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\ CORREIOTV LINHA DE FUNDO

o personagem de
Henri Castelli pode
reaparecer em

Belíssima

Ronaldo é chamado
de "egoísta"

pela torcida do Real
Madrid'

- PÁ�INA6 ,
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Os ventos fortes de ontem à tarde provocaram estragos na

Unerj e em 25 residências de todo o município,
especialmente nos bairros Estrada Nova e Vila Rau. Na

universidade, a ventania destruiu telhas, derrubou
� caibros e alagou salas e laboratórios, danificando 46

computadores. O corredor dos fundos (foto)' foi
totalmente destelhado. O prejuízo está sendo avaliado.
Perto' dali, moradores fizeram mutirão, algumas
residências perderam 90% do telhado. As ruas ficaram

completamente alagadas. - PAGINA 5 .

, PAís DO FUTEBOL RAQUETADA

Escritores têm como inspiração
o esporte símbolo do Brasil

Construir sede própria é meta
,

da Associação dos Tenistas

,

,

.

E ano de Copa doMundo, nadamais natural, então, que os

escritores usem o futebol como trama para os seus livros. O

jornalista João Nunes está lançando o livro de contos "As
Mãos de Pelé" e o escritor André Sant'Anna põe nas

,

livrarias o romance "O Paraíso E bem Bacana". - PAGINA 6

A nova diretoria da ATJ (Associação dos Tenistas
[araguaenses}, eleita na sexta-feira, quer -,ampliar ainda
mais o-trabalho social com as escolas da região.Por isso, o
novo presidenteda entidade, Flademir Gasparetto, disse
que um dos objetivos é construir uma sede. _ PAGINA 7
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SAÚDE

Farmácias resistem à determinação
de informar usuários sobre similares

"

,

As farmácias e drogarias são obrigadas a exibir um cartaz

alertando os clientes sobre os remédios similares e gené
ricos segundo determinação da Anvisa (Agencia Na
cional de Vigilância Sanitária).A lei exige que a partir do
dia 10 demarço, todos os usuários de medicamentos sejam
informados que a substituição dos remédios pelos cha
mados similares não é indicada, pois, este tipo de remédio
não obteve comprovação de bioequivalência. Mas, a

maioria dos proprietários de farmácias da cidade está

esperando o prazo para tomar uma posição. - PAGINA 4

NACÃMARA

Vereadores aprovam contratação
de funcionários para as escolas

,

Tramitando há quase dois meses na Câmara de
. Vereadores, o projeto que autoriza a Prefeitura a contratar

71 pessoas, . que vão trabalhar em escolas e creches da rede
municipal de ensino, foi aprovado, E com um voto do
vereador Jaime Negherbon, do PT. O assunto tem sido
motivo para discussões acirradas no Legislativo desde o

ano passado, quando, a Prefeitura terceirizou a merenda
escolar. - PÁGINA3

ELEiÇÃO 2006

Fritsch tem espaço livre para
disputar governo do Estado

A senadora Ideli
Salvatti

encaminhou à
executiva estadual
do PT carta na qual
comunica à direção

do partido a
, decisão de retirar

seu nome da
discussão interna
para a escolha da

candidatura petista
à disputa. Com isso,

o caminho fica
liberado para José

Fritsch.
- PÁGINA 3
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Em ano eleitoral, não por
•

acaso, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva escolheu

•

QUARTA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2006 .. CORREll), DO POVO

redução da alíquota do
trabalhador doméstico ,
Nesse caso, os empregados
domésticos. seriam subme
tidos a um sistema especial
de aposentadoria, que dá
direito a um benefício

equivalente a um salário

Entre as propostas em

estudo, está a possibilidade
de abater do Imposto de
Renda a contribuição de 12%
sobre o salário pago pelo
empregador ao trabalhador
doméstico. Outra proposta é
reduzir essa alíquota. Já a

contribuição do trabalhador
varia entre 8% e 11 %. Há
estudos também para reduzir

fosse a dedução no IR da
con tribuição paga pelo
trabalhador. Hoje, existem
1,7 milhão de trabalhadores
domésticos no Brasil. Amaior

parte (85%) recebe um salá-

I
rio mínimo. Por essa razão, o

pacote pode ficar limitado a

essa parcela.
A expectativa é que a

redução dos encargos pre-

� Pesquisas mostram que é nesse

segmento de trabalhadores que o

presidente tem a fatia de maior aceitação

, .

o dia 8 de março- Dia Inter-
nacional da Mulher- para
anunciar a formalização do

-

trabalho doméstico. Pesquisas
,

mostram que e nesse seg-
mento de trabalhadores que
o presidente tem a fatia de
maior aceitação para uma

reeleição. Lula, apesar de
, .

todos os escândalos envol-
vendo o governo e políticos
de partidos aliados, continua
tendo diálogo. fácil nas

chamadas classes C, D e E,
onde se concentram os con

tingentes mais pobres da
,

população. Mas há uma

'preocupação com o impacto
que isso deve causar nas

contas da previdência Social,
que fechou 2005 com. déficit
'de R$ 37,5 bilhões. As
medidas estudadas contem
plam basicamente a redução
<de encargos previdenciários.
j'

a parcela paga pelo empre
gado doméstico.

Nas contas da Receita, a

renúncia fiscal dessas
medidas gira em torno de R$
300 milhões. Mas a forma

lização de todos os 'traba- .

lhadores domésticos faria com
que a arrecadação de receitas

previdenciárias tivesse um

incremento de R$ 3 bilhões'
-caso a medida adotada

videnciários de domésticos
aumente a formalização dos
trabalhadores e sej a bem
recebida pela classe média.
além da dedução das

contribuições patronais do IR,
o governo estuda uma

proposta alternativa: reduzir
a alíquota dos empregadores.
As possibilidades de redução
seriam para 8%, 9% e 10%.
Outra medida em estudo é a

I

• Do pré-candidato a presidente Geraldo Alckmin durante entrevista para TV Gazeta. "Picolé de chuchu" é como os adversários
"

se referem ao governador.

FRASES
r'

'.

, "Minha plataforma de governo é dar emprego pra chuchu':
, '
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rmmmo, mas nao permite a

aposentadoria por tempo de

contribuição. Estes traba
lhadores, sempre explorados
pelos empregadores, teriam
direito à aposentadoria por
idade, além do acesso a

outros benefícios, como

salário-maternidade e auxí

lio-doença. Esse sistema

especial destinado aos

trabalhadores de baixa renda
está previsto na reforma da
Previdência do governo Lula.
A emenda constitucional foi

aprovada no final de 2003 e,

desde então, espera regula
mentação. Menos mal, mes
mo que patrocinado pelo
governo em ano de eleições.

•
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Escolas 'recebem
,

aparelhos de OVO
Vida curta
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), 560/0 das micro e

pequenas empresas fecham as portas antes
.

de três anos, e 60% não passam de quatro
anos. Existem 4,9 milhões desses
estabelecimentos formais e mais de 9

milhões na informalidade. "Isso não é opção,
é, sim, uma contingência'; reflete o deputado
federal Edinho Bez.

r
,

Brasília - O secretário-executivo de

'Articulação Nacional, Valdir Colatto,
'informou que o Ministério da Educação
'começou a entregar os kits do projeto OVO
Escola.Trata-se de uma caixa com 50 OVOs
contendo quase 150 horas de programas
zproduzldos pelo canal TV Escola.O projeto
-atnde distribuirá, a partir do dia oito de

'março, aparelhos de OVO diretamente

'para as 50 mil escolas públicas de educa-
o ção básica espalhadas pelos 5.090 municí-
•

· pios brasileiros. As instituições de ensino

Já possuem aparelhos televisores, porém
,

não contam com antena parabólica, para a
f ,

captação do canal, Somente em Santa
,

Catarina, foram selecionadas 2.463 escolas
·

para o recebimento dos benefícios. O

projeto vai garantir a qualificação 'na
. educação de 21,2 milhões de alunos, e
'subsídios para as aulas de matemática,

,
I'

.

português, história, ciências e geografia a

: mais de 852 mil professores. Os 375

núcleos de tecnologia educacional (NTE)
, cadastrados na Secretaria de Educação a

Distância também serão beneficiados. Os

aparelhos de OVO serão entregues nos.

núcleos para que os programas do TV
Escola estejam sempre atualizados.

Mal aplicado
A arrecadação do DPVAT cresce a cada ano.

Em 1997, foram recolhidos R$ 700 milhões
e em 2006 serão mais R$ 3 bilhões,

, segundo cálculos já projetados. Mas, o
governo federal usa apenas 35% desse
montante com a indenização dos
acidentados e gasta a maior parte do
dinheiro (R$ 40 milhões) em instrução ere
corretores; (R$ 60 milhões) com
seguradoras privadas e R$ 300 milhões com

administração do DPVAT. O deputado federal
Adelor Vieira (PMDB) está pleiteando
maior transparência na aplicação desses
recursos pelo governo.

Contra raiva
A cidade de Itajaí promove campanha
extemporânea de vacinação de cães contra

.

a raiva. Um caso ocorreu no último dia 4 de

fevereiro, na localidade de Bambuzal, Bairro
São Vicente. Ontem mesmo, cinco equipes
técnicas iniciaram a aplicação de vacinas em

residências da região, para evitar o
alastrarnento da doença. .
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e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

come rc ia I@jornalcorreiodopovo,com,brDiretor Diretor-Corporativo Editora
Francisco Alves . Fernando Bond Patrícia Moraes

STJalerta
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) alerta
para mensagem eletrônica simulando ser

uma citação digital de processo '

supostamente em trâmite no tribunal
contra o destinatário. O STJ não envia

mensagens com esse teor. As únicas

comunicações legítimas enviadas por e
mail pelo Tribunal dependem do
cadastro dos usuários no "Sistema PUSH';
e se limitam às "Notícias do STJ';
"Informativo de Jurisprudência" e :

.. "Acompanhamento Processual'; além das

respostas de solicitações feitas aos

diversos setores do Tribunal. O e-mail

reproduz o cabeçalho do site do STJ,
mas traz como endereço (também falso)
o inexistente stjd.gov.br.

