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ATENDENDO QUEM PRECISAATENDENDO PACIENTES ATENDENDO CRIANÇAS

Esta mulher é uma das integrantes da Associação d�'" As creches deJaraguá dó Sul devem abrir pelo menos Depois de dois anos, o cadastro para atender a 5 mil
Doadores de Carioinhas que percorrem '·0 país par�;;:�;('"t:nais 900 vagas para os pais que precisam trabalhar e famílias carentes de Jaraquávai ser unificado. Assim vai
ajudar as pessoas que precisam de sanque. Ontem fOj"�
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não têm onc!� deixar os filhos. Algúmas já estã� em
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.

dente de um acordo com O'S

partidos afins, apostando na

ampliação dos apoios no

segundo turno. Mesm�
estratégia que deve ser

adotada pelo PP. Os

pequenos partidos conti

nuarão orbitando o planeta
eleição na expectativa de
serem percebidos pelos
eleitores e de pousa-rem
em cargos públicos.

Apesar do embate parti- .

dário nacional e de alguns
lances previsíveis, o xadrez

político no' Estado começa
'a ser jogado. As CPIs - as

instaladas e as que serão

criadas - corri certeza

influenciarão as articula

ções e os acordos. Todavia,
os espaços já estão de li
mitados. A única garantia
é que haverá conchavos,
negociatas e distribuição
de "presentinhos" para os

eleitores, que mais uma vez
votarão movidos pelo
marketing.

(

FRASES

A velha cantilena
I
I

eleições" a declaração soa

mais como jogada de
marketing do que intenção:
O espectro político em Santa
Catarina inviabiliza uma

candidatura do PDT, ainda
que se calie a outras legendas,
como o PTB, por exemplo. Na
realidade, sabe-se que o

tempo é de avaliações e

teI_ltativas de composições. O

segundo turno, negociando
cargos nos escalões do

governo. Se. optar pela
coligação com o Pp, além de

disputar a cabeça-de-chapa
com o ex-governador
Esperidião Amin, corre o

risco de não ir para o segundo
turno ou de ver novamente

PT e PMDB unidos para
derrotá-los, ficando mais

... O lançamento de candidaturas próprias
não passa de estratégia política para abrir os
canais de negociações entre os partidos

lançamento de candidaturas

próprias não passa de

estratégia política para abrir
os canais de negociações
�ntre os partidos.

N o caso do PFL, a

possibilidade de disputar as

eleições com chapa-pura
atende a outros interesses

políticos e estratégicos. Com
o quadro eleitoral indefinido,
o lançamento de candidatura
própria visa permitir apoio no

quatro anos longe do poder
no Estado. O PFL tem DNA

governista e ojeriza à

oposição.
A aliança FMDB e

PSDB desta vez será

integral, o que não acon

teceu em 2002, quando
parte dos tucanos declarou
apoio e fez campanha para
Arn in candidato à

reeleição. O PT vai para a

disputa a eleição, indeperi-

(.

i' "Ela tem uma personalidade forte, um lado macho naforma de imprimir gestão. Ao mesmo tempo
: ela é uma mulher.. E isso é bom para civilizare educar um pouco os aqentes políticos brasileiros':
�

.

.1

b. 00 ministro da Cultura', Giíberto GH,elogiilndoáS posturas firmes da nova ministra da Casa Civil, Dilma Roussef,que durante a
, ,.. ,

/

oi ditadura ficou presa por dois,�nos (,19.70-,72,) e foitorturada por 22 dia.s.'-l", '

_ " •

I Fatos & �essoas I-, Fernando Bond

I
I

I porta aos empresários
, jFIOrianÕPoLiS

- o presidente do Badesc

(Agência de Fomento de SC), Renato

/VI lanna, que estará fazendo palestra em

Jaraquá no primeiro dia de julho,

lanunclou ontem que O' banco está
colocando à mão dç empresariado
Icatarinense, com recursos próprios, mais

[uma linha .de crédito: o Badesc/>
Competividade. Como o próprio nome

Já diz, tem como objetivo principal
melhorar a competivldade das empresas
catarlnenses. através da injeção de

.

recursos que vão de RS 30 a 500 mil, para
aumento da utilização da capacidade
instalada, com 24% de juros ao ano, 28
meses para pagar e três meses de
t:arência. Podem requisitar Badescl
'Competividade- empresas de qualquer
'porte. com atuação nos setores indústrial,
1:omercial e de serviços, que, preferencial
mente, sejam ou tenham sido clientes do
::;

J3adesc nos' últimos cinco anos, com

(pistórico mínimo de 24 parcelas, de
�amortização e que não tenham apresen
.tado inadimplência superior a 45 dias.
[Aqui na região as empresas interessadas
.devern procurar pela gerência regional
('do Badesc em Joinville.

Bons vendecfores
Empresários .de expressão de Jaraguá do
Sul e região estão pondo a mão na massa

e tomando a iniciativa de vender aos

amigos os convites para a Noite ,

-

Comemorativa dos 86 anos do Correio do

Povo, no dia 10 de julho, no Baependi. É
que toda a renda da venda de ingressos
(R$ 25 antecipado) vai ser destinada ao

Rotary Club de Jaraguá para construção
da creche no Bairro Boa Vista. O evento

terá também uma palestra do presidente
do Badesc, Renato Vianna, sobre o

momento econômico e linhas de crédito.
Os convites podem ser comprados
também na sede do Correio do Povo

(Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira,
246 - centro) ou pelo fone 371 1919

(com entrega em casa ou escritório).

Badesc abre nova Seguro no campo \

Encontram-se em análise na Comissão de
Trabalho da Câmara dos Deputados, projetos
de autoria de parlamentares catarinenses
que tratam do aéesso do trabalhador rural ao

seguro-desemprego. São propostas são dos

deputados Adelor Vieira (PMDB) e Paulo
Bauer (PSDB).Atualmente, a Lei 8900/94
estabelece que só tem direito ao benefício o

trabalhador demitido que tiver

permanecido por pelo menos seis meses

no último emprego. O PL 5332/05 do

deputado Adelor Vieira (PMDB) determina
que, no caso dos trabalhadores rurais com
contratos inferiores a seis meses. poderão
ser concedidas até duas parcelas do

segu ro-desemprego.

Disque-denúncia
\ Escolas públicas de todo Estado estão sendo

preparadas pela Secretaria da Educação para
implantar o projeto Disque-denúncia contra a

violência e abuso sexual infanto-juvenil,
, aprovado em janeiro deste ano e lançado na

segunda na Assembléia Legislativa. O núme
ro do telefone para denúncias vai ser 0800
990500 ou do telefone do conselho tutelar
do município onde se encontra a escola.

i'

-

Nova chance de ajudar
Ficou para este sábado a Campanha da
Solidariedade programada pela dupla
sertaneja Martin e Josiel em

Çiuaramirim. O ad�amento aconteceu por
causa da chuva no fim de semana. A

dupla da rádio 104.9 FM conta com apoio
do Corpo de Bombeiros Voluntários e dos
Guerreiros Missionários da Última Hora

para recolher os donativos nos bairros.
Com uma carro do CBV e um caminhão
cedido pela empresa Tránsmagna, eles
estarão batendo de casa em casa para
apanhar agasalhos, comida não-perecível
e objetos usados.

Escalou bem
o presidente Lula talvez até tenha agido
de forma subconsciente, mas acertou em

cheio ao levar Dilma Roussef para o, seu
lado: nas horas difíceis, nada como uma

mulher firme e inteligente para pôr as
coisas no seu devido lugar.

.

fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Ato de coragemI .

I o governo do Estado deu

início à costura política para
ks eleições do próximo ano.

� Palácio Santa Catarina fez

hegar ao PSDB que a vaga

I
e vice está reservada aos

�ucanos. Inclusive já sondou

� deputado [orginho Mello e

p secretário de Turismo,

pilmar Knaesel - que

��:��r::���:�e��:[;:s�a�
b.ão aceite o convite para

compor com o governador
Luiz Henrique. No arco das

alianças do PMDB está o

PFL. Todavia, o partido
avisou que o aliado pre
ferencial é o Pp, mas que
poderá lançar o prefeito de

Lages, Raimundo Colombo,
tomo candidato ao governo.
( Aproveitando o clima
eleitoral antecipado, o

presidente estadual do PDT,
Manoel Dias, assegurou que?

Õ partido terá candidato
próprio ao governo do Est�do.
/,\ mais de um ano das

r

. O CORREIODO POVO
Diretor

Francisco Alves

Existem temas que geram a mais harmoniosa
unanimidade, nepotismo é um desses, bem como a

questão do desarmamento, poucos defendem.

