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. O recurso previsto para financiar bolsas de estudo (R$ 160 mil), em Guaramirím.foi utilizado pela Prefeitura para pagar dívidas de outro setor com aprovação do Legislativo - PAGINA3

Ontem o dia foi de muito

trabalho para cerca de 30

famílias que tiveram as casas

estragadas pelo temporal de
terça-feira. Alguns

.

ainda

esperavam por auxílio da
Defesa Civil. Outros

aproveitaram o dia para
colocar os utensílios domés
ticos para secar no sol. Os
bairros mais atingidos foram
Vila Rau e Estrada Nova,
mesmo assim o vento que
veio com grande intensidade
fez um circulo e atingiu
muitas casas do Rio Molha e

do Centro da cidade. Um
.

dos locais mais prejudicados
foi a Unerj, mas ontem

mesmo pedreiros (foto) já
trabalhavam para deixar
tudo em ordem. As aulas
voltaram ao normal no

período da noite. -
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Movimento na rodoviária cresce

cerca de 15% com Carnaval
CESAR JUNKES

A circulação de ônibus intermunicipais e interestaduais,
com saída da rodoviária de Jaraguá do Sul deve aumentar

,
.

15% no período de Carnaval, o que corresponde a

aproximadamente 150 passageiros a mais do que a média

diária, de 500 usuários. O designer gráfico Fabrício Moser,
.,

29 anos, (foto) garantiu a passagem e vai aproveitar a

folga do trabalho para curtir o Carnaval de blocos no Rio
de Janeiro com os amigos, como faz já há alguns anos.

Confira a' relação
.

dos documentos exigidos pela
fiscalização de tráfego e garanta a folia. _ PAGINA6
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SEM OBRA .

Falta de projeto e recursos

impedem construção de ponte
'Antiga reivindicação dos moradores do Bairro

Imigrantes, a construção de uma nova ponte sobre o Rio

Itapocu, poderia ter sido contemplada com recursos do
Estado para 2006, porém, a Secretaria de
Desenvolvimento Regional e as prefeituras de Jaraguá do
Sul e Guaramirim não providenciaram o indispensável
projeto, mesmo que contemplado entre as prioridades
listadas pelo Conselho Regional de Desenvolvimento

para esse ano. A conhecida Ponte Velha foi construída há
mais de 40 anos. Hoje, está liberada para pedestres,
ciclistas emotoqueiros. - PAG,INAS
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,

remunerações extras durante
as convocações. A medida

integra um "pacote morali
zador" acertado pelos parti
dos para minimizar os estragos
na imagem do Congresso
causados pelo escândalo do
"mensalão" .

O nepotismo, prática de

empregar parentes em cargos
de confiança, sem concurso

público, ou mesmo se

aproveitando dele, com

salários bem acima da média
paga na iniciativa privada,

"

acaba de ser extirpado no

poder Judiciário. Mas ainda
é um mal que assola pre
feituras, governos estaduais,
assembléias legislativas e

Congresso Nacional. Tam
bém aí deve ser combatido.
Em ano eleitoral,' com a

credibilidade da maioria dos

políticos quase ao nível zero, é
, ,

de se acreditar que isso ocorra

ainda no primeiro semestre.

Afinal, é preciso refazer a foto

para a campanha.

•

"A gente fica, assim, na hora, um pouco ansioso: Mas fiquei feliz por ela. Fã é assim mesmo,

não tem jeito."
,

• De Gustavo Fonseca, marido de Katalice Almeida, fã que dançou de forma insinuante, fez cafuné no ídolo suado e ainda deu um
I. -

.
'

, .

selinho de despedida em-Bono, do U2.
r ,

• •

Vereadores da pacata
Pomerode deram, dias atrás,
mais um exemplo de como os

políticos devem tratar o
I

dipheiro público, que vem do
bdlso do contribuinte e usado,
inclusive, para pagar salários
dos parlamentares. Leia-se

,

.câmaras de vereadores,
,

a sembléias legislativas,
C mara dos Deputados e

Senado. Votaram e aprova
ralm por unanimidade a

segunda redução do recesso

parlamentar, em, outras

palavras, as próprias férias.
De 90 dias já tinham reduzi
do para 45 dias no ano pas
sado. Agora, apenas um mês,
como de direito cabe a qual
quer trabalhador comum.

Para evitar pagamento de
sessões extraordinárias sem

pre convocadas em períodos
de recesso. E não o fizeram

,

aceito e sem objeções, foi um
só: se são vereadores, ob-

Legislativa de Minas Gerais

, que decidiu reduzir o

período de recesso de 90 para
55 dias e acabar com os

salários extras em con-

. ,0'_

viamente Ja estao em suas'

bases eleitorais e, assim

sendo, autornaticamente
convivem com os eleitores no

,

dia a dia, ao contrário do

alegado por deputados
es taduais, federais e

senadores.
Redução do recesso e o

-

vocaçoes.
O colégio de líderes da

Assembléia mineira também
resolveu seguir eventual

legislação sobre nepotismo a

ser votada pelo Congresso,
,

� Redução do recesso e fim da remuneração
por convocações extras é atitude que se

alastra, felizmente, pelo Brasil afora

fim da remuneração por

convocações extras é atitude

que se alastra, felizmente,
pelo Brasil afora. Várias

municípios do Vale do Itapocu
há mais' tempo ou mais

recentemente j á aderiram.
Ainda esse ano, a Assembléia

Legislativa de Santa Catarina
também abdicou dos jetons e

adotou férias de 45 dias, como
o fez o Congresso Nacional.

Agora foi a vez da Assembléia

proibindo a contratação de

parentes nos três Poderes. Na
semana passada, o presidente
da Câmara dos Deputados,
Aldo Rebelo afirmou que, em

março, irá colocar a medida
em votação. Na semana

passada, o presidente do

Congresso, senador Renan

Calheiros, promulgou a

emenda constitucional que
restringiu o recesso parla
mentar e acabou com as

pressionados por um ano

eleitoral, como ocorre agora
em âmbito estadual e federal
O argumento, prontamente

FRASES

, ,

,

,

•

J Fernando Bond

atos'
,

; Ideli faz jogo de cena
mas ainda está na briga
,

Florianópolis - Foi uma manhã
"

movimentada na nossa Redação da
r.

Capital. t que na terça-feira à noite a
I. _

repórter da Central de Notícias Regionais
cia ADI (Associação dos Jornais Diários
do Interior de SC) e Acaert (Associação
Catarinense de Emissoras de Rádio e TV),
Nancy Araújo, foi perguntar ao de

putado petista Cláudio Vignatti se ele
assumiria a presidência do Fórum
Parlamentar Catarinense no Congresso.
f para nossa surpresa, o deputado do
L .

Qeste saiu-se com esta: "Ainda não sei,
estou esperando uma decisão da decisão
da senadora Ideli, porque ela desistiu de
ser candidata ao Governo do Estado e

Cenário
Mas a decisão de Ideli Salvattj não é definitiva. Ela
não diz isso, mas quem conhece a senadora sabe

que ela criou um espaço para a polêmica que é
extremamente favorável a ela. Para começar, criou

espaço na mídia. Hoje será primeira página nos

jornais catarinenses. Depois de arnanhã..
provavelmente, também; como conseqüência da
'coletiva na Capital. \

,

pode querer assumir o Fórum ... ': Bem,
ontem de manhã o repórter Silvio
LOddi, da CNR, em Florianópolis, ligou

,

, para a senadora em Brasília e ela

confirmou. a notícia. Hoje, quinta-feira
,

('23), Ideli Salvatti deve conceder en-
,

trevista coletiva na Capital, explicando
os motivos da desistência. Mas, pelo que
,

ela disse ontem pela manhã ("motivos
burocráticos") fica subentendido que o

partido rachou ernSanta Catarina.

É guerreira '

Além disso, a "turma da Ideli" já começou a soltar
notas de solidariedade, o que vai criar mais espaço
na mídia ainda. Vitimizada, a senadora tem tudo

para voltar a ser pré-candidata "nos braços do povo';
ou seja, pelas bases do partido. Com certeza,
desfilará no Rio na Escola de Samba Porto da Pedra

(na ala "As Guerreiras") neste Carnaval com um

sorriso na face e a certeza de que ainda pode dar a

volta por cima,

•

Delegacia da Mulher
Durante audiência (foto) com o

coronel Oejair Vicente Pinto,
diretor geral da Secretaria de Estado
da Segurança Pública e Defesa do

Cidadão, na terça-feira (21), o
deputado Oionei Walter da Silva
reiterou o pedido para instalação da

Delegacia da Mulher em Jaraguá do
Sul. O parlamentar lembrou que
essa é 'uma reivindicação antiga da
sociedade jaraguaense, assumida
pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher - Comdim, e

amparada em números reais de
violência doméstica que precisam
ser combatidos.

Vai insistir
o entrave, segundo o diretor da

Secretaria, é a falta de efetivo em

número suficiente para atender a

demanda. O deputado Dione,i
reivindicou que seja reservado para
Jaraguá do Sul um delegado (ou,
preferencialmente, uma delegada)
selecionado no concurso realizado
no mês passado. O diretor
concordou que as mulheres se

sentem mais à vontade com

policiais do sexo feminino, mas não

deu previsão para a instalação da
nova delegacia. Dionei disse a ele

que vai bater na porta da Secretaria

quantas vezes for preciso.
reda cao@jornalcorreiodopovo,com,br

Fotolito: Cromoart Ilmpressão: Gráfica e Editora CP
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•

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas-feiras
nesta coluna

,
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� Reação
Deputada Odete de Jesus (PL) está
inconformada com a não aprovação de

proposta sua para que as mulheres da

corporação da Polícia Militar de Santa

Catarina fossem contempladas com
I ,

aposentadoria especial aos 25 anos de

serviço. Segundo ela, isso caracteriza

absoluta falta de reconhecimento ao

trabalho realizado pelas PMs, com o

Inesmo grau de risco que os homens.
Mesmo assim, votou favorável ao

orojeto que reduz de 35 para 30 anos o

empo de serviço para aposentadoria
íe homens e mulheres da PM.