Apelo federal
o chefe de gabinete do Ministério da

Agricultura, Mação Tadàno pediu que o

governo russo suspenda o embargo sobre
a importação de-carne, pelo menos, dos
estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Mato Grosso, Goiás e Minas
Gerais. Na segunda-feira, no Rio de
Janeiro, representantes do governo e de
entidades exportadoras brasileiras
discutiram o embargo feito pela Rússia;
país que proíbe a importação de carne

bovina e suína de oito estados brasileiros.
Em 2005, os russos importaram do Brasil
US$ 1,3 bilhão em carnes de boi e de

porco. O montante representa 45% dos
US$ 2,9 bilhões exportados. .

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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SUA OPINIÃO '.

Choque de gestão x
-

corrupçao
A expressão está namoda. As empresas inteligentes a utilizam com

freqüênciaem seus projetos demoderniiação. Entretanto, na admínistração
pública, isso não ocorre porque o casuísmo, o populismo, a inexperiência
no trato da coisa pública, o revezamento de partidos, o paternalismo e a

ingerência da troca de favores impedem que se tenham governos ágeis,
propulsores do progresso, dinâmicos e consistentes no atendimento às
necessidades básicas da sociedade como um todo e do cidadão em

particular.
O choque de gestão administrativa e política, com uma reforma

radical, é muito difícil que venha a ser utilizada. Fernando Collor de
Mello bem que tentou um choque de gestão. Acabou com mordomias,
eliminoumais de dezmil leis, decretos, decretos-leis sem serventia, reduziu

..

drasticamente osministérios, enxugou amáquina administrativa. Mexeu
tanto que acabou sendo envolvido num outro processo, o de corrupção,
conduzida pelo seu tesoureiro PC Farias.

Quando surgiu o escândalo, as ações intempestivas dos grupos
-'

contrariados (e não eram poucos) saíram à rua, engrossando as fileiras do
impeachment que acabou ocorrendomais adiante. J:?or isso ainda persiste
grande indagação': Collor caiu porque contrariou interesses ou pelo
escândalozinho que propiciaram seus assessores, bemmenor do que rolou
ano passado no governo Lula.

O pré-candidato do PSDB, o governador paulistaGeraldo Alckmin,
está anunciando no seu programa de governo, o tal choque de gestão na

,

máquina pública. E um desafio e tanto. Por quê? Porque quando JK
inaugurou Brasília, grande parte das mordomias e vícios da admínístração
que existiam na antiga capital, no Rio de Janeiro, seguiram para a nova'

capital. Além disso, lá se instalaram todos os ministérios e órgãos do

governo, recebendo novas benesses, pois Brasília estava, na época, pra lá
de Bagdá.

Não ficou só nisso, entretanto. A estrutura pior está nas sucessivas

demonstrações de arranjos dos Ministérios por inspiração política. Ou
seja, não se fecha ou se cria umministério em função de sua necessidade'
real, mas sim para acomodar políticos e apadrinhados de ocasião. Em

1991, atuando num ministério, recebi uma incumbência de redigir
portarias específicas para representações técnicas. Com a mudança
administrativa doCollor leveimais de dois anos para terminar a missão,
Presenciei coisas incríveis referentes a essa prática danosa de mexer da
estrutura administrativa (no caso, na época, era para enxugar amáquina,
e não para expandi-la como foi feito agora, em 2003, o que émuito pior),

'

O atual Governo Fede'ral talvez tenha sido o que mais inventou

secretarias e ministérios para atender os interesses da base que o elegeu e,

segundo o próprio Senador ACM para dar emprego às dezenas de ,
candidatos do partido dos trabalhadores que perderam as eleições.

Para se ter uma comparação, vejamos ... Em 1991, no governo Collor,
os ministérios eram 12 mais trêsmilitares. Em 2006, além dos Ministérios
existem as Secretarias com status de Ministro. Só na Presidência da

República são DEZministros. Na Explanada dbMinistério são mais 23
e não contamos aí os três militares que perderam o status de ministro,
ainda no governo FHC.NoGoverno Lula, por conta de crise do Mensalão,

.

alguns ministros como Gushiken perderam o status e o cargo. Ou seja,
Lula conseguiu a proeza de aumentarmais de 1000/0, se comparado com

o governoCollor. Ou seja, mais gente mamando na vaquina federal, pois
atrás disso se criarammilhares de cargos.

NoGoverno estadual também não fica por II\ypos.O atual governador'
se elegeumostrando constantemente que o número 15 - o seu programa
de governo - iria ditar as normas .. Mas, se contarmos só as Secretárias

Regionais, que foram criadas, chegam ao dobro, 30, sem contar as

Secretarias do Entorno do Governo, que me parecem são 18.
Este é um velho problema brasileiro de administração da máquina

pública. Um terror em termos de custo x benefício para a população que
espera ações de governo. Por exemplo, no Governo Lula muitos

ministérios, como o da Pesca e o das Cidades foram criados no início do
ano de 2003. O orçamento daUnião já estava pronto e aprovado. Como
é que se administra e se instalamministérios e secretarias se não existem

verbas, espaço físico, organização humana' e instalações? Isso tem um

custo. De onde sai a verba? De onde vem os funcionários que devem,'
pela Lei, serem contratados mediante concurso público, que é flaro, '!
demanda tempo?

'

Deu para perceber a dimensão do problema? Isso é apenas o café de
entrada, pois os recursos são obtidos de "outras fontes", retirados)
provavelmente de projetos que deveriam estar em andamento e

beneficiando a população e a sociedade organizada, e se cuida apenas da

criação de cargos. Exemplo gritante é o Banco Popular, criação do govemo
Lula que teve mais prejuízo brutal da sua organização, com verbas
•

•

destinadas para promoção. E por aí afora, vai essa história. Afinal, onde
anda o Banco Popular? Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu.

O choque degestão na Administração Pública seria, inicialmente,
estabelecer um padrão permanente deministérios com"cláusula pétrea",
até para evitar que, tão logo se assuma, apareçam como apareceram na

CPI dos Correios os cobradores das càrnpanhas. Mudando-se
Ministérios e Secretarías, criando-se organizações dentro da máquina,
é uma forma de retribuir as benesses das campanhas via caixa dois e

estimular a corrupção devido ao tamanho enorme da máquina. Não
é

,

tanto a necessidade nacional não. E ajeitar as coisas para pagar o

financiamento das campanhas. Legal, na aparência, mas imoral. Resolve
o interesse dos apaniguados. O povor.,o povo que se dane e pague os

tributos!

Silvio Luzardo, Bacharel em Direito e Professor de Oratória em

Santa Catarina (luzardo@.linhalivre.net)

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 direito de OP'

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

- .
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� MOSAICO
� Desgarrados

, Na prática, a coligação PL, PTB, PDT e

PPS, vitoriosa na eleição do prefeito
Moacir Bertoldi (PL), parece que não

existe. PDT e PPS já botaram a boca no

. trombone publicamente, alegando que
, foram isolados da discussão de projetos
, relevantes: contorno ferroviário, Plano
Diretor,Transjaraguá.Sem contar cargos

prometidos e não deferidos. Não há

notícias, também, de reuniões

periódicas entre os dirigentes dos

quatro partidos para ações estratégicas,
Até agora, pelo visto, é cada um por si e

salve-se quem puder.

� Propostas
O PL de Jaraguá do Sul agendou
encontro partidário para hoje, 20 horas,
na Combat-HartOm (WalterMarquardt).
Além de confraternização, segundo o

presidente do diretório, Leônidas Nora,
também diretor da Fundação do Meio

Ambiente, o partido pretende
apresentar suas propostas políticas para
2006. O PL tem como pré-candidatos o

vereador Ronaldo Rauli,no (deputado
estadual) e a vice-prefeita Rosemeire
Vasel (deputada federal). Filiados e

familiares, não filiados, simpatizantes, são
todos convidados para troca de idéias.

� Ainda não
o relatório final do Orçamento da União

para 2006 ainda não está pronto. Mas
os gastos já são por conta. Fica, como
todo o resto na área pública, para depois
do Carnaval. Quarta-feira de Cinzas,
talvez. O texto prevê um aumento de.
R$ 15,2 bilhões' nas receitas totais

estimadas pelo Executivo, aumentando
o valor de R$ 350 bilhões para R$ 365

bilhões.Para os servidores públicos
federais, o relator Carlita Merss (PT)
anunciou que estão garantidos R$3,6
bilhões, além do R$ 1,5 bilhão que já foi
aprovado para pagamento de salários.

•

,

� De interesse
Entre os dias 15 a 20 e outubro, Joinville
vai sediar a 17a reunião técnico
científica sobre bananicultura, atividade
que no Vale do Itapocu e Norte do
Estado tem relevante importância na

economia. São esperadas 1.500

delegações da India, Indonésia, África
do Sul, América Central e do Sul. Em

paralelo a simpósios sobre questões
fitossanitárias, mal de sigatoka, entre
outros temas, acontece a Feira
Internacional da Banana. O tema central
da reunião será "Bananicultura, um
negócio sustentável':

� Balcão
Em 15 dias o bloco formado pelo PSB, PDT,
PTB, PL, PV, PMN, PC do B e PRB deve

c

apresentar suqestõe's de nomes para
.

,

deputado estadual e federal. O grupo,
liderado pelo PL (a idéia foi da deputada (

Odete de Jesus) pretende, ainda, convencer r
. ,

Q PPS a participar do bloco. E, mais, lançar -I'

. uma chapa majoritária ao governo do Estado. I
.

"-

Mas pode haver dissidências, O PP já "[.
manteve conversas secretas com o PSB e

PDT, oferecendo espaços. A se manter a
"

postura, alguns partidos deixam a base de (_
-

'

sustentação do governador LHS.· .

