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Presidente fala de
economia durante

posse de ministros
. - 83

GUARAMIRIM • Vende
se, cl 884m2, casa de
alv, frente pi BR. Aceita
se troca. Tr: 9607-3538.

JOÃO PESSOA· Vende
se, cl 14x25m2. Tr:
9104-8542.

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.613. R$ 1,50
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Mais des esas

I 'Na surdina, a Câmara de Jaraguá do Sul aprovou projeto que cria o cargo de chefe de gabinete, com salário de R$ 1.995,98.
Com isso, cada vereador passa a ter dois assessores. Apenas o vereador Dieter Janssen (PP) foi contrário à proposta -3
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Time ofensivo

para enfrentar
o Marcílio Dias
O técnico Ernes:to Paulo
disse que a equipe
jaraguaense precisa
vencer e por isso vai para
cima do time de Itajaí. O
lateral-esquerdo
Alexandre deve estrear na

partida. -7
,
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ENTREVISTA
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Samuel Lopes
fala de Pan e de

Olimpíadas
O campeão estadual de
tiro, Samuel Lopes, está
de malas prontas para
participar dos Jogos Pan�
Americanos do Rio .7
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Sol com pancadas, de
chuva à noite CONFIRA O
MAPA DO TEMPO. 86

Novo prédio do Hospital São José
deve' ser concluído em outubro
O presidente do Conselho
Deliberativo do Hospital
São José, Paulo Mattos,
disse que as obras de
ampliação do .

estabelecimento serão
concluídas em outubro.

)� Ele destacou a

importância da parceria
entre a Acijs e a

Sociedade Divina
Providência na

reestruturação e

modernização do hospital
.6
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você pode ser o que quiser

Itimas semanas de
Pr mo ão na,Yang

Unha praia, fitness. vestidos e blusas
Descontos de até 50% à vista

. Yang Fashion. qualidade que vaforiza o seu corpo!
Rua Bernardo Dornbush, 432 - Baependi
Jaraguá do Sul
Fone: 41.3275-3290
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Bendita . evolução
"" Em terra em que chão de

fábrica é quase sinônimo de "lar",
notícias sobre o avanço nas

relações trabalhistas são sempre
importantes, É preciso analisar com
muita àtenção a informação de que
os trabalhadores obtiveram
aumento real acima da inflação em
8,6,% das negociações salariais
reàlizadas no ano passado. O
resultado é o melhor obtido nos

últimos 11 anos, segundo informa o
Díeese (Departamento Intersin
dical de Estatística e Estudos Socio

Econômicos), ao analisar 656
acõrdos salariais em 22 Estados.

Em 2005, 72% dos acordos
"

hâviam superado as perdas
d:Usadas pela inflação. Os ganhos
ré'ilis foram concedidos em todos os
setores - indústria, comércio e

serviços - e ficaram concentrados

nafaixa até 2% acima da inflação

Há uma evolução
palpável nas relações
entre empregador e
trabalhador. Uma
evolução que
significa vitória"

medida pelo INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consu

midor).O indicador, calculado pelo
IBGE, é o mais usado nas nego

ciações. Fechou 2006 em 2,81%.
O crescimento da economia

pelo terceiro ano consecutivo, a

baixa pressão da inflação sobre os

salários e a melhora no mercado
de trabalho foram "determinantes"
para as negociações salariais, na

análise de economistas, síndica- i'
listas.e técnicos do Dieese.

Os trabalhadores conseguiram
superar ou zerar as perdas acumu
ladas pela inflação nos 12 meses

anteriores a cada data-base em

96% (632 acordos) das negocia
ções feitas em 2006. O percentual
também é o melhor desde 1996,
quando o Dieese iniciou o estudo
sobre os reajustes.

Ou seja, há uma evolução
palpável nas relações entre empre
gador e trabalhador. Uma evolução
que sígnífica uma vitória, porque as

negociações têm ocorrido sem

alardes e namaioria dos casos sem
necessidade de que os trabalhado
res recorram a legítimas formas de
pressão como a greve. Neste item
não há como não tirar o chapéu ao
sindicalista Luiz Inácio Lula da
Silva, hoje presidente daRepública.
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"Estou trabalhando muito, mas não é fácil chegar ao melhor condicionamento físico e

téeníco em poucas semanas, depois ce ter ficado praticamente inativo durante muito
tempo" .

Ifónaldo; atacante'co Milart;récblÍhecendÓ quifàfhâ'tnãõ esfáên'-�ua plena forma física, atribuindo isso à falta
� seqüência de jogos no Real Madrid.
£;

�'

"Se não preservarmos o meio ambiente, será difícil encontrar água potável no futuro".
Ademir Kotchella, auxiliar de transporte na Malwee Malhas, sobre o Dia Mundial da Água.

-. PONTO DE VISTA
•Carla Schreiner
Reitora do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul

Saúde e educação são bases para o

desenvolvimento
No dia 19, quando a

UNER] esteve no Centro
Empresarial para um agradável
encontro em que festejamos os

3 � anos da nossa Instituição e

c<3mpartilhamos alguns resul

tados alcançados nessa

trajetória, percebemos uma

fdiz coincidência na pauta dos
tr�balhos das diretorias da
ACIJS e da APEVI. No mesmo

iãfubie�te, o dr. Paulo Mattos,
ipresidente do Conselho

!Deliberativo do Hospital e

IMaternidade São José, apre
sentara, pouco antes da nossa
i

pàrticipação, os resultados
alcançados por aquela
instituição de saúde, graças ao

amplo envolvimento da
comunidade através das suas

representações. Há dois anos,
o hospital saiu de uma com

balida situação para um

arrojado projeto de

modernização da parte física e

dos equipamentos, e de

completa revitalização do seu

atendimento, humanizando
uma área sempre critica que é
a saúde pública.

Fiz questão de cumpri
mentar o dr. Paulo, pois era

grande a felicidade de termos

ali, naquele momento, dois
temas que considero vital para
o desenvolvimento de uma

sociedade. A saúde e a

educação caminham sempre

juntas na construção da
cidadania. E podemos consi
derar que Jaraguá do Sul é

privilegiada nesse quesito.
,

Quando uma comunidade
investe nesses dois setores está

pavimentando seu futuro, pois
não adianta se ter as maiores

ril,l,ezas se a saúde e a edu-

cação deixam a desejar. Seria
muito bom que os nossos

governantes se sensibilizassem
mais com esses valores, inves
tindo em projetos que ampliem
as condições de acessibilidade
ao ensino e ao sistema de
saúde.