:.;;t
--------------------------�------------------------------------------------------------------��

'"

:]1

•

•

C ROLINA TOMASELLI
I

.

� Presidente diz que
,

vê com naturalidade
,

PDT, PTB e PPS

apresentarem nomes

]ARAGUÁ DO SUL - O

presidente do PL, Leônidas Nora,
disse ver com naturalidade o fato
de outros partidos da coligação que
elegeu o prefeito Moacir Bertoldi
�PL) não confirmarem, pelomenos

,

a�é agora, apoio às candidaturas do
,

.

vereador Ronaldo Raulino e da

vice-prefeita Rosemeire Vasel, a

deputado estadual e federal,
respectivamente. Ambos são do PL,
p�rtido ao qual a vice-prefeita, ex
PifB, filiou-se em agosto do ano

,

passado para aumentar suas'

chances na disputa, por conta da
I •

legenda. A época, tanto as
I
d�clarações do prefeito quanto às

,

die Rose sempre incluíam que a
,

mudança de partido se justificava
para viabilizar a eleição dela pela
coligação e que, inclusive, os outros
partidos - PTB, PDT e PPS - já
teriam confirmado apoio.

Passado quase meio ano, o

descontentamento, explicitado nas
declarações dos presidentes dos

partidos, tornou-se evidente,
,

principalmente no que toca a falta
• de participação nas discussões da

,

administração municipal e até

indicações, segundo os mesmos

presidentes, para os prometidos
cargos no governo. Este último foi o

,

principalmotivo das cobranças do

� Desconfiado?
.

Criticado por adversários, de que estaria
usando a máquina pública para
reeleger-se, o presidente Lula da Silva

(PT) proferiu outra bobagem homérica,
dando mais munição à oposição. Disse
que viaja pelos estados para conferir se
as obras de responsabilidade da União
estão mesmo sendo feitas. Ora, então

,

� Possível
o bloco formado pelos chamados partidos
nanicos (são oito) no que toca a

representação parlamentar na

Assembléia Legislativa, mas de fortes

ligações, em sua maioria, com igrejas
evangélicas, já projeta vôo mais alto que

simplesmente lançar candidatos à Câmara
dos Deputados e AL. No caso, chapa
majoritária para o governo do Estado. Na

teoria, imagina-se que se isso se efetivar,
I

poderá balançarcom estruturas partidárias
já consolidadas, levando a um segundo

. turno tão apertado como com Luiz

Henrique e Amin em 2002.

� Regulamentação
Cabeleireiros, barbeiros, esteticistas,
manicures, pedicures, depiladores e

maquiadores com ensino fundamental

completo e habilitação técnica específica
fornecida por entidades públicas ou priva-

I

das, querem reconhecimento da categoria,
.

inexistente em lei. Manipulam produtos
químicos que envolve a, saúde, deles e de
clientes. Na Câmara dos Deputados,
tramita projeto nesse sentido, com regras
às normas sanitárias, especialmente à

esterilização de materiais e utensílios. Para
se enquadrarem, precisam estar na

profissão há pelo menos um ano.

• •

para que servem os ministros e a penca
de subordinados empoJeirados em

empregos federais? Ir ver e inaugurar
•

obras é legítimo direito dele. Mas, assim
dá a entender que o presidente não
crê nos que são de confiança sua.

INDIFERENÇA

•

compor de vice, mas o ego ainda fala mais , )
alto. Agora, outro dilema:como juntar as alas ,

.

o 'o

Campo Majoritário e Articulação de
.,

Esquerda, que se digladiam pelo poder
"J

ri

interno? ,t',
mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

I , �1�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------------------------�"

•

• •

•

presidente do PDT, Ruy Lessmann,
o primeiro a se manifestar neste
sentido.OPTB não chegou a "botar
a boca no trombone", mas seu

presidente, Jair Alexandre, acabou
sendo afastado do cargo de diretor
do Samae (autarquia municipal)
por motivos até hoje não

esclarecidos. Este ano, Jair foi
nomeado diretor de Habitação da
Prefeitura. Agora é a vez do PPS,
que, no primeiro encontro do ano
realizado sábado, criticou o

esquecimento a que o partido teria
sido relegado peloExecutivo depois
da histórica eleição de outubro de
2004. "Chega de coligações para

eleger só políticos de outros partidos,
isso precisa acabar", defendeu o

presidente do diretório, Gildo Alves.
Ainda no ano passado, Ruy

Lessmann declarou interesse em

disputar uma vaga para a
. Assembléia Legislativa. Já o PTB
defende o lançamento de um

candidato a deputado estadual que
represente nome. de consenso

dentro da coligação. O partido já
lançou a pré-candidatura do
vereador Terrys da Silva, porém o

ideal seria chegar a um nome, seja
ou não do PTB, para garantirmaior
representatividade, declarou em

janeiro o presidente JairAlexandre.
O PPS, diante do número

expressivo de pré-candidatos já
anunciados para deputado estadual,
ainda não decidiu o que fazer. E

para aCâmara dos Deputados, deve
apoiar as candidaturas de Fernando
Coruja, atual deputado federal, e
Altair Ghidi, deputado estadual

expulso do PP no ano passado

Nora: "Sabemos como perder ou ganhar, vai depender da escolha"

acusado de infidelidade partidária.
Para o presidente do PL, é

natural a apresentação de outros

candidatos, ainda que por partidos
que compõem a aliança municipal,
já que as duas eleições são distintas.
"Para a eleição municipal tínhamos
uma coligação com interesse local.

Agora, alguns partidos da coligação
também têm candidatos a estadual
e federal e também estão

analisando as suas convicções
políticas. Com .0 tempo vamos

conversando e haverá' uma

definição", declarou Nora ..

defendendo, entretanto, a

importância da unidade para

garantir a eleição de representantes
locais. "A preocupação é que

Jaraguá não perca com essas divisões
dos votos, porque os votos que saem

para candidatos de fora são perdidos
e j amais darão retorno ao

"E h '

u ac o que esse momento e

importante e que todos os partidos
,

devam apresentar alternativas. E da
.

diversidade que vai se encontrar

uma alternativa. Jamais devemos
ficar atrelados a esse ou aquele
nome apenas. Com o passar do

. -

tempo, as coisas vao se

acomodando e certos nomes vão

despontando. Aí começam os

acordos em busca da melhor

solução, não só para o partido, mas
•

para omunicípio", completouNora,
acrescentando que, nomáximo até
abril, as candidaturas deverão ser

definidas. "Nenhum dos candidatos
vai conseguir se eleger apenas com
os votos de Jaraguá. Tem que buscar
em outras bases". No encontro que
o PL de Jaraguá do Sul realizou
ontem à noite, os pré-candidatos
RonaldoRaulino e Rosemeire Vasel
seriam apresentados aos filiados e

simpatizantes do partido.
. ... . "

rnurucipio .

,

Mannes acusa prefeito de não repassar valor da bolsa de estudo
GUARAMIRIM - O presidente da

Câmara de Vereadores, Marcos
Mannes (PSDB) usou a tribuna na
sessão de terça-feira para acusar a
administração municipal de não

tepassar o valor da bolsa de estudo
aos estudantes universitários do

município. Segundo ele, o

orçamento do ano passado
contemplava R$ 160 mil para o

benefício, mas desconhece a

efetivação de repasse aos

acadêmicos.

,
De fato, o dinheiro acabou não

r

sendo aplicado para o que estava

sinalizado no orçamento de 2005
-financíar as bolsas de estudo - e,

próximo ao fim do ano, o prefeito
enviou ao Legislativo projeto de lei

remanejando o recurso para quitar
despesas de outro setor. O projeto
foi aprovado já em período de

recesso, legalizando, portanto, o
não repasse. No orçamento deste
ano, não há dotação prevista para
as bolsas de estudo. Os vereadores
chegaram a apresentar emenda ao

projeto que estima a receita e fixa
a despesa domunicípio para 2006,
reservando R$ 200 mil para o

benefício. O prefeito vetou.
"Venho aqui reiterarnovamente

o meu pedido à administração
municipal que se atenha a colocar

no orçamento recursos para a bolsa
. /

de estudo. E inaceitável um

município, que se coloca hoje como
o 16° arrecadador de impostos,
praticamente R$ 2milhõesmensais,
com faturamento que vai chegar

.

neste ano aos R$ 30 milhões, não
dispor de um valor para ajudar
nossos jovens para que possam
cursar uma faculdade", declarou o
presidente na tribuna.

Mannes lembrou das,
dificuldades pelas quais passam
muitos dos jovens, tendo que
trabalhar fora para aumentar a

renda familiar e ainda estudando,
buscando garantir uma colocação

mais interessante no mercado de
trabalho. "Uma bolsa de R$ 100,00
ouR$ 150,00 ajudamuito para estas
pessoas", completou. O tucano

disse ainda que vai continuar de
"olhos bem abertos" e lembrou que
cabe ao Legislative fiscalizar.
"Tomara que ninguém tenha sido

contemplado, porque se alguém
recebeu bolsa de estudo e aCâmara
souber e não fizer nada, realmente
nós estamos pecando com muita

gente nomunicípio. Igualdade para\

todos, é isso que pregamos e é isso

que acho que todos os vereadores

querem para Guaramirim",
finalizou. (Carolina Tomaselli)

•

� Complicado
Senadora Ideli Salvatti (que em 2002
obteve mais de um milhão de votos) ') 1
anunciou, mas desistiu de inscrever sua

pré-candidatura a governadora (perdeu o
)(J

prazo estipulado pelo diretório estadual).
Assim, o candidato será José Fritsch, que já j.fi

disputou o pleito há quatro anos (ficou em

terceiro lugar), ex-prefeito de Chapecó e' ,rj
secretário nacional da Pesca. Poderia

,

".1

, ,"
i;,.) r;.

l')�

Números de pesquisa mostram:�
. riscos da eleição para deputado.'

maioriados nomes já lançados sequer().)
são regionalizados, ou seja, são maisj p
(ou são menos) conhecidos apenas"q
emJaraguá do Sul, ou emmunicípio
vizinho no caso de candídaturaa"

•

anunciadas em cidades próximas. rq
1

Carione lembra a eleição, em'o
2002, dopetistaDioneídaSilva, com1 q

I

poucomais de 31mil votos, quandodI�
partido (o PT), embaladopela"onder�
Lula paz e amor" imaginava fazerO
muito mais que os sete deputados
eleitos à época para a Assembléia,
esperando votações consagradoras.

