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GUARAMIRIM

'Cartão cidadão'vai evitar
filas nos postos, diz Azevedo

• PAGINA 5

Samae possui a infra-estrutura suficiente para administrar o abastecimento de água em cinco municípios que integram a Amvali

Samae poderá administrar o
abastecimento de toda região
A Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) está

estudando a possibilidade de criação de um consórcio para
gerenciar o abastecimento de água em todos os municípios do
Vale do Itapocu servidos pela Casan. Ontem, assessores jurídicos
dos municípios reuniram com o representante do Ministério das

Cidades para discutirem quais as alternativas legais para que o

abastecimento seja administrado pelo Samae de Jaraguá do Sul,
único sistema independente da'Amvali. O presidente da Amvali,
prefeito Osvaldo Jurk, afirma que atendimento da Casan não é

satisfatório e que mudanças são necessárias. PAGINA 4

HOMENAGEM

Exposição resgata história das
profissõcs.em Iaraguá do Sul
As atividades que resultaram em profissões, como a de

dono de armazém de secos e molhados, estão representadas
na exposição "Profissões: 128 anos - A História construída com

Trabalholque estará aberta ao público até o dia 29 deste mês,
no Museu Municipal Emílio da Silva. A mostra, organizada pela
equipe do próprioMuseu, reflete o desenvolvimento da cidade
e presta uma homenagem àqueles que ajudaram a construir

o progresso de Jaraguá do Sul. • PÁGINA 4
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DESARMAMENTO

Delegado lembra que entrega
de armas já começou na região

, • PAGINA 7

INÉDITO

Internet é mais um recurso usado

na conquista de votos dos eleitores
As três coligações que concorrem às eleições municipais
deste ano confirmaram que irão utilizar a Internet como

uma ferramenta a mais para fazer propaganda eleitoral

• PAGINA 3
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ORIENTAÇÃO

Conselho Tutelar de JS tenta

quebrar mito de órgão punitivo .- .

• PAGINA 6
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COMPETiÇÃO

Copa de Velocidade na Terra
leva 4 mil ao Autódromo

Fórmula
Chevrolet foi
uma das seis

categorias
disputadas no
último fim-de

semana, no

Autódromo

Jaraquá Motor
Clube
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��ú���an��r�u�n�-�a�p�\1dftaram as denúncias de que entre profissionais de uma
1 DI

���te
em Jaraguá do Sul um área extremamente essencial

IlJIlPO de médicos que à população, que deveriam

9 ntrola o acesso de novos levar mais a sério' o

�rê)fissionais no mercado "juramento de Hipócrates". É
Ibc\:H, tendo inclusive briga de gente grande, que

±'fl�ência nas cidades tem como perdedor os
ao

I {nhas.
A acusação é usuários, em especial os mais

a:n�ga, tem pelo menos dez carentes. As acusações, com

�nos, mas nunca foi de- raras exceções, não são

vidamente esclarecida. A

,denúncia já foi objeto de
análise pela Câmara Mu

nicipal, provocando ampla
discussão. Alguns vereadores

sugeriram a criação de
Comissão Especial de In

vestigação para apurar as

queixas, na época, feitas por
um médico que alegou ter

sido impedido de trabalhar no
Ou09

tf!nicípio.
.

_

� ? assunto é polêmico e

rrcheado de abstrações. A
�olêmica fica por conta da

. i�terferência no sistema' de

s�úde - apontado 'como a

�rincipal reclamação dos

veemente qualquer pri
vilégio, o que não poderia ser

diferente, senão estaria

assinando o atestado de

parcialidade. Todavia, o

cerne da discussão não é se

há ou não o tal impedimento.
Mas quem é quem nesta

seleção, quem são os

selecionadores e quais os

critérios. A questão merece

II- É briga de gente grande, que tem

como perdedor os usuários, em
especial os mais carentes

acompanhadas do acusador -

talvez por temer represálias,
acabando de vez com a

chance de clinicar em

[araguá do Sul.
O mais instigante é que

tratamento desprovido de

emoções e muita seriedade
na condução. Até porque,
saúde é obrigação cons

titucional dos governos.
Saúde é coisa séria e deve

ser exercida como tal. Aos

poderes cabe a respon
sabilidade ,de apurar as

denúncias. Caso sejam com

provadas, exigir a uma

reformulação de toda
estrutura de saúde no rnu-

um assunto tão importante
como' este ainda não des

pertou a atenção das au

toridades públicas, princi
palmente da área de saúde.
Limitam-se a ouvir a

Associação Médica que nega

QUARTA-FEIRA,4 de agosto de 2004

nicípio, talvez até com

sugestões aos vizinhos. Se não

passarem apenas de cos

cuvilhices, o denunciante
será desmascarado, possi
bilitando ao Conselho Re

gional a oportunidade para

puni-lo. O que não é con

cebível é a manutenção da
atual situação, com os

envolvidos vestindo o

figurino de joão-sem-braço,
como se nada fosse com eles.