, ,

publicamente, aquele ou pregam contia este, porém, é
sadio sempre refletirmos sobre todas as unanimidades ,

atémesmo como atenção a famosa frase do dramaturgo
Nelson Rodrigues, "Toda unanimidadde é burra".

Sendo' esta máxima uma verdade, que tal
reavaliarmos cuidadosamente a questão do nepotismo?
Comecemos a considerar que, esta.prática não é em si
um erro, não encerra em si própria ummalefício, tudo
que já se tenha dito contra o nepotismo se fez devido
ao seu mal uso. O erro não reside em se nomear

parentes para cargos de confiança na seara das i
,

instituições públicas, o engodo não é o legislador,
.

ou o titular do executivo ou agentes do judiciário
se cercarem de familiares para exercer funções
restritas, de fato, não é este o problema. Qualquer
um que brade com desenvoltura exigindo leis que
cerceiem as práticas nepóticas, fariam uso das
mesmas ao ocuparem cargos que os possibilitassem
a isto, e assim o fariam pela pura necessidade de
terem ao seu lado auxiliares dignos da mais alta
confiança.

Portanto, sem dúvida alguma, é a prática
delinqüente e absurda de contratar parentes
desqualificados que causa indignação, é evidente
que é o uso criminoso damáquina pública que gera
a revolta, mas, é bom frisar, não é uma simples lei

que impedirá tais ocorrências, quem assim age

conseguirá burlar toda e qualquer lei facilmente,
os métodos serão os mais variados, criatividade não

falta-e nunca faltará a quem agede má fé.
E�tão, o que fazer? Como coibir a má gestão da

coisa pública? Certamente não é criando mais uma

lei e'muito menos atacando causas erradas, é isto

que querem fazer aqueles que defendem tão

veementemente os projetos anti-nepotismo, então,
fica a pergunta, porque fazem isso? para agradar a

opinião pública? para desestabilizar a administração
do inimigo político? Ou porque, de fáto, acreditam
que estão usando os meios corretos?

É difícil acreditar que, no caso dos vereadores
que votaram a favor do projeto contra o nepotismo
na câmara de Jaraguá do Sul, haja algum ingênuo
ou mal informado, portanto, podemos cortar a

última das opções acima citadas, restam duas, o

tempo e a dinâmica da política nos mostrarão qual
a verdadeira intenção destes zelosos guardiões da
lei e da moralidade ..

Por fim, quero congratular os vereadores Afonso
Piazera Neto, Pedro Garcia, Ruy Lessmann, e

Ronaldo Raulino, que ajudaram o sepultamento do

projeto, agiram destemidamente, sem temer as

retaliações maliciosas, oportunistas e estúpidas, e

querópárabenizar a vereadora Maristela Menel que,
na sua exposição de motivos esclareceu
objetivamente; corajosamente, e inteligentemente
porque deu seu parecer contrário ao projeto, baseou
o na. inexistência da proibição ao nepotismo na

Constituição Federal. O fez sem medo de ser

coerente, sem hipocrisia; demonstrou zelo pela
cidade, o fez compreendendo qual o seu papel corno
representante do povo e defensora dos interesses dos

cidadãos; com seu procedimento demonstrou não
se preocupar com o resultado das umas no próxirno
pleito, mais ainda, agindo como agiu fugiu da

unanimidade burra. Parabéns, vereadora!

NeumaOliveira

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo�; !

fonte Time's New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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... Promessa ... Água fria
o secretário de Saúde de Jaraguádo Os tucanos de Jaraguá do Sul

Sul,Alfredo Guenther, prometeu para elegeram, no domingo, o vereador

as próximas semanas solucionar os Eugênio Garcia para presidir o diretório

p�oblemas de atendime,nto nos local, mas deixaram para sexta-feira a

postos de saúde do município com o escolha dos outros integràntes da

fim do processo de contratação de executiva -. Pode? De acordo com

nove médicos.
.

filiados, o estatuto do PSDB não

Ele garantiu ainda que a secret�ria {', permite tal arranjo.rSe o Antônio

pretende adotaro"Protocolo de conduta" .�_ '(An�ônio Eckert, candidato derrotádo

para control;;lr a freqüência dos p�?fissio- 'à presidência] recorrer na Justiça,
nais nos postos de saúde, A população anula a eleição'; garante um deles.

. aguarda esperançosa os'novos tempos" Apesar das declarações em contrário,
porque o atendimento nos postos de muita gente garànte que a unidade

saúde, quando existe, é ruim. não existe mais,

... Motores
oGrupo Weg lançou recentemente a Extra

Long Life, nova linha de motores elétricos

para atendera indústria de processamento
contínuo. Desenvolvidos especialmente
para maximizar a confiabilidade e a

produtividade dos equipamentos, os novos
motores elétricos apresentam baixos níveis

de ruídoe vibração, alta precisãomecânica,
maior tempo de vida útil, redução nb

consumo de energia, melhor desem
penho e baixa manutenção.
Os motores da linha'Extra Long Life são

produzidos no parque fabril li, em Jaraguá
do Sul>

... Estratég�a
Ontem, o deputado Roberto
Jefferson (PTB) acusou o PSDB de
usar dinheiro do caixa 2 nas eleições.
Nas últimas semanas, o parlamentar
carioca tem disparado contra tudo e

contra todos - sem-provar nada.
Ao transformar-se numa metralhadora

giratória, Jefferson adota a estratégia
de ser o desafeto da maioria dos

deputados, colocando-os na condição
. de suspeitos para julgá-lono processo
de cassação. Na mídia, já saiu da

posição de investigado por fraude para
a de vítima.

... Computador
o programa' de inclusão digital
"Computador Para Todos" - o antigo"PC
Conectado'; - do governo federal, entrou
em vigor na semana passada, com a

publicação da "MP do Bem': O projeto,
-

que tem como objetivo ampliar o

número de usuários com acesso a

micros e à Internet, isenta de PIS e Cofins

máquinas de até R$ 2,5 mil e

disponibilizamáquinas com preço 10%
menor que o praticado .

A redução da carga tributária pretende
combater a sonegação fiscal, estimada
em 70%.
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RECOMEÇA A POLÊMICA

'Projeto quer facilitar a abertura
do comércio aos domingos

."\.' -r,'

CAROLINA TOMASELLI

� Projeto quer que os

ernpreqados e os
patrões decidam
sobre o funcionamento

]ARAGUÁ DO Sl,JL. - Os
vereadores Ruy Le ssrnann

(PDT) e Ronaldo Raulino (PL)
entraram com um projeto 'na.
.câmara .de Vereadores para

. I

que os comércios possam abrir
'aos domingos e feriados,
'mediante um acordo entre os
sindicaras patronais e de

, trabalhadores das categorias
,

sbrangídas. O projeto foi lido na
sessão de segunda-feira é

,

enca,minhado para as comissões

pennanentes da Casa.
A Lei Federal determina

que o funcionamento dos
estabelecimen tos industriais,
comerciais e prestadores de
se,rviço compete aos municípios.
Em Íaraguá do Sul; a Lei

Municipal em vigor é de 13 de
novembro de 1997 e permite
que 0 comércio abra, no

máximo, em 13 domingos do
ano, "Com essa nova lei, o

comércio vai termais liberdade.
O sindicato patronal negocia
com'o laboral e, entrando num

acordo, o estabelecimento

poderá abrir", explicou Ruy
Lessmann,

'

O artigo.345 do projeto diz
'. que "Nos estabelecimentos

industriais, comerciais e

prestadores de serviço os dias de
funcionam�nto e o horário de
abertura e fechamento são

livres, observados os preceitos
'de Legislação Federal que
�egulãm a duração � as

condições de" trabalho, bem

como, ao disposto na presente
Lei". No parágrafo' seguinte
complernenta que

"
... somente

.será permitida a abertura em

domingos e feriados se

devidamente acordado com os

sindicatos dos trabalhadores das

categorias abrangidas, ou no .

caso da não existência de

sindicato, pela federação ou

confederação respectivas".
Segundo Lessmann, o/que

se pretende com o projeto é que.
a atividade comercial não seja
subordinada à administração
pública. Na opinião dele, a

decisão sobre abrir ou não aos

domingos e feriados deve partir
de uma negociação entre patrão
e empregado. "Eu creio que
este projeto vai trazer benefícios
econômicos. Existem casos .de
funcionários que fazem banco'
de horas, mas sempre tem

CESAR JUNKES

Lessmann: "Projeto é polêmico, mas deve ser visto com profundidade"
aqueles que querem fazer hora
extra para aumentar a renda. O

próprio comércio vai passar a ter
liberdade de ação para discutir
isto", disse.