-
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}ARAGUÁ DO SUL- Polêmico e

;tramitando há quase dois meses na
Câmara de Vereadores, o projeto
;que autoriza a prefeitura a licitar,
pelomenor preço, a contratação
Ide 71 pessoas (45 serventes e 26

Idigitadores) que vão trabalhar em
I

lescolas e : creches da rede
,

[municipal de ensino" finalmente
foi aprovado. E com um, voto do

'Ivereador Jaime Negherbon, do PT.
.:

,0 assunto tem sido motivo para
ldiscussôes acirradas no Legislativo
idesde o ano passado, quando,
[também,par licitação tipo menor
!

'preço, a Prefeitura terceirizou a

merenda escolar. Entretanto, a

[empresa vencedora passou a usar

I servidores públicos efetivos, o que
lgerou acusações de todo tipo. O,

Isecretário de Educação, Anésio,

IAlexandre, questionado depois da
,

.sessâo da última segunda-feira,
,

I
disse desconhecer o fato e garantiu
[que vai "averiguar". Caberá à

: empresa vencedora gerenciar os
.novos contratados, que passam a
,

i prestar serviços pelo sistema
,

: terceirizado, porém, com salários

i incluídos no contrato por conta da
'1 Prefeitura, O Executivo acredita
,

: que, dessa forma, as despesas
: decorrentes serãomenores, já que
: não incluem encargos.
: O petistaNegherbon disse queI

: deu voto favorável à proposta
,

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I

;Maristela ameaça o presidente da Ujam com uma ação judicial
,

I
I

CELSO MACHADO baseado em declarações de
diretores e diretoras de escolas e

creches, que vêem na terceirização
da merenda (o que inclui a mão
de obra), segundo ele, mais

qualidade do que quando o

serviço é público. Além disso,
lembrou o grande número de
servidores afastados do serviço por
vários motivos, entre eles licença
maternidade, férias e tratamento

médico, Até ontem eram 60.
"Não podemos contratar

pessoas concursadas para substituí
los porque depois, quando voltarem
ao trabalho, os que foram
chamados não

. podem ser

demitidos", alegou o vereador, O
vereador Dieter Janssen (PP), já
tinha se posicionado anteriormente
contra a proposta'de terceirização
da merenda. Acha que a

administração deveria encontrar
,

uma maneira de programar as

licenças, exceto casos de saúde.

"Hoje, são 160 servidores
concursados à espera de serem

chamados", exemplificou. Para o

vereador, a empresa que responde
pela merenda também deveria se

responsabilizar pelo pagamento da
mão de obra de manipulação dos

alimentos, além da higienização
dos ambientes. O contrato número

292/2005 assinado em setembro

passado entre a Prefeitura e a

empresa SP Alimentação e

Serviços, de pouco mais de R$ 3,7
milhões, pelo período de um ano. E
diz que é de responsabilidade da
contratada o preparo, elaboração,
distribuição, higienização,
manutenção, alocação de pessoal
qualíficado, disponibilização de

I

� Secretário diz
I

'desconhecer uso
'de funcionários
Ina merenda

. }ARAGuÁ DO SUL- Ausente na
, -

-

,

sessão realizada na semana passada
pela Câmara de Vereadores, para
audiência pública destinada a

,

: discutir alterações do Plano Diretor,
,
a vereadora Maristela Menel (sem
partido) 'foi criticada publicamente
pelo presidente da Ujam (União

,

, [araguaense de Associações de
, Moradores) [ustino Pereira da Luz.
,

, Segundo Justina, a vereadora
: estaria demonstrando desinteresse
por assuntos relevantes para a

): comunidade já que, segundo ele,
,

também não compareceu a outras

.uudíêncías públicas também
realizadas para discutir problemas

, - '

comurntanos.
,

Indignada, Maristela, que havia
justificado sua ausência à Mesa
Diretora do Legislativo por motivos
de saúde (estava em consulta em

Curitiba), anunciou na sessão de

segunda-feira que pretende
processar judicialmente o

presidente da Ujam por danos
,

morais. Para tanto, formalizou ao

presidente do Legislativo, Carione
Pavanello (PFL) pedido para que a

assessoria jurídica da Câmara

proceda aos trâmites necessários.
"Tenho 43 anos de vida pública (é
professora e vereadora ern segundo
mandato), sempre pautados pela

,

• •

CESAR JUNKES

Jaime Negherbon, do PT, votou a favor do projeto do Executivo

equipamentos e utensílios
domésticos. Em visita a algumas
escolas, Janssen disse ter

constatado que serventes da

prefeitura estão limpando os

refeitórios e até servindo a

merenda aos alunos. Ele também
foi até, o galpão da SP

Alimentação na Ilha da

Figueira. "A empresa está usando

equipamentos da prefeitura, nossas
serventes e, daqui a pouco,
teremos que fazer a limpeza"
enfatizou. Janssen foi informado
que a Secretaria de Educação está
descontando no valor pago à

empresa a utilização dessamão-de
obra.

Ronaldo' Raulino (PL)
defendeu o projeto, argumentando
que, por causa do grande volume
de licenças durante todo o ano, ou

se contratamão de obra temporária

ou se terceiriza. "O que não

podemos é tomar o lugar de
concursados, chamando outros".

Jurandir Michels (PT) votou
contra. "Entendo que há servidores
em excesso, que poderiam ser

remanejados", defendeu. Eugênio
Garcia (PSDB), defendeu a

contratação temporária e, ainda, a
convocação de concursados. "Não
sou contra a terceirização, mas não
nos mostraram quanto vai se

economizar. Um digitador, pelo
que sei, receberá R$ 2.030,00. Por

- ., .

que nao contratar estagianos
bolsistas?",'questionou. O vereador
Rudolfo Gesser (PP) também
votou contra o projeto. "Não
podemos concordar pois a

merenda j á foi terceirizada,
inclusive sem passar pela Câmara.
Porém, sou favorável à contratação
temporária", disse. (CelsoMachado)

moral e ética. E não será ele

(justine) IT manchar meu nome",
reagiuMaristela, "Nunca-deixei de
participar das audiências ou sessões

da Câmara semmotivo justificado.
Na semana passada eu estava em

tratamento médico em Curitiba e

com dois atestados justifiqueiminha
ausência" , declarou. Ela lamentou
a atitude do presidente da

Ujam.· O . presidente do

Legislativo, Carioni Pavanello'
(PFL), aceitou o pedido e

aproveitou para pedir desculpas
por não ter adiantado a justificativa
da ausência da vereadora na

audiência. "Não pensei que ele

(justino) fosse questionar. Talvez,
se eu tivesse falado sobre omotivo
da ausência da vereadora, poderia
ter evitado esse constrangimento",
disse Pavanello, que classificou de
arrogante a atitude de Justina. O
presidente da Ujam, presente à

sessão da última segunda-feira,
disse estar tranqüilo quanto à

ameaça feita pela vereadora. Justina
da Luz alegou que apenas usou um

direito seu, de questionar sobre a

ausência dela (deMaristela) à sessão
do dia 16, destinada a debater

mudanças que estão sendo

propostas pelomunicípio ao Plano
Diretor. (Celso Machado)

,

Ideli retira seu nome para

disputar prévias ..
do PT

b
-,
.J

.)

I)

DAREDAÇÁO - A senadora Ideli
Salvatti, líder da bancada do PT
no Senado, retirou seu nome da
discussão interna para a escolha da

.

candidatura do partido ao governo
doEstado. A senadora encaminhou
à executiva estadual do PT uma

carta na qual comunica à direção
do partido a decisão, lida pelo
presidente estadual Pedro Uczai na
reunião de ontem, marcada para as

10 horas, mas qué irticiou com uma

hora emeia de atraso. O secretário
. nacional da Pesca, José Fritsch,
subscrito por 30 membros do
diretório estadual foi o único

candidato inscrito para a prévia.
Ideli vai se manifestar

publicamente sobre o assunto

amanhã, durante entrevista
coletiva que concederá à imprensa
às 15 horas, emFlorianópolis.

O critério para a prévia,
definido pelo Campo Majoritário,
a tendência da senadora, previa
dois terços dos membros do
diretório estadual (21 nomes), 15%
dos diretóriosmunicipais ou 5% dos
filiados. Ideli tem apenas 13

nomes, motivo que impediu a

inscrição da senadora, que não

teria conseguido o apoio restante
necessário. Esta informação não foi
confirmada pelo diretório estadual.

Na carta enviada à executiva,
a senadora declarou: "Frente às

circunstâncias e ao entendimento
de que não cabe ao PT de Santa
Ca tar ina e à senadora da

República, líder da bancada do PT .

,
no Senado, submeter o debate

político a questões de caráter

burocrático, encerro aqui minha
disposição de manter o meu nome

para a discussão interna na disputa
da candidatura ao Governo do
Estado de Santa Catarina.

Agradeço o apoio e referendo que
recebi de deputados federais e

estaduais, prefeitos, vereadores,
dirigentes partidários, lideranças
políticas e filiados do PT. O
momento exige de cada um de nós

equilíbrio e estatura política para

enfrentar o grande desafio que é 6
'1

de reeleger o presidente Lula 'é

conseguir fazer com que ,o, P1t
avance em Santa Catarina". P

Na opinião do presidente doPl'
de J araguá do Sul, Sebastião
Camargo, também do Campo
Majoritário, a senadora deu U1TI?

demonstração de maturidade, j�
que com a decisão não haverá ma;.s_J
necessidade de prévia, ato que

,

poderia representar uma divisão do
partido, prejudicando, por

conseqüência, a candidatura dq
presidente Lula à reeleição. Po
outro lado, o presidente avalia 'qu ,

omelhor nome para a dispu ta seri�
o da senadora, com eleitores e11i
potencial concerítrados nas regiões
Norte e Litoral, que reúnem 700/1do eleitorado do Estado. Cita ainda
o fato de não haver .prejuízo ad
mandato desenadora, que vai até
2010, e abrindo espaço para Fritsch
disputar "com grandes chances de
vitória", a vaga que se abre 110

Senado com a saída de Jorge
Bornhausen (PFL). "Em um país
C01n quase 30 partidos, 'ou' você os

, '

atrai ou os terá contra você, Se o
,

'

• •

PT não acordar para essa

necessidade de dialogar, corre-se o
risco de se isolar e a senadora

representa uma possibilidademaior
, ,J

de aproximação com outros
. '\

partidos", prossegue Camargo,, I
acrescentado que Fritsch é mais

, ,
'"

cauteloso nesse sentido. ,.,

,3

Visita
A senadora IdeliSalvatti estailá

-

em Jaraguá do Sul no próximo dta

3, quando participará de plenária
commovimentos sindicais na parte

, '-.

damanhã.A tarde, o compromísso
,

será no Encontro de Mulheres
Cutistas, ligado à Cut (Centtll,-

Unica dos Trabalhadores), c0tn
presença também confirmada da

,

.

deputada Luci Choinacki, que
discutirá, entre outros assuntos-o
pr'ojeto � de lei que prevê
aposentadoria para as donas de
casa. (Carolina Tomaselli) :'l

CESAR JUNI5ES

Senadora não teria conseguido apoio necessário. Ninguém confirma
� °'0

, '
II
,

I.