O que a população quer,
mas precisa aprender a

reivindicar, são profissionais
competentes e comprometidos
com a saúde. Não apenas
doutores que lhes têm como

fontes de renda. É verdade que
existem bons médicos,
competentes e identificados
com a função social da

profissão. Qualidades que os

diferenciam e servem de

parâmetros para a população
estabelecer os critérios de

seleção, sem a necessidade do
auxílio de forças estranhas.

FRASES --I----�------------
'Ele (Bertoldi) não queria ser deputado estadual. Mas sim prefeito de Jaraguá do Sul, o que
está tentando agora como candidato"
Rosemeire Vasel, candidata a vice-prefeita pela coligação "Viva Jaraquá" justificando o esquecimento do colega de chapa, Moacir

Bertoldi, do número de voros obtidos por ele nas eleições parlamentares de 2002.

Kílundo
I'

f,EUA
.

ilitares

se.�iver�iam
om presos Iraquianos

itn_depoimento à Justiça militar em Fort Bragg,
na Carolina do Norte, o investigador do Exército

Paul D. Arthur declarou ontem que a soldado

Lygndie England e outros membros de sua

unidade no Iraque tiravam fotos de prisioneiros
ir�uianos em poses humilhantes "apenas por
dWérsão': Os advogados de defesa de Lynndie,
i1)�nos, aíegam que ela cumpria ordens de

saperiores. Hoje ela não se parecia em nada com

af'>Á'loça sorridente que ela puxa um prisioneiro
iralÍuiano nu por uma coleira. Estava séria e

submissa. Ela é um dos sete acusados de abusos
contra iraquianos no presídio de Abu Ghraib, em
Bag.dá. (AE)

I Pessoas & Fatos

II- fAQUISTÃO
Presos supostos altos
membros daAI-Qaeda
utoridades paquistanesas detiveram dois
embros do alto escalão da rede extremista AI
aeda e diversos seguidores de menor nível

hierárquico ao longo dos últimos dias.
O ministro de Interior do Paquistão, Faiçal Saleh
Hayyat, disse à emissora de televisão Geo em

lslamabad que os dois principais suspeitos foram
detidos na província de Punjab nos últimos dois
dias.
Ele não revelou a identidade dos dois prisioneiros.
Também não ficou claro se os dois estão entre

os suspeitos detidos mencionados mais cedo

por outros funcionários do governo. (AE)

Diretor edttcrtal/admtnleuutivo: Francisco Alves

&) CORREIO DO POVO
Dlrotora/Prcsidcnte: vvonne Alice Schmõckel

II- PARAGUAI

Se,9urança fechou as

portas do supermercado
o segurança particular Ismael Alcaraz revelou,
em depoimento às autoridades paraguaias,
que ele e o s companheiros receberam
ordens para fechar as portas do supermercado
Ycuá Bolanos, minutos depois do início do
incêndio de domingo em Assunção.
Nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral do
Estado informou oficialmente' que o número
de mortos subiu para 464, entre funcionários
e clientes do estabelecimento.

.

Segundo a procuradoria, apenas 325 corpos
puderam ser identificados até o momento. Os
cadáveres estão sendo sepultados por familiares
em cemitérios da capital paraguaia. (AE)

II- VENEZUELA

CentroCarter vai
observar plebiscito
o Centro Carter dos Estados Unidos se

comprometeu, na segunda-feira, ao Conselho
Eleitoral venezuelano a participar como

observador "imparcial e neutro" no referendo
de 15 de agosto, que decidirá a continuidade
ou não do mandato do presidente Hugo Chávez.
A chefe da missão, Jennifer McCoy, firmou
acordo em que promete "assumir os princípios
'de respeito integral à soberania do país,
imparcialidade, neutralidade e transparência':
A organização internacional garantiu ainda atuar
"de forma eqüitativa';dado que seu papel como
observador não lhe permite "em nenhum caso"

usurpar as funções do conselho. (AE)

<'

II- SUDÃO

Brasil apóia sanções
resolução da ONU
o Brasil apoiou publicamente, ontem, a

resolução do Conselho de Segurança das

Nações Unidas que impôs o embargo ao

comércio internacional de armas destinadas à

região de Darfur, no Sudão, e sanções às
milícias "janjaweed" de origem muçulmana,
acusadas da morte de cerca de 30 mil pessoas.
Apesar da reação do governo sudanês, que
segunda-feira chegou a qualificar a decisão
como uma "declaração de guerra'; o governo
brasileiro a considerou como uma medida
destinada a garantir a paz e a segurança e a aliviar
o sofrimento das populações afetadas. (AE)

II- ESPANHA

Vítima dos atentados
recebe alta hospitalar
Quase cinco meses depois dos atentados de
11 de março contra a capital espanhola, a

última pessoa ainda hospitalizada com

ferimentos sofridos na ação recebeu alta
ontem.