"O que se viu, não foi isso",
observa o vereador, acreditando que
agora,menos ainda, umavotação em
tomo de 30mil votos possa ser vista
comogarantiade eleição. "Quemnão

tem apoio fora do município e dâ
.� . �

regiao, automaticamente estara

eliminado da disputa", analisa. Em
Jaraguá do Sul já anunciaram pré=r
candidaturaàAssembléia Legislativa:
além do deputado Dionei da Silva

(PT), que vai à reeleição, Carione
Pavanello (PFL), Dieter Janssen
(PP), Ruy Lessmann (PDT),
Ronaldo Raulino (PL), Carlos
Chiotlini (PMDB) e IvoPetrasKonell
(PSB). A titular da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, Niura
dos Santos (PSDB), disse estar à

disposição do partido,:que ainda hã?�l
semanifestou de formaoficial.OPPS

'\ ainda não se definiuquanto a nomes�
para aAssembléia e oPMDBpoderá)
ter ainda, na disputa por índícaçõeê1

,

a psicóloga Cecília Konell. Além)
destes nomes, o PT deGuaramirirrb
poderá lançar a candidatura do)
vereador Evaldo Junckes. N<rl
município, o prefeito Mário Sérgil(:
Peixer (PFL) já declarou apoio.:;
explícito ao irmão e vereador pO�1
Joinville, MaurícioPeixer (PSDB). E,
emCorupá, oPPSmostra tendência?

, I

para indicar a vereadora Bernadete"
Hilbrecht. (CelsoMachado) .�

'l .

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

JARAGUÁ00 SUL- Uma pesquisa
recente, encomendadapor alguns dos
pré-candidatos àAssembléiaLegislar-

•

iva, cujos números ainda não podem
ser divulgados por falta de registrono
cartório eleitoral, segundoovereador
Carione Pavanello (PFL) dá uma

dimensão real das possibilidades da
região quanto a conquistas de
cadeiras no Legislativo estadual. O
presidente daCâmara deVereadores,
um dosmais de dez pretendentes de
Jaraguá do Sul e região profetiza:
quempensa em se eleger com 25, 27
mil votos, pode desistir agora como
medida de economia. Segundo ele,
três dos nomes listados na pesquisa
oscilam entre 15% e 12% da prefe
rência dos eleitores, "Há, até, gente
bem conhecida com 2,8%", revela.
Chama a atenção, porém, para o fato
de se tratar de uma pesquisa
estimulada, com nomes sendo

apresentados aos eleitores consultados
que, nesse caso, não podemoptarpor
outra indicação. "Se os três mais

votados chegarem a 30 mil votos,
acredito que ninguém se eleja",
contabiliza o vereador.

O péfelista acha que se a cidade
e região se queixam da falta de

representatividade numérica na

Assembléia Legislatíva, não hácomo
modificar o quadro a se manter tal

, .

número de candidaturas. "E hora de
sedeixar vaidades de lado, de esque
cer ínteresses partidários e partirpara
definições concretas. Ou queremos,
ou .nâo queremos", raciocina. Na
somados votos dos cinco municípios
da região, algo ao redor de 150 mil,
lembra que é preciso contabilizar

alguns números. Por exemplo, votos
nulos, em branco ou abocanhados

por candidatos de outras regiões,
alguns atémesmo comapoio explícito
de prefeitos e outros obstáculos, como
estruturas de campanha.

Além disso, observa o pefelista, a

I

Jair Tomelin deixa Secretária :,;
GUARAMllUM-O prefeitoMário

SérgioPeixer (PFL) confirmouontem
asaídado advogadoJairTomelin (PP)
da Secretaria de Administração e

Finanças deGuararnirirn. Considerá
do o braço direito do prefeito desde o
seu primeiromandato, Tomelin ocu
pava o cargo desde 2001 e na semana

passada anuncíou o afastamento.
Ontem mesmo assumiu Marcelo
Deretri, indicadopeloPp'jáque a vaga
faz parte da cota do partido, com
direito a quatro das oito secretarias.

"Nós tentamos convencê-lo do
contrário, mas ele (Tomelin) tem

projetos pessoais que consideramais
importante nesse momento.

�'
I

o

Queríamos que ele permanecesse.]
porque sabemos da falta que ele far��
na administração, mas somo,�

. obrigados a aceitar sua saída, pois)
entendemos que a causa pessoal'
realmente deve ser muito mãior';',t
declarou Peixer, acrescentando qué'
o ex-secretário continuará a tef'

•

•

trânsito livre na Prefeitura, inclusive'
para fazer sugestões. "Ele (Tomelínr
tem toda a nossa confiança e toda
nossa simpatia. ", completou Peixer. '1

O prefeito informou ainda que,
'no lugar de Marcelo Deretti, foi
nomeado RomeoButschardjúníor,
oDuno, tambémdo Pp, controlador j
do município. (Carolina Tomaselli)

II
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CORREIO ECONÔMICO,

Adiado
Com o objetivo de não onerar milhões de internautas, o governo

� federal decidiu adiar por até um ano a conversão da forma de
�, cobrança das chamadas locais de telefonia fixa do pulso para o

.J minuto.A mudança estava prevista para entrar em vigor
.• paulatinamente entre março e julho deste ano. A decisão foi tomada
,�

'J:
em reunião realizada ontem na Casa Civil com a participação do
ministro Hélio Costa (Comunicações) e de representantes da Anatel",.

(Agência Nacional de Telecomunicações).De acordo com Hélio
�
�,

Costa, a Anatel vai enviar um ofício para as empresas para comunicar
"'..

-

..

o adiamento da conversão.O ministro também justificou o

''; adiamento com uma avaliação de que a mudança poderia ser
.81 prejudicial ao consumidor, principalmente para os usuários de
;;. internet pormeio de linha discada.De acordo com estudos da Anatel,
.r a conversão de pulso para minutos beneficiaria os consumidores no
':)j caso das chamadas de até três minutos. Ligações maislongas, como
ol as realizadas por internautas, entretanto, ficariam mais caras.

:31

'r'

Internet·

:),
O encarecimento do uso da

�.
internet por linha discada

,

..I.

e seria representativo.De
" -1

acordo com a Pro Teste
·

'.[
(Associação Brasileira de

81
Defesa do Consumidor), uma

,<

'. chamada de dez minutos, por
. ,

. exemplo, ficaria 117,110/0
�.

C" mais cara em São Paulo.Com
- o adiamento, o governo deixa
"� de tomar uma medida

impopular para mais de 4

nr milhões que utilizam a linha
·

"I discada.

Preços
o índice de Preços ao

Consumidor Amp10-15
(IPCA-15) teve variação de

0,520/0 em fevereiro e se

manteve praticamente
estável ante a taxa de 0,51 %

registrada em janeiro. Com
isso, acumula inflação de

1,030/0 no ano e de 5,470/0
nos últimos doze

meses.Apesar da queda nos

preços de alimentos (-0,400/0)
e de vestuário (-0,28%), o
índice sofreu a pressão das

passagens de ônibus e das
mensalidades escolares. As
mensalidades subiram 5,38%

. -I

,'-. lucro recorde
. c o Bradesco fechou 2005

3� com lucro líquido recorde de
JC R$ 5,514 bilhões, resultado
"1' 80,2% superior ao do ano

:)' anterior (R$ 3,06 bilhões).De
:) acordo com levantamento da

Si. consultoria Economática, o
· s: lucro do Bradesco é o maior

•

da história entre os bancos
- de capital aberto de toda a
1--

América Latina -os dados já
! foram ajustados pelo IPCA.

I

•

e exerceram a maior

contribuição para a alta,
equivalente a 0,22 ponto
percentual.O litro do álcool
subiu 5,76% devido ao

repasse de aumento

praticado pelas distribuidoras.
Já o litro da gasolina ficou
, r

0;750/0 mais caro,

influenciado pelo álcool
utilizado em sua mistura.
red acao@jornalcorreiodopovo.com.br

-

I
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-
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concurso: 1566

16-19-27
62 - 69

Loteria' Eederali·q:.: ; ".
, 'c c

concurso: 04012
1° Premio: 74.894
2° Premio: 63.948
3° Premio: 52.609

4° Premio: 58.787
5° Premio: 73.231

•

i,I
I
•

1 BODY JAM

i BODY PUMP

i 80DY BALANCE
f

,

I
I

... BODY COMBAT

"'RPM

... NATAÇÃO ADULTO

.

E INFANTIL
-

P{)WERJUMP

I MUSCULAÇÃO
!

'

.. -j HIDROGINÁSTIc.A

I BODY STEP FLEXIBILIDADE DE .

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES R. PROF. ANTONIO ESTANISLAU
AYROSO. 763 • NOVA BRASfuA

(�3371�9659� . . _.............. . .

. -

ACQUA CENTER

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

AO MEIO-DIA 1

-
.