O vereador também lembrou

que o diretor da CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas),
Waldemar Schroeder, parti;
cipou da sessão de segunda-

feira para apresentar as

atividades da entidade e se

mostrou favorável à proposta.
"Ele (Schroeder) viu a matéria

com muita propriedade e disse

que o comércio não tem nada
a se opor para dar um aporte
melhor tanto para o empregador
quanto para o empregado",
disse Lessmann.

Pacientes renais e com' câncer não precisam mais pagar ônibus
]ARAGUÁ DO SuL - Dois

projetos de lei apr-ovados �a
sessao de segunda-feira
beneficiam os portadores de

.
doenças graves e possibilitam
desenvolver ações preventivas
'Contra o câncer. O projeto "do
prefeito Moacir Bertoldi (PL),
aprovado em segunda discussão,
aUtoriza um convênio de R$102
rui! entre o município e � R�de
Femirjina de Combate ao Cân
cell através do Fundo Municipalde Saúde.. '

"

.o.repasse será feito em doze
.

par�eIas de R$ 8,5 mil que .será
aphGad" "d 'I' '--,�o no esenvo vimenrode
ações preventivas de comb�te ao

Câncer; através de atendimento"
assl' "

,
. �;

, Sten,cla, onentaçao e
aco ". ,,'

'

.Ó» rnpanh�mento gratuitos a I

COI'll�riidade, por profissionais
��pecialistã� na área" bem; abulo
"eal' .

v
.

: "

.

,', ",'
lZação e coletàde,mater).ªl para

... (, ',' .� . .

exames preventivos".
Outro projeto, do vereador

Ronaldo Raulino (Pt), aprovado
em primeira votação, isenta do

pagamento da tarifa nos

transportes. coletivos urbanos, os
pacientes renais que fazem
hemodiáli�e e as pessoas com

câncer em tratamento de

quimioterapia ou radiote

rapia. Conforme o artigo pri
meiro, a empresa que detém

permissão para explorar o-sistema
de transporte: de passageiros no

município será obrigada a

conceder a isenção da tarifa. Para
obter o benefício será preciso
comprovar a doença com atestado
médico e ser cadastrado na,

empresa Viação Canarinho, A,
isenção é valida apenas durante o

'

período de tratamento.
Depois de aprovada pela

segunda vez naCâmara, o projeto

precisa ainda ser sancionado pelo
prefeito. A vereadora Maristela
Menel (sempartido) destacou que
o projeto resolve uma das oito

prioridades apontadas pela Rede
Feminina relacionadas aos direitos
dos pacientes oncológicos .. São
elas: primeiro o transporte coletivo
- que com a lei deverá ser

solucionado - seguido do transporte
coletivo para radioterapia em

Joinville, dignidade no

ate�dimento do INSS em relação
às perícias, agilidade nos exames

do SUS, criação da associação dos
pacientes portadores de câncer,
agilidade na liberação dos.
analgésicos pela rede pública,
especialmente a morfina e

agilidade nas cirurgias de

reconstrução da mama.
Outros dois projetos do

Executivo que tramitam na Casa
autorizam' o ,repassé( de re-

cursos aos hospitais Jaraguá e São

José, através do FundoMunicipal
de Saúde. Um deles autoriza

convênio com o Hospital e

Maternidade Jaraguá, no valor de
R$ 1,27,milhão, em doze parcelas
mensais. Os recursos serão'

destinados-à manutenção do

plantão médico pediátrico em

pronto-socorro infantil, plantão
em UTI infantil e neonatal e

plantãomédico obstétrico, todos
24 horas, inclusive nos finais de
semana e feriados.

Já o outro projeto vai repassar
em doze meses o valor de R$ 1,67
milhão à Sociedade Divina

Providência, mantenedora do

Hospital e Maternidade São José,
palra a manutenção do plantão
24 horas, que atende a'

população nas emergências de

pronto-socorro e no plantão
médico daUTI.

Lula rebate as denúncias de

corrupção em longo discurso
LUIZIÂNIA - Num discurso de �

50minutos durante encontro sobre

agricultura familiar, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva foi
enfárícoao rebater as denúncias
de corrupção, afirmando que

ninguém tem mais autoridade
moral e ética do que ele para
transformar o combate à corrupção
numa prática cotidiana, e não

apenas numa bandeira.
Lula dissequenenhum governo

naHistória republicana fez sequer
20% do que seu governo está

fazendo no combate a

irregularidades na administração
pública. Irônico, o presidente
afirmou que aqueles que torciam

contra o governo agora agem com

medo 'da' reeleição. "Tem gente
incomodada. Os que torciam para

que fosse um desastre o meu

'governo ,agora estão com medo é

da reeleição. Antes eles falavam

que tinha ministério demais,
secretarias demais, depois que

quebraram todas as barreiras
resolveram quebrar a questão ética
e tudo isso por conta de um cidadão

Ode terceiro escalão dos Correios (o
ex-chefe do Departamento de

Contratação de Material dos
Correios Maurício Marinho) que
pegou R$ 3 mil, mas ninguém tem

mais autoridade moral e ética do
que eu para fazer isso, para
transformar a luta contra a

corrupção não em bandeira, mas
em prática cotidiana", discursou.
Lula disse que a oposição está com
pressa de antecipar o debate
eleitoral; "mas como ainda não estou
candidato, tenho uma função a

)

1

cumprir". Segundo ele, "omandat6
,

para quem está no governo é curto'[
.

mas para quem está na oposição é
uma eternidade". O presidente
repetiu por várias vezes que as ações
de seu governo estão incomodando
a oposição. "Eu sou a negação d�
ritual histórico. Eu tenho aminha
origem. Estar aqui com vocês
incomoda, faz a diferença'f
dis�ursou. �

Lula disse ainda que todas as
denúncias serão investigadas, não
importando quem sejam os suspeitos�
mas sem bravata: "Todos serão I

,

investigados, mas sem bravata. Já vil
�er .eleito um presidente da!

I

República caçador de marajás el

depois a gente viu o que aconteceu.!
Eu tenho vergonha na cara e ai
gente aprende isso dentro de casa.1Já fizmuita bravata, mas agora so�
presidente".

• No discurso, Lula só citou as

denúncias envolvendo os

Correios, ignorando as

acusações de envolvimento
do PT e do ex-ministro José
Dirceu no pagamento de
mensalões na Câmara.

• Lula resolver falar da

crise depois que o

presidente da Contag,
Manoel dos Santos, e o

presidente da CUT, Luiz
Marinho, fizeram discursos
defendendo o governo.

(

Jefferson acusa deputado de se:'
de envolvimento no 'mensalâo' _:

. .

BRASÍLIÁ - "Esse Roberto

Jefferson é um psicopata, leviano
e irresponsável", reagiu o deputado
João Pizzolatti (PP) que assistiu

ao programa "Roda Viva" em

Brasília, no qual, em entrevista o

ex-presidente do PTB o acusou de
envolvimento com a distribuição
do mensalão: Jefferson disse que a

Comissão de Minas e Energia,
então presidida por Pizzolatti era
ponto de distribuição do mensalão
aos parlamentares. A informação
também foi publicada na edição
desta semana da revista \'isto é".

E�bora se confesse irritado
pelas acusações "sem provas que o

partido vem sofrendo", Pizzolatti
disse estar absolutamente

despreocupado com a questão do
-

mensalão. "Não existe, nem nunca

existiumensalão no PP e diz�r que
os cafés dá manhã que

promovíamos todas as quartas;
·feiras na comissão servia para atrair
deputados é, no mínimo, uma
brincadeira de mau gosto".

Pizzolatti observou ainda que. I

o deputado Jefferson "primeiro
atirou no Pedro Henry, depois no
Pedro Correia e agora nó José
Janene. Depois disse que o

mensalão era distribuído na casa

deles, depois na liderança e agora
na comissão". Isto, segundo o

parlamentar catarinense "demons
tra que ele quer envolver um
I' ,

número cada vezmaior de pessoas
� de locais, para confundir". "Nó
meu caso, nem entendi direito 6

que ele quis dizer; se eu recebi�
ou pagava o tal mensalão ...