I

,
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CORREIO ECONOMICO

QUARTA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2006

NAS FARMÁCIAS

, •
Álcool'
O governo pretende reduzir, até o fim desta semana, provavelmente

.

na quinta-feira, a mistura de álcool anidro à gasolina de 250/0 a 200/0,

• A medida é uma resposta ao comportamento dos usineiros, que
,

não estão cumprindo um acordo firmado no dia 11 janeiro último,
> ,

que fixou em R$ 1,05 o preço do litro do álcool no atacado e a

informação já foi confirmada pelo ministério da Aqricultura.
Preocupado com o risco de desabastecimento e com os elevados

reajustes, como tradicionalmente ocorre na entressafra, o governo
,

vai diminuir a parcela de anidro na gasolina para que sobre mais

álcool no mercado, Segundo o ministério, o Brasil destina 500

"� milhões de litros/mês de álcool anidro para adicionarà gasolina tipo
C. Com a redução da mistura, haverá uma queda de aproxi
madamente 100 milhões de litros por mês no consumo nacional.

..
,

,

Dúvida Balanços
o Banco do Brasil divulgou
ontem que lucrou R$ 4,154
bilhões no ano passado. O
resultado da Caixa Econômica
Federal somou R$ 2,07
bilhões.O Unibanco e o

Banespa registraram lucros de

R$ 1,838 bilhão e R$ 1,643
bilhão, respectivamente. O
Bradesco divulga balanço hoje,
O resultado dos bancos
brasileiros foi favorecido em

2005 pelas altas taxas de juros.

,

•

•

,

i O governo vive um grande,
,

I dilema. Como o álcool é mais

: barato do que a gasolina, ao
reduzir a mistura, o governo
sabe que a gasolina ficará
mais cara. Por isso, os

, técnicos estudam uma forma
•

de evitar a alta do produto.
Uma saída seria mexer na

Contribuição de Intervenção
'" sobre o Domínio Econômico

,: (Cide), atualmente em R$
r. 0,29
,

, Lucros
r O banco Itaú encerrou 2005
, com lucro líquido de R$
.: 5,251 bilhões, um
_ crescimento de 390/0 em

, relação ao ano anterior (R$
, 3,776 bilhões). Esse é o

maior resultado do banco em,

-Ie-"
um ano, segundo cálculos da
consultoria Economática.O

J

, ganho do Itaú é também o
, '

,! maior entre os bancos que já
� ,

.

divulgaram balanços,
,

referentes ao ano de 2005.

Cobrança
A Selic, taxa que remunera

cerca de_50% dos títulos

públicos, ficou, em média,
acima de 19% no ano passado,
o que gera receitas para os

bancos.Além disso, o juro
médio bancário brasileiro, de
44,70/0 ao ano, é o maior do

mundo, segundo
levantamento feito pela Folha
de S.Paulo a partir de dados do
FMI (Fundo Monetário

Internacional).
redacao@'ornalcorreiodo ovo.corn.br

ANELISE SCHMITZ

... Medicamento não

passou por testes,
representando
risco para saúde

}ARAGUÁ DO SUL - As
farmácias e drogarias são

obrigadas a exibir um cartaz

alertando os clientes sobre os

remédios similares e genéricos
segundo determinaçâo da Anvisa
(Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária).A Lei 13.680/06 exige
que a partir do dia 10 de março,
todos os usuários de medi
camentos sejam informados que
a substituição dos remédios pelos
chamados similares não é

indicada, tudo porque, até o

momento, este tipo de remédio
não obteve comprovação de

bioequivalência.
São poucas as farmácias em

Jaraguá do Sul que já fixaram o

'cartaz. Camila Prodella é gerente
de uma, delas, e diz que nunca

teve problema na, troca por
medicamentos e que pelo que ela
conhece a úníca diferença entre
os genéricos e os similares está no

preço. "Se os remédios estão no

mercado é, porque podem ser

•
•

CESAR JUNKES

Poucas farmácias fixaram o cartaz conforme determinação da Anvisa

,
Qual é a diferença entre genérico e similar?

O genérico, além.de possuir o mesmo princípio ativo, tem a mesma

composição de substâncias, modo e tempo de ação no organismo
e absorção pela corrente sanguínea apresentados pelos produtos
de marca. Também tem a mesma forma de apresentação
(comprimidos, xarope, solução injetável entre outros) e de dosagem.
É uma cópia 100% fiel do produto de marca. Os remédios similares
têm o mesmo principio ativo dos medicamentos de referência, mas
não passaram pelos testes de biodisponibilidade e bioequivalência
exigidos dos genéricos. O similar também não apresenta a mesma

composição de substanciais, modo de ação, tempo de ação no

organismo e absorção pela corrente sangüínea apresentados pelos
produtos de marca.

�-----------------------------------------

I Serviço deAten
I
I

entoMóvel de
ado na região

,

•

A.
•

.",
•

..__,rgencla emana

vendidos", defende Camila.
,

'

. Já na farmácia ao lado, uth
aviso alerta os consumidores q :
se caso houver troca na escol t

dos medicamentos omédico de I

se-r avisado imediatamente, e

diferença entre os genéricos d "

similares é que os genérica
tiveram a eficácia comprovadae
ganharam o selo amarelo dâ
Anvisa, já os similares copiaramas
fórmulas dos de marca e ainda
não são confiáveis", disse Vilmar
Sabel, proprietário de uma

drogaria,
Além do preço mais barato, os

similares são produzidos sem os altos'
custos laboratoriais, esse tipo dé
troca tem ganhado clientes pela
força de venda de muito;

,
,

balconistas. A preocupação da

deputada Odete de Jesus (PL)i
autora do projeto, é que alguns
laboratórios ofereçam prêmios a

farmácias e funcionários que

atingirem metas de vendas de
medicamentos similares.

Q não cumprimento da lei pelas
farmácias está sujeito à advertência

por escrito por parte das
autoridades sanitárias e de defesa
do consumidor. Na reincidência,
haverá multa de R$ 100 a R$ SOOe It
a partir da terceira infração a multa

chega a R$ 1 mil,

Audiência pública vai discutir

pedágios nas BRs 101 e 116

FWRIANÓPOIlS (CNR/ADI) -A
cobrança de pedágio nas rodovias
federais em Santa Catarina pode
estar muito próxima. O Governo
Federal já divulgou o texto do edital
de licitação para a concessão da

exploração de toda a extensão da
BR-116 que passa pelo Estado e

também do trechoNorte da BR-1O1,
na divisa com o Paraná até Palhoça.
A redação preliminar do edital será
o tema de audiência pública no dia
,9 de março, na Fiesc, em

Florianópolis.A audiência,marcada
para as 8h, promete ser bastante

polêmica.
Para o presidente da Federação

das Empresas Transportadoras de

Cargas no Estado (Fetransesc),
Pedro Lopes, o teor do edital vai
chamar a atenção. "Têm pontos que
não abrimos mão no caso da

privatização", enfatiza, destacando
que "a Fetransesc é contrária à

implantação de concessão de
rodovias nosmoldes existentes hoje
no Brasil". Santa Catarina é o único

Estado com trecho possível de ser

I privatizado, pelo fluxo médio de 20
mil veículos diários. "Outros trechos

Verão faz aumentar número
de lesmas nas ruas e casas

para privatizar não têm. Estão nos

enxergando como todo o dinheiro

que podem tirar", desabafa,
reclamando do ônus aindamaior aos

transportadores. Lopes diz que ovalor
cogitado para as tarifas variam de R$
4,60 para automóveis até R$ 13,60
para caminhões de seis eixos. '?'\ tarifa
de R$ 4,60 já está acima do valor
normal que seria, no caso da BR-

101, de R$ 2,30", explica.
O engenheiro José Latrônico

Filho, do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e

Agronomia (Crea/SC) explica que
a realização da audiência pública,
em Santa Catarina e outros Estados

}ARAGUÁ DO SUL - Por onde
, ,

elas passaln deixam rastros e um .

pouco de preocupação. As lesmas
de cor escura têm aparecido com
mais freqüência nas ruas e casas

da região, tudo isso porque o calor
e a umidade fazem os pequenos
moluscos se proliferem, procu
rando sombra e atraídos por,

vegetais moles,· como alface e

grama, dos quais se alimentam.
"Nãohá porque se assustar, não

há indícios de que moluscos como
esses proliferem doenças", disse o

biólogo da Fujama (Fundação.
Jaraguaense de Meio Ambiente),

. Ulises Sternheim.
O biólogo alerta que jogar sal

para matar as lesmas é um crime

ambiental sujeito à punição.
"Matai um animal de maneira

demorada e sacrificada é consi

derado crime ambiental e a pessoa

pode ser presa".
Também não é permitido usar

lesmicidas paramatar os moluscos

domésticos, o veneno é indicado

apenas para lavouras e grandes
quantidades da praga. Algumas
técnicas caseiras podem resolver o

,

DANIEL NEV[I

.

"

I C'

}ARAGUÁ DO SUL - Foi

inaugurado na noite de ontem

(21), na sede dos Bombeiros
Voluntários, o Samu (Serviço de

i AtendimentoMóvel de Urgência).
I

: para a região de Jaraguá do Sul,
.

