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CORREIOTV MELHOR IDADE ,

Naomi Campbell
vai virar o diabo

Idosos aproveitam
calor e

participam de
colônia de férias

mínima: 200

, .

em sua estrela

como atriz

- PAGINA6 - PÁGINA 6

máxima:27° mínima: 21 O Máxima:26°
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HOJE:
-

AMANHA:
• 'Quinta-feira
nublada com alguns

-----

períodos de melhoria
e chuva a qualquer

",'",',,/ horadodia
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• Quarta-feira
_____

nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia
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o alto número de projetos enviados à Câmara pelo Executivo em regime de urgência gerou críticas do vereador Eugênio Garcia que questiona a terceirização da merendá. - PÁGINA 3
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No primeiro clássico do-
• • •

ano e no pnmerro Jogo
diante da sua torcida, a

Malwee sucumbiu diante
domaior rival. James, ex
Malwee, que mareou os

dois gols, e o goleiro
Rogério, que foi o melhor
em - quadra, foram os

destaques do Joinville na

partida. Dos novos

contratados, o técnico
Fernando Ferretti usou

apenas Aladinho, Doni e
Jonas. Este primeiro foi

quem fez o único gol da
� I Malwee, em cobrança de

tiro livre dir e to , No.

primeiro tempo, quando a

Malwee perdia por 1xO,
Falcão ainda desperdiçou -

uma cobrança de pênalti.
As duas equipes voltam a

se enfrentar amanhã,
,

desta vez .na casa do
adversário'. - PÁGINA 7

10 EMPREGO

Prefeitura faz inscrições para
Programa Bolsa Trabalho

EM GUARAMIRIM

Esgoto a céu aberto e falta de
. .

pavimentação causam revolta
Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa
Trabalho para estudantes do Ensino Médio de Jaraguá do
Sul. Os alunos devem estar regularmente matriculados e

com freqüência efetiva. Os estagiários ganharão 2 UPMs,
'. que vale em média R$ 100. As inscrições vão até o dia 13

destemês. - PAGINA4

Cerca de BOO famílias que moram no Bairro Amizade em

Guaramirim reclamam do mau cheiro causado por valas
de esgoto a céu aberto. Os moradores estão preocupados
com o risco de contaminação e com o aumento

significative do número de ratos na região. Outro
problema é a falta de·pavimentação. - PAGINA4
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ALERTA

Prefeito fala sobre estado de
saúde de Rose Vasel em coletiva

�

nome nao

divulgado em

Joinville. Moacir
Bertoldi deve

apresentar o
boletim médico

hoje em coletiva
de imprensa.

_ PÁGINA 3

www.studiofm.com.br

A vice-prefeita
está internada
em hospital de

'

,

CORREIO ECONOMICO

Governo federal anuncia pacote
para _

incentivar construção civil
O governo federal anunciou ontem um' pacote para
incentivar o setor de construção civil.O governo zerou o

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de 13 itens
de uma cesta básica e reduziu para 5% o IPI de outros 2B

produtos - PAGINAS
•

•
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O prefeito tucano de São

Paulo, José Serra, pré-can-,

didaro a Presidência da

República, anunciou que seu

governo pagará até R$ 5.000
para famílias de sem-teto

deixarem a cidade. Além do
dinheiro, a prefeitura cede as

passagens de ônibus para os
,

municípios de origem dos
,

desabr igados. O valor

depende de cada caso.

Famílias grandes, vários
filhos, têm direito ao valor
máximo anunciado R$ 5.000.
Uma pessoa sem família,
ganha entre R$ 1.000 e R$
1.500. Mas, o sem-teto que
não quiser deixar São Paulo
tem a opção de ir para um

albergue, entrar na fila de
um programa habitacional ou
receber uma bolsa emergen
cial de R$ 250 para alugar
um imóvel. Alguns líderes de
movimentos de moradia
dizem que a ação semelhante

trágico. Proposta simplória e

sem nenhum objetivo prático
que não seja o de passar a

falsa impressão de que na

maior cidade da América
Latina e uma das maiores do
mundo, encontrou-se

solução para a miséria que

perambula pelas ruas.
Adversários políticos de

pedintes, desocupados,
alcoólatras e outros tipos de
miseráveis por todos os

cantos. Se ainda não se

chegou a absurda proposta do

prefeito paulistano, também
não se move uma palha para
conter e minimizar o proble
ma. Até porque, pelo ângulo
político, não representam
qualquer risco nas urnas.

Favelas não se carac

terizam exatamente pela
ocupaçãQ desordenada e

clandestina de morros. E,
nesse caso, podem ser vistas

em todos as cidades demédio
e grande porte de Santa
Catarina, de Oeste a leste,
de Sul a Norte, incluindo a

Capital e a maior cidade do
.

,

Estado, [oinville. E de se

perguntar por onde anda o tal
resgate da cidadania, tão

apregoado em atos solenes
onde não se dispensa a

gravata.

também ocorria em gestões
anteriores, como no governo
do pepista Celso Pitta e

•

Para a promotoria da

Habitação e Urbanismo de
São Paulo, a providência
jamais vai ser instrumento

para resolver o problema da

moradia, porque se trata de
uma simples maquiagem do

� Adversários políticos de Serra já indagam
o que ele faria, se eleito presidente do Brasil.

Expulsaria todos os miseráveis do país?

problema, dinheiro público
jogado no ralo que poderia ser

usado para eliminar áreas de
risco e regularizar ocupações
em áreas públicas. Como a

prefeitura não tem meios de

impedir a volta dos sem-teto

para a capital, muitos dos
beneficiados em governos
anteriores voltaram a ser

moradores de rua na capital
paulista. Cômico, não fosse

Serra já indagam o que ele
faría, se eleito presidente,
com a miséria brasileira que

grassa em todas as cidades e
� .

nao mais apenas nas

chamadas de grande porte.
Expulsaria todos do país?
Errado imaginar que na

região do Vale do Itapocu isso

não ocorre. Nem é preciso
procurar muito para observar
o crescente número de

FRASES

"Não vou fazer o jogo do adversário. Para ganhar a eleição, nós precisamos de unidade. O
.PSDB não é um partido de uma nota só.O PT é um partido de uma nota só,ou é Lula ou ninguém:

.:? Do ex-presidente Fernando Henrique fugindo da pergunta se prefere Serra ou Alckmim no programa Roda Viva.
I .

,

atos

Judiciário explica
criação de cargos

Confiança
o Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap) divulgou os resultados
da pesquisa que revela o grau de confiança
dos brasileiros em diferentes instituições. O
estudo mostrou que os sindicatos de
trabalhadores e os meios de comunicação
- jornal, rádio e televisão - estão entre as

10 instituições nacionais consideradas mais
confiáveis pela população. Liderando a lista
dos menos confiáveis, estão os políticos:
900/0 dos brasileiros não confiam neles,
segundo a pesquisa.

Pró-emprego 1 .

o Pró-emprego foi lançado pelo governador
Luiz Henrique na segunda-feira, em
Blumenau. O programa vai disponibilizar R$ 20
milhões para investimentos de micro e

•

pequenas empresas catannenses, com
recursos do Badesc. A intenção é atender até
400 empresas, desde que constituídas

juridicamente, comprovem recolhimento de
ICMS nos últimos seis meses e preservem ou

ampliem o número de empregos, informou o

presidente do Badesc, Renato Vianna. "O
objetivo é ampliar e disponibilizar para esse

programa até R$ 40 milhões.

,

,

Florianópolis - Desembargadores do TJ
,

(Tribunal de Justiça) participaram de
reunião com os líderes de partidos na

'Assembléia. Foram esclarecer a posição
do Poder Judiciário quanto a algumas
,

'alterações apresentadas como emendas
ao Projeto de Divisão e Organização
:Judiciária e ao que cria novos 40 cargos de
oficial de gabinete e 18 vagas de secretário

jurídico. O vice-presidente do TJ, Eládio
,Rocha, comentou que um dos principais
pontos diz respeito à inamovibilidade dos

juízes na carreira, que terá acrescida uma

cláusula determinando a concordância dos

magistrados para transferências. Também

justificou a iniciativa de criação de 51 novos

cargos sem concurso público sob a ótica

de necessidade da confiança dos desem

bargadores.Segundo Rocha, as alterações
propostas são basicamente redacionais e

não comprometem o teor do projeto, O
desembargador César Abreu comentou

quemuitas das emendas apresentadas são
iniciativas isoladas de alguns magistrados.

'.

liA Associação dos Magistrados Ca
tarinenses participou da elaboração do

projeto e, portanto, essas não são

manifestações da classe':

Pleitos
o vice-governador Eduardo Moreira listou

prioridades ao presidente da Câmara dos De
putados, Aldo Rebelo. Entre elas, pediu que
Rebelo interceda junto ao Governo Federal

para que a Petrobras contribua para o Fun

doSocial, que prevê a possibilidade de des

tinação mensal de até 5% do ICMS mensal. .

. .