É preciso mostrar que há
bons exemplos, que é possível
sim termos um país socialmente
mais justo e com melhores

oportunidades. E uma boa
maneira disso acontecer é

aumentar os recursos para a

educação, não apenas nos

ensinos' fundamental ou

médio, mas também no nível

superior, pois é ali que se abrem
as portas para uma carreira

profissional Commais recursos

para ajudar no custeio da

educação teremos muitos mais

motivos para nos orgulharmos.
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Autonomia do BC:
projeto capenga
o senador Arthur Virgílio, do
PSDB-AM, perdeu uma boa

oportunidade de apresentar um
projeto mais abrangente e mais
substancial sobre a autonomia
do Banco Central. A proposta de
projeto de lei complementar de
autoria do senador, lida no início
deste mês em plenário, é
simplista. Apenas limita-se a

fixar o mandato do presidente e

dos diretores do BC - no total de
nove membros, contando com a

presidência - introduzindo, nesta
linha, uma perigosa novidade:
diferentes "categorias" de
diretores. O projeto nada prevê
sobre a obrigatoriedade que os

diretores do BC, em qualquer
governo, têm de prestar contas
de seus atos à sociedade.
Espera que o projeto seja
melhorado na Comissão de

Constituição e Justiça, onde já
deu entrada, e, posteriormente,
na Comissão de Assuntos
Econômicos, para onde seguirá
em etapa posterior.

�marlaClaradoprado.bli9.ig.com.br

• DO LEITOR

'.tljWi' PIZA
No mundo
das crianças
Para conciliar vida pessoal e
profissional, um fator
fundamental é o horário e local
de trabalho. Hoje levei Maria
Clara e Bernardo ao clube, onde
ela tinha aula de balé. Do que
adianta trabalhar 12, 14h por dia
e não relaxar, não praticar
esportes, não ter - ao menos de
vez em quando - o prazer tão
simples e único de ver sua filha
de 5 anos dançando?
Acompanho todas as fases
delas. Letícia, que faz 10 anos

em agosto, já passou por "Harry
Potter", Rebeldes ... Agora é a vez

de HHigh School MusicalH, do
qual a Clara também gosta.
Pode-se falar o que quiser, mas
é um musical bem feito para
crianças e adolescentes, com
alguns valores bastante
razoáveis. Mas a maioria se

queixa de precisar dar atenção
ao mundo infantil. As crianças
nunca foram tão paparicadas por
pais tão distantes: Eis uma
mistura que não dá liga.

� blog,estadao,com,br/blog!piza
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Miguel Jorge é o

novo ministro
Convidado por Lula, o jomalista e

executivo Miguel Jorge aceitou a

incumbência de substituir o 1

empresário Luiz Fernando Furlan :.

no posto de ministro do I:,

Desenvolvimento. Para assumir o �_

ministério, ele deixará o cargo de

vice-presidente de assuntos b

corporativos e recursos humanos '1

do Santander, que ocupa hoje. ,�

Além da confirmação de Miguel
Jorge, Lula pôs um ponto final
também no capítulo da

Agricultura. Ex-ministro da
Previdência de Colior e de FHC,
Reinhold Stephanes (pMDB�PR)
vai agora à pasta da Agricultura
contra a vontade dos

especialistas, inclusive dos

deputados que compôem a

aguerrida bancada ruralista. Diz
se que o novo ministro não
entende patavina das questões
rurais. A oposição da claque
ruralista do Congresso, longe de

-

desqualificar o novo mnlsíro. 8

I

�JOSiaSdesouza.fOlha.bI09.UOI.com.br

.Darwinn Harnack.
Advogado e Mestre em Ciência Juridica pela r
UNIVALI, Professor dos Cursos de Direito da UNERJ .'
e da FAMEG .

Decisão assegura tratamento de
saúde gratuito
O direito aos recursos

necessários para manutenção
ou restauração da saúde é

garantido constitucional
mente. Não obstante, o

. Estado muitas vezes se porta
. de maneira negligente em

relação ao cidadão, motivo
de muitas reclamações e

frustrações, ainda mais em se

tratando de um país com tão
alta carga tributária como o

Brasil.
.

Estas considerações ini
ciais são importantes, na

medida em que se busca
informar através do presente
articulado, resultado con

creto da brilhante atua-ção
do Ministério Público Federal
nos autos da Ação Civil
Pública autuada sob n.º
2006.72.09.002223-0, que
tramita em ]araguá do Sul.

O Ministério Público
Federal pleiteou e foi defe-

rida, antecipação de tutela
para garantir aos portadores
de doença pulmo-nar obs
trutiva crônica severa e

:Nlão obstante, o
Estado muitas vezes se

porta de maneira
negligente em relação
ao cidadão, motivo de
muitas reclamações e

frustrações, aínda mais
.

em se tratando de um

país com tão alta carga
• tributária como o
Brasil."

insuficiência respiratória,
amplo e irrestrito acesso ao

serviço médico de oxigenio
terapia domiciliar, a ser

prestado gratuitamente pelo
Sistema Unico de Saúde -

SUS.
Para ver assegurado o ser-

viço, basta que o paciente 011'

seu responsável, enca-minhe,
diretamente pedido adrnie
nistrativo comprovando a

prescrição médica desse'
,

-,
tratamento. �

O prazo máximo pad
atendimento' ao paciente é dê
10 (dez) dias contados do "

protocolo do pedido, sob pena
de multa diária de R$
20.000,00 (vinte mil reais), em
caso de atraso ou descum
primento por parte do ente

público.
Foram conjuntamente

obrigados ao cumprimento da
decisão, o município 'de
]araguá do Sul, o estado de
Santa Catarina e a União
Federal.

Parabéns ao Ministério
Público Federal pela inicia
tiva e ao nobre Juiz Federal,
pela .sensibilidade demons-

.

trada na decisão.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680tarac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviadbs par e-mail

redação@ocorreiodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

Heróis são os que sobrevivem com o salário mínimo"
Dom Odílio Scherer, secretário-geral da CNBB e arcebispo de São Paulo,ironizando a afirmÇlção do
presidente Lula de que os ministros são heróis por receberem salários no valor de R$ 8.362,80.
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LIBERADO: PARLAMENTARES PODERÃO CONTRATAR OUTRO FUNCIONÁRIO, COM SALÁRIO DE R$ 2 MIL

Vereadores aprovam em sigilo
criação de cargo para gabinete
....Único a ir contra o

projeto, aprovado
em primeiro turno,
foi Dieter Janssen

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

Se por um lado, os

vereadores freqüentemente
cobrammoralidade nos atos

da administração pública,
por outro, as atitudes nem

sempre condizem com os

discursos calorosos no plená
rio. Na sessão de quinta
feira, sem qualquer pronun
ciamento dos parlamentares
durante a apreciação da
matéria, foi aprovado o

projeto de lei, de número 48/
2007, que altera a estrutura

administrativa da Câmara
de Vereadores.
A proposta, que deve

voltar ao plenário para

segundoturno de votação na
segunda-feira, cria o cargo
de chefe de gabinete, com
salário mensal de R$
1.995,98. Cada um dos 11
vereadores terá, além do
assessor parlamentar, o di
reito de nomear mais um

� funcionário para o cargo de
confiança. O PL só recebeu
voto contrário de Dieter

Janssen (PP), o único dos 11

vereadores que não assinou

oprojeto.
Outro artigo reclassifica

e reduz de R$ 1.995,98 para
R$ 1,3 ,mil por mês o salário
dos assessores parlamentares,
cargo criado através de uma

resolução aprovada em 2001.
O projeto altera, ainda, o

valor da verba de gabinete,
que diminui de R$ 2,3'mil
para mil reais por mês.