I � ,

serão duas ambulâncias, uma
,

e{quipe de dezmotoristas socorristas
e dez técnicos de enfermagem.
c

O programa, que atende as

bcorrências pelo 192, 24'horas por
dia, pretende desafogar o serviço

I' de socorro feito pelos bombeiros.
Quem precisar de ajuda médica,
será atendido por um técnico de

enfermagem, que é orientado pelo
médico que fica na central de

regulação em Joinville. O médico
'passará todas as instruções ao

socorrista, inclusive amedicação a

ser usada. "Antes os médicos não

podiam receitar pelo telefone,
agora tudo será gravado e mesmo

,à distância omédico vaimedicar o

, paciente", disse [ucélio Voltoline,
'i diretor administrarivo da secretaria
i de Saúde.

,

brasileiros, é uma proposta que partiu
doCrea/SC. "Enviamos Ulnapetição
aoTribunal deContas daUnião que
ordenou ao Ministério dos

Transportes a realização das
audiências, que abrem espaço para
a discussão, por exemplo, do preço
da tarifa", destaca, garantindo que
ainda não há valores definidos. "Esta

equação financeira é uma das coisas
que será discutida, juntamente com
ospontos prováveis de pedagiamento
das rodovias", ressalta.

Ulises alerta para crime ambiental

problema. "Uma das formas é

colocar na sombra vegetais ou um

pano regado de cerveja. Depois
que elas se concentrarem na

armadilha, colocar luvas ou um

saco plástico nas mãos e mergulhar
,

I 'f"as esmas em agua ervente I

ensina o biólogo.
Qualquer reclamação pode ser

feita pelo telefone 156 da vigilâncs
epidemiológica.

Uma das ambulâncias vai

atender Jaraguá do Sul e Corupá,
,

, a outra Guaramirim e Schroeder.
: .�------------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------------------------------
,

•

E para não ter deficiência nos

serviços, os bombeiros serão

parceiros do Samu em caso de

emergência. "Esse convênio com
os bombeiros é para garantir uma
maior qualidade nos serviços
prestados", garantiu o diretor.

O programa começa a

funcionar hoje e a única

preocupação. da secretaria de
Saúde é que o serviço seja alvo de
chamadas desnecessárias. "A

recomendação é que as pessoas

liguem apenas em caso de urgência
,

e não como teste oú trote", disse
Voltoline.

• O programa atende pelo
192 e pretende desafogar
o serviço de socorro

prestado pelos bombeiros.

• Serão duas ambulâncias,
uma equipe de dez
socorristas e dez técnicos
de enfermagem.

, ,

I

•

e,

•
• *
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Algumas casas, do Estrada Nova e Vila Rau, foram destelhadas

DAIANE ZANGHELINI
'j

� Senhora diz que
quase foi atingida por
umcaibro e escapou
da morte por pouco

]ARAGUÃ DO SUL - Os ventos
fortes de ontem à tarde

provocaram estragos na Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
doSul) e em 25 residências de todo
o município, especialmente nos

bairros Estrada Nova e Vila Rau.
Na universidade (Vila Rau) a

�entania destruiu telhas, derrubou
caibros e alagou salas e laboratórios,

•

danificando 46 computadores. O
corredor dos fundos que dá acesso

às salas foi totalmente destelhado;
algumas divisórias foram desloca
das e a porta do corredor do térreo

chegou a ser arrancada. "Vi as

telhas voando e fiquei desesperada,
nunca tinha visto algo assim. Acho
que era um ciclone", comenta a

,

professoraCristiane Lucht Gascho.
A faculdade decidiu cancelar

as aulas de ontem à noite e de hoje
. de manhã pela falta de energia�

elétrica e acesso à rede de

computadores. De acordo com o

departamento de marketing da

instituição, os prejuízos estão sendo
avaliados pela seguradora e as aulas

•

Portal Germânico deve. ser

inaugurado até 25 de julho
]ARAGUÃ DO SUL- Foi assinado

na manhã de ontem (21) o edital
que abre a licitação para construção
,

:éloPortalGermânico nos bairrosRio
,Cerro I e II ..A obra que está orçada
;emR$187mil terá umpostopohcial,
sala de reuniões para as associações
,dos dois bairros e posto de informa-o

.ção.Aáreaé de 2.1OOm2 e a constru-
•

•

:Ção deve ser de 107,10m'. De acordo
comGeraldo José, diretorde Turis
mo, o Portal ficará pronto até o ani

iversário da cidade (25 de julho) e

tem arquiteturamoderna e tradicio-
.

i nal. "Será um locallindíssirno e com
,

,

", todas as características germânicas
,

, que a nossa região tem", confessou.
,

O ex-diretor de turismo, Nelson
,

': Eschdtad, participou do ato, ele, que
,foio ideahzador do projeto, disse estar

feliz com a concretização de um

sonho. "Agradeço a confiança que
o prefeito depositou em mim e no

. "

projeto ,comentou.
Cerca de 300mil turistas visitam

a cidade todos os anos, em 2004
foram 40% a mais que 2003. Os
números de 2005 serão divulgados

,

até abril desse ano.
O Portal ficará na entrada da

cidade para quem vem de.
. Pomerode, na rodoviaSC 416 e terá
nomes dos colonizadores alemães do

município.Aexpectativa do prefeito
MoacirBertoldi é que o portal seja o
primeiro de muitos e que se torne

mais um ponto turístico da cidade.
''Ainda buscamos recursos para o

pórtico italiano e do trabalhador",
garantiu o prefeito

Secretaria lança gibi e D
· ]ARAGUÃ DO SUL - Dando
, .

.continuidade ao programa Habitar

.Brasil-BID, na próxima sexta- feira, .

•

a secretaria de Habitação vai lançar
um DVD e um gibi no Bairro

Jaraguá 84. O projeto mostra o

,
trabalho realizado no bairro, antes e
depois da realização do programa.

Através do projeto do governo
federal, que tem o intuito de

"desfavelização", foram construídas
cerca de 26 casas populares, além
de ginásio, centro social; ampliação
da escola e creche e toda a

reurbanização do bairro. Foram
investidos cerca de R$ 2milhões no

programa. Só o DVD e o gibi
custaram cerca de R$ 5 mil.

Aproveitando a infra-estrutura

L i

do programaHabitar Brasil-BID, a
Prefeitura colocou em prática outros
projetos como oCasaFacial e o PSH
(Programa de Subsidio Habita
cional) que atende famílias carentes.

ESTRAGOS

Maria Marcelina diz que o susto foi grande e que escapou por pouco

devem ser restabelecidas a partir
de hoje. Diversos professores e

alunos estavam na instituição
naquele momento, mas ninguém
foi atingido.

Perto dali, moradores fizeram
mutirão para reconstruir os estragos.
Na casa de Maria Marcelina da

Silva, 69 anos, o vento derrubou
900/0 do telhado e arrebentou fios
de eletricidade; caibros e telhas

despencaram, causando

alagamento e a destruição de

alguns móveis. "Escutei os trovões
e fui até a cozinha; de repente, um
caibro caiu sobre a mesa, a

milímetros de onde eu estava.

Escapei por pouco", relembra a

aposentada, que mora sozinha.
Maria reside no local há três meses
e a casa foi financiada pela Caixa
Econômica Federal; alguns dos
móveis destruídos estavam sendo

quitados à prestação.
Ern outra rua próxima, um

comércio de luminosos foi bastante

atingido e teve o telhado coberto

por lona. "Só deu tempo de tirar
minha filha de dentro e as telhas

começaram a voar. Está tudo

alagado", comenta a proprietária
Silmara de Lima AdrianaMarçal,
22. "Estava passando na rua de
carro e vi as telhas voando. Fiquei
assustado e comecei a chorar",
conta o estudante Leonardo

PT entra com ação judicial
contra Fernando Henrique

SÃO PAULO- O Partido dos
Trabalhadores entrou com ação
judicial contra o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
ontem.O PT distribuiu na Vara
Criminal do ForoRegional da Lapa,

.

em São Paulo, uma queixa-crime
contra o ex-presidente por crime de
difamação contra o partido. No dia 8
de fevereiro, o ex-presidente tucano
declarou, ementrevista à revista "Isto
-

E", 'que "a ética do PT é roubar".
Desde então, o presidente do IT,
Ricardo Berzoini, havia informado
que o partido tomaria medidas
judiciais contra o tucano.

Segundo a ação movida pelo IT, o
ex-presidente "extrapolou oshmitesdo
direito de opinião e demanifestação
do pensamento para atingir

ilicitamente a honra do Partido dos
Trabalhadores, ofendendo sua

reputaçãoperante todos osbrasileiros
e em especial os seus filiados". O

partido entende que essas decla
rações são ofensivas à sua ere

dibilidade e respeitabilidade .

No texto da ação, o partido lamenta
o fatode serobrigado apropormedida
penal contra um ex-presidente da

República, mas afirma não poder
"furtar-se a elaem razão da gravidade
das ofensas propaladas" por FHC.
"Ofensas, aliás, incompatíveis como

própriostatus.deex-tirulardamaisalta
função republicana, a quem

competiriamanterdistância demani
festações políticas que transbordem .

os hmites da legalidade e caracterizem
crimes contra a llama". (AE)

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cl Vans
. Joinville cl Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blu,menau

* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fatei * Cepeg * Fameg * Furb

trsnsporte e turismo

Ligue: 3370-4888 t 9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891' / 9973-8831 com Rosilene

!
,

,

Rua Roberto Ziemann, no Amizade, ficou completamente alaqada
I
,
I
I

• i

Leocardio Rosa, 11, anos. .

'O vice-presidente da Defesa
Civil, Carlos Alberto Dias, afirma
que foram doadas lonas para

proteger provisoriamente as casas

atingidas. Segundo ele, as

residências que estão em situação
de emergência serão visitadas por
assistentes sociais, que avaliarão a

renda dos moradores. "Vamos
. ,

'revisitar' estas famílias ainda hoje
(ontem) para ver como está a

situação e atenderemos os casos

mais graves. Grande parte das
residências atingidas, entretanto,
não eram de famílias de baixa

renda", afirma.
Como conseqüência do

,
I
I
,

temporal de ontem, um trecho dai
rua Roberto Ziemann (Amizade) ,i
em frente a um loteamento fico�
completamente alagadal
Moradores garantem que os

,

alagamentos são freqüentes desde
I

que o loteamento começou a se�
,

construído, há quatromeses. "Essa
,

água barrenta atinge a rua porque
ela não tem como escoar n9loteamento. Deve haver alguni

. ,

problema na tubulação", comenta
o empresárioGilmarBoeing, 33 anos!