Números
Outras instituições em que os brasileiros
não confiam são partidos políticos (880/0),
Câmara dos Deputados (810/0) e Senado
Federal (76%). Entre as instituições em que
os brasileiros mais confiam estão médicos
(810/0), Igreja Católica (710/0), Forças
Armadas (69%), jornais (63%), engenheiros
(61 %), televisão (57%), rádios (560/0), igrejas
evangélicas (53%), sindicatos de
trabalhadores (510/0) e advogados (480/0).

Pró-emprego 2
o Pró-emprego vai funcionar com nove

gerências regionais, cada uma operando com

mais de R$ 2 milhões. O valor do
financiamento é de até R$ 50 mil. Para
investimento fixo ou misto, o prazo de

pagamento é de dois anos, com carência de
seis meses e taxa de juro de cerca de 1,350/0 ao
mês. Para capital de giro, o prazo de paga
mento é de um ano, com carência de três
meses.

Ainda pesquisa
De acordo com os dados da pesquisa, além
dos advogados, os sindicatos de
trabalhadores são mais confiáveis do que o

Poder Judiciário (450/0), publicitários (390/0),
empresários (370/0), polícia (350/0), Senado
Federal (200Al), Câmara dos Deputados
(150Al), partidos políticos (10%) e políticos
(8%). O estudo é realizado desde 1989.
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SUA OPINIÃO
'"

E por estas e outras ...
,

E por estas e outras que começo o ano com a cabeça
erguida, o coração cheio de esperança e cada vez mais PI
Basta um rápido balanço para confirmarmos que estamos,
sim, mudando a cara do Brasil paramelhor. Os que buscaram
atalhos e desvios não podem ofuscar o que construímos
nestes três anos de governo Lula. Estamos no caminho certo,

E especialmente do lado certo. Vamos, sim, jogar fora a água
suja da banheira. Mas, por favor, deixem à criança em paz!

Há um discurso fácil, mas falso, segundo o qual basta
tirar o PT do governo para tudo ficar resolvido. Mas
resolvido para quem? Só se for para quem quer voltar ao

poder. Uma elite política que certamente foi quem mais

sujou a água, pois, de uma forma ou de outra, dominou o

Estado brasileiro desde sempre e nele construiu um

complexo sistema de corrupção. Agora pousa de santa. Se
no PT houve os que se deixaram seduzir pelas ilegalidades,
devem ser punidos. Se o partido não conseguiu fazer melho' '

para extirpar esse câncer do Estado, deve ser criticado,
Mas é preciso ter cuidado para não se entrar no jogo de
quem quer, na realidade, punir quem levou o programa Bolsa
família para 8,7 milhões de famílias, deixando o país com a

menor proporção de pessoas vivendo em condições
miseráveis desde 1992. Quem promoveu a maior

distribuição de renda dos últimos 23 anos. Quem gerou, (

3,8 milhões de empregos em apenas três anos, fazendo
mais do que o dobro do resultado conseguido pelo governo
anterior. Quem elevou o salário mínimo ao mais alto
patamar dos últimos 20 anos - dobrando seu valor de
compra em relação à cesta básica em comparação com 2001 I

- e aliviou o Imposto de Renda para a classe média, com oI
reajuste da tabela em 8%.

Não vamos deixar que a água suja turve nossa visão. Ou I
podemos jogar fora o crescimento econômico e nossa' IIsoberania. Seria como punir quem recusou novos acordos
com o FMI. Quem, ao pagar US$ 15,5 bilhões da dívida, i
antecipadamente, gerou uma economia de quase US$ ]I

bilhão, reduzindo em 40% a dívida externa brasileira - outro

câncer a maltratar nosso país e nosso povo. Quem valorizou
de fato a Federação, com um crescimento real de 13% no

. I

Fundo de Participação dos Estados e no Fundo de

Participação dos Municípios, entre 2004 e 2005,'
Uma sentença injusta e estaremos punindo o governo que
fará de 2006 o melhor da história de Santa Catarina no

orçamento, com R$ 500 milhões para investimentos. Que
cumpriu suas .duas principais promessas de campanha: a

recuperação do Besc como banco público, gerando lucro e

eficiência a serviço do desenvolvimento de Santa Catarina; I
e a duplicação do trecho Sul da BR-l O 1, maior obra irodoviária de todo o País. Ao final de quatro anos, governo I
Lula terá investido R$ 44 milhões na

..�elhoria da BR-470, i
Pela primeira vez, nossos quatro portos (Itajaí, São Francisco
do Sul, Laguna e Imbituba) têm obras feitas com recursos'

federais.
O Consórcio da Juventude, programa para qualificação

de adolescentes de baixa renda que buscam sua inserção no

mercado de trabalho, já beneficia 1.200 jovens na Grande

Florianópolis. Santa Catarina é o único Estado brasileiro

que terá duas novas unidades do Cefet (Centro Federal de

Educação Tecnológica) inauguradas em 2006, em [oinvílk
e Chapecó. E mais uma em 2007, em Araranguá.

A interiorização da UFSC está garantida, com unidades
em Araranguá, Tubarão e Lages. Novas virão este ano,

atingindo oito regiões. Por falar em UFSC, o Hospital i
Universitário,recebeu R$ 1,8 milhão do governo Lula para I

obras na UTI e equipamentos. E por falar em saúde, �
primeira farmácia popular - das 11 .que teremos no Estado
-foi inaugurada em Rio do Sul. Mas como saúde não é s6

temédio, mas prevenção, um dos maiores investimentos

dos últimos tempos em abastecimento de água e

saneamento está garantido, mediante convênios da
Fundação Nacional de Saúde com o governo do Estado e

com 60 prefeituras, no valor toial de R$ 31 milhões.
,

'

E por essas e muitas outras coisas que me orgulho de ter'
. ,

ajudado o governo Lula a melhorar o Brasil e nosso Estado,
A disputa política será dura, especialmente neste ano. 56
não pode ser tão suja quanto a água da banheira da corrupção,
que deve ser jogada fora. Tenho trabalhado para isso. Mas,
como já disse, deixem à criança em paz! Ela é o novo Brasl
que merece a chance de crescer e ser feliz.

Ideli Salvatti, senadora e vice-líder do governo nO

Senado (PT/SCl

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitodel
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como ai

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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I � Reunião 1
o Clic (Conselho de Líderes

Comunitários) promove hoje, 19 horas,
a ! na sede, Rua Atanásio Rosa, ao lado da
[ I Rádio Comunitária Pró-Guaramirim -

I 3 J

� Reunião 2
Ainda na pauta da primeira reunião de

2006, o Clic vai tratar de dois assuntos

que prometem dar "pano para a

manga": a possibilidade de renovação
do contrato com a Casan, vencido em

junho de 2005, e a prorrogação do
contrato com a Canarinho, que
terminou em outubro do mesmo ano.

Nenhum dos projetos foi discutido

amplamente com a comunidade, alega
o presidente do Clic, Iiton Piran.

Querem a presença do presidente da
Casan em audiência pública e também
encaminhar a questão da Canarinho.

� Repensando
Há poucos dias, irado pela insistência de

jornalistas sobre se iria ou não renunciar
ao cargo para disputar a reeleição, o
governador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) foi ríspido na resposta:"para que
perguntar a todo momento? Basta

esperar a data (9 de abril) e ver'devolveu
LHS. Disse que faria isso porque já tinha
sido vítima (na campanha de 2002) do
ex-governador Esperidião Amin, que
apenas se licenciou do cargo, mas

continuou ditando as ordens. Há quem
diga que LHS já tem opinião formada.

Disputa, mas não renuncia.

,

"

reunião entre os presidentes das
n associações de moradores de
,� Guaramirim. Na pauta, dois projetos já
), I em andamento: "Vizinho Solidário'; já
a implantado em 2005 em alguns bairros

I com a intenção de ampliar para outras
a llocalidades, e "Formação de Novos

� I Líderes'; este voltado aos alunos de

o quinta a oitava série da rede municipal
de ensino.

.!
I

o I
n I
e

)

•

I, I
e I
,

l

!

I

I, (ELSO MACHADO
,

) I
) � Terceirização da

I
) merendá escolar
: I,

)1
,
ais polêmicos

I }ARAGUÁ DO SUL- "O que
II rconteceu ano passado está se

I repetindo esse ano, com muitos

I' projetosdoExecutivo sendoenviados
[I �Câmara de Vereadores em regime
) �e urgência. Se, pelo menos,

I" Iíd dI flvessemos I, er o governo para

) :tsçlarecernossas dúvidas...", 1,\queixa
: 'dovereadorEugênioMorettiGarcia

(PSDB), destacando projeto de lei

: I
nviado ao LegislativopelaPrefeitura

) ra segunda/feira, versando sobre a

, terceirização da merenda escolar.
, I

'Tenho dúvidas sobre isso, porque a

" erceirização já vigora há um ano",
,

, ,disseovereadoJ:Oprojeto, denúmero
: 127/06, autoriza a contratação de

) ��estação de serviços de digitação,
serventia e preparação e distribuição
de merenda escolar. A mensagem

,
.