Também na quinta-feira,
foi lido e encaminhado para
as comissões permanentes da
Casa o projeto contra o

nepotismo. Por se tratar de
emenda à Lei Orgânica, a

proposta precisa de pelo
menos quatro assinaturas

para ser protocolada. O
vereador Eugênio Garcia

um dos autores, mas não

soube informar quais os

outros vereadores que teriam
assinado a proposta. Sugeriu
à reportagem entrar em

contato com o diretor da
Câmara, Ruy Lessmann, mas
ele não esteve na Câmara
ontem à tarde. Na Secre
taria da Câmara, a equipe foi
informada que apenas o

diretor poderia passaru
'

informação. Já o presidente
Rudolfo Gesser (PP), que
também assinou o projeto,
não atendeu nem retornou as

ligações no celular.
Outro assunto que tomou

conta da sessão foi o projeto
que r�novou por dez anos a

concessão dos serviços de

Fogo amigo
o vereador Dieter Janssen

(PP) acusou o colega José de

Ávila, o Zé da F�ácia (PFL),
de propor alteração em uma

leimunicipal para se beneficiar.
Pretendia retirar a exigência
de prazo mínimo para a

criação de uma Oscip
(Organizaçâo da Sociedade
(£ivil de Interesse Público), na
cidade.
� O fatomostra o quanto certo

. vereadores estão compro
metidos com a população.
�

Reunião
_

o PSDB de Jaraguá do Sul
se reúne hoje de manhã, na
casa do ex-prefeito Irineu
Pasold. Na pauta,
encaminhamentos para a

renovação do diretório,
prevista para junho, e início
da discussão sobre estratégias
e diretrizes às eleições de
2008.
O atual presidente da sigla,

vereador Eugênio Garcia,
deve deixar o cargo.

Justificativa
Ávila confirmou que sugeriu

a mudança, mas alegou que
era por uma boa causa. "Falei
e não volto atrás", confessou,
acusando Janssen de ser contra
o atendimento a pessoas
carentes. "A. intenção é

distribuir fraudas, remédios e

outros produtos.Não querome
promover", afirmou.
A troca de acusações só

acabou com a interferência do
presidente Rudolfo Gesser
(PP) ..

Abatedouro
A vereadora Maristela

Menel (PTdoB) vai enca

minhar à Prefeitura pedido
de informação sobre os R$
17.991,54 investidos no'
abatedouro municipal, que
continua desativado. O valor
foi divulgado na Câmara na

audiência pública de pres

tação de contas domunicípio
referentes ao terceiro

quadrimestre do exercício
de 2006.

transporte coletivo com a

Canarinho. Os verea-dores
foram à tribuna cobrar o

cumprimento das cláusu-las
do contrato, que estipu-la,
entre outros ítens, a cons

trução, pela empresa, de 60

abrigos de ônibus até 31 de
julho, obras que ainda não
tiveram início. "Vamos fazer
valer a multa de R$ 370 mil
caso o contrato não seja
respeitado", defendeu Die
ter Janssen, apoiado pelo
vereador Ronaldo Raulino
(sem partido)
"A Câmara tem que

tomar uma atitude, pois
daqui a pouco a população
vai concluir que o que nós

aprovamos não é cumprido",
disse Raulino.

O CORREIO DO POVO

Duplicação da BR-280
.,

só quando acabar a 1 01�
JARAGuÁ DO SUL

A senadora Ideli Salvatti
(PT) reafirmou ontem que as

obras de duplicação da BR-
280, ainda que incluídas no
PAC (Programa de Acele
ração do Crescimento), só
vão começar depois que for
concluída a duplicação do
trecho sul da BR-10 1. Ideli
esteve ontem em Jaraguá do
Sul para detalhar o PAC a

prefeitos e a comunidade,
além de participar de encon
tro com petistas da região.

"Não há como Santa
Catarina ter, ao mesmo

tempo, três obras de dupli
cação feitas exclusivamente
com recursos federais", argu
mentou a senadora, refe
rindo-se a101, 280e 470, ro
dovias incluídas no progra
ma. Ideli também lembrou
que o projeto de engenharia,
o estudo da viabilidade eco

nômica e o de impacto
ambiental da duplicação da
280 ainda não foram con

cluídos, o que deve acon

tecer até o final deste ano.

"A partir do momento

que oprojeto estiver pronto,
então poderá ser feito o

processo licitatório. E aí é que
vai ter que ser tomada uma

decisão: fazer as obras através
das' PPP (Parceria Público
Privada) ou por concessão",
disse a senadora, infor
mando, ainda, que a inclu
são do projeto no PAC traz

PIERO RAGAZZI/OCP

Ideli: "280 importa mais para SG"JB
como garantia que, uma ve� rJ
iniciadas' às obras, elas nãqn
vão sofrer interrupção, "POt:�::'11
não tem contíngenciamen-»
to". f')?

''A duplicação da 101 él1
extremamente importante.,
para o desenvolvimento do
Brasil e do Mercosul. Mas,�
duplicação da 280 é mais im

portante para Santa Catari-,
na. Ou se liga o que o Estado
produz com os dois portds�
exportadores, ou de nada
adiantarão os investimentos
nos portos", continuou Ideli.

As outras duas obr��11
incluídas no PAC cQ�1
benefício direto à região S��j
a construção de mais dO�íil
berços no Porto de SãÇb
Francisco, que permitirá
dobrar a capacidade de
escoamento da produção/é"
o contorno ferroviário de Sâo"
Francisco do Sul e Joinville,
encurtando a distância ao

porto em 30 quilômetros.
(CT)

MOSAICO

-t 1-

Em reportagem publicada na edição da última quinta-feiraq
dia 22, sob o título "Católicos tentam reafirrri.ar a força d�ft
rebanho", foi publicada erroneamente uma foto do interior da,
Igreja Luterana do centro (que completa 100 anos no próximo
dia 1Q).
A reportagem referia-se à preocupação da Igreja Católican

com a perda de fiéis para outras religiões, em especial àSR

'evangélicas de influência neopentecostal. Razão pela qual a')
foto não deveria ilustrar a matéria.
Pedimos desculpas pelo equívoco.

Vai feder
Documentos que comprometem seriamente a atuação d�"

um secretário de Esportes da microrregião chegaram às mãdt,;
do presidente da Câmara de Vereadores do respective

....�

município. No dossiê, entregue por um funcionário da past�,.r
aparecem irregularidades como desvio de verbas e cobranças
de taxas ilegais, além de outros atos considerados ilícitos.