QUINTA-FEIRA, 23 de fevereiro de 2006

•

•

OUTRO DIA

ANELISE SCHMITZ

� Defesa Civil alerta

para possibilidade
de chuva e ventos

fortes na semana

}ARAGUÁ DO SUL - Depois do
susto e prejuízos, ontem o dia foi
dedicado à reconstrução das
casas danificadas em Jaraguá do
Sul. Estela da Rochamora no Rio
Molha e aproveitou o sol para
colocar colchões e cobertores na
rua para secar. "Dentro da minha
casa choveu mais que fora",
brincou Estela. Mas, não é

nenhuma brincadeira o que a

desempregada passa com a

família. Ela, o marido e mais

quatro filhos moram numa

casinha de madeira na beira do
Rio Molha. De acordo com ela, a
família espera há mais de quatro
anos uma casa da Prefeitura. ''A

. cada chuva o perigo de desabar
aumenta e a Prefeitura continua

prometendo a casa", desabafou.
A chuva e o vento

destelharam cerca de 30 casas,

duas árvores e vários galhos
caíram por toda a cidade na tarde
de terça-feira. Os bairros mais

atingidos foram Vila Rau e

Estrada Nova, mesmo assim o

vento que veio com grande
intensidade fez um circulo e

atingiu muitas casas do Rio
Molha e do Centro da cidade. Em
menos de duas horas, cerca de
oitocentas ligações foram
recebidas, na tarde de terça, pela
Central dos Bombeiros de Jaraguá
do Sul.

Um dos locais mais atingidos
foi a Unerj. Três blocos foram

destelhados, além de salas

alagadas e 53 computadores
queimados. "A nossa maior

preocupação era que alguma
coisa acontecesse com as 500

pessoas que estavam na

instituição", disse Renato

Zanandrea, pró-reitor acadêmico .

Paulo de Matos, pró-reitor
administrativo disse que os

reparos financeiros são os menos
- ,

preocupantes, que o pre]UIZO
ainda não foi computado, mas
que a Instituição já acionou o

seguro. "Nossomaior prejuízo foi
a interrupção das aulas",
lamentou. As aulas na Unerj
voltaram ao normal na noite de
ontem (22) e as perdidas serão

-

recuperadas durante o semestre.

O secretario executivo da
Defesa Civil, Ademir Neves
Sanches, antecipa que a previsão
é de que a chuva e os ventos

fortes se estendam até o final de
semana. "Não temos muito que
fazer, mas estamos de prontidão.
Temos em 15 minutos a resposta
tática", garantiu. A Defesa Civil

Reunião do CDL define parceria
com a Fundação de Esporte

,

}ARAGuÁ DO SUL - Reunião
ordinária da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas de Jaraguá do'
Sul) reuniu na manhã de ontem

(22) cerca de 50 empresários da
cidade. Eles, que se encontram todo
o mês para discutir novos projetos e

propostas para a entidade, deram
um passo importante. Com a

parceria entre a entidade e a FME
.

(FundaçãoMunicipal de Esportes),
a CDL se prepara para a Olesc

(Olimpíadas Escolares de Santa

Catarina), que vai acontecer dos
dias 14 a 22 de maio. O objetivo é

aproveitar omovimento na cidade
para estimular as vendas.

O presidente da FME, [ean
Carla Leutprecht pediu o apoio dos
lojistas para que os mais de seismil
visitantes possam consumir e

desfrutar do comércio, bares,
restaurantes e similares da cidade
durante as Olimpíadas. Essa seria

mais uma forma de incentivar a

vinda de eventos como esse para a

cidade. "Esporte tem tudo a ver com

a cidade, por isso queremos parceria
da entidade", garantiu Jean.

Outro projeto realizado pela
CDL é a campanha "[aragua.
inadimplência zero". Desde o início
de fevereiro, a entidade colocou em

. - .

pratica o programa que visa

diminuir a inadimplência dos
consumidores. "Com essa

campanha queremos que os

consumidores paguem suas dividas
e voltem a consumir", disse o

COL quer atrair consumidores

presidente da entidade Valdemar
Schroeder.

Segundo Schroeder, mais de
cem pessoas foram até aCDL para
obter informações sobre a quitação
das dívidas e vinte já estão com o

,

nome limpo na praça. "Sempre no
início do ano é tradicional os

cheques sem fundo, mas os

consumidores estão acertando suas

pendências", garantiu.A CDL
também adiantou que, na próxima
quarta de cinzas, o comércio estará
fechado até omeio dia. "Os lojistas

•

que quiserem optar por outros
horários estão livres para escolha, só
que a entidade continua com o

tradicional feriado de cinzas até o

meio dia", disse. ,

O presidente do CDL de

Itapema, Olair Lenpz, esteve na

reunião para convidar os associados

.de J araguá do Sul para 38ª

convenção estadual da entidade.
"Vim reforçar o convite e prestigiar
a reunião", alegouOlair.

•

• ,

I

(

-

. '

.._...-
-_

Estela aproveitou o sol para colocar tudo para fora de casa ontem,�.
ajuda as famílias com lonas para
as casas destelhadas e não

promete a retirada das pessoas da
área de risco. "Esperamos recursos

para retirar famílias das áreas de

risco, mas isso ainda é
J

imprevisível", lamentou o
. -

secretano.

Associações estimulam criação:
de Núcleo de Segurança

}ARAGUÁ DO SUL - A

Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul e a Associação
dasMicro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu estão convidando
empresários do setor de segurança
do trabalho e saúde ocupacional

. para uma reunião no dia 9 de

março, às 19 horas, no Cejas. O
objetivo do encontro é discutir a

criação ..�o Núcleo Setorial
integrando a categoria, ampliando
o número de grupos por se,gmentos

.

de atividades. Através dos núcleos!
as empresas discutem questões,

comuns, buscam o aprimoramento
- - .

e mcrernentam sua atuaçao nas

entidades de classe. Informaçõa
•

com a Coordenação de Serviços,
pelo telefone (47) 3275-7015.

Escola de
•

verno e Cidadania.
•

}ARAGUÁ DO SUL - A Escola de
Governo e Cidadania da

Microrregião daAmvali (Associação
dosMunicípios doVale do Itapocu),
está abrindo vagas para mais uma

turma. Estão sendo disponibilizadas
50 vagas. As inscrições podem ser

feitas até o dia 3 de março, com

investimento deR$ 80,00 na taxa de
matrícula e 10 parcelas no mesmo
valor no período de março a

dezembro. A Escola de Governo é

mantida pelo Instituto de

Cidadania e Estudos Políticos, com
,

coordenação da Amvali e apoio da

Unerj (Centro Universitário di

Jaraguá do Sul) .. O curso é abertos
•

todas as pessoas interessadas, coma
proposta de contribuir na for'

mação dos participantes para
exercerem suas atividades con!

•

competência e liderança,
,

primando pela ética e cidadania:

Informações pelos telefones (47)
3370-7276/3370-7933 ou peloe·
mail aluvali@amvali.org.br.

Não haverá sorteios de
loterias na segunda e terça

}ARAGUÁ DO SUL - Os sorteios

das loterias previstos para segunda e
aterça-feira foram cancelados por
causa do feriado de carnaval, ínfor
mall a CaixaEconômica Federal.

Na quarta-feira serão feitos os

sorteios do concurso 127 do Lotofácu,
598 da Lotomania, 742 da Mega
Sena, 202 da Loteca e a 204 do

Lotogol.Na quinta-feira será feita a

extração 4.014 da Loteria Federale
do concurso 1.569·daQuina.

,
•

I •

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



[ '1lCORREIO DO POVO '

•
••

•

•

• •

CELSO MACHADO

� Construção de
,

nova ponte esbarra
na inexistência de um

projeto e recursos

GUARAMIRIM- As obras de uma
nova ponte sobre o Rio Itapocu, nas
proximidades da empresa Elásticos
Zanotti , reivindicada pela
eomunídade do Bairro Imigrantes,
ilnda vão demorar. A conhecida
,

P(jlnte Velha foi construída hámais
d� 40 anos.Com uma das
cabeceiras destruída, ficou
intransitável para veículos. Hoje,
com um anexo demadeira, permite
passagem de pedestres, bicicletas e

motos. A ponte era a antiga rota
de saída para a BR- 280 e foi

,

abandonada depois da construção
da ponte do Portal. Segundo o

,

presidente da associação de
moradores do bairro, Charles

Longhi, a obra poderia ter sido

contemplada com recursos do
Estado para 2006, porém, a

Secretaria de Desenvolvimento
Regional e as prefeituras de Jaraguá
do Sul e Guaramirim não

providenciaram o indispensável
projeto, mesmo que contemplado

! entre as prioridades listadas pelo
Conselho Regional de Desenvol-

,
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vimento para esse ano. .Durante
audiência na terça-feira com o

secretário do Deinfra, Mauro
Mariani (PMDB), uma comitiva
da região ficou sabendo da
inexistência do projeto. Marià11i

.

adiantou que o Estado está

disponibilizando R$ 50 mil para
ajudar as prefeituras de
Guaramirim e Jaraguá do Sul a
fazerem o projeto (estimado emR$
200mil) e apresentá-lo até no final

. do mês de março próximo.
Quanto a recursos para a

pavimentação das ruas Rodolfo

Tepassé, Vadislau Ubinski e João
Longhi, situadas no Bairro dos

Imigrantes, o secretário Mauro
Mariani pediu prazo até o final do
mês de março para saber como
ficará o remanejamento das verbas

que o Estado possui para
investimentos em infra-estrutura

•

em Guaramirim. O secretário

Mariani rejeitou reivindicação dor

município de Guaramirim para
investir na melhoria do acesso à

Fameg, na BR-280. Lembrou que
o Dnit (Departamento de Infra
estrutura de Transportes) se dispôs,
ainda em 2004, a fornecer a capa
asfáltica e a sinalização, desde que
Guaramirim faça o alargamento da
pista. Mariani partilha da opinião
do deputado Dionei Walter da
Silva (PT) e sugeriu que o

CESAR JUNKES

A ponte foi abandonada depois da construção do Portal

município faça uma parceria
semelhante àquela que está

ocorrendo em Corupá, para
viabilizar o trevo da FranciscoMees
com a BR-280, onde o município
entrou com a infra-estrutura e o

,

Dnit com o asfalto.
O deputadoDionei aproveitou

a reunião para questionar o

secretário sobre outra reivindicação

,

,

Faça sua reserva!