I
O secretário de Obras Públicas <;

,

Habitação, Alberto JoãoMarcatto;
foi procurado pela equipe do
Correio do Povo, mas não foi

,

localizado.

Estado De Santa Catarina
.

PrefeituraMunicipal de Jaràguá do Sul-

; .

il
,
-

EDIT AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2006
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

. ,

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
,
,

,

-

.,

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para

construção de Portal Turístico de Etnia Alemã, a ser instalada ná
RodoviaWolfgangWeege, s/noo, SC-416 (via Jaraguá-Pomerodei';

,
,

num total de 107, 10m2, com fornecimento de materiais e mão de
obra, em conformidade com os Projetos, Memoriais Descritivos,
Quantitativos de Materiais e Minuta de Contrato.

"

-

REGIMENTO: LeiFederaI8.666/93 e demais alterações posteriores,
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até
as 11:00 horas do dia: 20 de março de 2006, no Serviço de
Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA dos ENVELOPES: 14:00 horas do dia 20/03/2006
na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
DATAS e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: 09/03/2006
-13:30 horas; 13/03/2006 -/13:30 horas e 15/03/2006 -13:30 horas.
RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: 1) O edital estará

disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br .

sem qualquer custo, ou; 2) O edital e anexos'(cópias) e projetos
poderão ser retirados na Coordenadoria de Licitações e Contratos
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, telefone (47) 3372-
8195, no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nº 1.111e:.,
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC, Inediante pagamentó
de taxa de R$ 30,00 (trinta reais).
ORÇAMENTOESTIMA:IIVODAOBRA: R$ 165.041,6.3 (cento
e sessenta e cincomil, quarenta e um reais e sessenta e três centavos)..
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser

obtidos por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**) (47)
3370-7253, ou ainda pelos e-mail- s
con tra tos@jaraguadosul.com.br ou

, rose.compras@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 21 de fevereiro de 2006
.

Moacir Antônio Bertoldi
Prefeito Munici al

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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F:aleceu às 21 :50h do dia 20/02, o senhor Reinaldo Manoel da

Silva, com idade de 87 anos. O velório foi realizado na Capela
f00rtuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

F;aleceu às 09:00h do dia 21/02, o senhor Olavo Siqueira, com
idade de 66 anos. O velório foi realizado na Igreja Católica de Santa

, '

Luzia e o sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder.
i

,

, Falecimentos

EMPREGOS
,

,

9 Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

�argas,577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
�eja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

"

, .:fias Ida e . :;(", (ij1�li1 iil��',;,-,,."
.............;,;

Vendedor externo e interno 20 anos Com experiência

:::J rfilmexjjéIlêriCía--", �'''''''''''''

,

[��p'resentante autõfiQ"n'lc;"'"'*:w,,, :J 12�.�no}
Operador jacar tear eletrônico 18 a 35 anos

1i�Ç.â,fii,s;PM!ll,ªg'w,!llªgy}ria,S�Gô�!l!fU [2Q,il-í'""!'s�·w._""",
,

[vlecânico de carro 18 anos

fÀüXTliar e chãropar'ia-" ''t-l\lf'�l w:2011nos'J,t' " f&c . ,""" � .� "", t�",�
, Mecânico eletricista 20 anos

Com experiência

Com experiência

18 anos Sem experiência

40 anos Sem experiência

,

,

'Digitador 18 a 20 anos Com experiência

25anos Com experiência

�_ �-':_�".�_�-"�¥ r�enl �X.R�fi��£i�: ,
: ::.:

:

11
Com experiência

I.! 8,ãnOs_ , ,j �om�xperlêncE:
25 anos Com experiência

""""''''' "" """"'� .. '1'�.'�
=..

t:Ç.�iê!ii;"7jª"-::-;-,:-:,:-:"':l
IAuxiliar de cozinha
,

20 anos Com experiência

�õs ürêir?lIet�oYm:'ºR%$��Wfim=
:Digitadora

�:j,:,:,;,:::":,@'::jj' ,jj=,::::: J

119Jl,nos'
, "W F"éQmexpWetlêl1aãÍleá',,'sj-"� �"W ' :J,;' tI 'I" 'fi>V ,...I

,

Com experiência
,

18 a 20 anos

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

Estado De Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul,

EDITAL
�

. PREGA0 N° 25/2006
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA E HABITAÇÃO

,

Marcelino Schmidt
Secretário de Administração

• OBJETO: Aquisição de material de construção diverso para

entrega parcelada, em conformidade com o Anexo II -

Especificações dos materiais e quantidades.
REGIMENTO: Lei Federal10.520/2002, de 17 de julho de 2002
e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
ENTREGA DOS ENVELOPES até as 11 :OOhs do dia 07 de

março de 2006 na Coordenadoria de Protocolo.
�

CREDENCIAMENTO e SESSAO DE ABERTURA: às
13:30 horas do dia 07/03/2006, no endereço abaixo, na
Coordenadoria de Licitações e contratos.

�

OBTENÇAO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser

. obtida no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111,
.bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou
via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

�

INFORMAÇOES: Informações e esclarecimentos poderão ser

obtidos no endereço acima, pelo Fax (47)3370-7253,pelos e

mails contratos@jaraguadosul.com.br ou

rose.compras@jarguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC),' 17 de fevereiro de 2006.

_.

"

Programa

, ,

A linha da vida
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Ovando a vida parece não:fer mais. '4-"tldo,
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Atendimento: Telefone das 11:00 às 23:00h / Pessoal das 11:00 às 22:00
"

.'

:: Rua Antonio Cunha. 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
JaraQuá do Sul- Santa Catarina

PAíS DO FUTEBOL
'.

';
• •

LUIZ ZANIN ORICCHIO os percalços e as alegrias da vida
/

humana. E um laboratório da
existência, no qual você pode ser

valente, covarde, omisso ou

participativo. Solidário ou egoísta.
Feliz, desastrado, herói, vilão,
Acontece de tudo entre as quatro
linhas do gramado e, no espaço de

tempo de 90 minutos, cabe a

eternidade.Como num palco, pode
se estar a um palmo entre a comédia,
a tragédia, a glória ou a desgraça. Por
isso, o jogo encanta, fanatiza e fascina
até a quem não entende a fundo as

suas regras. E, por isso mesmo, os

escritores fazem muito bem em se

WWW.PElE.N�

I,

"

� O esporte sai dos

gramados e invade
as prateleiras das
livrarias do País

!I'

SÃO PAUW - Ano de Copa do

Mundo, ano da literatura e da bola
,

estreitarem laços.Nadamaisnatural
que os escritores brasileiros usem o

futebolcomo tramaparaos seus livros,
mas é claro que isso se intensificaem

c

}

� �

um ano em que as atençoes estarao
voltadas para a Alemanha e para a

tentativa nacional de botar a sexta
estrelinha na camisa, Assim, o
jornalistaJoãoNunes está lançando
o livro de contos ::As Mãos de Pelé" e
o escritorAndré Sant'Anna põe nas

/

livrarias o romance ::0 ParaísoEbem
Bacana", também ambientado no

mundo da bola. Um pouco antes, já
haviam sido lançados o romance

"Segunda Divisão", de Clara

Arreguy, e a coletânea "Contos
BrasileirosdeFutebol", organizadapor

., Cyro deMattos.
Os livros partem todos do

princípio (elementar, caroWatson)
de que o futebol não é exatamente

um jogocomo tantos outros,mas uma
rica armaçãodramática que reproduz

,

servirdele, comose servemdamatéria
da vida em geral,

Esses livros novos fazem parte de
uma tradição que vem lá detrás,
como se poderá conferir, Desde que
chegou aoBrasil, ainda no século 19,
o futebol tem despertado a atenção
dos escritores patrícios, E não por
acaso. Apesar de começar como

esporte de elite, logo o futebol se

popularizou. Alastrou-se como praga
e, quando o País deu por isso, já era
praticadonos quatrocantos.Tomado
fenômeno social, teria também de ser

,

enxergado pela literatura e pelos
homens de letras, entãomuitomais
influentes do que agora. Por isso
usaramo futebol como temaescritores
tão diferentes como Alcântara

.. ,

,

)1

)

�

t
,

.(®_'

Pelé defendendo o Santos em � 958 contra o Guarani
,
,

Cabral de MeloNeto. Enfim, o jogo
da bola é e sempre foi um bom,

Machado e Olavo Bilac; Lima
,

Barreto e José Lins do Rego; Carlos
Drummond de Andrade e João assunto.

, I
,

,

"
"

CORREIOTV ,

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.bij
. ,

t

CasórioCrise
A apresentadora cancelou de última hora as gravações do
"Mais Você" de Carnaval, na semana passada, alegando que
não gostou das pautas. Ana Maria Braga teve uma crise de
choro nos bastidores da Globo, diante de sua produção,
deixando os profissionais constrangidos. Agora a loira está
batendo o pé dizendo que quer fazer os programas de
Carnaval ao vivo em sua casa, no Morumbi, e não em

estúdio. A Globo diz apenas que o programa será ao vivo,

j
"

A apresentadora Luciana Gimenez foi pedida em casamento por seu

namorado, o diretor da Rede TV! Marcelo Carvalho, na festa oferecida a

Mick Jagger e à banda Rolling Stones no último sábado noRio de

Janeiro, informou a colunista Mônica Bergamo do jornal Folha de S.
Paulo. Sobre os boatos de que Mick Jagger a tratou mal, Luciana
Gimenez não poupou palavras. "O, pessoal tem que me engolir.
Aproveita, bota um pouco de sal e engole! Tem tanta gente falando
mal ... Disseram até que fiquei numa fila para falar com ele. Imagina! Eu

,

namorei com o cara, tenho um filho dele': Durante sua estadia no ,:
,
"
,

, ,
,

,

, I

Copacabana Palace, Luciana Gimenez ainda gravou uma entrevista

exclusiva de 40 minutos com Mick Jagger que será exibida hoje em

seu programa Superpop na Rede TV!.