"

Reivindicação
o Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais)

protocolou esta semana ofício com as reivindicações da'
categoria. Quer aumento real de 5% e reajuste de R$ 1,00 no '

valor diário do auxílio-alimentação, além da criação de um'
banco de dados para identificar os principaismotivos de doenças"
dos servidores e implantação de Programa de Prevenção d��t
doenças. �:J

'1/\

O Correio errou
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Intlicação
o vereador Jaime Ne

gherbon (sem partido)
pediu ao Setor de Trânsito
da Prefeitura estudo sobre
a viabilidade de aEmpresa
Canarinho implantar li
nhas regulares de ônibus
para o Bairro Centenário.
"Uma comunidade inteira
não pode ficar sem trans

porte coletivo", justificou.

Malas prontas
Além de assessor jurídico

da Amvali, Mário Sérgio
Peixer Filho vai atuar
como lobista em Brasília,
na busca de recursos para
as prefeituras da região
junto ao governo federal.
Mais que advogado, ele é
filho do prefeito de
Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer.

Veto
Por cinco votos a quatro,

aCâmaramanteve o veto do
prefeito Moacir Bertoldi
(PR) ao projeto do vereador
Ronaldo Raulino (sem
partido) que cria oMuseu do
Esporte. A Comissão' de
Legislação seguiu orientação
da Assessoria Jurídica da
Casa, que apontou inconsti
tucionalidade.
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SAMUEL lOPES: CAMPEÃO ESTADUAL DE TIRO COM CARABINA

O CORREIO DOpovo)

Samuel Lopes, 28 anos, é
natural de Jaraguá do Sul.
É formado em

Comunicação Social - com

habilitação em Publicidade
e Propaganda. Atualmente,
é coordenador de Tiro da
FME (Fundação Municipal
de Esportes). É casado.
O gosto pelo tiro começou
ainda criança, quando
acompanhava o pai nas
caças. Mais tarde,
descobriu o campeonato
estadual. A escolha pela
modalidade de carabina
deitado foi ao acaso.

A primeira medalha (já
ganhou quase 40) foi em
1991, no campeonato
estadual, na carabina

apoiado, modalidade
disputada apenas no Norte
do Estado.

"As empresas deveriam investir nos talentos da cidade"!"!
• QUEM É:De malas prontas para disputar o segundo Pan

Americano da carreira, o campeão estadual de tiro
carabina deitado, Samuel. Lopes, é só otimismo.

Aposta em uma boa performance e na possibilidade
de se classificar para representar [araguá do Sul nas
Olimpíadas de Pequim, no ano que vem.

Lopes vai levar para o Rio de Janeiro a experiência
de várias competições internacionais e a garra de
quem de destacou na modalidade graças à muita
luta e esforço, superando as adversidades e a falta de
apoio financeiro para dedicar-se exclusivamente ao

esporte.
Embora ostente o título de melhor da categoria e

de já ter demonstrado potencial para o esporte,
enfrenta às mesmas dificuldades dos atletas
amadores do país: a falta de patrocínio. Ele acha que
as empresas da cidade, principalmente as grandes,
poderiam investir mais no esporte amador e "dar
uma chance para os talentos".

Para falar das expectativas para os Jogos Pan
Americanos, dos projetos e das angústias da carreira,
Samuel Lopes concedeu a seguinte entrevista:

Correio do Povo � Como
foi disputar o Pan-America
no de Santo domingo?

Samuel Lopes - Foi uma .

, �....
. . , t.... •

.. '\J. JJ
'

experiência diferente, por-
que tive a oportunidade de
conviver com atletas de

ponta de vários países e al

guns ídolõs brasileiros. Mas
a maior experiência que tirei
foi a disciplina como planeja
mento.

J á havia participado de

competições internacionais.
Em 1997, participei do Cam
peonato das Américas, na

Argentina, onde fiquei em
sexto lugar, e, no ano seguin
te, do mundial de Barcelona,
na Espanha.

,

CP - Qual a sua expec
tativa em relação ao Pan
deste ano? .

Samuel Lopes - Levo na

bagagem a experiência de
outras" competições interna
cionais e o otimismo de uma

classíficação para as Olimpía
das de Pequim. O Pan nos dá
outra visão da competição.
Tem toda uma· programação
e a experiência, com certeza,
será um diferencial.

CP - O que falta para o

. Brasil ser referência ou

uma força mundial no tiro?

(I

Em outras

competições�/já fiz

p,Q"tuaçª e

dariam ó o do
Pan, então continuo
sonhando co

p'ad.

Samuel Lopes - Falta
investimento em técnicos e

em infra-estrutura. Mais

apoio e profissionalizar o

esporte; o ciclo completo. Se
o atleta tem patrocínio, tem
como se dedicar mais. Se a

federação tem patrocínio,
eleva o nível das competi-ções
e assim sucessivamente.

Jaraguá do Sul se destaca
na economia, tem grandes
empresas que são referências
nacional e, algumas 'interna
cional, mas que não apóiam o

esporte amador. Acho que
poderiam investir mais para
dar uma oportunidade aos

talentos da cidade.
Mas ainda assim, apesar

das dificuldades, estamos indo
para frente. Devagar, mas

estamos.

,
i

CP - Você acredita que
Jaraguá do Sul pode con

quistar o bi no Jase?
�.amuel Lopes - Sim, tem

todas as condições. Até por

que já venceu em três oca

siões: 1998, 200 1 e no ano

passado.
Timbó sempre é a favo

rita. A equipe tem patrocínio
de uma empresa e os atletas
são muito bons. Se Floria

nópolis pegar um pessoal de
fora, aparece como uma das

forças. Mas como [araguá do
.

Sul disputa em casa, está no

páreo.

CP - Onde será o estan

de de tiro para o Jasc de
novembro?

Samuel Lopes - Ainda
não está definido. A Funda

çãoMunicipal de Esportes está
avaliando alguns locais. Esta
mos na dependência da
burocracia.

Como coordenador da
modalidade de tiro, estou

dando suporte técnico. A

preocupação é que o estande
seja o melhor possível, dentro
das especificações técnicas.

CP - Você foi campeão do
Jase?

Samuel Lopes - Fui seis
vezes campeão individual dos

Mesmo já ter
demonstrado gue
tenhO" potencial I
das ·conguistasJ
ainda não tenho
patro.cinio para me

de�i mais a,�,
esp

Jogos Abertos de Santa
Catarina.

CP - Qual o momento

mais marcante da carreira?
Samuel Lopes - Ah, foi

quando conquistamos o título
do Jasc no ano passa-do. As
quatro modalidades de tiro se

saíram muito bem na

competição. Foi uma prova de

superação. Os atletas
venceram, acima de tudo, as

dificuldades.
Outro grande momento foi

a classificação para dispu-tar
o Pan do Brasil; até por-que,
neste, o critério foimais difícil.

CP - E o sonho olím
pico?