"

I
1
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POR MARCOS AUGUSTO PORDEUS DE PAULA

.... Contratos internacionais: cuidados perigosos
o dia-a-dia do comércio impõe aos participantes desse agitado 'jogo'
cuidados essenciais para que o objetivo da sua atividade negociai (LUCRO)
seja alcançado. Como em um jogo de xadrez, as partes estudam cada
movimento uma da outra, na busca pela maximização de seus resultados.
Uma das melhores formas de'minimizar os riscos da atividade ecónômica
é a celebração de um CONTRATO, que nada mais é senão um acordo de
vontades entre duas partes que, tendo aspirações distintas, convergem
nas num único objetivo, realizando o pacto.
Importa observar que para se reconhecer a existência de um contrato, não
é necessário que as partes tenham assinado nada! Basta existir um ACORDO
DE VONTADES, que pode se manifestar por escrito (fax, e-mail, etc.) ou
mesmo verbalmente. Em alguns casos, até mesmo o SILÊNCIO é reconhecido
pelo Direito como manifestação de vontade, obrigando a parte em um

contrato.

Logo, fácil perceber que fazemos contratos todos os dias, mesmo sem

que estejamos assinando um documento formal.
Com efeito, quando a relação comercial tem um elemento de conexão

internacional, esse cuidado natural nas negociações de ser redobrado,
especialmente quando se trata da realização de um contrato.
Se o contrato significa um acordo de vontades, em direito internacional, é
comum se reconhecer a existência de um contrato a partir dos fragmentos
juntados das negociações pré-contratuais. Assim, e-mails, fax, cartas, etc.,
tudo aquilo que preceder uma negociação pode vir a integrar o contrato,
caso não se tomem os cuidados necessários no momento da consolidação
do contrato.

Lógico que compete ao Administrador o risco do negócio. A ele compete
saber se é interessante celebrar o contrato ou se a INCOTERM que ponha
na invoice seja o suficiente. Se errar... Xeque-mate!
CLAUSULAS IMPORTANTES
Dentre as várias necessárias, pode-se destacar a importância das cláusulas
seguintes:
I - acordo integral (entire sqreemenã: disposição contratual que estabelece
a prevalência do instrumentá em questão sobre todos os demais
entendimentos anteriores, escritos ou orais, havidos entre as partes;
II -. aditamento (amendmentJ; cláusula que determina que todos os

aditamentos ou modificações ao contrato em questão deverão ser feitos
por escrito, devendo o referido instrumento ser assinado pelas partes
contratantes

III - notificações (notices): disposição que estabelece a forma em que
serão realizadas as notificações, solicitações, exigências e determinações
previstas no contrato e, eventualmente, o momento em que as mesmas

serão consideradas 'feitas.
.

Sempre se sugere a adoção das cláusulas acima como cláusulas-padrão
(boiler-plate c/auses), obrigatórias em todos os contratos.
Além delas, não se pode perder de vista a cláusula que elege a

arbitraqem como meio de solução de controvérsias. Afinal, ninguém
:está disposto a aguardar anos e anos, gastando .um "sem-fim" de
-dinheiro em uma demanda desgastante e, muitas vezes, infrutífera.
:ENCONTRO NO MERCOSUL
:Em crise, o Bloco se reuniu no início da semana em Assunção com o

�objetivo de criar um fundo de desenvolvimento econômico no Bloco,
'Corno resultado, foi aprovado o valor de US$ '00 mi anuais, dos quais
:US$ 70 mi virão do Brasil, US$ 27 mi virão da Argentina, US$ 2 mi virão

:do Uruquai e US$ , mi do Paraguai.
;pode essa ser considerada a primeira iniciativa que demonstre a criação
:de um efetivo instrumento supranacional que, se exitoso, será

:determinante para o sucesso do empreendimento a médio-longo
:prazo.
�APARTE: ALTA RECORDE NO PREÇO DO BARRIL DO PETRÓLEO
:Nesta segunda-feira, o barril de petróleo atingiu o seu patamar mais
:alto da histórla, fechando cotado a US$ 59,37. por barril em Nova York,
'e US$ 58,32 em Londres.

,:Se.gundo analistas de energia, a alta nos preços do petróleo vem

�sendo estimulada pelo crescimento mais rápido da demanda mundial,
.na contramão da crise da década de 70, causada pela perturbação na

:ponta da Oferta.
'

:Apenas para lembrar: em 1998, o preço médio era de US$ , 4,00 o barril.

� (Fonte: FSP).
.

:Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,
: sugestões e críticas para nosso e-mail cambra@portalcambra.com.br.

�Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, professor da disciplina
� Direito Internacional Público e Privado no curso de Direito da UNERJ,
; Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI:

; e-mail: marcos.pordeus@terra.com.br

, '
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I
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.

tData: 25/06/2005
-Horário: 17:00h
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;Convidamos todos os sócios patrimoniais.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rede deAtendimento Social
vai unificar cadastro de carentes

MARIA HELENA DE MORAES

.... Atualmente cerca de
5 mil famílias recebem

ajuda daPrefeitura e

Promoção Humana

JARAGUÁ DO SUL - o
atendimento às famílias carentes

feitp pela Prefeitura e Promoção
Humana de Jaraguá do Sul
(vinculada às instituições
religiosas) terá um cadastro único.
Atualmente' são cerca de 5 mil
famílias que recebem ajuda e cada
uma delas está cadastrada,
teoricamente, em seu bairro de'

origem. Com a implantação do
cadastro único se pretende evitar
que a mesma pessoa se cadastre
em mais de' um local e

principalmente implantar uma
política de assistência social que
vá além do atendimento

emergencial, conforme informou
ontem a coordenadora do

programa de Atendimento Social
da Prefeitura, assistente social
Marli Bayer. Segundo ela, 90% das

pessoas 'atendidas são

desempregadas, têm problemas de
saúde ou trabalham mas ganham
pO\,lCO, além de baixa escolaridade.

De acordo com Marli, o

cadastro único representa apenas
uma parte do programa
denominado de Rede de
Atendimento Social, que tem por
meta oferecer às pessoas carentes
uma oportunidade de ingressar no
mercado de trabalho e evoluir
social e profissionalmente através
de cursos profissionalizantes e do
retomo aos bancos escolares. ''Ano
que vem teremos verbas para a

realização de cursos, que poderão
ser feitos também nas pastorais",
afirma Marli. Segundo ela, todas
as pastorais terão acesso ao nome e

endereço das pessoas cadastradas,
mas não aos dados do cadastrado.

A implantação do cadastro
único é assunto discutido há mais
de dois anos em Jaraguá do Sul e
até o final deste ano será colocado
em prática. A representante das

instituições religiosas no Conselho
Municipal de Assistência Social e
coordenadora geral das pastorais.
Ana Elisa Moretti Pavanello diz

que o trabalho de cadastramento
está na fase final. "Estamos há dois
anos conscientizando os

coordenadores e padronizando as

fichas cadastrais. Até o final do
anos estaremos com tudo em dia

para dar início a um novo processo

de, ajuda aos necessitados que vai

Badesc abre concurso estadual
FWRIANóPOUS - o Badesc abriu

inscrições para provimento de 25 '

vagas, 20 de nível superior e 5 para
nível�édio. As inscrições vão até

19 de julho, via Internet, através do
sitewww.fepese.ufsc.br.Asinscrições

(]I
custam R$ 60,00 e R$ 80,00. Serão
abertas vagas para advogado,
administrador, economista,
contador, pedagogo, psicólogo,
analista de sistema e engenheiro,
estas de nível superior, com

remuneração básica de R$ 2.300,00.

Os empreendedores dos Bairros Vila Lenzi, Francisco de
Paulo, Agua Verde, Estrada Nova, Vila Rau. Amizade, Três Rios do
Sul, Santo Antônio, Ribeirão Cavalo e Nereu Ramos participaram
Ontem de mais uma edição do Apevi nos Bairros, que promove
a atividade há três anos oferecendo informações de interesse
dos pequenos empresários dos bairros convidados. A palestra
de ontem foi com Clóvis Ferreira, da Federação das Associações
Comerciais e Industriais de SC, na paróquia São Judas Tadeu.

Para o nívelmédio, haverá vagas
para técnicos administrativos, com
salário inicial de R$ 1.000,00. A
jornada de trabalho será de 30 horas
semanais, com direito ainda a vale

alimentação de R$ 495, 52. As
provas de conhecimento serão
realizadas no dia 11 de setembro,
em Chapecó, Criciúma, [oínvílle,
Blumenau e Florianópolis.
Informações do edital completo
podem ser obtidas no site da fepese
ou www.badesc.gov.br.

Ontem foi dia de atendimento na Promoção Humana do Centro

priorizar a qualificação profissional
e o atendimento emergencial",
explica Ana Elisa.