, que acompanha o projeto alega a
,

"importância da terceirização, que
gera maior economia do que a

, Ic�ção de cargos públicos".
Em outubro do ano passado,

quando enviado àCâmara pela vice
prefeita Rosemeire Vasel (PL), que'
lestava interinamente na chefia do
Executivo, o projeto causou grande
IP?lêmica. O atual presidente do

'Legislativo,Carlone Pavanello (PFL)
chegou a denunciar a empresa

J

Notícias
A coordenação regional do PSB (Partido
Socialista Brasileiro) reúne correligionários
e imprensa regional para entrevista
coletiva amanhã, 18 horas, na Câmara de
Vereadores ..O presidente estadual do PSB,
Antônio Carlos Sontag, de Florianópolis,
pré -candidato a governador e o

presidente do diretório municipal do PSB

de Jaraguá do Sul e ex-vereador pelo
PMDB, Ivo Petras Konell, pré-candidato a

deputado estadual, já confirmaram

presença. Encontro regado a coquetel
para anunciar tratativas do partido em

relação às eleições de outu bro.

QUESTIONAMENTO

,

•

• •

Vereador do PSDB quer mais tempo para apreciar as propostas

Na segunda sessão ordinária do ano da Cãmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul foram aprovados por unanimidade os projetos do
Executivo que destinam mais de R$ 540 mil para o Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência), que será viabilizado pelos
Bombeiros Voluntários, e a contratação de serviços de transporte
escolar para alunos rede municipal. Terão direito ao benefício os

alunos que freqüentam o ensino fundamental e residem a distância

superior a três quilômetros da escola.
,

Outro projeto autoriza convênio entre o município e o governo
do Estado, para pavimentar as ruas Ricardo Luiz Floriani e parte da
rua Antônio Machado. Serão R$ 1,5 milhão do Estado e contrapartida
de R$ 453 mil da prefeitura.
Também foi encaminhado pelo Executivo, para avaliação dos

vereadores, projeto de lei que autoriza o município a receber 10
,

microcomputadores da CEF (Caixa Econômica Federal). Os

computadores serão utilizados pela secretaria de Desenvolvimento
Econômico no Programa de Informações de Negócios, que visa a

inclusão digital dos cidadãos.

paulista vencedora de licitação por
supostas irregularidades cometidas em
contratos com prefeituras de outras
cidades e propor a formação de uma
CPI (Comissão Parlamentar de

Inquérito) para apurar. Um dos

questionamentos da terceirização era
de que merendeiras servidoras do

município passaram a trabalhar para
a empresa, porém, continuando a

receber salários da Prefeitura. "Eu
tenho responsabilidade com o

dinheiro público.O papeldo vereador
é tirar as dúvidas que tenha, por isso
ele deveria ter ido à reunião que

promovemos comos vereadores para
explicar o contrato", disse a vice

prefeita à época, acrescentando que
.

-

"não há nada a esconder". Disse,
ainda, que o projeto de terceirização
damerenda escolar; retirado da pauta
do Legislativo e agora reenviado,
havia iniciadona gestãodo ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB), mas não

entrou em detalhes sobre acusações
explícitas feitas por Pavanello, uma
delas sobre a legalidade do uso de
merendeiras do quadro de servidores
públicos pela empresa contratada.

"O Pasold, a quem considero
como um grande prefeito, agora é o

culpado de tudo", reclamou

Pavanello, ressaltando que, à época,
o editalnão chegou a ser lançado. "O
que quero saber é a legalidade ou

. não de se usar funcionários públicos
em serviço terceirizado, se é legal ou
não usar, também, as cozinhas das
escolas e outros utensílios da
comunidade", concluiu o vereador.

I J

! �ereador que só vê para crer visita obras em Guaramirim
I
I

' GUARAMIRIM - o vereador possas de água. "Uma obra que
:Evaldo João Junckes (PT), o Pupa, graças à descentralização levou
Icostuma agir como São Tomé: só mais de um ano para ser feita",
acredita, vendo. Foi assim ontem ironizou, referindo-se a principal
fpelamanhã, quando visitou obras bandeira do governo Luiz
de competência da administração Henrique da Silveira (PMDB) .

I municipal,
do governo do Estado O petista e o presidente doClic

e do governo federal, tambémacompanharamo trabalho
acompanhado do presidente do de recuperação da BR-280, no
IClic (Conselho de Líderes trechoentreotrevodaBR-10laté
Comunitários) , Ilton Piran. Guaramirim, onde, conta, aguarda

, Junckes verificou as melhorias a execução de outras obras,
executadas pelo governo estadual incluindo a construção de passarelas
na Ponte Arno Zindars, que liga o e rotatórias, já prometidas pelo

i município à SC-413, e onde foram governo federal. "Se não forem feitas

[registrados acidentes que as demais obras em curto prazo,
I

, ! ocasionaram a destruição de parte vamos fechar a rodovia em forma

i das laterais da ponte. A reforma de protesto", disse o vereador.
I foi concluída, mas, segundo ele, J á na Rua Cláudio Tomaselli,
I foram deixados entulhos no local, no Bairro Imigrantes, Junckes
! os canos de água não foram bem conversou com os moradores que
colocados e continua formando solicitaram a construção de uma

DIVULGAÇÃO

j
-1

-

Junkes conversa com moradores da Cláudio Tomaselli sobre calçada
calçada ao longo da rua, obra bairro, morreu atropelada ao

executada pela administração transitarpela rua, fato que motivou
municipal. No ano passado, um Ulnamanifestação organizada pelo
jovem de 18 anos, moradora do vereador petista.

•

� Tranqüilo
O ex-ministro da Casa Civil e ex

deputado (cassado por supostamente r
,

chefiar o esquema do "mensaláo"), José
Dirceu, continua ocupando espaços em

;)
, ,

ninhos petistas. Vai estar em Chapecó I,

dia 18 a convite, vejam só, da deputada I'

Luci Choinacki, de quem ele falava
,

cobras e lagartos. Dirceu, depois de perder ,

,

o mandato, disse que ia se recolher por ,

uns tempos. Mudou de idéia e agora dá .,

consultoria e palestras sobre todos os
r

assuntos possíveis.Também, pudera.Sabe
tudo sobre as entranhas do governo! )

r

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br J;

,

Prefeito concede coletiva sobrei
-

· .

,

estado de saúde de Rose Vasel'.
o
-,

}ARAGUÁ DO SUL - O prefeito
Moacir Bertoldi concede esta

manhã, a partir das 9 horas, na sala
de reuniões da prefeitura, entrevista
coletiva à imprensa para prestar

. esclarecimentos sobre o estado de
saúde da vice-prefeita Rosemeire
Vasel, Ela está afastada da prefeitura
desde segunda-feira pormotivo de
saúde, não divulgado. Na coletiva,
o prefeito que também é médico,
vai ler o boletim médico sobre o

,

nesta semana. ,-

O secretário de Comunicação (

Carlos Alberto Dias, informou aO-I

Correio do Povo por telefone que.,
.,

visitou a vice-prefeita no hospital e ,

recebeu o boletim médico, que'
entregaria pessoalmente ao prefeito. I

Natural de SãoPaulo, Rosemeire-'
Puccini Vaselmora em Jaraguá do )

Sul desde a década de 1970. Além I

de ser a primeiramulher eleitanuma- J

chapamajoritária emJaraguá doSul,
foi secretária de Educação durante
duas legislaturas, do prefeito Ivo I
Konnel e Durval Vasel, e também I

,

vereadora, cargo que exerceu por !
um curto período, por ter sido i
nomeada secretária de educação da :

I

gestão do prefeito Durval Vasel. :
,

(Carolina Tomaselli) :
I

ARQUIVO CORREia/DANIEL NEVES I
I
I'

I
,

-

estado de saúde da vice-prefeita.
Rosemeire passou por cirurgia e

encontra-se internada em hospital
emjoinville, nãodivulgado.A única

informação confirmada por
assessores da vice-prefeita, até o final
da tarde de ontem, é que Rosemeire
não retornará para suas funções

Rosemeire está afastada da prefeitura durante toda a semana I
,

•

ca emiss
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Paraficar de bem com a vida!
,

,

� BODY JAM

� BODY PUMP

� BODY BALANCE

� BODY COMBAT

�RPM

... NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL

... POWER JUMP

� MUSCULAÇÃO
... HiDROGINÁSTICA

� BODY STEP

//....---: .

I. .

Corpo & Mente "''f

6 anos�
de sucessol ,

•

•

j

FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE
, MODALIDADES

FITNESS CENTER .: ACQUA CENTER
AV, MAL, DEODORO, 890 • SALA 3

CENTRO· (PR6x_ HOSPITAl SÃO JOSÉ)

(i3275.0351� .. . _ .

R, PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU
AYROSO, 763 • NOVA BRASiLIA

.... (i3371.9659
,

_. -_._._.- _ .. _ __ _ _._------ ------ -, , -., ,

•

SEGUNDA À SEXTA, DAS
7H ÀS 24H [ SEM FECHAR

AO MEIO-DIA 1
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POR RANDAL GOMES �

�!Jcambra

;

e-mail: randal.g@fatej.com.br

Ministério do Desenvolvimento debate

regulamentação da lei de Biossegurança
,

Apesar da recente regulamentação da lei de Biossegurança
(lei 11.105), por meio do Decreto 5.591, ambos de 2005, restam

alquns aspectos que demandam adicional detalhamento, como,
,

por exemplo, o procedimento de autorização de derivados de

-transqênicos. Considerando a relevância da biotecnologia para
o pleno desenvolvimento do País e o fundamental papel dos
derivados de transgênicos para a atividade industrial, o MDIC

.reallzou. em sete de fevereiro, no auditório do Ministério, um
circuito com palestras, seguida de debate sobre os "Impactos
da lei de Biossegurança e do Protocolo de Cartagena sobre a

indústria brasileira':

Segundo o secretário de Tecnologia Industrial do MDIC, Jairo
Klepacz, os debates visam identificar estratégias de redução
destes' impactos sobre a indústria e o comércio, garantindo a

'biossegurança pela adequada diferenciação de tratamento entre
, ,

derivados, que não oferecem risco de multiplicação no meio

ambiente, e os transgênicos.
A definição das regras de identificação de Organismos Vivos
Modificados (OVM) destinados à ração e processamento serão

discutidas na próxima reunião do Protocolo de Cartagena,
prevista para ocorrer em março, em Curitiba, quando se espera
um acordo sobre a matéria. Tanto a regulamentação do

procedimento para os derivados na CTNBio quanto a decisão a

ser tomada na reunião em Curitiba precisam conciliar o alcance
des níveis adequados de biossegurança para cada caso sem

criar desnecessários obstáculos ao cornérclo.
, Fatej abre vagas para o curso de Comércio Exterior
A FATEJ continua com suas inscrições abertas para o Desafio
FATEJ, para as vagas remanescentes do Curso de Comércio
Exterior. É importante ressaltar que todos os professores que
ministram aulas no Curso são profissionais da área, o que
transmite ao mercado uma confiança dos bons resultados que
podem ser alcançados pelos estudantes. Maiores informações
sobre vagas e sobre o DESAFIO FATEJ podem ser acessadas pelo
telefone (47) 3276.3333 ou pelo e-mail fatej@fatej.com.br.
Jaraguá cresce no ranking da exportação
Dentre todos os municípios brasileiros, Jaraguá do Sul ocupa a

70a. posição, um ranking invejável, que a fez saltar dos US$ 281
bilhões em 2004 para US$ 452 em 2005. A lista completa dos

municípios exportadores pode ser encontrada em http://
www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex. E é importante
notar que apesar da expressiva pauta em tecnologia
metalmecânica, a pauta jaraguaense foi diversificada, mostrando

,

.
'

que um maior número de 'starters' está iniciando no processo.

•

,

,

S,ua opinião e muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail
,

,

cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes é Coordenador des Cursos de Comércio Exterior

I

"
,

é de Gestão Financeira da Faculdade de Tecnologia de Jaraguá
db SLiI. Academicamente, é Mestre em Administração, com foco
em Tecnologia de Informação, pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.

_
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Marido agride mulher e
l'

ladrões furtam motocicleta
, ,

trabalhar, o dia inteiro para ver o

marido gastar todo o dinheiro e

ainda voltar bêbado para casa e

"andar commulheres da vida".

ARAGUÁ DO SUL
,

- A dona de casa Maria. I., 46
anos, chamou a polícia de

Guaramirim, na segunda-feira
depois de ter sido agredida por seu
marido.

: De acordo com informações, ,

relatadas no Boletim de
,

Ocorrência, Maria foi agarrada
,

pelo pescoço e ameaçada de

morte. Quando conseguiu fugir,
correu até um telefone público e

ligou para a Delegacia.
, Ela explicou que durante os 25

,

arias de casamento já sofreu várias
ameaças, mas só entrou em

contato com a polícia ontem,
� Maria disse também estar
,

cansada de viver com medo,

Furto em Jaraguá
Foi furtada uma motocicleta

branca Honda/XR200, que estava
estacionada em frente ao colégio
Waldemar Schmitz, no Bairro Ilha
da Figueira, em Jaraguá do Sul
na segunda-feira em plena luz do
dia. A proprietária disse aos

policiais que deixou a moto pot
volta das 7 horas e quando voltou,
depois das 12h391uin, ela havia

desaparecido. A polícia não tem
pista do ladrão e amoto ainda não
foi encontrada.

,
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ESGOTO A CÉU ABERTO

,

,
I

ANEllSE SCHMITZ

� Situação crítica

preocupa moradores

que reivindicam há
anos pela melhoria

GUARAMIRIM - Uma denúncia
levou a equipe do Jornal Correio
do Povo até o Bairro Amizade em
Guaramirim ontem. Moradores
reclamam do mau cheiro de valas
de esgoto a céu aberto pelas ruas
do bairro.Ademir Lamperte tem

uma mercearia na beira de um

riacho onde é depositado todo o

esgoto que desce, da rua.

Indignado, ele disse que há três
anos busca sensibilizar a Prefeitura

para mudar a situação, "Fui
pessoalmente falar com os

secretários, mas eles nunca fizeram
nada", reclama Lamperte.

Tubos levam a água da rua e o

esgoto direto para os córregos que
circulam pelas casas do bairro, São
mais de 800 famílias que vivem esse

drama, Um deles é oHélio Teixeira
da Rosa. Preocupado com a

situação, ele não suporta mais o
,

descaso, "Emuito complicado, não
dá mais, me preocupo com o

aumento dos ratos, coni. doenças

•

, • • •

(

•
•

, n
, , 'J

,

,
, ,

, (
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Cícero Bezerra mostra tubo de esgoto e diz que objetivo não é criticar Prefeitura e sim encontrar solução, '

que meu filho pode ter, é um

absurdo", disse ele,
De acordo com o presidente da

Associação dos Moradores da Vila

Amizade, Cícero Bezerra, a

canalização do esgoto é uma

melhoria na qualidade de vida, que
ele e osmoradores buscam há anos.
"Não queremos criticar a

administração, queremos apenas

ajudar. A Prefeitura poderia fazer
a rede e cada morador à ligação
das casas", confessa Bezerra.

A evidência dos problemas
continua. Ruasmal conservadas e

pontos de ônibus em estado

precário também geram

reclamações. "Outro problema são
os horários de ônibus. A empresa
só está preocupada com os

associaçao. I
,

O secretário de Obras, Valdir
J j�, !

Vick, informou que quem,1 í
responde pelo assunto é o,'

• : J ,

responsável pela tubulação r[son,. :
Girola, mas ele não foi encontrado ,

" '

.j I

pela equipe de reportagem. If '
, ,

trabalhadores, lazer no fim de ; I
.... •• ,..j)

semana nao entra no mnerano ,
'

,

(
desabafa o presidente da. (

. -

Defesa Civil encaminhadenúncia contra empresa
, DA REDAÇÁO - O Comdec

(Conselho Municipal de Defesa
Civil de J araguá do Sul),
encaminhará nos próximos dias
denúncia ao Ministério Público
responsabilizando a América
Latina Logística - concessionária
da ferrovia que cruza a cidade -

pelo derramamento de grãos de

�L
soja ocorrido no último final de
semana ao longo da linha férrea,
A informação é do vice-presidente
do Comdec, Carlos Alberto Dias,

Segundo ele, a empresa também
deverá explicar por que ainda não
roçou o mato junto à estrada de

ferro, conforme compromisso
assumido por seus diretores em

dezembro do ano passado,
"Naquele encontro, a Defesa

Civil e a Prefeitura de Jaraguá do
Sul haviam solicitado uma parceria
com a ALL para promover a

limpeza dos trilhos e um trabalho
de desratização nas imediações da
ferrovia, mas a empresa ainda não
tomou nenhuma atitude neste

sentido", reclama Dias, De acordo
com ele, investigação feita por'r I

técnicos da Vigilância Epide- :,1 J

miológica, no ano passado,)'
concluiu que a grande quantidade: i

de grãos qU�.,caem dos vagões e 0'1: :

mato são as principais causas daI. '

proliferação de ratos ao longo dali: •

ferrovia na cidade.
r

--------------�--------------'..----------------------------i;tl_ I

Programa Bolsa Trabalho está com inscrições abertas
JARAGUÁ DO SUL - Estão

abertas as inscrições para o

programa Bolsa Trabalho para
estudantes do Ensino Médio da
cidade. O projeto que foi criado

pela Prefeitura com o apoio do
Governo do Estado, já abriu
caminhos para diversos

estagiários no mercado de
trabalho.

De acordo com o Secretário
de Educação, Anésio Ale

xandre, os recursos sairão de
cada órgão que contratar os

bolsistas. "O principal beneficio,
além do financeiro para o aluno,
é a oportunidade de estar em

, .

contato com o pr irne rro

emprego", garantiu Anésio.
A carga horária dos esta

giários é de 20 horas semanais e

aproximadamente 100 jovens
serão beneficiados. "Os
estudantes são da rede estadual,
mas farão trabalhos na rede

municipal e nos órgão públicos
da cidade", disse o secretário,

Os editais estão expostos em
todas as escolas de ensino médio
e a inscrição vai até o dia 13 de
fevereiro na Secretaria

Municipal de Educação e

Cultura. Os alunos devem estar

regularmente matriculados e

com freqüência efetiva em

DANIEL NEVES I

curso de ensino médio da rede

pública ou particular. Além de

apresentar renda familiar, no ato
da inscrição, o candidato a bolsa
deve entregar comprovante de

residência, atestado de

matrícula, fotocópia da carteira
de identidade e CPF.