Samuel Lopes - A

classificação para as Olim

píadas é muito difícil porque
apenas o campeão e o vice de
cada categoria no Pan
Americano vão para Pequim.
Em outras competições, já fiz

pontuação que me dariam o

título do Pan, então conti-nuo
sonhando com as Olim-píadas
do próximo ano. Embora

reconheço a superioridade de
alguns países, como os Estados
Unidos, pela infra-estrutura

que têm. Eles estão nas

condições ideais.
.

Desejo muito ir para a

Olimpíadas, mas talvez nunca
vá.

CP - Com as conquistas
melhoraram o apoio?

Samuel Lopes - Apoio
mesmo só tenho da Funda-ção
Municipal de Esporte, desde
o início da carreira. Algumas
empresas já me ajudaram, mas
ocasional-mente. Da família e

dos amigos recebo o incentivo
e muito carinho,

Há 14 anos, quando
comecei, ninguém poderia.

prever que um garoto de

J araguá do Súl poderia
disputar o Pan-Americana.
Naquela época, apostar em
mim exigia mais do que

desejo, mas um projeto de

Espero servir de
exemplo para outros
atletas em início de
carreira e se motivo
para gue as

empresas apóiem o

esporte amador"

apoio ao esporte.
Hoje, apesar de ter

demonstrado potencial e das

conquístas, ainda falta

patrocínio. O descaso pode
comprometer o desempenho
de vários outros talentos.

CP - E a sensação de

participar do Pan?
Samuel Lopes - Encaro a

classificação para disputar o f
Pan como a' recompensa de
todo um trabalho feito esse

tempo. Também como uma ,,,,J
fo�ma de agradecer aqueles
que acreditaram emmim e me. j I

apoiaram. Mas espero, acima �c;
de tudo, servir de exemplo a ,J

outros atletas em início de "J
carreira e ser motivo para que .;1

as empresas apóiem o esporte :J

amador.
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; PROJETO: NOVA UNIDADE DE INTERNAÇÕES DEVE AUMENTAR NÚMERO DE LEITOS EM 70%

Revitalização do São José termina em outubro
Hospital busca
R$ 5 milhões para
concluir obras que
começaram em 2004

Realizado na terça-feira à
li noite, o 52º Encontro de
3 Empresários que aconteceu

II no Centro Cultural Scar,
11 lembrou a importância do
n associativismo para a sacie
S dade. O evento mareou a

q posse das diretorias da Acijs
) (Associação Empresarial de
j Jaraguá do Sul) e da Apevi
(Associação das Micro e

I Pequenas Empresas do vale do

� Itapocu), respectivamente
epresentadas pelos empre-

, sários Paulo César Chiodini e
Márcio da Silveira. Reeleito

para a presidência da Acijs,
Chiodini falou sobre o projeto
de revitalizaçâo do Hospital

e Maternidade São José,
apoiado pela entidade.

As obras de ampliação e

modernização do hospital
foram tema da reunião ple
nária Acijs/Apevi, na noite de
segunda-feira. Durante a

prestação de contas, o presi
dente do conselho delibe
rativo do São José, Paulo
Mattos, destacou a parceria
entre a Associação Empresa
rial e a Sociedade Divina
Providência para elaboração
do Plano Diretor e na amplia
ção e modernização de todas
as áreas. "Estamos vivenci

ando um novo olhar sobre a

saúde de Jaraguá do Sul",
disse.

Segundo Mattos, 2006 foi
o melhor ano em termos de
resultados entre a receita e

as despesas, desde que o

plano foi implementado. De
contas negativas em 2004 e

2005, a instituição registrou
um saldo positivo de R$ 612
mil. A áre� que está sendo construida para a instalação da futura cozinha do Hospital São José

FOTOS:PIERO RAGAZZI/OCP
,

,
J,

sb

:.A

Novo prédio' de internação fica, pronto fim do ano

Projeto prevê nova infra-estrutura para farmácia do hospital

Hospital busca recurso de
. R$ 5 milhões para 'obras

O hospital busca R$ 5
n �hões junto ao governo do

Estado, Prefeitura e inicia
tiva privada para garantir as

obras, que serão finalizadas
em outubro. O projeto, que
prevê investimento de R$ 15

milhões, começou a ser

executado em 2004. No

momento, 70% das adequa
ções estão prontas ou em

execução. Os R$ 6,4 milhões
aplicados até agora foram

adquiridos em parceria com

iniciativa privada, Câmara
de Vereadores e governo do
Estado.

Entre asobras já realizadas
"�stá a reforma de seis

artamentos; construção da

novaUTI (Unidade de Tera

pia Intensiva) com 12 leitos,
da nova unidade industrial,
da unidade de emergência/
urgência com 600 metros

quadrados; restauração da
ala Santo Antônio e da

agência transfusional; refor
ma do Pronto Socorro; reno
vação das duas subestações _

geradoras de energia e o novo

Centro de Resíduos Sólidos.
''A reforma vai garantir mais
segurança e conforto à popu

lação", comentou Mattos.
Ano passado, o índice de

infecção hospitalar ficou em

1,87%, abaixo do preconizado
pela OMS (Organização
M�ndial de Saúde).

'1.'

A atual etapa-de' reformas
engloba a ampliação da co

.

zinha, a reforma da capela e a

melhoria da área admi
nistrativa, A farmácia hospi
talar, que funciona no térreo,'
será transferida para o segundo
andar. O objetivo damudança
é facilitar o abastecimento da
UTI e doCentroCirúrgico com
medi-camentos.
A unidade de coleta

também está sendo reade
quada e deve ser reaberta no

começo do próximo semes

tre. O serviço vai funcionar
ao lado do hospital, no

mesmo espaço do antigo

Pronto socorro atendeu 67 mil pessoas no ano passado

Banco de Sangue domunicí
pio. "Dessa forma, os doado
res de sangue não precisarão
mais ser levados de ônibus
até o hemocentro de Join
ville", comentou o diretor do
hospital, Vilson Santin.
A cozinha está sendo

ampliada em virtude do novo
prédio de internações, que

,

vai abrigar 80 novos leitos.
A construção do novo bloco,
com área de 5,6 mil metros

. quadrados, começou em

abril do ano passado e deve
ficar pronto até maio. "O
objetivo é aumentar o núme
ro de leitos em 70%", desta-

PS realiza mais de
67 mil atendimentos

Em 2006, o Hospital São
[osé realizou 8.485 inter

nações - o equivalente a 707
por mês - sendo 4.898 (59%
do total) pacientes do SUS .

No Pronto-Socorro, foram
67.225 atendimentos, o que
corresponde a uma média de
5.602 por mês e 187 ao dia.
Desse total, 53.100 ou 79%
eram pacientes do SUS. Das
5.044 cirurgias feitas, foram
40% pelo SUS e 23% pelo
Plano União Saúde. O
restante das operações foi
custeada por outros planos e

particulares.
O pronto-socorro prestou

67.225 atendimentos no ano

passado, o que dá uma média
de5.602 pormêsou 187 ao dia.

lIO}
on

ca Mattos, informando "tie:
o São José conta hoje com::P':')
1151eitos. OCentro de Díag- JlJp
n6stico por Imagem foi reatí- ;cn

vado com a aquisição de to- roq

m6grafo de última geração. !fug
O Hospital e Materni;[�."