Deumenos
A exibição do show do Rolling Stones registrou média de
28 pontos. No horário, a Globo costuma exibir "Zorra Total';

, '

que dá 31.

J

,

!

•

,
Novidades em "Belíssima"

,
"

Fofoquei'ros do bem andam espalhando que o personagem Pedro,
interpretado por Henri Castelli (foto) poderá aparecer novamente no

folhetim, em cenas de flash-back que explicariam muitos dos mistérios
•

que envolvem os personagens da trama,
'

Nova direção
Herval Rossano rescindiu seu contrato com a Band e

assinou com o SBT para assumir o núcleo de

teledrarnaturgia .

. '

, ,

Vida boa
Gugu fez programa ao vivo no domingo e ontem foi para
Angra dos Reis buscar seu barco. O apresentador irá
navegando para o Guarujá, onde vai passar o Carnaval.

Menosémais
A fantasia de Susana Vieira, rainha da bateria da Grande Rio,
custou em torno de R$ 45 mil. Trata-se de uma segunda
pele toda bordada com cristais Swarovski. Susana parecerá
estar nua.

•

Dura espera
Para integrar o elenco de "Cobras e Lagartos'; Juliana
Didone, ex-protagonista de "Malhação'; tem tomado um

chá de cadeira, É que até agora a bonitinha, que assinou um

longo contrato corn a Globo, não recebeu, uma resposta da

produção da novela para saber se realmente vai estar na
trama de João Emanuel Carneiro. Cogitava-se que Juliana
faria par romântico com Daniel de Oliveira, mas somente

ele está participando dos laboratórios, pilotando
motocicletas. No momento, a única certeza que ela tem é

que pretende comemorar o carnaval entre amigos no

camarote "Brahma; Bom, quem sabe após a folia ela já
tenha alguma posição da emissora sobre seu próximo
trabalho no vídeo, ..

(Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Novos PLANOS

•

, .

JULIMAR PIVATTO

� O objetivo é fazer
um trabalho social
com as escolas

,

do município
,
,

I

]ARAGUÁ DO SUL - Desde a

ascensão de Gustavo Kuerten, o
. tênis vem cada vezmais perdendo

,

o status de "esporte elitizado".
, .

, Muitas cidades já têm um trabalho

iocial voltado ao esporte e]araguá
�o Sul tem um exemplo no Bairro
Jaraguá 84. Mas a nova diretoria
,

da AT] (Associação dos Tenistas

jaraguaenses), eleita na sexta-feira,
quer ampliar aindamais o trabalho
social com as escolas da região.
,

Por isso, o novo presidente da
entidade, Flademir Gasparetto,
disse que um dos objetivos da
,

diretoria eleita (que fica no cargo
até 2008) é construir sua sede

própria. "O principal objetivo é

desenvolver ainda mais a
,

modalidade na nossa região, além"

de dar continuidade nos torneios

promovidos pela ATJ", comentou.
,

Sobre o trabalho social, Gasparetto
i

explicou porque quer trabalhar
com as escolas.

I� "Na educação desportiva e

difusão deste esporte nossa

•

, •

cipal de Esportes para estruturar
aindamais o esporte nomunicípio.
"Vamosmontar um plano de ação
para darmos mais sustentação à

base", disse ele, se referindo a

participação de ]araguá do Sui em

competições como a Olesc

(Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina) e os Jasc (logos Abertos
de Santa Catarina).

Somando-se tudo
,

ISSO,

Gasparetto acredita que a

popularização do esporte v�m
I

.Pesquisa diz que Fórmula 1

'teve orçamento de R 5,5 bi
I
I
,
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Nova diretoria se reúne hoje novamente para definir o calendário de competições em 2006

prioridade será sempre a base. Por'
isso, nossa prioridade será a viabi

lização da sede própria", explicou.
Sobre as competições, como o

Circuito ATJ de Tênis, Gasparetto
informou que hoje a nova diretoria
se reunirá novamente para definir
o calendário e os locais da

competição, a principal do gênero
, -

na regiao.
O novo presidente falou

também sobre uma possível futura
parceria com a Fundação Muni-

DA REDAÇÁO -A Fórmula 1
.estaria no limite de seus custos

;por ter um orçamento estimado
I .

:por volta de R$ 5,5 bilhões por
,

:temporada. O levantamento foi

:realizado pela revista britânica
,

iF! Racing. A Toyota é a equipe
lque tem o maior orçamento,
com R$ 1 bilhão, seguida pela
Ferrari, com R$ 927 milhões. Já
a Renault, atual campeã, gastou
no ano passado cerca de R$ 615

I
milhões. .

A revista informou que a
,

; maior parte dos gastos estaria nos,

'motores, custos de operação,
'pesquisa, desenvolvimento e

! salários, além de custos com

; viagens, hotéis e convidados
:YIPs para as corridas. Nos
,

: últimos anos, por causa dos
,

: gastos, algumas equipes
: deixaram a categoria ou foram
: vendidas, como Jordan, Prost,
: Arrows e Minardi.

"O gasto anual da F-I está
,

: em um nível, que em ummundo
,

: sem a propaganda de cigarros, só
: pode ser sustentado pelas
,montadoras. E quando elas

começarem a sair, as coisas irão

,mudar. Em 2008, após as
I

mudanças nas regras impostas
,

pela FIA, os orçamentos irão

: baixar", informou a revista.

Ferrari
A Ferrari concluiu ontem a

, 'programação de testes' no

circuito de Sakhir, no Bahrein.
A escuderia mandou à pista seus

dois pilotos titulares no mesmo

I
•

• Nos últimos anos, por-,
,

causa dos gastos, algumas
equipes deixaram a

categoria ou foram

vendidas, como Jordan, Prost,
Arrows e Minardi.

• A Toyota é a equipe que
tem o maior orçamento,
com R$ 1 bilhão, seguida
pela Ferrari, com R$ 927

milhões. Já a Renault, atual
,

campeã, gastou cerca de
R$ 615 milhões. .

palco do primeiro Grande Prêmio
da temporada 2006, marcado
para 12 de março. Mais uma vez,

o alemão Michael Schumacher
rodou com o novo carro da

equipe e concentrou suas

atenções no desenvolvimento dos

,pneus. Em 55 voltas, ele registrou
o melhor tempo em Imin30s723.

O heptacampeão mundial
também foi à pista com o F2004,
ainda equipado Caiu motor VI0.

, Sua melhor marca em 47 voltas
com o carro da temporada
passada foi de 1min30s3 75. O
brasileiro Felipe Massa, por sua
vez, pilotou apenas omodelo 2004
da Ferrari, registrando
Imin29s958 namelhor de suas 36
voltas. A escuderia fará novos
testes a partir do dia 27 de

fevereiro, ern Mugello.

naturalmente. "Há quatro anos,

quando iniciamos a ATJ, tínhamos
uma média de 50 a 60 partici
pantes por competição. Agora, com
uma participação maior das

crianças, chegamos amais de 130",
lembrou.No ano passado, além do
Circuito AT], ]araguá do Sul

•

recebeu também duas etapas da

Copa Unimed, um dos principais
eventos do Estado. Para o

presidente, é mais uma forma de
•

tomar o esporte aindamais popular.
,

Goiás busca liderança isolada
da chave 3 no Serra Dourada

,

GOIÂNIA (GO) - Sem

algumas de seus melhores

jogadores, o Goiás está preparado
para enfrentar o The Strongest
(Bolívia), hoje, às 19h30 (horário
de Brasília), no Estádio Serra

Dourada, em Goiânia, com o
,

objetivo de conseguir a liderança
isolada do Grupo 3 da Copa
Libertadores da América. Os dois

, , .

times venceram na estrela - o

Goiás fez 2xO noUnión Espanola,
no Chile; e a equipe boliviana
ganhou do Newell's Old Boys
(Argentina) por 3x2, em La Paz .:

O treinador Geninho está

cheio de dúvidas para escalar o
time titular. Os atacantes Souza e

Rani, lesionados, e o volante

Vampeta, ainda sem condições
físicas ideais, já estão fora do
confronto. Os zagueiros Leonardo
e Rogério Corrêa e os volantes'
Fabiano e Cléber Gaúcho estão

em fase de recuperação física e

devem ficar no banco de reservas.
O time da Bolívia já decidiu

que tentará aprontar uma surpresa
no Serra Dourada: O treinador
Víctor Barrientos afirmou que o

The Strongest pode surpreender
o Goiás, mas está preocupado com
as altas temperaturas emGoiânia.

Nacional
O Nacional, atual campeão

uruguaio, viajou ontem de manhã,
a Porto Alegre para jogar na

quinta-feira corn o Internacional
pelo Grupo 6 daCopa Libertadores
da América. Na delegação não foi
incluído o volante Sebastián

,

"

Vázquez, que foi punido pelo
técnico Martín Lasarte. Vázquez
não gostou de ter sido substituído

,

na partida contra o Bella Vista

enquanto o Nacional estava

perdendo.
O Nacionai virou contra o

Bella Vista e venceu por 2x 1 na

primeira rodada do Campeonato
Uruguaio, depois de estar

perdendo até os 35min do segundo
tempo. Um gol de Jorge Martínez,
que substituiu Vázquez, e um de
Marco Vanzini deram a vitória à

equipe nos dez últimosminutos de
•

jogo.
O Nacionai, que na primeira

partida doGrupo 6 da Libertadores
venceu o Pumas, doMéxico, por 2
a O, viajou confiante em suas forças
e no poder do novo time formado,
sem deixar de reconhecer a força
do Internacional, que jogará em

casa.

• O treinador Geninho está

cheio de dúvidas para
escalar o time titular. Os
atacantes Souza e Rani,
lesionados, e o volante

Vampeta, já estão fora do
confronto.