E sair do atendimento
emergencial é o que pretençle a.
desempregada Amarilda

Bodemberg, 30 anos. Ele tem dois
filhos e não pode procurar emprego
porque não tem onde deixar. os

filhos. Sempre trabalhou corno

diarista, nunca teve carteira

assinada e não terminou o ensino

fundamental. O m�rido é servente

de pedreiro e o salário dele não dá

para cobrir' as despesas casa.

Ontem ela foi até a Promoção
Humana da Matriz para buscar

calçados para os filhos.

se .vai ter governo eletrônico
fFWRIANóPOus - o governador população, divididos em três áreas:

LuizHenrique decidiu aproveitaras negocios, serviços e turismo.O
, experiênciascanadensesemgoverno processo de migração da estrutura

eletrônico no projeto que será oficial canadense para o meio

implantadoemSantaCatarinanesta eletrônico iniciou em 1995. Os quattO
área. A decisão foi tomada em anos seguintes foram gastos com

reunião do Conselho Estadual de investimentos em'infra-estruturae
Tecnólogia d� Informação e

\

atualmente, o projeto está em fase

Comunicação, coordenador pelo de ampliação para estados e
.

vice-governador EduardoMoreira. murucipios, consumindo
Um grupo de técnicos do Estado aproximadamente 800 milhões de

'

deverá ser enviado àquele país para dólares canadenses.
aprofundar o relacionamento com os O nível de utilização do e'

canadenses.Ocontato foiabertopelo governement no Canadá ímpres
'

governadordurante a viagem ao país sionou o consultor da Secretaria da
no início deste mês. Fazenda,Alexandre Fernandes, que

O e-governement canadense acompanhou acomitiva catarinense·
concentrou em apenas um siteos 460 "Hoje 40% dos canadenses fazem o

existentes até 2000. Além disso, primeiro acesso à Internet pelo site
,

oferece cerca de 130 serviços à do governo".
FLOR1ANÓPOLlS/ANTÓNIO CARLOS MAFALDA/SECOM
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Mais de 900 crianças estão na
. .

fila por uma. vaga 'nas creches

� Creches Municipais
I estão sem vaga.

I

I Secretário promete
resolver o problema

}ARAGUÁ DO SUL - As vagas.

oferecidãs para crianças de zero a .

r,inco anos nos 22 Centros de

ducação Infantil mantidos pela
Prefeitura não são suficientes.
Cerca de 900 crianças estão na lista

de espera, outras 3.736 crianças
estão matriculadas. Mesmo

,

Jaraguá sendo uma cidade
industrial apenas dois Centros, o

I Wolfgang Weege e Rosa Maria

Donini, oferecem horários

compatíveis com os turnos das

fábricas, deixando os pais
tranqüilos enquanto trabalham.

O secretário de Educação,
AnésioAlexandre, afirmou que a

Secretaria de Educação está

fazendo uma pesquisa 'para
verificar a demanda em cada
Centro de Educação Infantil. "Até
o final do mês que vem, vamos

saber qual Centro precisa que o

horário de atendimento seja
, ampliado e se for necessário vamos

mudar para o sistema de 'turnos" ..
Alexandre garantiu que

As creches estão com a lotação máxima, mas o secretário Anésio (detalhe) diz que vai abrir vagas

grande parte das crianças que
estão fora da escola vão ser

integradas no sistema. "Cinco
novos centros estão sendo
construídos e vão gerar cerca de
800 novas vagas em vários bairros
da cidade", disse. Dois dos centros
vão ser construídos, numa parceria
com os sistemas Sesi e Fiesc, e

devem estar prontos ainda este ano
nos bairros JaraguáEsquerdo e Ilha

da Figueira. Os outros três estão

na fase inicial e devem atender as
comunidades dos bairros Amizade,
Rio da Luz e Morro 'da Boa Vista
(em parceria com o Rotary Club).
Estes, centros devem estar prontos
até o final do primeiro semestre de
2.006. "Os pais que procurarem

vaga devem fazer a inscrição na

lista de espera que está disponível
em todos osCentros de Educação

35:[ Região
I

teve melhor desempenho na vacinação
o

FLORIANÓPOLIS - Embora as

chuvas registradas na semana

passada tenham dificultado o

trabalho de alguns municípios na
primeira etapa da campanha contra

15e' aPoli0mielite, cujo res�ltado ainda
I e. não está finalizado, a Diretoria de
ia Vigilância Epidemiológica da
He' Secretaria de Estado da Saúde

l.
�..
aa

m

e,

registrou até ontem a imunização
de 454.610 crianças commenos de,
cinco anos, perfazendo 93,93% de
cobertura vacinaL

Osmunicípios que fazem parte
da região Norte-Nordeste

,
obtiveram o melhor desempenho
até agora, vacinando 94,86% das

crianças. Na região Sul e na

Grande Florianópolis, o índice total
ficou em 94,76%. Nó Planalto
Serrano e Vale do Itajaí a cobertura
foi de 94,68%. A SES continua
aguardandoos dados da Regional
de Joaçaba e de algunsmunicípios
do Extremo e Meio-Oeste
catarinense para atingir a meta

oficial de 95%.
"Há 20 anos, Santa Catarina

vem alcançando este índice.
Acredito que conseguiremos mais
uma vez atingir a meta depois de

computarmos os dados que estamos

aguardando destes municípios",
observa Leonor Proença, gerente

da Vigilância de Doenças
Imunopreveníveis e Imunização
da SES. O atraso no repasse de

alguns resultados, segundo.
Proença, ocorreu em função das
chuvas que atingiram aquelas
regiões, impedindo que as equipes
de vacinação' conseguissem
percorrer os roteiros na área rural
de algunsmunicípios. "Para chegar
até essas localidades, as secretarias
municipais de saúde estão

desenvolvendo diferentes

estratégias para atingir o objetivo",
diz Proença. O resultado final da

campanha será divulgado na

próxima semana.

Nascido em Jaraguá
do Sul, o padre
Antônio Calixto
Martins completou
Bodas de Ouro de vida
sacerdotal no último
dia 4. O sacerdote que
tem 76 anos e é
formado em Filosofia
e Teologia, foi
alfabetizado pelo
próprio pai, Antônio
Martins, professor da
,. Escola Estadual da
Estrada Jaraguá
Esquerdo na década
de 30. Em 1961, o
padre esteve em

Roma e lá conheceu o

então Papa João XXIII.
Mesmo trabalhando
no interior de São

Paulo, a missa
comemorativa foi
realizada em Palhoça.

Infantil", disse Alexandre.
Depois dos cinco anos, as

crianças passam para o CBA I

(Ciclo Básico de Alfabetização), o
antigo pré, e fazem parte do Ensino

Fundamental, que em Jaraguá é de
nove anos. "Os pais com crianças a
partir dos seis anos lião precisam se

preocupar, pois não temos problemas
de vagas no EnsínoFundamental",__
disse o secretário.

CORREIO ECONÔMICO
Decisão chinesa sobre os têxteis
A China anunciou ontem que adotará um sistema de licenças
para as exportações de seus produtos têxteis, com o objetivo de
controlar o aumento das vendas ao exterior e ajudar a tornar

efetivo o acordo obtido com a União Européia no dia 1 O de

junho. Segundo o Ministério chinês de Comércio, com as novas

regras, que entram em vigor no dia 20 de julho, Pequim concederá

novas licenças à exportação levando em conta as vendas ao

exterior das companhias nos últimos 12 meses. Com a medida, a
China vai privilegiar as empresas cuja estratégia tenha sido de
um crescimento moderado das exportações, colocando um freio
nas empresas cujos produtos tenham "invadido" outros países.

Weg crescerá
Está mantida a projeção de
crescimento da Weg de 20%

a 25% do faturamento, este
ano, em relação a 2004,
apesar da valorização do real
diante do dólar. A informação
consta em comunicado
enviado ontem ao mercado

pelo diretor de Relações com

Investidores, Alidor l.ueders.
Para ó trimestre que está se

encerrando, a Weg prevê
crescimento do faturamento
em torno de 10% frente ao

obtido no primeiro trimestre

do ano (R$ 690,7 milhões) e

20% em relação ao mesmo

período de 2004.

Sesi/Se representa
o departamento regional de
Santa Catarina do Serviço
Social da Indústria está

apresentando a experiência
do programa Sesi Indústria de

Talentos, focado
principalmente na

: Iautomação e na robótica, no I

Workshop Sesi Educação : IEmpreendedora, em Brasília .'
O

> I
evento começou ontem e

termina amanhã, com
participação de 12

departamentos regionais,
do departamento nacional
da instituição, do Instituto
Euvaldo Lodi (IEL) Nacional
e de consultores/

palestrantes.
E tem financiamento
Na semana passada, a empresa
conseguiu aprovar na Finep
projeto de financiamento de

R$ 60 milhões para pesquisa e

desenvolvimento (P&D).
Segundo Lueders, para
minimizar oS impactos do dólar

,
baixo, a empresa está
buscando novas alternativas de

fornecedores nacionais e [,�

estrangeiros. . i • ., I

.

