elogiado pela diretoria do tricolor:
"Ele tem uma boa índole, coisa rara no futebol'; disse Pradi.William
sempre demonstrou interesse nos treinos e é uma boa promessa.
Fica a torcida para que ele tenha sucesso na Grécia.

v

iJ

São Paulo
Para suprir as perdas dos
atacantes Luizão, que foi
para o Japão, e de Grafite,
com uma lesão no joelho, a
diretoria do São Paulo
anunciou a contratação do
meia-atacante Rich�rlyson. O
ex-jogador do Santo André se

apresentou ontem de manhã
no CT da Barra Funda Quem
saiu perdendo nesta história
foi o Palmeiras, que contava
com a contratação do jogador,
que já tinha feito exames

.

médicos no alviverde.

Horários
A FCF divulgou ontem a

mudança de horários para
algumas partidas do
Campeonato Catarinense da
Série A2. Com a alegação de

que no inverno escurece

mais cedo, os jogos da tarde

passaram das 16h para as

l Sh, Somente as cidades de
Jaraguá e Brusque optaram
por meia hora mais tarde, às

. 1 sh30. Só que o jogo do
tricolor dorninqo agora
contra a Chapecoense foi
confirmado para as quatro da

tarde, em Chapecó.
Dando adeus

Metropolitano
o time de Blumenau

.

contratou o meia Jé, que
estava no Atlético Herrnann
Aichinger. O jogador foi duas
vezes viee-campeão
catarinense com o time de
Ibirama e já teve passagens
pelo União de Tlmbó.e pelo
Deportlvo Pereira, da
Colômbia. Jé, que tem 26
aose 1,78mde altura e 79

quilos, já treina' com o

Metropolitano.

Quem pode estar se

despedindo do Brasil ainda
este mês é o atacante do
Cruzeiro Fred. Segundo o

seu irmão ,e procurador,
Rodrigo Chaves, um clube

europeu ofereceu uma

proposta "irrecusável': Os
valores girariam em torno de
US$ 300 mil por mês (cerca
de R$ 780 m,il)� Mas o.diretor
de futebol do Cruzeiro,

.

Eduardo Maluf, disse que
desconhece o fato.

I
I

julimar@terra.com.br _.1
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Estado de Santa Catarin�
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMlluM

AY_ISO DE LlCITAÇAo

Processo Adm. N°.:�6/2005
Edital:TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 26/2005

Tipo ': Menor Preço/Por Item
Objeto: AQU ISIÇÃO DETUBOS DE CONCRETO.

,

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Vinte e quatro de Junho de 2005
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas dodia Vinte e quatro de Junho de 2005
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e
horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30
às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 09 de junho de 2005

ZENITA M. KRUEGER
-,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005 I

",

I
INTEGRATOR - COM0200

Aviso de Licltaçio

INTEGRATOR - COM0330 ExtratoContratual

Estado de Santa Catarina

II
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA.RAMIRIM

II EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N°.:
Contratante.:
Contratada .. :

Objeto :

Valor :

REAIS)
2005

Licitação ..... :
18/2005

9.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
L.T.WONSIEWSKI & ClA LTDA. ME

AQUISiÇÃO DE BARRO E AREIA
RS 32.160,00 (TRINTA E DOIS MIL E CENTO E SESSENTA

Vigência ..... : Início: 13/05/2005 Término: 31/12/

TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: J
- �Recursos ..... : DOTAÇAO :2014.17782001 p39030 '"

�
GUARAMIRIM, 13 de maio de 2005

MARIO S�RGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

,\
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com
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F'estival Alternativo

• Está confirmado! À 3a edição do Festival Alternativo, que acontece nos dias 8 e 9 de julho, no Parque
Múnidpal de Eventos.ern Jaraguá do Sul (SC), terá atrações de renome nacional. Além das mais de 30

bandas da região e de aproximadamente 10 djs, o evento contará com a presença das bandas gaúchas
Tequila Baby,na sexta-feira (8),e Acústicos eValvulados,no sábado (9).
; Já o"Preview do Festival Alternativo" está marcado para o próximo sábado (11), a partir das 22 horas,

também no Parque Municipal de Eventos, onde estarão se apresentando as bandas Frade Negro,Witness,
Hiperion, Lethal e Sky Riff, além dos djs Alldo, Erri Klug e Sun. Os ingressos para o Preview podem ser

adquiridos, a R$ 5,00; nas lojas Center Som (Calçadão e Shopping Center Breithaupt), Agito lnstrurnentos
Musicais,com as bandas participantes do Festival é na Escola de Música BichoGrilo.

Novidade Moda inteligente para jovens antenados, com idéias consistentes e

irreverentes. Este é o conceito de criação de ima�em que os irmãos Alexandre,
Adriano e Camila lódice propõem para sua recém-lançada marca lolo.que por
São Paulo e Rio de Janeiro já é motivo de alvoroço entre o público fashion.

A coleção de inverno; algo caracterizado como "bangue bangue à

japonesa" brinca com o mix dessas duas culturll.s, e traz iriusitadas e criativas

peças tanto para o público masculino quanV}> o feminino. Os .elementos
aparecem em trocadilhos visuais, como a cor laranja da costura, jogadas com
etiquetas e cores impactantes e contrastantes.Osjeans,quemerecem atenção
em especial, surgem com característíêas vintage, como a marca bordada e

costuras com largura bem fina.A marca loio pode serencontrada-em Jaraguá
com exclusividade na loja Addict.Conheça a coleção:www.ioiobrasil.com.br.

SCARI SCAR.II
Para integrar ainda mais o espaço do Piano Bar

ao projeto, a Quinta Cultural desta semana

acontece apenas no ambiente comandado pelo
chefe Rodrigues e sua equipe. A atração da noite
será omúsico Enéias Raasch, que por seu talento e

seleto repertório, representa muito bem a essência

que são essas noites especiais de quinta na SCAR.
'
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Happy hour a partir das 18 horas. Informações
pelos telefones (47) 370-6488 e275-2477.

Em comemoração aos seus 49 anos, a SCAR

promove em seu Grande Teatro, neste sábado dia
11, Concerto com a Orquestra Filarmônica de
Jaraguá do Sul, formada atualmente com 60

componentes com regência do maestro Daniel
Bortholossi.

Ingressos já estão sendo vendidos na

Secretaria da SCAR, com poltronas numeradas.
Início às 20h30.Valor da entrada inteira:R$20,OO.

Programando-se
A agenda da Combat não pára. Além do evento marcado para dia 17 de junho, o promoter da casa

Chico Piermann anuncia para dia 25 domesmomês uma balada que será inesquecível/com a apresentação
de Renato Cohen em sua performance especial intitulada "Night Life Music Show", onde além de tocar

junto a outro DJ,será acompanhado por saxofonista, pianista.e bateria eletrônica.lm perdível.
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QUINTA-FEIRA,9 de junho de 2005

Debora Breithaupt, Pauline H.Menegotti, Nayara Zanotti, Fernanda Zonta e Claudia FOlchi�
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