.

. ·,'.1
dade São José também está
investindo na tecnologia de

'

informação, em todos os se -,
.

tares, para ganhar agílídade.; .,

"O sistema será semelhante,)�;
ao dos grandes hospitais dO,'rA
,,, dí dpais ,comentou o iretor o ;(�2

hospital. Também estuda-se; ,5J
a relocação da maternidade. .811

e a instalação de um centro

de oncologia.

INTERNA9.QES
8.480

*-----." ..

--: 3

ATENDIMENTOS P.S

67.225

CIRURGIAS

5.044
-------.---

li:OCUPAÇÃO LEITOS

88,4%
... j
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Habitação
Nesta segunda-feira, às 17 horas, cerca de 21 famílias

serão beneficiadas com residências construídas no Jardim
das Acácias, na Tifa Schubert. As casas foram construídas
dentro do programa "Imóvel na Planta e Associative", com
recursos do FGTS da Caixa Econômica Federal. O

proprietário de cada imóvel terá até 240 meses para pagar
com prestação de R$ 350. As casas têm 56 metros

quadrados, três dormitórios, sala de jantar, banheiro e

cozinha. O setor de habitação da tem novos projetos em

andamento. Para se inscrever, entre com contato com o

setor no telefone 3376-0536.

Ciclo de Palestras
AUnerj realiza na próxima terça-feira, dia 27, às 19 horas

no Centro Empresarial, a primeira edição do Ciclo Unerj
de Palestras. O objetivo é dar oportunidade aos estudantes
da Instituição de conhecer estratégias bem sucedidas no
campo empresarial, oportunizando aos acadêmicos o acesso

às ações de marketing e de gestão de negócios e assim
contribuindo na aprendizagem. O diretor executivo da

Cervejaria Eisenbahn, Juliano Mendes, será o primeiro
palestrante. O empreendimento de Blumenau vem

conquistando posição de destaque no segmento. A

cervejaria foi criada em 2002 e produz mensalmente 150
millitros de cerveja.

Longe das crianças
DIVULGAÇÃO

Na tarde da última quinta
feira, um menino de 4 anos

ingeriu quantidade signifi
cativa da bebida Caipirinha.

. O Conselho Tutelar de Sch
roeder encaminhou a crian

ça para o Hospital Jaraguá e

a criança passa bem. O
Conselho disse que vai inves
tigarComo acon-teceu o fato.
Logo tomará as providências,

como a orientação e adver
tência da família. Segundo a

mãe, a bebida havia sido

preparada na noite anterior
e ela não viu a ação do filho.
A orientação da entidade é

que os pais fiquem atentos a

detalhes como produtos'
químicos, fogo, laminas e

bebidas, que devem ser

mantidos longe das crianças.

Caminhada Ecológica
Amanhã a Malwee Malhas promove uma

caminhada ecológica em homenagem ao DiaMundial
da Água (22/03). O evento começa às 9 horas no

Parque Malwee. A intenção é fazer com que as pessoas
reflitam sobre airn!{')qrtância da água e sua preservação.
As inscrições ainda podem ser feitas,' às 8 horas, no
local. Crianças acima de seis anos podem participar.
A caminhada é aberta a toda a comunidade. A saída
é em frente ao Museu 1 do Parque. Caso chova, o
evento será adiado para o domingo seguinte, dia
primeiro. de abríl.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
.

PIERD RAGAZZI/DCP

Aniversários múltiplos
Na próxima segunda-feira, dia 26 de março, o ex

vereador Clemenceo do Amaral e Silva (esquerda),
88 anos, a sua a neta Camiia do Amaral e Silva
Siqueira. (direita), 16 anos, e a filhaEliane do Amaral
e Silva YeJ:'binen, SO anos, completam anos de vida.
Isso mestno,.os três membros da fa.mília do Amaral e
Silva nasceram no mesmo dia, só que em anos

diferentes. A data é lembrada com carinho pelos
familiares, pois o senhorClemenceo é um importante
nome da história da cidade. Natural do Rio de
janeiro, ele chegou em Jaraguá no ano 1941 e foi um
dos primeiros colaboradores do O Correio do Povo.

Ação
É hoje a Ação Comu

nitária na Escola Hermann

Guenther, em Pomerode.
O evento inicia às 9 horas
na instituição de ensino e

vai contar com atividades
recreativas e de utilidade

pública para toda' a po

pulação. Pelamanhã, serão
realizadas oficinas de arte.

Estarão disponíveis brin

quedos para recreação.

Reunião
N a segunda-feira, o

CODEC (Conselho de
Desenvolvimento Econô
mico de Guaramirim),
realiza sua primeira reunião
plenária. O evento inicia às

18h45, nas dependências
da Aciag. N a oportu
nidade, haverá a posse e

apresentação dos coorde
nadores das Câmaras Téc
nicas. O evento é aberto à

comunidade.

Trilha
Acontece hoje, às 7h45,

com saída em frente à

Prefeitura, oCircuito Muni
cipal de Trilhas e Aventuras
de Schroeder. Desta vez o

roteiro será a Rotas das
cachoeiras da cidade. As

inscrições já acabaram e

acontecem sempre no inicio

de cada mês, o calendário

prevê evento para todos os

meses do ano.

Interditado
Hoje o Calçadão daMare

chal Deodoro estará inter

ditado para o trânsito, no
período das 4 às 9 horas. A
medida é necessária devido
ao serviço de lavagem do
local. A ação será executada
pelos funcionários da
Prefeitura da Secretaria de
Obras Públicas e Habitação.
O órgão pede a compre
ensão de todos.

O CORREIO DO

Jovens Criativos
A Damyller está pro

movendo o concurso "Jo
vens Criativos". Voltado
para estudantes dos cursos

de Moda, Design e Artes
Plásticas. Os candidatos
deverão criar uma estampa
para camisetas da marca

tendo como tema "A Fauna
e a Flora Brasileira". Os
interessados devem fazer

Espetáculo
A peça "Valsa nº 6", de

Nelson Rodrigues, conti
nua com apresentações na
Scar. Hoje, inicia às 20h30,
e amanhã às 19 horas.
Haverá apresentações
também nos dias 30 e 31
de março e 1 º de abril, O
ingresso custa R$ 10,00 e

R$ 5,00. Informações no

telefone 3275-2477.

Vagas
o curso de Criação

Dramatírgica I, tem vagas
disponíveis. As. aulas
iniciam no dia 31 de março
e as inscrições podem ser

feitas até o dia 30. O curso

será ministrado pela
professora de dramaturgia .

no Curso deArtes Cênicas
do. Centro de Artes da
Udesc, Eliane Tejera
Lisboa. Para inscrições o

telefone é o 3371-9177.

inscrição para o concurso

no site da marca (www
damyller.com.br) até o dia
18 de maio. Serão avaliados
os quesitos criatividade,
originalidade e adequação
ao tema, pela equipe de

.

estilo da empresa. A divul

gação do resultado acontece
no dia 28 de junho na

internet.