Em dez dias sai a lista de

aprovados no programa e o

trabalho tem início ime-
•

diatamente. Os estagiários
ganharão 2 UPMs, que vale em

média R$ 100,

Apresentar bimestralmente Q rendimento escolar, cumprir a carga
horária de quatro horas diárias, executar com eficiência as tarefas

que lhe forem determinadas, ser pontual e registrar presença diária.
I
Secretário coordena programa

I

,

) \

f�

• • • •
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I � Motorista desviou
;� de Sprinter, mas
;:acabou perdendo
iO controle do carro

}ARAGUÁ DO SUL -' Um

· capotamento naBR-280 (próximo a

:' ,EO Química), no começo da
I� rde de ontem, chamou a atenção

• de transeuntes e da imprensa local.
I Oacidente envolveu oGM/Monza
· placasMCH5600, deGuaramirim,
conduzida por Dioner de Almeida,

: 27 anos, soldado, e a Sprinter
,

LBP8358, dirigida pelo motorista

EdisonPereira, 33 anos.Omotorista

era soldado do 14° Batalhão de

'Jaraguá do Sul, ele estava

; acompanhado de outros três colegas
� de trabalho e se dirigiam para Barra
Velha para cumprir um plantão da

"OperaçãoVeraneio".
De acordo com a Polícia

; Rodoviária Federal, os veículos
.' dirigiam sentido Jaraguá -

• Guaramirim, quando omotorista da
Sprinternãocontornou a rotatóriano

J:. trecho que dá acesso à WEG
I

Química e entrou pela saída de
J veículos. Para não colidir com a

· S�rinter, Almeida desviou e capotou
'j à)íroximadamente 100 metros

r adiante.Omotorista domonzaconta

,
. . ..

I. '
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I

,

DE PLANTÃO

,

• ••

DANIEL NEVES

,�tleta é vítima de atropelamento e morr�
,

}ARAGUÁDO SUL -Ummotorista

[ embriagado atropelou dois ciclistas
, num acostamento da Rua Bertha
.í Weege,noBairroJaraguá84 noúltimo
, final de semana.Marcelo da Silva, 17
; anos, jogador de handebol perdeu a

• vida.O amigo e vizinho deMarcelo,
: MaiconMatias Ferreira de Andrade,
j, 19, teve ferimentos nos joelhos e

I ombros.
Maicon conta que os dois

voltavam da casa de um amigo
, quando um veículo em alta
velocidade invadiu o acostamento e

atropelou Marcelo, que conduzia a

bicicleta atrás dele. Marcelo bateu a

cabeçano capô do carro e desmaiou,
I fquantoummotoqueiro paroupara
· prestar ajuda. Nesse momento, o
, res�onsável pelo acidente, Renato
· Lagemann, 29 anos, parou alguns
; metros adiante para prestar socorro.
·

O rapaz pediu que o motorista do
FordNerona, placas BIR1525, de
Jaraguá do Sul, cuidasse deMarcelo,
enquanto avisava o ocorrido aos pais
dele, que residem nas imediações.

Marcelo sofreu traumatismo cra
niano,mas foi conduzido ainda com
vida aoHospital Jaraguá para realizar
examesmédicos.Oatleta faleceu após

•
�, ,

,

u 'ii'
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"

j

•
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CORREIO ECONÔMICO

o

r

Construção civil
• •

o governo federal anunciou ontem um pacote para Incentivar o

setor de construção civil e facilitar a compra de imóveis por meio
da redução de impostos e o aumento da oferta de crédito para os

compradores.O pacote prevê a liberação por bancos públicos e

privados de um total de R$ 18,7 bilhões para habitação e construção
civil neste ano. Deste total, R$ 8,7 bilhões virão de recursos da
caderneta de poupança (R$ 2 bilhões da Caixa Econômica Federal
e R$ 6,7 bilhões dos bancos privados).Além disso, o governo
decidiu zerar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de 13

itens de uma cesta básica da construção civil e reduzir para 5% o

IPI de outros 28 produtos que tinham alíquota superior a esse

percentual. Já o imposto de importação do cimento foi zerado.Com
a redução dos impostos, existe a expectativa de que os preços
cobrados por imóveis novos também sofram redução..

Queixa 1
o pacote de incentivos

desagradou alquns setores. O
coordenador da área de

construção civil da Fiesp
(Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), José
Carlos de Oliveira Lima,
criticou o fato de entidades do
setor não terem sido
convocadas para participar das
discussões sobre os incentivos.
'Só reduzir o IPI não resolve o

problema; disse.

Desaceleração
No primeiro ano do governo
Lula, o setor da construção civil
viveu uma das recessões mais
fortes das últimas décadas, com
queda de 5,2% na produção, o
que ajudou a puxar para baixo o
resultado do PIB (Produto

,

Interno Bruto) daquele ano.Em

2004, embalado pelas medidas
adotadas no primeiro semestre

do ano, e com o bom

desempenho da economia, o
setor cresceu 5,7%.

Mo�za particular utilizado por policiais teve laterais e traseira praticamente destruídas Queixa 2 Estimativa
Segundo Lima, em outubro foi Esse resultado e os novos,que, ao desviar da Sprinter, quase 22 anos, tiveram apenas ferimentos Segundo o sargento do 14°
entregue uma proposta ao incentivos para o setorbateu no poste e no ponto de ônibus leves. Os dois passageiros do banco Batalhão, RenatoAugustoMeyer, os Executivo pela qual ficou acer- incluídos na chamada MP doem frente à fábrica. Ele afirma que o traseiro foram encaminhados para o quat;r0 soldados usavam um carro tado que o assessor especial Bem deixaram os empresárioscarrocapotoutrêsvezesalgunsmetros Hospital e Maternidade Santo particularporque estavam de folga e da Presidência, José Graziano, animados e eles chegaram aadiante, (hotrevoemfrenteàfábrica), Antônio, para exames. Até o retornavam à região depois de e a ministra Dilma Rousseff projetar crescimento de 6,50/0depois que aumentou a velocidade fecharnentodaedição,OdairGarbila, cumprirem plantão emBarraVelha. (Casa Civil) convocariam as no ano passado. No entanto,

para retomar à pista.Omotorista da 27 anos, estava em observação no Meyer comenta que os rapazes retor- entidades e coordenariam as devido às altas taxas de juros e
Sprinternão quis falarcom a imprensa Pronto-Socorro doHospitalSãoJosé, naram à região namanhã de ontem negociações. As entidades, no à crise política que afetou a
sobre o fato. com suspeita de fraturas na clavícula. para buscar pertences e visitar suas entanto, só foram chamadas economia, o setor estima que o

O Monza teve perda total; já o Já o colega Júlio César Carvalho de respectivas famílias, que moram em ontem para o anúncio do crescimento tenha ficado
motorista (e também proprietário do Mello, 26 anos, sentiafortes dores no cidades próximas e, nomomento do pacote já finalizado, de acordo inferior a 10/0 em 2005. " !
veículo) e o passageiro do banco tórax,masoresultadodosexamesnão acidente, retomavam a BarraVelha com Lima. ,.

I
redacao@'ornalcorreiodo ovo.com.br Idianteiro,MaiconAlexandre Pereira, apresentou nenhuma fratura. para cumpriremo plantão da noite.

. i I
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dynamic maintenance
Maria, inconformada com a morte do filho (detalhe), olha os retratos

submeter-se a uma cirurgia no crânio
noHospitalSãoJosé.

Lagemann está sendo indiciado
porhomicídio culposo (sem intenção
de matar) e por dirigir embriagado.
O exame de bafômetro acusou 0,88

mg de álcool por litro de sangue,
quase o triplo do permitido por lei, de
0,29mg de álcoolpor litro de sangue.
Ele não foi preso porque não houve

autuação em flagrante; mas

confessou o crime.

•

Get �in touch!·

\

•

transporte e turismo

Transporte Escolar e Universitário el Vans

-

.","\""

Rua Domingos da Nova, 227
•

(em frente à Circuito Veículos)
fgllº��_@ngtYnº!�ºm !br

Ligue: 3370�4888/9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Rosilene

Transporte Estudantes

Joinville el Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
* poslnvo * SOCIESC (TUPY) * ACE * Outros * UNERJ * FATEJ * CEPEG * FAMEG * FURB
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Guaramirim oferece aula de
,

I ./
• •

arte e musica para crianças
,

,

: GUARAMIRIM - Um pouco
I

mais de arte será oferecido pela
I

.

Casa da Cultura para cnanças de
I

Guaramirtrn. Estão abertas as

i�scrições para os cursos de dança,
capoeira, teatro, violão, pintura
em. tecido e musicalização, projeto!

r
.

es�e que deu origem a Banda
,
.