• O treinador Víctor

Barrientos afirmou q\le o

The Strongest pode
surpreender o Goiás, mas
está preocupado corn as

, altas temperaturas em

Goiânia.

•

LINHA DE FUNDO
._

JULIMAR PIVATTO ,

I

C f' ,I
urso para pro essores ' i

o técnico Fernando Ferretti deu um curso para os professores ;:
de educação física .que trabalham na rede pública de Jaraguá ,': I

,

do Sul. O objetivo era dar um conhecimento maior sobre o � i
futsal, arbitragem e a importância do esporte na atividade "i
escolar. A escolha para ministrar sobre o tema não poderia ter: ; i
sido melhor. Ferretti é um dos maiores vencedores do futsal - J

brasileiro e mundial, com a Seleção Brasileira. Nunca é demais
- .

lembrar que ele trabalha ao lado de Marcos Moraes, treinador
da primeira equipe de futsal profissional do país,-que foi a

Perdigão de Videira.
,
,

I
• I

I
,
,
,

,

Comandante .

'A equipe de vôlei
feminino de Jaraguá do

Sul, das categorias infanto

juvenil (16 anos) e juvenil
(18 anos) tem novo

treinador, Henrique de
Oliveira vem de Blumenau

para comandar as duas

Ronaldo
A insatisfação de Ronaldo
com a torcida do Real

.

Madrid amanheceu na capa
de todos os jornais
espanhóis e foi o principal
tema de discussão nos

programas de TV e rádio
,

matinais madrilenhos, no
dia em que a equipe
enfrenta o Arsenal pelas
oitavas-de-final da Copa dos

Campeões da Europa. Em ,

todos, o mal estar e tensão
estavam presentes. O

jogador foi chamado de

"egoísta'; "inoportuno" e

"mal agradecido" .

I

,

I
,

i
I
I

,. I
,

· I
, ,

I
r ,

I
· !

I

. -

equipes que vao

representar a cidade,
respectivamente, na Olesc
e nos Joguinhos Abertos.

. .

As meninas já estão

treinando a parte física e

se preparando para a

temporada 2006. Boa sorte

ao novo comandante.

•

,
,

, ,

,

I
,

• I
I
,

- I

I
,

I
• I

,
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I
I

, I
I
I
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Título
A equipe da FME/Olympia/
Raumak/Fixsul conquistou,
no fim de semana, o título
da Copa Barra Velha de
Beach Soccer. Na final, as
jaraguaenses derrotaram a

FME de Joinville por 3x2. O

destaque da competição
foi Juliana Feuser, artilheira
com sete gols e autora do

gol do título na morte

súbita.

Técnico
A diretoria do Fluminense
anunciou a contratação do
treinador Paulo Campos
para substituir Ivo

Wortmann, demitido no

último final de semana. O
novo técnico, de 49 anos,
estava trabalhando no Vila
Nova (GO) e assumirá o

comando do clube carioca a

r

r

I

• I
, I

" I
,

I
,

I
•

,

,

I
• I

•

· I
.. I

I
I I

!
,

partir da próxima sexta

feira.
j u I imarpivatto@gmail.com

Estado de Santa Catarina I
: I

PrefeituraMunicipal'de Cuaramirim I
AVISO DE LICITAÇÃO II
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I�Processo Adm. Nº.: 7/2006

Edital: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS Nº.: 7/2006
. Tipo: Menor Preço/Por Item

-

Objeto: AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO'

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Nove de Março de 2006.
Abertura dos Envelopes: 09: 15 horas do dia Nove de Março de 2006
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e

horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das
08:30 às 12:00 e-das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247. ;

•

• I

I•

II

,

GUARAMIRIM, 22 de fevereiro de 2006
•

,

Francisco Rocha dos Santos Neto
.

- -

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
,

INTEGRATOR - COM0200 Aviso de Licitação,
•

,

•

,

II> BODY JAM

� BODY PUMP

II" BODY BAlANCE

� BODY COMBAT

� RPM

� NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL

� POWER JUMP'

� MUSCULAÇÃO
� HlOROG1NÁSTlCA
� BODY STEP

/.//..-:. ,�
Corpo & Mente .-

'

6 anos}!
desucesso! I

,

}
-

I

FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE
.

MODALIDADES

.

ACQUA CENTER
. '. R_ PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

. '. AYROSO, 763 • NOVA BRASILIA

(i---
···

' •. �_ªªll_.f)§º� ,

".. .',"

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

AO MEIO·DIA 1
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·19/2·
Herberto Borchardt

Lígia Siewerdt
Doraci L. Deamrchi
Mareio De Marco
Láudia Ittner
Ronald Siewerdt
Cleber Hernacki
Nara Regina Pacheco
RoselíS.Maba
Paulo Cesar Maba
Fabianna Garcia
MareioWerner Darius
.Aline Engicht
Emily C. Zanella
Juliane B. Brandt
Neide M. B. Daren

Schirley Pasold
Aline Esperança
Helton Petry

•

EmíliaV.Andreatta

·20/2·
Haroldo Horst
Rafael Fagundes
Dirceu R. da Silva
Anderson Pires
João Victor Saganski
Thiago Souza
Gehardt Spliter
Marcia D. Muller
Pedro Paulo Bassani

Rodrigo Franzner
George Luís de Freitas
Tais Correia
AlcionirVieira
Altomiro Hornburg
Oneide Urbanski
Vilmar Delagnolo
Sandro J. Novello

·21/2·
Cirlene Lehn
Rosell Gaedke Martins

Egon Hornburg
Maria de Lurdes Chaves
Débora C. Kellner
Juliane C. da Costa

,
•

Denis Picolli
Carlos Alexandre Eggert
Solange Maria Gielow

•

Gabriela V.Krueger
Albari D. De Souza
Marli E. Siewerdt

Mayara L. Uller
John Marinho
Leonardo Glatz

. .
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SOCIAL

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

Dr.Alfredo Günther
AdemarMenegotti
Erol Sasse
Ruth Hoffmann
Jackson Belegante
Valdinei Deretti
Ério João dos Santos
Moacir M. Salomão
Pedro Vieira
Ellen L. Papp
Adriana G. Neitzel
Lairton P.Erdmann

Angelo Meier
Juarez R. Cardoso
Jaime Cucco

·23/2·

Olga Franzner
Domani Wille

Angelica Hinsching
Gilson da Maia
Nara Elisa Beltrarnini
Fernanda Alquini
Roniérison Parma

Benicio Giacomozzi

IgorMathias
Álvaro A. de Souza

Wigand Borchardt
AndréiaW.de Souza
Vanessa Borges

·24/2·

Diego D. Rech
Ivo Reichert
Lincoln Stein
Amandio Schmidt
Carnila Pereira

Lindomar Henckemaier
ElbertoWagenknecht
Aline Barcelos
Karim R. Kogler
Leandro Machado
José EdibertoTorezani
Julia C.Miotto
Dense Ap. Boehme
Stein

·25/2·
Sara Jessica Rosa

Maria Bloedorn
Gelson Nunes

Eliane Belarmino
Milena P.D.De Paula
Valdir Lebrão
Ivo Ranghetti Jr.
Mario Bloedorn
Lucimar Bacca
Pedro Enrique Berri
Elaine Cristina Maass

•

••••••••••••••• ,•••••••••n _ _ ,

_INEMA
Quarta e Quinta-Feira'

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

S�AL�A��F�IL�M�E�/H�O�R�A�R�IO�� �GtNERO
-

As Loucuras de Dick e Jane
14h30 - 16h15 -18h - 20h - 21h45

,

Oliver Twist
14h45-17:15
"'..

.... . . ," "

Zathura - Uma Viajem Espacial
14h15 - 16h30

Munique
20h45

,

... , , .

Memória de Uma Gueixa
1 18h30 - 21h15

", ...

•

•

QUARTA-FEIRA, 22 de fevereiro de 2006
. CORREIODO POVO

j .

,

Trocam alianças, neste dia 24, o
renomado Engenheiro Wilson

Schlitkmann, e a simpática bancária,
Kátia Verbinen. Felicidades ao casal!

Luciano Junkes aniversariou dia 20, a

namorada, Sabrine Goelzer, manda os

parabéns com muito carinho
•

Liliane
Priebe,

comemorou

idade nova

dia21,os
•

amigos,
Suelen, Fabi,
Zé, Maicon

e em

especial sua
Mãe Catia
estamos

desejam
um Feliz

Aniversario! � � •.
Parabéns e sucesso, a Juliana Rahn, que
colou Grau em Turismo e Lazer pela Furb,
no último dia 4. Quem deseja com

carinho são os pais, Curt e lise, o noivo,
Alfredo, os irmãos, Alcir e Rosimeri, os
cunhados, Carla' e Gilsonei, e os

sobrinhos, Emyli Isabelle e Caio Henrique

•

Amigos e familiares parabenizam Camila:pelo
título de Garota Verão da cidade de Joinville

.
Troca idade
no dia 24,
Irene Z. B.

Marcondes.
O esposo
Luiz Carlos, e
o filho Eitor

desejam
felicidades

Ana Hertha Hornburg fez
aniversário dia 13 completando 15

anos. Os avós e familiares desejam
felicidades

Eduardo
Bettoni

an iversa ria dia
21. Parabéns
da namorada

Fabiane

Parabéns a Michael, que completa 17

anos hoje. Quem desejam são os pais,
Simone e Marcelo, e dos irmãos,
Jackson, Djonathan e Kethlin

.

Completa idade nova, no dia 26, Daiana
Priscilla. Felidades dos pais, noivo e filhas

, .

Leonardo Vieira comemorou seu

aniversário dia 20, com sua mãe e

amigos no Hotel Vale das Pedras. E foi

presenteado com uma viajem para'
Escócia. Parabéns!

frtt.-
�.
'Vi

. Consultores de moda da Lojas Ravelli,
Laura, de Jaraguá do Sul, Dilma, de
Joinville e Claudecir, também de

Joinville, em recente viagem oferecida
, pela Loja, em Balneário Camboriú

•

. , ,
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