!

Deflação confirmada
o índice Geral de Preços
Mercado (lGP-M) registrou
deflação de 0,38% na

segunda prévia de.junho,
informou ontem a

Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Em maio, a variação

.

[
para o mesmo período
também tinha sido .,.,,,,,,,,-)

, -neqativa: -0,09%:
.' redacao@jornal.correicidopovo.com-:br.". i

ADescentralização abre
novos caminh.os para o

desenvolvimento do Estado.

A Descentralização está mudando Santa Catarina. E encurtando caminhos
,entre o Governo e a população. Em dois anos e meio, mais de 400

quilômetros de novas rodovias foram pavimentados e outros 390 quilômetros
foram reabilitados. Mais da metade dos municípios que não tinham acesso

pavimentado passou a contar com esse benefício. E mais novidades vêm

por aí nas rodovias catarinenses, com os mais de' 450 quilômetros de
obras de pavimentação em andamento. É a Descentralização levando
o desenvolvimento a todas as regiões do Estado.

.

.

li
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Mesmo sem ter uma associação que incentive a "fidelização" dos
doadores, Jaraguá tem bons exemplos. Um deles é o caixa de
banco Paulo Roberto Bortolini, de 23 anos. Ele começou a doar

por causa de um "trote solidário" na Univille, em Joinville, e depois
disso não parou mais. O estudante de Economia afirma que doa

sangue para ajudar as pessoas e também em benefício próprio:
"Por ser doador de sangue não precisei pagar a taxa de alguns
concursos.o.que é muito bom.disse. "Aproveito as doações também
para fazer exames, já
que eles testam para
várias doenças'; disse
Bortolini."Não dói, não
é -demorado e não

tenho medo por que
"todo o material é
esterilizado. Não tem

perigo, bem pelo
contrário, só faz bem';
defendeu ele que em

quatro anos já doou
cerca de, 10 vezes.

Falecimentos
.'

Faleceu às 20:30h do dia 18/06, o s.enhor Antônio Morbis, com
idade de 90 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
da Ilha da Figueira e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 07:30h do dia 20/06, o senhor Varildo Zapella com
idade 46. anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
,

Faleceu às 15:15h do dia 20/06; o senhor João Ruda com idade
de 78 imos. O velório foi realizadp na Igreja Rainha da Paz e o

sepultamento no cemitérip do Centro.
Faleceu às 15:45h do dia 20/06, o senhor Adolfo Tomellin, com
idadede 74 anos. O velório foi realizado na Ig�eja Católica Vila Freitas
e o sepultamento no cemitério deGuararriijim.
Faleceu às 01 :OOh do dia 21 /06,a senhora Elisa Duarte Barbi.corn
idade de 76 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila lenzi.

M R
, O Sine de Jaraquá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargàs, 577,
Centro. Telefones 370-7896 ou 370-73'60.

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:
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Doadores de sangue dão
uma lição de solldarledads

essa sobra a entidade criou o programa
"Turismo de Sangue", em que os

associados ajudam os hemocentrosde
várias cidades. "Os homens podem
doar até quatro vezes por ano e em

Canoinhas não existe essa

necessidade, por isso ajudamos pessoas
de outras cidades", disse a secretária
executiva do grupo', Márcia

Sachweh, 35 anos.Márcia é doadora
há dois anos.

Para incentivar a doação, q_grupo
criou alguns programas de

reconhecimento, corno: O "Cinco
Estrelas" , que premiaosparticipantes
)
com uma estrela a cada 10 doações.
Hoje, a entidade tem sete âoadores
com cinco estrelas douradas. "Para
continuar incentivado, vamosmontar
agora o programa "Estrela dePlatina",
em que os doadores com mais de
cinco estrelas vão continuar

recebendo incentivo para doar", disse'
Márcia.

O enfermeiro do Hemocentro

Jaraguá Loreno Porrimerening disse

que os estoques estão estáveis.

"Semprequeprecisapospedimospara
que a família do receptor contribua.
A reposição não é imposta emesmo

o vice-presidente da Adosarec (Associação dos Doadores de-Sanque
da Regiãode Canoinhas) é considerado o maior doador do mundo.
Orestes Golanovski, 67 anos, já fez 168 doações de sangue em 42

anos e está no "Guiness Book'; o livro dos recordes. Hoje ele não

pode mais doar por que já passou da idade permitida. "Essa é a

maior tristeza da vida dele'; disse a secretária executiva do grupo
Márcia Sachweh, 35 anos. Golanovski não veio até Jaraguá do Sul.

MÁRCIA BENTO

� Integrantes de

Associação viajam
pelo país para ajudar
pacientes de hospitais

JARAGUÁ DO SU.L - Eles
acordaram cedo, entraram num

ônibus e chegaram em Jaraguá para
ajudar. Os integrantes da Adosarec
(Associação dosDoadores deSangue
da Região de Canoinhas) lotaram
ontem os bancos de espera do
HemocentroJaraguá.No total, foram
21 doações de sangue.O grupo tem
quase quatromil integrantes e já fez
doações em todos os estados do Sul
do País. Eles já conseguiram até lotar
um ônibus para fazer doações em

PortoAlegre.
Devido ao grande número de

doadores concentrados em

Canoinhas, a Associação decidiu
, ultrapassar as fronteiras epassotu a

procurar as Cidades onde o estoque
de sangue é baixo. Para "exportar"

Bianca leva Escrava ao Exterior
A Record Intern;cional seg.ue cumprindo a missão
de levar a proqrarnação nacional para os brasileiros

que vivem no exterior. Agora é a vez da Venezuela
conhecer um dos maiores sucessos recentes da

teledramaturgia nacional, a novela "A Escrava Isaura';
que será, exibida pela Venevision. Para divulgar a
atração, que estréia por lá na última semana de

junho, a atriz Bianca Rinaldi (foto), que protagoniza a

trama, viaja para a Venezuela. A atriz também já tem

viagem marcada para Portugal no início de

setembro, mês em que a novela começa a ser

veiculada pela emissora portuguesa RTP. Além da
Venezuela e de Portugal, à novela também já foi
vendida para a Ecuavisa; no Equador. Até o fim do
.

ano Bianca visitará

também Chile,
India, Colombia,

é> pessoal de Canoinhas fez a doação ontem no hemocentro de Járagui f

assimsempre temos a col;boração das doenças sexualmente transmissíve�i
pessoas", disse. A coleta de sangue nem fazemos a coleta de sarigue",O (

começa caiu um teste qú�.detecta a

.

processo só é completado depo�� s

anemia. ".,': "Nossa
-. 'prirrieira '

retiradadecefcade450mÍdes�
preocupação é sempre com a saúde' l?at:a a bolsa de arm�en�me'ntoeile; (do doador", explicou. Depois do teste dois túbos:�de ensaio para os test�

o doador passa porumg triagem, em restantes. "O sangue fica guardacl�
que responde perguntas sobre o

"

e4 um local separado até' que�
histórico médico e comportamento. f�sultado :Ie todos os oito,test�1 ,("Se a gente descobre a existência de comprove que não existe perigopam
algumas doenças 'que irrI.�edem a o receptor. Algups testes, comooJ(
doação como hepatite ou ainda um " HIv, são feitos quatro vezes, para te: e
comportamento de risco para certeza".

: I

< .

Márcia contou também que ele já doou isa'ngo'e'duas vezes rio 'mesmo

dia. "Foi ulJI caso atípico, urna-moça estavi3;jnt�h]adá:e preoisendo.da
sangue. ,Alguns doadores procuraram, a famílla mas queriam cobrar I

pelo san�ue;'o que é Ll_m absurdo'; disse. Segundo ela, a família da

moça conseguiu o dinheiro para pagar pelas doações

mas]
OI

"vendedores de sangue" pediram mais dinheiro e ii! mo�a acabou
morrendo.

,
. . .

.

: i �
Próximos capítulos' .. ,

Vai ao ar nesta sexta, em "Alma Gêmea" as cenas em que Dalila (Fernanda
Machado) se faz de santa, mas de imaculada ela não tem nada, Orgulho da' .

família, a jovem esconde,de todos o caso que tem com Raul (Luigi Baricelli),
marido de Olívia (Drica Nloraes) e pai de Mirella (Cecília Dassi)' e Carlito
(Renan Ribeiro). Na noite de seu aniversário de casamento, Ollvia organiza
uma festa surpresa para.o marido. Toda. a elite de Roseiral comparece ao

banquete, menos o próprio Raul. Sem saber da-surpresa, Raul e Dalila rryarcam
um .encontro numa boate.