Marcial.
t ,.-

i
c
São vários horários para atender

I

cerca de cem alunos, de sete a 14
I

anos. O máximo permitido por

t�rma é de 10 crianças, exceto

vlolão que serão cinco.

I As aulas acontecerão uma vez

ppr semana, por uma hora, durante
I

todo o ano. Apenas o curso de
!

pintura em tecido terá duração de
A

tres meses para que as turmas

sejam renovadas e mais crianças
possam participar.

Não há nenhum custo e as

inscrições podem ser feitas em

horário comercial na casa da
Cultura Paulinho João do Bem, na
Rua 28 de Agosto, nO 2099 -

fundos.
"Queremos dar oportunidade

para que as crianças desenvolvam
um dom", disse Belmiro Lacim,
coordenador da Casa.

Informações e inscrições peloI

telefone: (47) 3373-4269. Falar
com Patricia ou Belmiro. (AS)

I
I
I

i Estado de Santa Catarina
I ..

IPrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul
I . Secretaria de A

..

tração

araguá do Sul, 07 de fevereiro de 2006.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul solicita o

comparecimento da Sra. LUCIANE CRISTINE
MOHR, no prazo de 07.02.06 à 17.02.06, no setor de

iRecursos Humanos, para tratar de assunto referente a sua

!contratação através do concurso público 001/2002.
I
I

INa impossibilidade do comparecimento entrar em

contato através do telefone 3372-8063.
j.
_.

•

EMPREGOS

, Soldador mig
I '

'_="�O'.;\"'S'=_"',_I&M_'__

:�ndedo�e,x",��"""r,,",no"--_...£3_'"
, Zelador

18 anos Com experiência

35 a 45 anos Sem experiência

20 anos Exper. torno e freza

Curso específico
"'J'!'i"'.

Auxiliar de charoparia 20 anos Experiência
,

18 anos Com experiência
__� ..LI!8,Jl.Q9�. %'" _ ,_.ÇQ!!lL�fllJ1),Di=l\l .....

I Nutricionista 20 anos Com experiência
�1�. !,WIJ\""""'� '3$.�I*@; li g,';f,j<tif!' 8\:;';11 ( Wi>\, ;: ,it&-

OI

i ti, &$'[; i *�t
i.i. ,"",="" M

��"*"$"�,;
i I<Jl1i\

lJ!·a!\'��J2fAln·t�JIl,,ªjU\1.(�e�n.il-· , J.!!M.9á.u.,_ ":.•",.,.",,,,.�m el\�El!:íi.A �;_",l:

I �e�,�;s,e�tante autônom� � .
. ,;����;��$-';:'�Vojt11@,:.���i�,:�,��,.�,�'!!;'��i�f���

I i&OZI ,
I lP�,llDru_�, ","��,ç,Qffi.l!xp'en�!'lQA,�__,,:,:;&

I Auxiliar de cozinha 20 anos Com experiência
I '{:ostureira reta overrõk cooértura "Õ"'!f.no•s�,""'" ""�""':""""é:1lm ExperiêõCi��"'-w,-"w._�I ":"",g,,," 'M' "': .. ,g,.,,,,�,, ;,',,"'9"' 'pm", '",=' � \",,,1:;,-�,,, iZt? '" �1 tt;" 1ilZ ' ,'Ii m1�i@j iliti� 2t''W'\1 miiWW1 ,,=,'::tU= ��"""",-,P;;,� ,�@�"'�,_�$"=""",,","i%

: Vigilante 20 anos Curso expecífico
.1 ------------------------------------------

I

lObs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine.

Programa

Atendimento: Telefone das 11:00 às 23:00h I Pessoal das 11:00 às 22:00

RuaAntonio Cunha. 160 .. Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
JaraQuá do Sul .. Santa Catarina

!

SABER VIVER

• , • .'A

• •

I I

ANELISE SCHMITZ

� Mês de fevereiro é
dedicado à prática
de esportes, lazer
e integração

}ARAGUÁ DO SUL

Começaram ontem as atividades
da colônia de férias dos idosos. O

. ,

projeto esta no sexto ano

consecutivo e é realizado pela
secretaria do Desenvolvimento
Social e da Família de Jaraguá do
Sul. São mais de 200 idosos que

participam durante todo mês de
atividades de lazer na Recreativa
do Sindicato do Vestuário. O

programa envolve 17 profissionais:
terapeutas ocupacionais,
professores de educação física,
psicólogos e agentes comunitários,
que se preocupam com a saúde,
alimentação e bem estar dos
velhinhos.

Nem a ausência do sol na

Participantes conversam sobre atividades do primeiro dia da colônia de férias na recreativa .�
idade. Ele nasceu na Espanha e tem divertiram bastante. "Foi ótimo! Os fru tas balanceadas. "Não adianta
a alma jovem e usufrui a exercícios na piscina não cansam. fazermos exercícios e nãd

modernidade: usa a internet para é tão bom", confessou [osefa, 63 cuidarmos da alimentação, porisso
se comunicar com o filho. ''As anos. todo o cuidado é pouco", alertou
pessoas não podem se queixar, só ''A responsabilidade é imensa, Caius, "além disso, uma

de chegar a essa idade com saúde mas gostamos do que fizemos, nutricionista trabalha com O

já vale a pena viver", disse ele. temos cuidado com eles e tentamos cardápio e orienta os participantes
Ele e Dona Josefa já estão interagir o tempo todo", contou doprograma".

casados há 26 anos e desfrutam da Caius Xavier dos Santos, sub- Hoje de manhã acontecem a�

companhia um do outro com coordenador do Centro de oficinas de arte. Os participants
intensidade. Os dois aproveitaram Convivência da 3ª Idade. aprenderão a confeccionar as

ao máximo a primeira manhã na O cronograma começa cedo, próprias fantasias para o baile de
colônia de férias, reencontram são aulas de hidroginástica e jogos carnaval, que acontece no sábad8
amigos, jogaram cartas e se de mesa, depois uma refeição de dia 24 de fevereiro. I

.,

manhã de ontem fez com que os

mais de duzentos nadadores
deixassem de ir àColônia de férias
do CCTI (Centro de Convivência
da Terceira Idade).

Para Ernesto Tejo, 71 anos, essa

não é a terceira idade, é amelhor

(
iCORREIO TV

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.bl

!Crise
Há comentários de que Adriane Galisteu teria

procurado novamente a Record para tentar
voltar à emissora, na semana passada. Seu
assessor nega. A situação de Galisteu no SBT não

é das mais confortáveis. Silvio Santos disse à

"Veja'; sábado, que a loira terá de cumprir seu
contrato em casa, fora do ar, caso continue
reclamando e não volte a fazer programa diário.

Continua
"Bicho do mato'; inspirada na trama de Chico de Assis, será escrita por Bosco
Brasil e Cristiane Fridman, com supervisão de Tiago Santiago. A Globo comprou'
"Pantanal" de Benedito Ruy Barbosa.

Belíssima ",

Ornela vai se apaixonar de verdade por Mateus "Belíssima': Ele vai aceitar namorar.
com ela. O casal é uma grande aposta do autor da novela, Silvio de Abreu.

'o'

Musado
carnaval
Raica, namorada de
Ronaldo Fenômeno,
foi escolhida musa do
Camarote da Brahma

Pique total
Depois de 1 S dias afastada com hepatite, Glória
Pires gravou 13 cenas, no sábado,
contracenando com Pedro Paulo Rangel,
Marcello Antony Leticia Birkheuer e Tony Ramos.
A atriz, que interpreta Júlia, chegou animada na

Globo, dizendo que estava ótima e pronta para
recomeçar a trabalhar.

,
,

•

e posou com a carru-

seta-convite. As fotos
foram feitas domingo
na casa dos pais dela,
em Niterói. Raica esta

rá solteira no camaro

te. Ronaldo joga
Ouarta-feira de Cinzas

pela Seleção contra a

Rússia, em Moscou.

)
,''IN''mais popular

César Tralli voltou aos tempos do "Aqui Agora';
quando passava a madrugada toda correndo
atrás de carros policiais. O repórter abriu o "Jornal

Nacional'; na última sexta-feira, com reportagem
. digna do "Brasil Urgente" (Band), que até está
mais light, e do extinto "Cidade Alerta" (Record).
Teve direito a sirene, correria e gritaria,

•

Endiabrada
Naomi Campbell vai
virar o diabo -

literalmente. A top

Oeolho
Caco Rodrigues, que dava trabalho à
concorrência com o programa "Pegar ou Largar"
(que chegava a dar três pontos no Ibope, aos
sábados à tarde, na Gazeta), está sendo
assediado por uma emissora de televisão que vai
investir em novos nomes de apresentadores.

•

anunciou que sua

estréia como atriz
será na pele do

próprio Satanás, no
filme "The Cali': A

trama, que deve ser

filmada ainda este

ano, é uma leitura
modernosa da clássica
luta entre o Bem e o

Mal. Seu parceiro de

J

Reprise?
Qualquer semelhança com "Pantanal'; da extinta

Manchete, não é mera coincidência. A Record
contratou Sérgio Reis e Almir Sater para o elenco
de "Bicho do mato'; novela que sucederá a

"Prova de amor': E mais: o diretor, Edson Spinello,
viajou para o Pantanal para ver locações. O
elenco deverá ser fechado até abril.