(48) 2107 8800
-

o Pacote especial de carnaval:
• 04 noites de hospedagem;
• Café da Manllã e Brunch servidos no
Restaurante(*);
.• Brunch servido nos

,

dias 25, 26, 27 e 28/02/2006;
·01 (um) kit surpresa por pessoa para pular o
Carnaval.

cecomtur
executive hotel

"'

•

encamirthada ainda no início de seu

mandato, que são as melhorias de

segurança na SC-413, no trecho
entreGuaramirirn eMassaranduba.
As melhorias tiveram licitações
canceladas duas vezes, mas segundo
Mariani agora a ordem de serviço ,

está pronta e serão solucionados dois

pontos críticos: o acesso à Ilha da

Figueira e o acesso àVila Carolina.

Cientista diz que levantamento �.�""
,

�;.,��)r;,'.�",.'"

',.1,_ • '.

,_
· 'it,

, ,

SÃO PAULO - O cientista

político Fernando Abrucio

professor da Fundação Getúlio

Vargas (FGV) e PontifíciaUniver
sidade Católica (PUC) de São
Paulo, afirmou que a pesquisa do
Instituto Datafolha divulgada
ontem indica que o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva tem "um

pisomuito alto e consolidado" para
a eleição de outubro. Independen
temente de outros fatores, Lula
teve 30% das intenções de voto no
levantamento espontâneo, contra
23% recebidos em dezembro.
O instituto mostra que o prefeito
de São Paulo, José Serra (PSDB),
tem 11% dos votos espontâneos e

o governador Geraldo Alckmin

(PSDB), 4%. Para demonstrar o

,peso da votação dada ao presiden
te na espontânea, Abrucio lembrou
que o ex-presidente Fernando

HenriqueCardoso tinha cerca 19%
dos votos espontâneos em 1998,
quando disputava a reeleição.

Para o cientista político, os

resultados do Datafolha confir
mam a sondagem da Confede

raçãoNacional da Indústria (CNI)
encomendada ao Instituto

, Sensus. "Os que tentaram desqua
lificar aqueles resultados têm agora
a confirmação", afirmou.

Abrucio destacou dois

aspectos gerais da pesquisa. De um
lado, a consolidação do

desempenho de Lula entre os

eleitoresmais pobres e commenos

escolaridade. De outro, o cresci
mento dele 'entre aqueles que

,

,

,

,

ganham mais de dez mínimos e

têmmaior escolaridade. "O presi- .;
.

'

dente é um candidato bastante ...

competitivono Sudeste", destacou, ':",
'

sobre o resultado do levantamento
,

nas cinco regiões do País: Esse �"
, ,

aspecto é fundamental porquesw
.

...�

nenhum candidato a presidente :,.
vence se não ganhar em São Paulo. ",' .

.. �.

Para o cientista, de nada .."

I •
"

adiantariam os votos nordestinos, ...�':
sem o apoio do eleitorado paulista., '.'
"Mesmo tendo uma grande parte " ",

.

,

-

t, .

percentual dos votos vindo do ',
Norte e do Nordeste, Lula é forte .

no Sudeste, particularmente, ern, ...
,

São Paulo", disse. . ;
,',

No Sudeste, Abrucio disse que. , '

.

o presidente terá dificuldades no
.

,.'
.

Rio, mas uma situação mais tran-'
,

qüila no Espírito Santo. EmMinas
.

'.

Gerais, onde o grande eleitor.seria.

,

o governador Aécio Neves-f
(PSDB), pré-candidato à reelei-:
ção, a situação é mais difícil, o que

, '

pode fazer com que Lula mante-
"

"

nha o vice-presidente e rninistro.da '.�'
Defesa, José Alencar, na chapa. I

"Minas é a segundomaiorcolégio
,

eleitoral do País", lembrou o cien-
•

tista. Abrucio afirmou que opoten-· ,.

cial candidato doPSDB deveria dar" .

\ ..' "

mais atenção a Aécio do que. a,(/;';;·'.
'. r,''''-''-

FernandoHenrique e ao presídeúte � ;" .

, -,

nacional do partido, senador Tasso <.
,

Jereissati (CE). "FHC hoje não terri
"

•
,

votos", afirmou o professor daFGV e .

PUC da capital paulista, comple- .

-:

tando que Jereissati tem importância.
,,. - �<'.� ,,�..,.._.... ...._� .•

relativa no Ceará, onde há uma .:
. ,

disputamuito competitiva. (AE)
I·,

..

II
I

I
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ALTERAÇAO

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio, zero quilômetro.

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul
'"

PREGA0Nº 01/2006 I

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE·'

-

ALTERAÇAO:

Fica alterado o objeto do edital para:

-

1,1 - O objeto do presente PREGA0 consiste na aquisição
de:
1.1.1- 01 (um) veículo tipo passeio 1.6, novo, zero quilômetro,
ano de fabricação 2006 e modelo 2006, em conformidade com

as normas do CONTRAN, com as seguintes características

,
" "

. ,'.

"

"

, ,

.�.

........;.. '

"

,

,

"

"

'.

,
"

,
-. "

.

Hospede-se no Cecomtur Executive Hotel
Você vai ficar no meio da folia.

> ,

O MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL, através de seu Secretário de Administração, toma público para conhecimento
dos interessados na licitação acima, que proJIloveu a seguinte alteração no edital da licitação Pregão nº 01/2006 do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente:

,

,' .•... -

'. s., �.: �,�' .:.. ",
.

, ,

.,

-

1.1.2 - 01 (um) veículo tipo passeio 1,6. novo, zero ." '

quilômetro, ano de fabricação 2006 e modelo 2006, em
conformidade com as normas do CONTRAN, COIn as

.',
seguintes características mínimas: ":�"'".,
- Combustível: gasolina; .�
- Transmissão com cinco marchas sincronizadas à"." ':�' ".

. '

mimmas:
,

. Combustível: gasolina;
- Desembaçador traseiro;
- Transmissão com cinco marchas sincronizadas à frente e

uma ré;
" 4 portas laterais;
. Cor branca sólida.
- Retrovisores externos, com controle manual interno;
- Ar condicionado:
- Ar quente;
- Limpador do vidro traseiro opcional.

frente e uma ré;
- 4 portas laterais;
- Desembaçador traseiro;
- Cor branca sólida;
- Retrovisores externos, com controle manual interno;
- Ar quente; ,

- Limpador do vidro traseiro opcional.

- .

,- _"', .

,

"

,
·

- ..

.,

Em conseqüência a alteração do objeto, fica alterada
a data de entrega dos envelopes e credenciamento:

,

ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes nº 01 - Proposta Comercial, nº 02 - Documentação deverão ser entregues
até a data e horário abaixo, a saber:

,

a) Data: 08/03/2006
b) Local: Edifício-sede da Prefeitura Municipal, sito na Rua Walter Marquardt, 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha
, Jaraguá do Sul.
c) Horário para entrega dos envelopes: até às 11 :00 horas na Divisão de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul

'

d) Horário para credenciamento e abertura dos envelopes: às 13:30 horas na Secretaria de Desenvolvimento Social e
Família.

•

A íntegra do Edital poderá ser obtido 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.$c.fI.Qv.br

[araguá do Sul (SC), 22 de fevereiro de 2006.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

,

,
,

, '

I

-� - .

,

Rua Arcipreste Paiva, 107 - Centro - CEP 88010-530 - Florianópolis - SC
e-mail: cecomtur@cecornturhotel.com.br - www.cecomturhotel.com.br

Todas as tarifas promocionais estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, Pacote fechado válido de 24/02/2006 a 28/02/2006, (') Obs.: Café
da Manhã das 06 das 10 horas e Brunch das 10 horas as 15 horas, Descritivo das categorias de apartamentos: Standard - apartamentos
localizados no 10° a 15° andar, aproximadamente 22m', cama box spring, ar-condicionado, minibar, tv a cabo, mesa de trabalho com conexão'
a internet de banda larga, Standard plus - apartamentos localizados no 8° a 9° andar, aproximadamente 22m', cama box spring,
ar-condicionado, minibar, tv a cabo, escritório com conexão a internet de banda larga e kitchen equipada com microondas, Superior -

apartamentos localizados no 8° a 15° andar, 43,53m', cama box spring, ar-condicionado, minibar, tv a cabo, mesa de trabalho com conexão a
,

internet de banda larga e kitchen equipada com microondas, Suíte - apartamentos localizados no 8° a 11° andar, amplos de 61,79m', dois
dormitórios, sendo um casal, e o outro, com duas camas de solteiro, cama box spring, ar-condicionado, minibar, tv a cabo, mesa de trabalho
com conexão a internet de banda larga e kitchen equipada com microondas.

, . ,
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Inane ação Jar
•

BomJesus
GUARAMIRIM - A Prefeitura

inaugura hoje, às 16 horas, oJardim
de InfânciaMunicipal Senhor Bam
Jesus, fundado em 1977 numa

junção de duas instituições que
funcionavamnomunicípio: oJardim
Evangélico e o Jardim Santo
Antônio. Também será oficializada
a criação da Escola Senhor Bom

Jesus, anexo ao jardim, que passa a

ter uma nova denominação. A
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Professor Dorvalino

Felippi homenageia o professor,

diretor e administrador escolar, que
se dedicou ao ensino domunicípio

'

por30 anos, morrendo tragicamente
em um acidente de carro em 2004.