Pânico melou '. '

Melaram as conversas entre o "Pânico" e o SBT. Silvio Santos disse a

assessores próximos que acredita que o humor do grupo seja "um poço
potencial de processos, uma coisa que começa cômiç� e termina trágica':
Silvio também ficou irritado com o alarde em torno das negociações.

,

Ronaltom faz sucesso
o programa "Terceiro Tempo" de domingo passado registrou excelentes
números no ranking do lbope. No comando de Milton Neves, o debate

esportivo marcou 6 pontos de média, 13% de share e 12 de pico. Na' mesma
faixa de horário, das 22h31 à 1 h, a Globo marcou 22 pontos e o SBT 13

pontos. O humorista Tom Ca�'alcante, caracterizado de Ronaltom, animou Os

participantes com incríveis, imitações do fenômeno. O programa contou ;.
ainda com as presenças do craque Denílson, do Betis da Espanha, do zagw[lf0
Fabão, do São Paulo e do técnico do Botafogõ, Paulo César Gusmão.'A a.tra�ãO'
mostrouos destaques da 8airodada do Campeonato Bra'sileir�.

FI,u x Paul�sta hoje
,

_

.'\
;

A Record transmite hoje, às 21h30, a grande final da Copa, do Brasil entre;
Fluminense e Paulista. A primeira parti�a da final foi realizada 'na cidade de
Juridiaí e o time paultsta venceu por 2 a O. O Fluminense precisa vencer por
uma diferença maior que dois gols para conquistar o título. O campeão d,a"
Copa do Brasil-asseçura uma vaga na Taça Libertadores da América de 2006,

, l '_'
.; �.'" ,'(

Estreou bem
I' i i,. r-.

,

A novela das seis da Rede Globo, "Alma Gêmea" estreou bem na segunda
feira. A trama de WalCyr Carrasco alcançou akançeú'rnédla dê 36 pontos e' .

pico dé )8, segundo a préyia do Ib6p�. Índkes acima da antecessora, "Coma
.

uma Onda'; que estreou em novembrode 2DtM com média-de 32 e pico de,'
34. A novela é protaqonizada por Eduardo Moscovís' e Priscila Fantin e tem

como principal tema a reenca,rnação. ,

"

";} redacao@jornalcorrei�dopovO,ço�'�
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Juventusmuda para enfrentar
o Caxias hoje emJoinville

juLlMAR PIVATTO

i
I

I
Fábio Lopes está

uspenso e Gralha,
berado, deve

jstrear
no time

JARAGUÁ DO SUL - o técnico

o ]uventus Itamar Schüller vai
Inanter praticamente o mesmo

lime que venceu o Brusque no

�ltimo sábado para o jogo de hoje
€Ontra o Caxias, às 20h30, em

Joinville. O volante Fábio Lópes e

o zagueiro Neto, que entrou no

segundo tempo, estão suspensos.

Outro problema é o zagueiro
Renato Tilão, com uma lesão na

canela, ele ainda é dúvida. Se não

jogar, o substituto será Careca.
O clube recebeu por telefone

a informação da liberação domeia
Gralha, mas aguarda o fax oficial

para confirmar o nome do jogador.
Se não puder jogar, Dino Sani
entrará como titular. Com isso,
Pereira pode recuar e atuar como
volante. O time que deve entrar

jogando hoje é Ney, Capilé,
i'\cássio, Renato Tilão (Careca) e

Magal; Leandro, Paraná, Gralha
. Dino Sani) e Gringo; Pereira e

Marquinhos. ,

.

011 Ontem, os jogadores que vão
ou

jogar não treinaram. Duas novas

caras puderam ser percebidas no
treino, mas ainda não fecharam
contrato. A diretoria preferiu não
divulgar o nome dos jogadores, pois
eles só devem assinar com o clube
na quinta-feira. Um deles é um

atacante conhecido, de 29 anos, e

que já foi vice-campeão da Taça
Guanabara.

Enquantoa situação deles não
se define, omeia-direita [oni já está
confirmado na equipe. Com 20

anos, ele veio do Paraná Clube,
onde ficou por dez anos e disputou'
o Campeonato Paranaense 2005,
quando subiu para o profissional.
Natural de Porto Alegre, ele chega
como indicação de Schüller, que
trabalhou com ele durante ummês

no Figueirense B. O jogador ainda
não está em totais condições de

estrear, mas acredita que em duas
semanas já estarápronto para jogar.
"Minha expectativa é a melhor

possível. Estou prontopara assumir
qualquer responsabilidade, princi
palmente por chegar como uma

.

indicação do treinador", disse Joni.
O meia Pachequinho, que

ainda não estreou no clube, está
em fase de testes e deve ter sua

situação definida até amanhã. A

Federação Catarinense de Futebol
divulgou a arbitragem para o jogo
entre [uventus x Caxias. Jefferson
Schmidt é o juiz, auxiliado por

Rosney Hoffmann Scherer e Luiz
Carlos Pereira.

I

� Malwee estréia em casa na
-

,2a fase da .Liga Nacional
(

I }ARAGUÁDO SUL - Na reunião

,dos clubes em São Paulo ontem

,ficou definida a tabela da segunda
fase da Liga Nacional. A Malwee
faz os três primeiros jogos em casa,

, depois faz cinco partidas fora e

encerra commais duas partidas em
casa. Os horários dos jogos ainda
não foram definidos, porque
,dependem de acertos com a

'televisão que transmite e
I

competição.
,

A estréia será no próximo
Sábado Contra São Bernardo. Na
segunda-feira enfrenta oAtlântico
,enodia 2, de julho o Joinville. No
I
dIa 25/07 joga fora de casa contra o
Carlos Barbosa e, no dia 30/07 vai
para oRio de Janeiro para enfrentar

oMacaé. Depois, nos dias 10, 13 e
15 de agosto, mais três jogos fora:
São Bernardo, Joinville eAtlântico
e encerra com mais duas partidas
em casa, contra o Carlos Barbosa

(18/08) e Macaé (20/08). As datas
podem ser alteradas por causa da
televisão.

SELEÇÃO - O ala Falcão e o

fixo Leco jogam os dois primeiros
jogos da segunda fase e depois se

apresentam para a Seleção
Brasileira, que rrncia os

treinamentos em Guarujá (SP)
para o Torneio das Pirâmides. A

competição será no Egito, de 9 a 14
de julho, com a participação da

Austrália, Portugal, Itália, Egito e

Argentina, além do Brasil.

Joni chegou do Paraná Clube por indicação de Schüller

Parreira faz mistério e não

divulga a escalação do time
o

'LINHA DE FUNDOo-----�

CBFNEWS.COM.BR

Parreira observa o treinamento, mas decide o time só hoje

DAREoAçÃa=--Depois de fazer
diversos testes no último treino dá
Seleção Brasileira antes da partida
contra o Japão, pela última rodada
da primeira fase da Copa das

Confederações, o treinador Carlos
Alberto Parreira decidiu adotar o
mistério como tática. O técnico

não divulgou quem serão os

jogadores titulares na partida de

amanhã, Mas confirmou que
haverá mudanças em relação ao

time que perdeu para oMéxico por
1 a O, no último domingo.

"Já tenho o time definido, não
tenho mais a menor dúvida na

minha cabeça. Mas a equipe só

será anunciada amanhã (hoje)",
disse Parreira. Na segunda-feira,
o comandante do Brasil afirmou

que pretendiamudar pelo menos
"metade" da equipe para a partida
contra o Japão. Parreira alegou que
já havia programado �s alterações
para fazer testes na equipe, que
ainda busca uma vaga noMundial
de2006.

Ontem, o técnico foi mais
comedido ao falar sobre as alterações
e não confirmou quantos jogadores
novos colocará no time. "O time que
entraremcampo vaimanter o nível
de qualidade da Seleção. Esse não
é um jogo amistoso, vale a

classificação de Brasil e Japão",
analisou Parreira. A partida entre

Brasil e Japão estámarcada para as

15h45 de hoje. O time de Parreira

precisa de um empate para se

classificar à semifinal.