,. ,

cena e runquern
menos que John
Malkovich. Nada mal.

,

I
,
, ,
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t: CORREIO DO POV()
,

•

JULIMAR PIVATTO

� Com dois gols do
'Ia e uma bela
(

uação do goleiro,
c venceu por 2xl

,

1 }ARAGUÁ DO SUL - O primeiro
qlássico entre Malwee e Joinville

,

do ano teve que ser disputado no

�inásio do Sesi, em [araguá do '

$ul, porque a quadra doWolfgang

teege está em reforma. Mas

quem foi para ver as novas
,

eontrataçôes do time jaraguaense
teve que se contentar em admirar
as belas defesas de Rogério,
goleiro do [ec, e de James, que
mareou os dois gols da vitória por
2xI. Aladinho, em cobrança de
tiro livre, fez o único gol da
Malwee.

O time adversário soube

explorar os erros da Malwee
desde o início. Conciso na

marcação, o Joinville esperava o

momento certo para partir para o

ataque. Aos 6'40", após cobrança
'de falta ensaiada, Frede cruzou

,

para James só empurrar para as

redes e fazer lxO para o Jec. Aos
8'40", veio a chance do empate.
�Rogério cometeu pênalti em
Xande. Na cobrança, Falcão

,
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DERROTA EM CASA
, •

• • •
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No último lance do jogo, o goleiro Rogério pega o chute de Valdin e evita o empate da Malwee
,

chutou para fora.
O goleiro do Joinville

,

começou a aparecer no Jogo e

fechou o gol. Precisou ele sair

para a Malwee empatar, aos

13'40", em cobrança de tiro livre
de Aladinho. Depois do
intervalo, o time jaraguaense
não conseguia finalizar e

Juventus indefinido ,para o
,

,
'

jogo de hoje no João Marcatto
•

i
i DANIEL NEVES

}ARAGUÁ DO SUL - Apenas
,

: um treino de finalização na

: manhã de ontem para os jogadores
: do [uventus. De última hora, o
I coletivo da tarde foi cancelado e
, '

: transferido para hoje de manhã.
,

: Portanto, o time que enfrenta o
I

� Atlético Hermann Aichinger,
, logomais às 20h30 no Estádio João
, Marcatto, ainda não está definido.
,Mesmo sem problemas com

, suspensões, alguns jogadores ainda,

; são dúvidas.
,

Fábio Lopes e Everaldo, que
, foram substituídos no intervalo do
: último jogo, ainda não estão
: confirmados. Na conversa de
: ontem com o time, nada de
: amolecer agora, já que o tricolor
,

'está classificado. "Vamos
, continuar jogando para vencer,
,

: porque precisamos da vantagem
, que teremos nas próximas fases",

'

,

disse o auxiliar técnico Alaor

Palácios. Mas todo cuidado é

pouco, já que o Atlético precisa
muito da vitória para continuar

sonhando com a vaga na próxima
fase.

"Eles precisam vencer, mas

nós queremos continuar

vencendo. Nosso ritmo vai ser o

mesmo", disse ainda Palácios,
avisando ainda que a base do

, -

time sera a mesma que empatou
com o Figueirense. A partida de

hoje será apitada por um trio da

Capital, formado por Marco
Antônio Martins, auxiliado por
Vayran da Silva Rosa e Francisco
Eibs. Jogam ainda no mesmo

horário de [uventus e Atlético,
Figueirense x Guarani, Marcílio
Dias x Brusque, Caxias x

Metropolitano e Joinville x

Criciúma. Apenas Avaí x

Figueirense será às 21h40, este
com transmissão da RBS TV.

esbarrava na boa marcação do

J o inville ou nas defesas de

Rogério. Até que, aos 7'30", em
,um contra-ataque rápido,
Fininho cruzou para James fazer
o segundo gol.

A Malwee foi para cima e

tentou várias vezes. Aos 16'30",
,

Falcão entrou como goleiro-linha

e ficou até o final do jogo. Em um

dos últimos lances da partida,
Valdin tirou do adversário e

chutou forte à queima-roupa, mas
o inspirado Rogério conseguiu
desviar, a bola bateu no travessão,
no chão e a defesa afastou. Os dois
times voltam a se enfrentar
amanhã, em Joinville.

Atletas jaraguaenses fazem
teste na Seleção Brasileira

}ARAGUÁ DO SUL - Quatro
jogadores da ADHJ/FME foram
convocados para uma temporada
com a Seleção Brasileira de
Handebol. Jefferson Fernando
Maestri, Robson Willian da Silva,
Gabriel Matheus de Sousa e Jeison
PetersonKreis ficarão emum "acam

pamento" emBlumenau com vários
atletas do Brasil inteiro. Dos quatro,
apenas Jefferson já tem experiência
com a amarelinha, quando foi vice
campeão Pan-Americana com a

categoria cadete (16 anos).
Desta vez, Jefferson foi

convocado para o selecionado

juvenil (18 anos) e os outros três para
a cadete. Durante a temporada com
a Seleção, os atletas serão avaliados
durante as atividades práticas e

teóricas, que tem por objetivo
melhorar e aperfeiçoar suas

habilidades. Para o técnico

jaraguaense Everton Sales, mesmo
se os atletasnão foremescolhidospara

defender o Brasil; a experiência já é

válida.
"Servirá também como incentivo

para os outros praticantes da
modalidade que temos no

município", disse Sales. Gabriel tem
15 anos e é ponta-esquerda. [eíson é
central 'e também tem 15 anos e

Robson, com 14 anos, é armador

esquerdo. Os três conquistaram o

terceiro lugarnaOleseno ano passado
em Itajaí. Já Jefferson atua como

armador-díreito.

Tragédia
Infelizmente não são somente

notícias boas que vêm do handebol

jaraguaense. No fim-de-semana, o
companheiro dosquatro convocados,
Marcelo Rodrigues da Silva, foi
atropelado quandovoltavapara casa
e faleceu.Marcelo, que há dois anos
defendia [oinville, disputou duas

edições da Olesc e dois [oguinhos
Abertospor Jaraguá do Sul.

_-

DIVULGAÇAO

Jefferson (centro) recebe nova chance na Seleção Brasileira

•
l;-----�,

Um encontro na última sexta-feira confirmou Jaraguá do Sul como
sede dos Campeonatos Brasileiros de Seleções nas categorias
Infanto-Juvenil e Juvenil masculinos. Na oportunidade. o -, -fi

presidente da Federação Catarinense de Basquetebol, Oscar, :')
Archer (20 da direita para a esquerda na foto), foi visitar os ginásios :)

que podem receber a competição, que acontece no final de abril. ,;',:
Como o Arthur Müller se encontrará em reformas, os jogos devem: .,J

acontecer na Re- '" >
, .

creativa da Duas � ,c'

Rodas ou da Mari- S ,
> "

�'
"

sol. Archer confir- o

•

LINHA DE FUNDO
JULIMAR PIVATTO ,

• •
, '"
•

mau também o

nome de Julio Pa

trício, como técni
co da Seleção Cata
rinense Juvenil Fe
minina, que dispu
tará o Campeonato
Brasileiro no Paraná.

-"

.znnercro e
• •

Brasileiro de Basquete

Negociando
Apesar de estar barrado para
a Copa Libertadores, o ala
Elder Granja treina
normalmente com os demais

companheiros do
Internacional em meios as

negociações de uma possível
transferência para o Santos.
"Existe o interesse. Santos e

Inter estão conversando e

vamos aguardar': disse à

empresário do atleta, Luiz
Alberto Araújo. Elder tem
demonstrado

constrangimento nos

treinamentos, após ter sido
barrado pelo presidente do

Inter, Fernando Carvalho. Por

enquanto, o ala está fora da

provávellista de inscritos para
a competição.

Criticando
Depois de criticar a arbitragem
do clássico com o Náutico e

até mesmo os próprios
companheiros, o atacante
Carlinhos Bala atacou desta vez

os torcedores do Santa Cruz. O

jogador usou até mesmo o

'termo palhaços para se referir
aos que o vaiaram no clássico.
"Tem um tipo de torcedor que
tira a vontade defender a
camisa do clube. Eu estou no

Santa Cruz pela amizade que
tenho com o presidente
Romerito Jatobá, pois com
esses palhaços não vale a pena
entrar em campo; disse o

artilheiro, que foi sondado por
grandes equipes do futebol
brasileiro, mas optou continuar
no clube tricolor.