A reforma do jardim incluiu

pintura, troca do telhado e forro,
ajardinamento e novosmóveis, entre
outras melhorias. No total, foram
investidos R$ 59.371,85, recursosdo
própriomunicípio.A instituição, que
fica no centro da cidade próximo a

sede dos Bombeiros Voluntários,
atende hoje em torno de 160

crianças entre quatro e seis anos. ICl')

Falecimentos
I

F�leceu às 04:15h do dia 22/02, a senhora Araci Ehlert Sieverdt,
com idade de 63 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério de Rio da Luz.

Faleceu às 07:00h do dia 22/02, o senhor Estephano Schwarz,
com idade de 72 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério Santo Estevão.

•
.

ACIJS·i"... �
'INFORM A'TIVO �;1 APEVI

I-\. ASSOCIA Ao COME CIAL E �1IoU_¥
, IND�t1IIA�DEJAAAGufDOSUl :::=--1Io'�

S�is anos de qualidade
No dia 21 de fevereiro o Núcleo da Qualidade ACIJS-APEVI completou
seis anos de realizações e promoções voltadas à Qualidade. O Núcleo

realiza encontros quinzenais, com a primeira reunião de 2006 marcada

para o dia 13 de março (segunda-feira), às 16 horas, no Centro
,

Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS -, quando serão reavaliadas
sua Missão e Visão, buscando aperfeiçoar as ações. As reuniões são

abertas a todos os Associados da ACIJS, APEVI e demais interessados
em conhecer os integrantes do Núcleo e trocar experiências. Em 2005

• •

foram realizados 33 eventos com a participação de mais de 1.000
•

pessoas. O destaque ficou por conta do 3° Seminário Regional da
Qualidade, que reuniu aproximadamente 400 pessoas de todo o estado

,

de Santa Catarina. Lembrando esses fatos, orgulho para todos nós, a

Diretoria do Núcleo da Oualidade parabeniza as empresas'
partlclpantes e seus representantes, que dia a dia ajudam na construção
d� história da Qualidade no município de Jaraguá do Sul e região.

"

,

,

O CESMAR _' Centro Educacional e Social

.
Cesmar promove

•

encontro de formação
,

, Marista, com sede no Colégio Marista São Luís
•

estará promovendo nesta sexta-feira, um
· .

Encontro de Formação com o Prof. Dr. Ricardo
•

Tescarolo, Pesquisador do Programa de Pós-

Graduação em Educação da PUC do Paraná e

�utor do livro "A Escola como Sistema

Complexo - A ação, o poder e o saqrado:
Participarão do Encontro diretores,
assistentes e especialistas das escolas da

rede pública de ensino na qual o CESMAR

realiza, no decorrer do ano, encontros de
,

,

formação.
o objetivo geral do CESMAR é promover o
desenvolvimento humano, educacional e, .

social através de encontros, palestras e

cursos de formação a toda a comunidade.
:Na ocasião tam bém acontece a
,
•

apresentação da nova equipe e o
,
•

planejamento das atividades do Centro em
,

cada Instituição de Ensino da região.
,
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No RITMO DO SAMBA

,

•

DAIANE ZANGHELINI . quiser curtir o famoso desfile na

Marquês de Sapucaí pode pegar um
ônibus de Curitiba direto para oRio
de Janeiro. O desig-ner gráfico
FabrícioMoser; 29anos, vaiaproveitar
a folga do trabalho para curtir o

Carnavaldeblocos noRio de Janeiro
comos amigos, como faz já há alguns
anos. "Vamos desfilar nas ruas pela
Escola de Samba Tradição, mas
ainda não sei o dia", afirma. No Rio
de Janeiro, o Carnaval de blocos se

estende de hoje até terça-feira, 28.
O movimento para fora de

[aragua doSul na época doCarnaval
não é expressivo; em contrapartida,
cresce muito o número de pessoas
de outros estados que procuram o

litoral catarinense para curtir a folga.
Exemplo disso são os 30 ônibus que
se deslocarão de São Paulo a

Florianópolis, sexta-feira.

CESAR JUNKES

... Falta de documentos

pode atrapalhar os dias
de folia e impedir os
esquecidos de viajar

JARAGUÁDO SUL -A circulação
de ônibus intermunicipais e

interestaduais, com saída da
rodoviária de Jaraguá do Sul deve
aumentar 150/0 no período de

Carnaval, o que corresponde a

aproximadaVlente 150 passageiros a
mais do que a média diária, de 500
usuários. Embora, a estimativanão
revele aumento significativo de

passageiros, as empresas de transporte
. que atendem na rodoviária

disponibilizarão mais opções de
horário para as linhas e cerca de 10
ônibus extras, sendo 30%

intermunicipais e 70% interestaduais.
De acordo com o encarregado

de vendas da Viação Catarinense,
NelsonMarcos Zipf, as empresas da
rodoviária ainda têm passagens

disponíveis para quemquer viajar na
sexta-feira, 24, ou na manhã de

sábado, 25, para Barra Velha,
Piçarras, Balneário Camboriú,
Florianópolis, Curitiba e São Paulo,
lugares mais procurados pelos
jaraguaenses no Carnaval. Quem

: }�
,

Fabrício vai curtir a festa no Rio de Janeiro e desfilar com bloco ,r,

Zipf alerta que os usuários de transporte coletivo intermunicipal ou interestadual não devem esquecer da
.í

documentação exigida pela fiscalização de tráfego, caso contrário, a viagem pode ser cancelada. Os documentos ,;;

necessários para crianças acompanhadas de pais ou parente (de até 3° grau) viajarem são, a Carteira de Identidade ,J

dots) acompanhante(s) e a Certidão de Nascimento da criança. Responsáveis sem grau de parentesco devem /,

apresentar autorização dos pais, assinada e reconhecida em cartório, além da respectiva Carteira de Identidade i
.

.

e a Certidão de Nascimento da criança. Menores de 12 anos viajam sozinhos somente com a apresentação da ,
"

Carteira de Identidade e autorização de viagem, expedida pelo Juizado da Infância e Juventude, no Fórum,
'.
.,

Maiores de 12 anos podem viajar sozinhos para fora do município ou Estado desde que apresentem a Identidade.
,

Somente os pais ou do responsável/responsáveis pela criança (se for o caso) podem solicitar a autorização de ',;

viagem no Fórum, levando a respectiva Carteira de Identidade e a Certidão de Nascimento da criança. Se possível, . ':

o documento deve ser solicitado com, no mínimo, dois dias de antecedência para evitar imprevistos. I ;'j

•

CORREIO TV
.

•

red acao@jornalcorreiodopovo,com.br

MeiabombaSaúde
Chico Anysio disse no lançamento de "Sinhá Moça'; ontem no

Rio, que pediu para fazer cenas bem leves na novela porque está
com enfisema pulmonar.

,

A Duloren promete nova polêmica. Vem aí com a campanha
'\Mulher de verdade quer homem de verdade'; para o Dia
Internacional da Mulher. Mostra uma mulher insatisfeita com o

desempenho sexual do cara na cama.

Vocêdecide
Britto Jr., da Record, fará uma campanha no "Hoje em Dia"

envolvendo sua calvície. O telespectador terá de decidir se o

apresentador deverá ou não fazer implante de cabelos. A idéia é
de Vildomar Batista, novo diretor do proqrama .

·
,

,

I
,

I
· I

Cleo Pires acabou a terça-feira na deleqacia.teqo depois do show '

do U2, em São Paulo. Um rapaz que acompanhava a atriz teria
discutido com policiais e foi levado, junto com ela e mais dois

amigos, para o 34° Distrito, na região do Morumbi. A polícia não

quis revelar o nome do tal rapaz, que teria pedido para usar o

banheiro de um

Na delegacia

Deépoca
As pesquisas aprovam e a Globo investirá em mais novelas de

época na faixa das 18h. O folhetim de Walter Negrão que
sucederá a "Sinhá moça" também será do gênero. Depois do

carnaval, Negrão vai ao Rio apresentar seu projeto à direção da

posto da Polícia
Militar em frente ao

estádio. A discussão

surgiu depois dos

policiais terem

recusado.

"
I
,

· ,

•

emissora.

Chegou a hora
Veterana dos palcos e uma das fundadoras da Casa da Gávea,
Vera Fajardo, que nunca fez TV, vai estrear em "Prova de amor': A
atriz é mulher de José Mayer.

Maisespaço
Comenta-se nos

,

bastidores da Record
.

que Eliana deverá
ficar no ar das 12h às

16h, ocupando o

horário que hoje é
de Netinho de Paula.
O programa dele

pode ser transferido.
!
para o sábàdo à

tarde, antes do
Márcio Garcia. Eliana

.

é segundo lugar no
Ibope.

Demudança
Cássio Reis assinou contrato com a Globo e será Murilo em

"Cobras e lagartos'; novela das 19h que sucederá a "Bang bang':
O ator, que fez "Essas mulheres" na Record, é marido de Danielle
Win its. .

Estréia com'Sinhá'
Inicialmente previsto para setembro, "E aí?'; seriado adolescente
da Record, foi antecipado. A idéia é que a produção concorra

com "Sinhá moça" e atinja o público que terá acabado de ver

"Malhação':

r

�VIAÇA� �NARINHO

Uma Transportadora de Vidas.
,

Lazer .. Turismo MO Fretamento

fit
. ,

/.;
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JULIMAR PIVATTO

� A nadadora, que• .

de tava competm o

p r Porto Alegre,'
v ltou esta semana

�JARAGUÁ DO SUL - Uma das
· '

maiores revelações da equipe Ajinc/
Urbano/FME está de volta à casa,

rDepois de defender o Grêmio
i N�uticoUnião, de Porto Alegre, por
u� ano, a jaraguaense Talita
H(jimann acertou, nesta semana, o

,

seu retorno à equipe comandada
,

pelo técnico Ronaldo Fructuozo, o
Kiko. "Comecei a conversa com ele
nd.fim do ano passado e nesta
· '

semana ela me deu a resposta
definitiva", comemorou o treinador.