Alunos ·no 'Kizomba'
-

Cerca de 250 alunos participaram na últimaquinta-feira
o projeto "Kízomba", na Escola Alberto Bauer. Foi um
momento de socialização e reflexões acerca da temática
da Diversidade Étnica Cultural abordada nos Parâmetros
Curriculares Nacionais. O Kizomba envolveu alunos de
1 º ao 9º ano teve oficinas, hip hop, palestras sobre
Diversidade Indígena e a Hora do Conto, mostra de
capoeira, dança afro, um trabalho de arte Africana em

retalhos, teatro, apresentação dos filmes: "Além do Samba"
e "Kiriku e a Feiticeira", e a confecção demáscaras africanas.

POLICIAL

Assassinato :�, -�
Um homem foi ':':
encontrado morto nessa

quinta-feira no km 37, às
margens da BR-280, ,

município de Araquari. A
� .:

Polícia Rodoviária Federal ':
foi chamada por volta

.

das 19h30. O homem
tinha quatro perfurações
de bala de fogo. Ao lado
da vítima estava um

capacete, mas não havia
sinais de moto nas

proximidades. Ele foi
levado ao IML de
Jaraguá do Sul onde
ainda não foi
identificado.

• OBITUÁRIO
Faleceu ás 09:15h do
dia 22/03, o senhor
Claudimir Maia com

idade de 37 anos. O
velório foi realizado na �r'
Capela São José Serra :�

Alta e o sepultamento
foi realizado no

Cemitério Estrada dos
Bugres.

Faleceu ás 13:45h do
dia 23/03, a senhora
Itamar Virginia de
Oliveira, com idade de .5 t
53 anos. O velório foi ,;,
realizado na Igreja
Nossa Senhora
Aparecida e o

sepultamento foi
realizado no cemitério
de Guaramirim.

Faleceu ás 13:46h do
dia 23/03, o senhor
Antônio Eccel com
idade de 75 anos. O 31(

velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

Cemitério de
Guaramirim.

-INDICADORES ECONtlICOS:L�
• MOEDAS ESTRANGEIRAS

$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,060 2,062 ,,;�
PARALELO

.'.
.. ��

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO>
" BOVESPA 45.532 0,24%
" OOW JONES N. York. 12.481 ° 16%

l�

" MERVAL (8. Aires) 2.085 0,56%(":'
" NIKKE.I (Tokio) 17.480 0,35%�)

• CUB marçoQj1lilfbU·
0,6384% R$ 791 ,50

._

--------_....<,;:
.

"
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DE FUNDOCATARINENSE: COM TRÊS DESFALQUES, JUVENTUS BUSCA A VITÓRIA AMANHÃ EM CASA • LINHA
PIERD RAGAZZI/DCP

Seminário
Começa na segunda-feira, na Fameg, o seminário 'Prolato
Paraolímpicos do Futuro". Realizado pelo Comitê Paraolímpico
Brasileiro e pela Fesporte, com apoio do Cref e da FME, o objetivo do
encontro, que vai até na quarta-feira, é capacitar professores para
trabalharem com o paradesporto. Modalidades como atletismo,
basquete, bocha futebol, além de goalball, judô, natação, tênis de
mesa e tênis fazem parte da programação. Jaraguá do Sul foi
escolhida para sediar o evento porque recebem, em julho, a terceira
edição do Parajasc. Quem tiver a oportunidade, não pode perder.

I'

.�

Copa Norte
Amanhã, às 15h30, tem jogo
pela Copa Norte no Bairro
Rio da Luz. O Vitória recebe
o Sercos de Joinville pela
primeira partida da segunda
fase da competição. A

equipe jaraguaense quer
fazer o dever de casa,
abrindo uma boa vantagem
para a partida de volta, no
próximo fim-de-semana, na

casa do adversário.

Master
No próximo sábado, 31,
Jaraguá do Sul recebe o 10
Torneio de Atletismo
Master de Santa Catarina.
O evento premiará os três
melhores colocados das

seguintes provas a serem

disputadas - 80, 100, 110,
400 e 1500m rasos;
arremessos de martelo,
peso e dardo; salto em

altura, distância e triplo.

;

Joinville
O Jec anunciou mais um

reforço para a temporada. '

Trata-se do atacante
Eduardo, que veio do
América (SP). O jogador de
24 anos teve passagens pelo
Avaí, Foz do Iguaçu, Porto de

Portugal e pelo futebol
coreano. O time do Norte
catarinense tenta sair da
incômoda lanterna na

classificação geral.

Triatlo
Amanhã, em Garopaba,
acontece a 2a Etapa do

Campeonato Estadual de
Triatlo. De Jaraguá do Sul,
apenas Jonathan Mandalho
(Odonto SuVCorpo & Mente/
Trial) participará, já que
Fernando Radünz
(Sobmedida/lmpulso/Bike
Jump/Trial) está com uma

lesão na panturrilha e não

disputa a prova.

-.

.

r

o: zagueiro Diego diz que a equipe está acostumada a jogar com três zagueiros e que os jogadores querem recuperar a derrota no turno em Itajaí

rnesto Paulo arruma esquema
ofensivo contra Marcílio Dias
I.
I

..
"

"

.

•

------------------,;
suspensão, disse que o time
vai dar tudo de si,
principalmente depois de ter

perdido o jogo do turno em

Itajaí, por 2xO. ''A gente quer
ganhar esse jogo. Podemosaté
perder, mas eles terão de suar

sangue para vencer a gente", .

comentou, se refe-rindo
também ao Figuei-rense. Sem
o companheiro de zaga,
Itamar, ele acredita que
Cassel vem cumprindo um

bom papel e mostrou isso no

último jogo.
"Quem de nós- quatro

(Diego, Cassel, Itamar e

Sobrosa) começar jogando, a
gente sabe que vai correspon
der. Não tem segredo entre a

gente, pois estamos desde o

começo do campeonato atu

ando com três zagueiros".

semana passada. Cassel
assume a vaga de Itamar na

zaga e Márcio Martins deve
ficar no lugar do volante
Fábio Lopes. Mas, Ernesto
pode utilizar um sistema
diferente.

"Talvez o Pereira jogue no
meio e a gente coloque o Jean
Michel como um ala mais

ofensivo. Queremos vencer o
jogo", declaro�. Mas ele

prefere não pensar na disputa
direta com a Chapecoense e

com o Atlético de Ibirama
pela vaga na Série C. "Não
adianta a gente ficar

preocupado com os outros e

esquecer de ganhar o jogo.
. Vamos falar do Marcílio
Dias", afirmou.