" !")

r I
I

�

I, • J

Ir "
"

I,
' 1

-

•

-

,
·

,

•

•
· '

l

jullmarplvattoêiqrnall.com i
,�

-

ecoraçoes; I

14- Denise Sell- Adelir Baumgartel- Erilda Nazário.
15- MarildoToni - Elenir Borchardt - BenoVolkmann - Arilda de Jesus S.C. • >

dos Santos - Denise C. Mendes.
16- Dulce Sell- Vilson Krueger - Roger Fritzke - Diego Zarcomowki. :
17- Vanderlei Krenke -Ivane B.Mathias - Marileuza S. Hornburg - Marlize S.. I

, , '

Tait - Eduardo Rengel- Irena S.Utpadel- Elizangela Raduenz - Dionatan :
Pickle� ,

, ,
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•
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Parabeniza todos os clientes aniversariantes do mês:
"

de janeiro. Caso seu nome não esteja na lista e é cliente

Tailanda,ligar para o fone: 3376-0419. '"

01- Sergio Gielow -Ivanilda Antunes - Valério Rocha - Anita Ehlert.
02- Edite Jungton
03- Renita Baumgartel (sócia Distribuidora Bebidas Baumgartel) - Renato >,

Leverenz -Vânia Mathias -ltacirV. Barcelo.
04- Lenir Hass - Márcia Hornburg - Alirla Gielow
05- limar Borchardt - Deonísia Ruediger.
06- Marciana Baumgartel- Katiane C.1. Romig - Sidnei Kõpp,
07- Rosileia Lehn - Joice K. Dumke.
08- Areli Laube -Ivone Manke.
09- Caio Krueger - Rovena G. Schroeder - Arnaldo Hornburg - Gati Zilsdorff •
- Ana Paula Jakubowski..

'

1O-lise Romig - Sandro Volkmann - Elfi Hornburg - Cilene G. Schulz.
11- JaniceV.Kranhke - Juliana Rocha.
12-lvan Borchardt - Sandro Greuel- Elisete Negherbon.
13- Edir M. Konell-Wania Milbratz - Marcia L. Bloedorn

18- Eluiza Hornburg - Jocemara dos Santos - Zulma M. Vasconcellos
Elizabete Alichandre - Claudinei V.Bloedorn
19- Elsina B. Konell-Wilmar Reblin - Edla B. Rux - Eno Rux - Laércio Jantz.
20- Francisca Volpi - Vanderlei N. de Oliveira.
21- Raulina Gnewuch -Inês Petris -Iracema Gaedke - Juliana Vargas - Enio
Krüeger.
22- Daniela Strelow - Lourival Shubert.
23- Lodimar Rux -Iracema M.Schroeder.
24- Célia Reinert. .

25-lracema Krueger - Elvira S�Kieckhoefel:" Eloita Tissi Reche - Osmar
Hornburg - Leonida Rohling.
26- Solange Giese - Juliane Lindemann.
27- Janete B. Sell- Deisileia Nitzke - Waldir Kõpp -Ingo Berdt - Varney
Schuetze - Deise B.Jantz - AlcindoVolkmann (contadorTailanda,
Proprietário VIA Contabilidade).
28- Nilton Sell- Maicon Tôwe - Josimara Reinke.
29- ValiWeiss - Arlete Bachmann -Inge Briese - Gabriele T.da Silva.
30- Almir Drews - Rose S.Tomporoski - Catrine A.Strelow -Irena Flohr.
31- Le�iirS. Steinert -Iria K. Volkmann.
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Jaraquá do Sul � Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HQ'RÁRIO GtNERO

E Se Fosse verdade
,

"

14:00,-16:00
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·5/2·
Arold Rode

Jorge L. Nagel
Tatiane F. Bartel
Cláudio Celso Klein Jr

Eliseu E. Feustel
Edelmar Doring
Fabio Matheus
Fabiane Matheus

Diego Fernandes
Eno Brochardt
Ga briel da Costa

Wolfgang Olska
Marlei B. Bolduan
Claudemira S. Erdmann

,

Yalva M. T. Fischer
Leonardo W�iller
Afonso Jordan

, '

Osmar F. K. P,etry
Lucas Ricardo Santos

"

íris Demarchi,
· .

Gerson Costa

Rosane Voltbline

·6/2· "

Roberta D. Dias
.

' "',

David de Borba
Ariovaldo Hansen

· ..

Solange Okopnik
Isolde Kuhn '

'

,

Augusto Hor Çla Silva
Mara C. Vargas'
Ana Soares F. Ferraz

Heinz Klitzke
José Ricardo da Silva
'Maria Clara Santos

Solange Okopnik
Édersori dos Santos
Lucimara Hass
Ana Karoline Veigsding
Diogo Wagner

. Barbara Arnt

·7/2·
Katia K. Bruch
Ursula C. B. Franzner
Carlos A. Da Silva
Gabriela N. Guths
Luanna Hedler
José C. Demarchi
Zeli Butzke
Verônica Kuster

Marlindo Paterno

Tâmara de Cássia P;

Rodrigues
Maria da Penha Sadinski

'
..

Itacir José Conti

Alvlra Brych
Vilmar Machado
Dirce S. Jordan

, Francisca Machado
•••_••••••••••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••.. _. - • __••.._0 _._._••

,

Odair Fodi compeltou idade nova

dia 7. Felicidades dos familiares .:. FORMATURA
No último dia 4, Juliana Rahn, colou grau em Turismo e

Lazer, pela Furb. Parabéns e sucesso, dos pais, Curt e 115€,
o noivo Alfredo, irmãos, Alcir e Rosemeri, dos cunhados,
Carla e Gilsonei, e dos sobrinhos, Emily Isabelle e Caio

Henrique.

.:. FELICIDADES I
Rosane Voltolini aniversariou dia 5. Parabéns e felicidad
dos familiares!

.:. FELICIDADES II
Aniversariou dia 6, Cláudio Reinert. Parabéns e felicidad
da Etla e família.

.:. PARABÉNS I
-

Aniversariou dia 6, Lucimar Maria Rita. Parabéns do
Sindicato do Vestuário e dos familaires.

•

� ._---------_.-_._._-;

·S/2·
Reinaldo Furlani

Lucinéia B. de Lima

Avani M. Gascho
Geovani Kuhn
Luciamra A. Hernacki

Roseli S. Maba
Adão dos Santos
Cláudio Bruch
Vanderlei M. de Vargas
Regis E.Todt
Silvio M. Méier

Eduardo Jumton

Diego de Souza

O casal, Osvaldir e Edite Butzke Torinelli,
no dia 7 completaram, 30 anos de casados.

Votos de muitas felicidades, das filhas Claudia
e Marileia e dos genros Adirson e Claudio

·9/2·
Mercedes Zuse

Franciele Mateus

Raimundo Boddenberg
José Alvize
Kakeline Gascho
Steinert

Fabio R. Bublitz
Bianca Meier

Nilton Fischer

Djenifer O. De Miranda

Elizangela E. Mathes
Eliane Erdmann

,

,

l
l

1
1 '

,

I

No dia 9, Roberto Titz comemorou mais
um ano de vida. Desejos de muita saúde,
felicidade e sucesso! Colou grau em Pedagogia no dia 3, pela

Fameg, Maria A. S. Konell. Quem lhe

deseja sucesso e muitas alegrias para sua

profissão são seus filhos Johann Johanna
e seu esposo Osnildo

·10/2· .I

Rosi Mari P. de Borba
Joice Coelho

Solange Furlani

Willian Méier

•

•

Amilton Leoni

Cristian P. Gehrke
Paula M. da Silva

Juvenal Michelluzzi
Nádia C. Müller

Marceli Buttchevitz
Gabriel H. Vieira
Marlene Marquardt
Jair Leithold
Andrei M. Heller
João Carlos Ruchel
Cláudio Vicente

·11/2·
Karin Leigue
Elsio Russi

Luana Hauck
Lurdes L. Ferreira

Ràngel M. Bruns
Odair José Custódio
Irene Valentini
Jose Armando
Hanemann

Hélio N. de Masi

Ferdinando Piske
Caroline S. da Luz

Ane Schuster

Hilda Schmidt (Oma) comemorou com
•

familiares e amigos no buffet, infantil Recanto
das Festas, 84 anos no dia 1. Parabéns!

,

Maiara R. Lise l
l
l

___ 0.0 ._._,._•••__•••J

•

•

•

As amigas Daniela Oechsler, Adriana Kons e Solange de Moura
comemoraram dia 3 a colação de grau no curso de Administração com

habilitação ern Marketing. Sucesso!

Munique,

18:00 - 21 :00
.:. PARABÉNS II
Leonora Reinert aniversariou dia 2. Quem parabeniza el
filha Etla, da neta Cíntia e demais familiares.

-,

,

Zathura - Uma Aventura Espacial
, , .

15:45 -'17:45 -19:45 - 21:45 .:. EXCURSÃO
Pessoas interessadas para ir no Skol Beats, em São Paulo,

que sejam maiores de 18 anos. Informações: Thomas
9924-8S28 ou João 8424-1886.

, '

As Loucuras de Dick e Jane.
13:30 -15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30

,

,4 ..' .l'I'�,.
,

� 1
" . J

•

Noivaram no último dia 28'/1, o casal, Daianae
Natan. Felicidades!

Trocou idade no dia 3, Camila Rambo.
Parabéns dos pais e familaires

•

Completa 1 S anos hoje, Luana Prestini.
Parabéns e felicidades dos pais, Elmar e

Marlian, e das irmãs, Drielle e Daiara, do
cunhado Marcos, e do namorado, Eliverton
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