Para ele, a volta da nadadora

representa dois pontos importantes,
O primeiro é formar emanter uma

equipe adulta para os JogosAbertos
deSantaCatarina do ano que vem.
Com o retorno aos treinos de
Nathália KreIling e Marina

Fructuozo, além de LuanaMartins,
que renovou com a equipe, Kika
acredita que a chegada de Talita
formará uma boa base para a

,

equipe. "Eu queria muito ter esta

equipe treinando junto. Agora
'�amos fazer o possível para mantê-

QUINTA-FEIRA, 23 de fevereiro de 2006

DE VOLTA

•

-of- •

•

•

,
. , .

' »,

Talita Hermann volta a competir por Jaraguá do Sul depois de um ano em Porto Alegre .

las aqui no próximo ano".
O outro ponto importante

apontado porKika foi das crianças,
que estão começando agora,

,

terem uma boa referência. "E bom
elas terem onde se espelhar",
destacou. Esta equipe começou a

se destacar em 2001, nos Joguinhos
Abertos e até 2004 manteve a

hegemonia estadual na categoria.
No ano passado,mesmo sem contar

LINHA DE FUNDO
JULIMAR PIVATTO

,

,
,
,

iNovo atacante
,
,

:A intensa procura por um atacante parece ter acabo no Juventus.

,Já está treinando com o clube Leonardo Pupa (foto), que estava

no Rio Branco, de Americana (SP). O jogador foi o destaque do
I .

i Marcílio Dias em 2005, quando conquistou o primeiro turno da
,

.

: competição e, por con-
.. " .

'sequencia, a vaga para a

: Série C, Hoje a diretoria
'tentará a liberação dele

junta à Federação
[Catarlnense para que

·

ele esteja em condições
,

'de atuar já contra o

; Metropolitano. .

Leonardo tem 21 anos e

na foto abaixo disputa'
,

i uma bola com o za-

i gueiro Tiago, que hoje
i também está no tricolor

•

jaraquaense.

,

! Boataria
; A diretoria do Juventus
também aproveitou para falar
sobre um boato divulgado

,

por alguns órgãos de

: imprensa e clubes estão

; espalhando. Delfinzinho, filho
I do presidente da FCF, Delfim
, de Pádua Peixoto, não é
funcionário do Juventus. A
notícia ganhou força na

, semana passada e pegou de

surpresa os diretores. "Não

conheço este rapaz. Só ouvi
falar nele, mas nunca o vi

pessoalmente'; disse o

presidente do Juventus, Lio
Tironi. O supervisor do clube,
Wilson Pereira, disse que já
recebeu várias ligações
pedindo a mesma coisa.

Agora está esclarecido.
,

r

Desfalque
Um lance casual no
treinamento de terça-feira à
noite deixou o técnico
Renan Dal Zotto, do Cimed,
com um problema para a

partida desta quinta-feira
pela g" rodada do returno da

Superliga Masculina 05/06. O

oposto Bob torceu o

tornozelo esquerdo e é
dúvida para jogar o clássico
estadual contra a Unisul,
marcado para 20 horas no

Ginásio Forquilhão, em São
José. Com a eventual
ausência de Bob, Renan
ainda não definiu o time que
inicia a partida. O jovem Éder,
21 anos e 2,05m, pode
conquistar a vaga entre os

titulares.
ju limar,pivatto@gmail.com

1
I

com Talita, a equipe feminina
ficou em segundo lugar nos Jasc,
emChapecó.

chega commenos chances, "Ternos

apenas duas meninas da idade (16
anos) e as outras todas têm 14.
Quem sabe, consigamos ainda ficar
com um terceiro lugar", comentou
o técnico. Um dos destaques e que

pode se tornar uma das maiores

medalhistas da competição é

Soelen Bozza, que foi um dos

destaques da equipe jaraguaense
,

nos Jasc do ano passado.

Olesc
O treinador também falou das

chances das equipes da Olesc, já
que J araguá do Sul sediará a

competição neste ano, Kika
acredita que os meninos briguem
pelo título, mas o time feminino

Futsal feminino se reforça
pensando no título da Olesc

JARAGUÁ 00 SUL -De olho nas
finais da Olesc, o a equipe FMEI
Raumak/Fixsul de futsal feminino
se reforçou bastante para esta

,

temporada. Trouxe cinco novos

atletas além de "repatriar" a

jaraguaense Samantha, que estava
jogando em Brusque. "Temos

grandes chances de brigar pelo
título, mas vai ser difícil", disse o

técnicoMaurício Berti, apontando
como principais adversários

Chapecó e Criciúma,
O treinador trouxeManoella e

Diany, de Chapecó, Brenda, de
Criciúma, a goleira Greici, de

Itapiranga e [éssika, da Mace

(MS), considerada o principal
reforço da equipe. Ela foi amelhor
jogadora da Taça Brasil Sub-15 em

2004 e, com apenas 15 anos, foi a
artilheira do Brasileiro Sub-20 no
ano passado. Na edição do ano

passado, Jaraguá do Sul foi com

uma boa equipe, mas ficou no

caminho. ''Agora temos um time
,

mais experiente, que foi uma das
coisas que faltou em 2005", disse
Berti.

Outra coisa que faltou, segundo
o técnico, foi um bom preparo físico.
Por isso, neste ano, a preparação
começou cedo. "Estamos treinando
desde o dia 19 de janeiro, sempre
em dois períodos, alternando entre
parte física e treinos cornbola". Berti
acredita também que, jogar em casa'
(a Olesc será realizada aqui) será

importante.
Ele disse que contratou reforços

para os Joguinhos Abertos e o
,

Estadual Sub, 17, já pensando em

formar um time adulto para o ano

que vem.A próxima competição da
equipe será em abril, em Brusque,
onde as meninas disputam o Sul
Brasileirinho contra times dos três
Estados do Sul.

CESAR JUNKES

Jéssika (com a bola) é uma das contratações para a Olese

\
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Rogério Ceni é convocado -

,. ,
,

•

DA REDAÇÃO - Após não acre
ditar que terianova chance na Sele

ção Brasileira, o goleiroRogérioCeni
foi chamado pelo técnico Carlos
Alberto Parreira para o amistoso

contra a Rússia, no dia 1o demarço,
em Moscou. Gomes também foi

convocado depois dos cortes de

Dida, do Milan, e Júlio César, da
Inter de Milão, por contusão. Já o, ",

goleiro Marcos, do Palmeiras,,, :
"

cotado para ser primeiro reserva na . ;

Copa 2006, não havia sido con-j.
vocado por também estar lesionado.

,

,

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de 600.000 (seiscentos mil) lanches, que serão distribuídos nos
núcleos do Programa 2º Tempo, no âmbito do Município de

[araguá do Sul, num período de 10 (dez) meses, em conformidade
. 'com os anexos que são partes integrantes deste Edital.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal n? 4.69812002, de 03 de outubro de
2001.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 09 horas do dia 15 de março de 2006,
na Coordenadoria Administrativa da Fundação Municipal
de Esportes de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter Marquardt
nº 697, bairro: Barra do Rio Molha.
CREDENCIAMENTO ,E ABERTURA DOS
ENVELOPES: às 10 horas do mesmo dia e local. .

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser:
obtida. no endereço acima ou via Internet no site

www.jaraguadosul.sc.gov.br ,

INFORMAÇÕES: Informações adicionais e esclarecimentos

poderão ser obtidos no endereço acima, pelo Fax (47) 3370- L.
9555, pelos telefones (47) 3370-9797 1 3370-9555 ou pelos e- .r

mail's adm.esportes@jaraguadosul.com.br au

alessandro.esportes@jaraguadosul.com.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Corupá

Edital de Concurso Público nº 001/2006

Relação dos números dos candidatos classificados
O Prefeito de Corupá torna público e Homologa a lista dos números dos candidatos
classíflcados, conforme estabelecido no Edital de Concurso Público nQ 001/2006.
Assistente Admínístratívo - 04 vagas = 242,024,111 e 272,
Auxiliar Administrativo - 08 vagas = 044, 125, 153,203,324, 152,054,325.
Técnico em Enfermagem - 03 vagas = 160,237,059.
Médico do Progama Saúde de Família - 03 vagas = 175, 119 e 187,
Enfermeiro da Família - 03 vagas = 296, 240 e 274.
Instrutor de Música - 01 vaga = 302.
Professor I - 02 vagas = 357 e 171.
Professor II Ed. Física - 02 vagas de 30h e 01 vaga de 20h = 201,022 e 276.
Professor II Matemática - 01 vaga de 30h = 264.
Professor II História - O 1 vaga de 20h = 319.
Professor II Pedagogia - 01 vaga de 40h = 028.
Professor II Artes - 01 vaga de 40h e 01 vaga de 20h = 126.
Auxiliar de Manutenção Cons. - 09 vagas = 353, 173,338,300,329,057, 190,
318e145.
Operador de Máquina - 03 vagas =' 098, 135 e 263.

Operador de Máquina Hidráulica - 01 vaga = 025.
Mecânico de Veículos e Maquinas - 01 vaga = 137.
Auxiliar de Serviços Gerais -18 vagas = 196,265,333,215, 146, 279, 184, 147,
286, 186, 273,038, 214, 026, 047,095,013 e 202.
Motorista CNH "C" - 06 vagas = 258,060,212,010,091,241.
Motorista CNH "O" - 05 vagas = 016,056,009,002 e 151.
Comunica, ainda, que os candidatos que se sentirem prejudicados coma sua

classificação, terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta data, para
interpor recurso de revisão de provas, O recurso deverá ser feito através de um

requerimento bem fundamentado e dirigido ao PrefeitoMunicipal. O resultado

completo encontra-se afixado no mural de publicações da PrefeituraMunicipal.\

Corupá, em 17 de fevereiro de 2006.