JUllMAR PIVATTO

Projeto da Arena
Uma empresa de Jaraquá do Sul, que prefere não se identificar,já
se dispôs a pagar o projeto da construção da Arena Jaraguá (sim,
esse será o nome). O valor só do projeto está entre R$ 250 a 300

mil e, até nesta sexta-feira, a FME está recebendo anteprojetos
para a obra. Os profissionais interessados devem entregar a sua

idéia na sede da Fundação, na Rua Walter Marquardt. O terreno

em frente ao 140 Batalhão da Polícia Militar, local da obra, tem
107 mil m2 e a Arena terá capacidade para oito mil lugares, com
amplo estacionamento. Na próxima segunda-feira o projeto será

definido e as obras começam em agosto. A previsão é de que até

a realização do Mundial, em março, já esteja pronto.

Tiro Olímpico
o atleta jaraguaense
Samuel Lopes disputa, a

partir de amanhã, a 2a

Copa Ceará e Campeonato
Brasileiro de Federações.
A competição é valida

pela segunda etapa do
Circuito Braslleiro de Tiro

Olímpico e segue até ria

próxima terça-feira, com
mais de 200 atiradores de

todo o Brasil. Lopes
compete nas modalidades

carabina deitado e

carabina ar comprimido.

Interescolar
A segunda etapa do 60

Circuito Interescolar de

Natação - 80 Troféu Ernani

Volpi Coitinho recebeu a

inscrição de 173 atletas de 15

escolas do município. A
competição acontece no dia
2 de julho, a partir das oito da

manhã, na Sociedade

gesportiva Acaraí. A liderança
do circuito está com o

Colégio Divina Providência,
seguido pela Emef Anna
Tbwe Nagel. O CE Ciente de
Leite e Emef Machado de
Assis estão na 3a e 4a

colocações, respectivamente.Lançamento
Ontem a Fundação
Municipal de Esportes e a

Unimed realizaram o

lançamento do Projeto
Tênis Comunitário. A

intenção é levar o esporte
para as comunidades
carentese vai atender 100

crianças, entre sete ,e

doze anos, moradoras no

Bairro Jaraguá 84. A

cerimônia aconteceu no

ginásio da Emef Luiz

Gonzaga Ayroso.

Homenagempóstuma
o Reading, time da

Inglaterra, lançou um

produto um tanto quanto
inusitado. Em parceria com

uma funerária local, está
oferecendo caixões nas

cores do clube, com direito a

um escudo, uma imagem do
Estádio e uma bola de
futebol. O valor do caixão é

de 500 libras (cerca de R$
2.170). Se a moda pega ...

julimar@terra.com.br :
..................................................

ESTADO DE SANTA CATARINA
,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Fundo Municipal de Saúde

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 21/200S-FMS
SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de materiais de curativos e

medicamentos.
TIPO: Menor Preço por item.
REGIMENTO: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA .ENTREGA DOS ENVELOPES: Até

as 11 :00 horas do dia 06 de julho de 2005, no Setor de
Protocolo da Prefeitura, sita a Rua Walter Marquadt nO

1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 13:30 horas do dia 06/
07/2005, na sala de reuniões.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo poderá ser

obtido via internet no endereço:
www.jaraguadosul.sc.gov.br ou na divisão de

Licitações da Prefeitura, no endereço abaixo.

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua: Walter

Marquadt, nO 1.111, ou pelo fone Oxx47-372-8085/372-
8195, Fax 047-370-72531 ou pelos e-mails

rose.compras@jaraguadosul.com.br ou

licitacoes@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 17 de junho de 2005.

Moacir Antonio Bertoldi
Prefeito Municipal
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I ANIVERSARIANTES
·19/6·

Thiago da Silva
Maria de Lurdes Bayer
Bruna S. Nascimento
Juliana Caroline Rausis
Noraldino João da Cunha
Lourdes Picolli
Osmar Rengel
Pedro Oliveira Vieira
Bruno de Souza
Aline Ribeiro de Jesus

·20/6·
Lislei Carla Becker
Dilmar Luis Tissi
Jonatan Baumgartel
Julíete Baumgartel
Rafael Francisco Réus
Anderson Vogt
Carol Helena Hening ,

Maria Dolores Garcia
Renato Schulz
Stefane A. Vieira
Maria de Fátima,
Feldmann
Daniel Milbratz
Anderson Baumann
Bruna Cristina Candida
Jonas A. Vieira
Jean Ricardi Correia
Kelen Reckziegel
Maristela P. Zoz

·21/6·
Jean Carlos de Moura
Clênio Macedo
Iraci Decker
Lúcio Stein
João O. Kopnik
Marli Kriser Guilow
Julia Gabriele Schweder
Ilse Marquardt
Roan Gonçalves
Leonel Stein
Bruno Alexandre da Silva
Joice Lemes M. de
Cantuário
Leandro Radunz
Luiz Antônio Chiodini
Viviane Pradi
Luiz Carlos Borltoline
Elizete C. Rosa

·22/6·
Débora Ciconeti
Flávio José Franzner
Dirce Bortolini
Marli Sasse de Oliveira
Souza
Nilton Valentini
Juliana Maria Maas
Tarcisio Küster
João Olos

Marilyn' Hahn
Renaldo Koch
Jadermann Anzelheiro

Deyci Pommerening
Maicon Méier
Irineu Tessila

·23/6·
Daniel Saplinski
Ivo Kaufmaann
Mariane Pawlak
Maira Dalpiaz
Evanir Kreutzfeld
Gilmar Karste'n

Emily Alice Horstmann
Rosalia P. Carvalho de
Uma
Rodolfo Alexandre Fiedler
Dirce R. Radünz

July Graciele Zanella
Wanderlei Jonas Zils

Joyce Constatino
Lori Helena Kruger
Jurema Gregdeuetzch
Cristiane Feltes
Talita Schimanski

r:'
..

·24/6·
Joana Giovanella Stolf

Jaqueline Bolduan
Vanderlei Leodato Unhares
Tereza S. Szirkowski
Edemar Kaestner
Joana Bublitz
Elírio Gehrké
Alan Rodrigo Borba
Herrmann Seusenbach
Hélio Cezar da, Silva
João Goulart
Odilo Grutzmacher
Nair Quàdros
Tereza Szirkowski
Joice G. S. Ramos
Marilucia I. Silva

Luana Selhorst Mateus, que
no dia 24 completa mais um

ano de vida.
Seu marido Milton e os

amigos Dani e Andersen lhe

desejam muitas f.elicidades

·25/6·
Dr. Luis Cláudio Gebara
Denise Upinski
Valmir Jacobi

I
Berta Maiochi
Gabriel Bauer

Fernanda Sjorberg
Kelly Dionara Muller

Mayla Cariny Uller

Thiago Leoni
Valmir Kellner
Ivo Krueger
Rafael Patrício
Simone Rodriques Andrade
Carolina B. Gorges
Osmir José Manfrini
Renaldo Kôpp

No dia 25; o casal, Germano e Maria

Campregher completam 22 anos de casados.
, Parabéns dos filhos, Danielle e Diogo

,

Foi inaügura no

último dia 30/5, a
concessionária
Suzuki na Loja
Jaime Moto

Peças. Na foto,
Silvano Vitória

Lima, vendedor,
Jaime Zapellini,

proprietário e

José Sérgio
Chiodini,
vendedor

®

Na foto, Carlinhos, a esposa Dina, os netos, Vitor e

Guga. Ela proprietária do Restaurante Beira Rio, que
serve almoço de segunda a sexta, e em breve abrirá o

Recanto do Carlinhos
No dia 21, Iraci Decker
comemorou idade nova. Parabéns!

Aniversariou dia 20, Reanto Schulz.
.

Quem deseja felicidades são seus

filhos Viviane e Fernando, e a esposa
Kátia

Em pose para coluna, Marci
Formigari, que aniversariou dia 14

'Completou idade nova no dia 14,
Silva na Chaves de Oliveira.
Parabéns dos familiares e amigos

Trocam alianças neste sábado, dia 25, Paula Helena
Rosa e Emerson Voelz. Votos de felicidades ao

novo casal de toda a família

Parabenizamos Janete Marquardt de Oliveira, que
aniversaria amanhã, dia 23. As amigas do Donnas e

seu marido Francisco desejam que este dia seja
muito especial. Aguardamos a festa hein!

FELICIDADES
Comemorou idade nova no dia 19, Roselene Braum. Parabéns
em especial e muitas felicidades do noivo Anderson Mathias.

C I NEMA
Quarta e Quinta-Feira

Jaraguá do Sul- Rua.Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORARIO

Sahara
.

14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

O Filho do Máscara
14:45 - 16:45

Maria Cheia de Graça
18:45 - 21 :00

...

Refém
15:30 - 18:00 - 20:45

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