O zagueiro Diego, que
volta depois de cumprir·

Q lateral-esquerdo
Alexandre deve
tazer a estréia com

á camisa tricolor

Dunga arma esquema
ofensivo' para amistoso
GOTEMBURGO Fred.

Palavras e gestos do'
técnico da seleção anunciam
que o planejamento para a

Copa América está em

andamento em sua gestão, de
forma prioritária. Antes dos
dois amistosos na Suécia (na
terça o Brasil enfrentaGana), •

Dunga admitiu que conversou :
com alguns de seus jogadores

=

a respeito do aproveitamento
dos mesmos na competição

.

continentaLA competição na
Venezuela coincidirá com as':

férias dos jogadores que atuam .

no futebol europeu.

JULIMAR PIVATTO

�ARAGUÁ DO SUL
I
I
I

: O técnico Ernesto Paulo
:"-1

�á avisou que vai usar um

hquema ofensivo amanhã,
bontra o Marcílio Dias, às

i6h. A três pontos da

Ç:hapecoense, o Juventus
precisa da vitória paramanter
� distância e continuar a

caminho da vaga para a Série

C. Sem Fábio Lopes, Ivo e

hamar, todos suspensos, o

treinador deve promover a

�stréia do lateral-esquerdo
Alexandre, que chegou na

Depois de relutar durante
os sete primeiros amistosos de
sua gestão à frente da seleção,
o técnico Dunga entende que
chegou o momento de
Ronaldinho Gaúcho e Kaká
atuarem juntos, desde o início
do jogo, na equipe. O Brasil
entrará em campo hoje, às 12h .

(de Brasília), no amistoso
contra o Chile com Kaká e

Ronaldinho como homens de
armação do meio-campo,
ambos com "carta branca"
ofensiva, além de Rabinho e

Juan pedefrecar a
Alemanha pela Itália

AUTOMOBILISMOPARAJASC tucas renova com o

Grêmio 'às escuras'FME lança logo
na segunda-feira

Rali de Pomerode
acontece em abril AG�NCIA CBF

ROMA PORTO ALEGRE
. Está confirmada para os

dias 28 e' 29 de abr il a

realização do 3º Rali de

Pomerode, que fará parte da
2ª Etapa do Campeonato
Brasileiro de Velocidade.

.

Pomerode será novamente

representado no campeonato
pelo piloto Élcio Lange.
Quem também participa da

disputa é o piloto pome
rodense Rafael Túlio, que
corre pela cidade de Curitiba
(PR).

Na próxima segunda-feira,
26, a partir das 8h, a FME

promoverá o lançamento da
"

liOgomarca oficial do 3º

Parajasc - Jogos Paradespor
tívos de Santa Catarina, que
acontecem em Jaraguá do Sul
entre os dias 25 e 29 de julho
deste ano. O evento de

lançamento será realizado nas
dependências da Fameg, em
<tJuaramirim, antecedendo ao

_, Seminário "Projeto Paraolím
icos do Futuro".

A equipe da Roma pensa
em contar na temporada que
vem com uma dupla de zaga
formada pelo brasileiro Juan,

. atualmente no Bayer
Leverkusen da Alemanha, e

o argentinoWalter Samuel, da
Inter de Milão.A informação
é da Agência Ansa. Existe a

possibilidade cada vez mais

concreta de que o clube
italiano não renove os

contratos de Chivu e Mexés.

O volante Lucas, principal
jogador do Grêmio, renovou
contrato com o clube nesta

semana, numa operação
discreta da diretoria, sem

nenhum alarde. O jogador,
está garantido no Estádio

Olímpico - ao menos no papel
- até 2010, é um dos líderes
do grupo apesar da pouca
idade, e anda preocupado com
os desempenhos ruins nas

últimas partidas da equipe. Lucas tem contrato até 2010
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ÚLTIMA PROVA: SOEllEN BOZZA OCUPA ATUALMENTE O 30 LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO GERAL

Jaraguaenses disputam travessia em F1orianópolis
Prova que acontece
na Praia de Jurerê
é a última do
circuito de maratonas

JARAGUÁ DO SUL

Hoje, 19 nadadores da
, equipe Ajinc/Urbano/FME
estarão em Florianópolis, para
disputar a última e decisiva
etapa do Circuito de
Maratonas Aquáticas de
Santa Catarina. A prova, que
terá 1,5 mil metros de per
.çurso, acontecerá na Praia de
'[urerê Internacional. O
principal destaque [aragua
ense- é Soellen Bozza, que
�cicupa o terceiro lugar geral
'20m 58 pontos e tem grandes
.
chances de permanecer

entre as três melhores do
circuito.

Outros três atletasda
Ajinc tem chance de ficar no
pódio geral, nas respectivas
categorias, todos ocupando
atualmente o terceiro lugar -

Felipe Mathias e Helena
Geschwendtner na 11-13
anos eHenrique Fructuozo na
14-16 anos. A largada será em
frente ao Clube 12 de Agosto ..
Amasculina a partir das 9h30
e a feminina às 9h35. Os
atletas com deficiência física
largam às 9h40.

Até o momento, com a

realização de quatro etapas,
o gaúcho Márcio Romanelli
(Grêmio Náutico União)
lidera a competição com 90
pontos, seguido pelo também
gaúcho e do mesmo clube,

Carlos Eduardo Pavão, com
71, e Leonardo Guedes, de
São Bento do Sul, em terceiro
com 64 pontos. Entre as

mulheres a liderança é de
Estefanie Bender, de Floria
nópolis, com 78 pontos,
seguida de DjenyferAmoldo,
de São Bento do Sul, com 76,
e Soellen Bozza com 58

pontos.
Além dos jaraguaenses já

citados, participam também
Marina Fructuozo, Bárbara
Hermann, Otávio de Azeve
do, Mariê Nazário, Paola de
Mattos, Aléxis Schroeder,
Amanda Guimarães, Pedro

. Comazzetto,Willian Fabiano,
Bruna Medeiros, Nicole
Boico, Diogo Danna, Jean
Pedro Ferrari, Jonatha Junkes
e Ana Luiza Sansón .

ARQUIVO

Soellen Bozza é um dos destaques jaraguaenses em travessias'

DESCULPE SI O'ANÚNCIO fiCOU MEII Plluíuo. fUI VOCÊ IUE fEZ.

Você sabia que os metais levam até 500 anos para s.e dec'ompor? A natureza não tem nada contra seus hábitos de consumo, mas exige respeito:
não jogue lixó na rua e nas mstas, eVitando ti poluição, enchentes e alagamentos, Não jogue fura cigarros acesos, evitando incêndJos, Feche bem

at; tôrnêiras, confira sa há vai!amel'ltGs:e Có!1Selt£H)S, eVitando o despel'dioío. Governo do Estado. Com você, preparando um futura melhor pera.

\

todos os cat8rtt1ensêS.

Secretaria de EstadD
dODeseltoM.entD
Suste.tavel

üouerno do Estada

SINTA IATARIO
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