Conrado UrbanoMuller
Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDIT AL
�

PREGA0 Nº 002/2006
�

FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ESPORTES
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

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

,

,

JEAN CARLO LEUTPRECHT
Presidente
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com I e.mail: contato@poracaso.com
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ThQt11aS Antony Schwartz ti) Ar1li,ha JUlig

•

Girls Party
Fazendo um pré-carnaval, a Molnho Disco abre suas portas nesta

qutnta-felra agora, numa noite corn todo potencial para repetir o sucesso
que foi a reabertura 2006, acontecida sexta passada. Girls Party será a

balada da vez.onde elas têlli acesso free <li casa até OOh30mit1.Assurtilndo
as pick-ups, DJs Antony e Sande.

Ingressos antecipados masculines podem ser adquiridos ao valor
de 11$10,00 no Posto Mime Matriz, Center som do shopping e lojas
Grafipel LJnerj e Fameg. Fica também o toque para conhecer o {,OVO site
da casa.ee endereçe wW'lY.robiohodlsc.:o.coOO.

U2 Cover
Conforrne dito, Chlco Plermann élgora

começe o clrculto de eventos atternatlvcs
lntermedtandc as mudanças para abertura de
sua nova case na cldede. Abrindo a temporede
está escalado para Q dla '['I de março, uni

sâbadc), SI1()W cem a bar1da lJ2 Cover de São
Ptllllo,1) 1'1[lls lrnportante batida covel' elo Brasil.
C()m palco alnda !� ser definido, o evento
crornete ser IJIY) des pontes altos do préxlrnc
l':r1ês.

• •

Ira Acústico·
. Tflrlll1érl1 ilgtllllji�do Flarr.l11 demarço est(� o

Sl10W C:(.f1'1 /;1 banda Irl'l err) J�1raçlllà do Sul,
MUI'ca<Jo para acontecer lia estrutura ela
Fazenda Trote at) Gi:1Ic)f)0., I1C) bairro Três RltiS do
N{)rte, o evento atnda tr';\r.� {IS estreles da Hypno
Def1Is(� Konzen e Sandrtnho para apresentarem
se na noite. lnqre s so s �'fltee:lpi:ldQs Jã
encontram-se dlsporiívels flcl l't,ejo de postos
Mime de toda r(�glã() ao valor eJt' r{$ '1.5,00, sendo
necessário elnda t:IltreSléil' Ill) (1\il do evento 1 k�l
d,e alimente não-perecível pi�I'a validá-lo. Os
aI1rnel'ltC)S Elrrt'çl:lcj,,\í!()5 s�:r�10 erltr(;gl�\?S fi
Prefeltllr" MI�nicip�:lII)<lra re(Jistrlbuiçâo,
" /-

" ,""on
,., q, " " ;' ,,,' "

,

Carnaval no C. A. Baependi
" Pela flr()rnoçàQ dt) Clubt� Atlético Baepe!lClí/Notre,
acontecer!') nC) falllO$() cilibe jaragliaellse os baIles de
carnaval I,PS dias 2.4 (sexta,.feifi;l) e 28 de fEtverelro (terça
feira),

Para dia 24 (') i�gito dos f<illiôes fica por COI�ta da Free
Band no baile que terá inicio 231�, Na ocaslâo,a râdio Stúdio
FM estará fazendo coberttlra ao vivo e larlçal1do flashes ell'\.
sua progrâmaçào, tlilla a�:ão ainda l",edita [la região, .

Para ti tei'ça-,felra, dia 28, está Ilfogramado o baile infal1til. com €!l'ltrada franca e infeio n,arcada para as
1 S�l.O billie hotUfliO está corl'l illkio previsto para as 23t1,e traz ao palco Pop Bal1d err)balando lll"toite,

!11gressos antecipados estão serlclo vel'l(lldos aos valores de R$l 0,00 para sócios e R$l S,()O para 11ão·
sócios.lf)gressos para I)ao-sóclos dlspOf)fveis l'la loja O Boticário do sl1oppl119 e liS Lounge 8ar.ll)gressos
para sócios dis�)()11(vels .�t-')ell(.1S l"la secret.aria doCltlt)e.

I

I
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Especial Pink Floyd na SCAR
Um dos maiores Icones do rockmundial,() grltpO PirlK Floyd,

será homenageado no dia 11 de março, às 2'1 floras, no Centro

V Cultural da S(�AR, em Jaraguá do Sul.O evento em questão trara
t..O I ao palco da ínstítulçâo a banda Coda, de Florianópolis.O showé

uma realização da Escola de Música Bicho Cirilo e SCAR, que
comemora el112006o seu cínqüenteoarío,

O espetáculo nasceu de um velho sonho dos integrantesda
. banda, que puderam presencíar de perto e se írnpressionar com o show realizado por Roger
Waters em 2002., ern Porto Alegre, O SllOW é urna reedlçào do espetáculo Clue a tlanda
apresentou ern junho do ano passado,noCentro lnteqrado deCultura,na capital do estado.

Na apresentação de Jaraguá do Sul, a Coda vai contar com som quadrífônko fazendo com

que os efeitos e sons percorram os quatro cantos do teatro, um recurso semelhante ao sistema
utilizado pelo Pink Floyd, além de um telão do tamanho de uma tela de cinema (similar ao

utilizado por Roger Waters.n;; turnê In The Flesh) ti? ímaçens qlJ€ farão parte do cenário e do
contexto de cada música associados aos shows do Pink Floyd e no filme 'The Wall� O show no

Centro Cultura! da SCAR vai contar aineja com as pertidpações espedais de Adriano no

saxofone, o grupo vocal Adave (Gustavo e Gabriela Petry,Tess M()rlíz, Mateus Coelho e Vanessa
deGareez) e as crianças Daníelle eKaroline Ar)"irade ela Silva e JenlpherGarcia,do grupoColibri,
O repertório do show é baseado na discoçrafla da banda, com ênfase aos álbuns 'Dark Side 01
The Moorl; 'TheWall; 'Wisrl You Were Here;'A Momc!ntary Lapse of Reason; 'Aninlills' e 'Meddle',
Site oficial da banda:www.tumitus.com/coda, ,

Ingressos antecipados estão sendo vendidos com 500/0 de desconto.e podem ser adqurído!
ao valor de R$20, 00 na SCAR (3275-2477), Escola Bicho Grilo (3371-9201) e Loja Multison
(Shopping Breithaupt),

, .. ' '. ""

Bailes no Parque Municipal
,

A Prefeitura Munictpa! de Jaraguá marca para sébado.dia 25,0 desfile de blocos/escolasá
samba da cidade.O agito vai acontecer na ruaWalter Marquardt, entre o Centro Comercial Vasel
e o Parque M. de Eventos, às 21 horas. Logo em seguida acontece 1')0 Pavilhão "A" Baile de

.

Carnaval com OS grupos Terapia Popular e Papo de Sarnba.Ainda ao Pavilhão "A",está agendado
para dia 26 o balle infantil, a partir das 15h. No dia 28, acontece a partir das 21 horas baile em

comemoração aos campeões do desflle.que será no Pavilhão "C" com gru[)o Samba Aki.
,

• Gliill1!1rrrle Muller e Pricila l.f)rentz

,

Apresentando a "genet" por casas devido �
quantidade de eventos mercedes e ª extensãQ
da proqramação, que devido ao carnaval, se

. dará até próxima terça,felra.

Bali Hal,em Piçarras.
QlAal1tio; sábado (25) e segunda (27).
1ngressos 1111 hora R$ 'IS,()Q femlntno e

R$ 20,O() mascullno.
YlllNw,balfhai.çom.brMan:sioGetúlio, em Jolt)vllle••

Qua1Ido:qllinti;1 ..felra (23) e sábado (25).
If1fcio 2311, 1'19fessos. fellllr\lllos:
!�$15,OO< Illgressos mascllllr1Qs.;
R$20,.o0.
)ll/wW,mªD,saQ,ç9:m,Qr,

Ibi�a, err'! Ball,eário Cl:1IT\bor!ú,
SI,ow <:01'"\1 Ft1tboy SIirl1 sábado dia 25 e

$ver\ Vatl, (Aleo'1at,I'Ia) segul1da-felrll,
dia 27. COlltato 3361 5:� 'I 8.
WWw"i.Pkaclyb,çQffi,b..r

Ayia Napa,err1 Balt'leâl'loCall,b()r!(l,
<)tlaf,do:$exttl-feir�1 (24),
Life is t1lQQP '" Le(}zinho x Pacioff,lek
COl1tç\ta (47) 33l) 1 ..9158

Banana Joe,elTl Ubatuha,
. Q�.lando: sexta (24), sâbl;\q.o (25),
domingo (:26), s.egl!lida (27) 1!: terça
feIra (28). Ingressos I"I�\ hora R$ 'I 5,00.
W'ltW.t:aQjJlAiQi,�m,brBaJiHal, e!1� POl't(l Bela.

Qll�n(lo: sexta (24), sâbado (lS),
dornit'\go (2ti), segu!\da (li) e tlitrç.'1-
feira (28). lI'9r�ssos l'la I'lora R$ 20,00
ft�ll1inlllo e R$ 30,00rnasculll"to.
�pª'!tutj,cqm,br .

Warung,na praia Brava., Itajaí;
Deep Dish (USA) IlO domingo dia 26 e

Sasl'\a (U.K) 113 terça-feira dia 28,
Contato:(47) 3348 7643
WYtw,wiryngc;!yb,c;offi,pr .

At�nte ah,da para os eventos da cidade apresentados em nota$ pela ci)luna.
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