Um homem de 24 anos cuja identidade não

foi revelada foi liberado do Hospital Gregório
Marafión, em Madri, onde foi tratada a maioria
das vítimas do atentado. Não foram reveladas

informações sobre as condições de saúde do

paciente.
Ao todo, 2.062 pessoas foram tratadas em

hospitais de Madri e arredores. Destas, 1.572
ficaram internadas mais de um dia. Outras
2.700 receberam tratamento psicológico. (AE)
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SUA OPINIÃO

Vaca louca e os transgênicos
Mário Eugênio Saturno *

Será que a preocupação que alguns grupos politízados tem sobre os

transgênicos não é um pouco exagerado? Se dermos crédito à história
recente de outra "revolução" veremos que não, toda essa preocupação é útil
para o nosso bem-estar.

Vejamos o que podemos aprender comomalda vaca louca.Amoderna

"engenharia" revolucionou omercado ao inventar a ração feita com carcaças,
entre elas as de carneiro? E isso foi muito bom e representou enormes

ganhos, tanto na alimentação do gado quanto na redução dos custos.
E a Europa prosperou, até que ... A epidemia de encefalopatia

espongiforme bovina (BSE) ou vaca louca começou. O primeiro caso foi
detectado'em 1986 no gado britânico. As vacas e bois foram contaminados

depois de ingerir rações compostas por partes de carcaças de carneiros
infectados por príonsmutantes.

O rnaI da vaca louca atingiu seu piormomento em 1993. Erammais de
mil casos identificadospor semana. Equem foi culpado?Ogovernobritânico
é quem foi acusado de ter negligenciado o problema, demorarmuito para
sacrificar o gado contaminado e não ter alertado a população.

Ornai da vaca loucaé uma doençadegenerativaprovocadapelo acúmulo
de um príon no cérebro. O príon é uma pequena e resistente proteína que
existe nos carneiros e no homem, mas sua função nesses organismos ainda
não foi esclarecida. Essa proteína atinge o sistema nervoso central do gado
adulto, é transmissível e progride lentamente. As células morrem, e o
cérebro fica com aparência de esponja.O gado afetado apresenta perda de
equilíbrio e enfurecimento. Por isso popularizou-se como "vaca louca".

A doença pode ocorrer também emhumanos e emovinos. Em ovinos,
adoença chama-se "scrapie".Emhumanos, a doença é chamadaCreutzfeldt
Jakob'(ClD), emhomenagem ao cientistaque adescobriu nadécadade 20.

Quando a BSE começou a afetar o gado britânico, houve casos de uma
variante da doença de Creutzfeldt-Jakob (vClD), que alguns cientistas
associaram aomal da vaca louca. Mais de 130 pessoasmorreramvítimas da

vCJD, amaioria naGrã-Bretanha.
Nos seres humanos, os principais sintomas sãomioclonia, contração

muscularbrusca e breve, e demência,Adoença se desenvolveprincipalmente
em pessoas commais de 50 anos de idade.Não existe tratamento conhecido

As vítimas teriam se contaminado por meio da ingestão de carne

contaminada. Como a doença tem uma progressão lenta, levando até dez
anos para a pessoa manifestar os sintomas, muitos acreditam que uma

epidemia de vClD ainda está por vir. Mas a ligação entre vCJD e consumo

de came contaminada não foi comprovada cientificamente.
Em 1996, um novo surto de BSE ocorreu na Europa, afetando outros

países. O mesmo ocorreu em 2000, com milhares de bovinos sendo
sacrificados em praticamente toda a Europa e o Japão. Mas o problema
sempre foimaior naGrã-Bretanha.

O gado com BSE precisa ser sacrificado. Devido ao risco de transmissão
da doença para seres humanos, produtos à base de carne ou leite de vaca

precisariam ser evitados. Mas como ambas as doenças BSE e vClD podem
demorar até dez anos para semanifestarem, controlaruma possível epidemia
toma-se um grande desafio para os governos.

Até omomento,Nenhum caso domal da vaca louca foi detectado no
Brasil. Mas o país enfrentou uma briga comercial com o Canadá, em 2001,
quando o país chegou a vetar a entrada de carne bovina brasileira. A

suspensão foimais tarde resolvida.
Tudo isso nos mostra o quão grave é o problema da vaca louca e só

porque o uso de carcaças para se fazer a ração não foi devidamente estudado.
Contudo, já é o suficiente para nos fazer repensaro usoque estamos fazendo
dos produtos transgénicos. Pormais que nos digam que esses produtos são
inofensivos, não podemos esquecer que eram osmesmos pareceres dados
anteriormente ao uso de carcaças.

Cabe ao cidadão exigir de nossas autoridadesmaior rigor no controle e

promover uma espera razoável para que se ponhanomercado de uma forma
tão abrangente como já tem acontecido.

*Tecnologista Sênior da Divisão de Sistemas Espaciais do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Professor do Instituto

Municipal de Ensino Superior de Catanduva (www.fafica.br) e

congregado mariano. (Ernaik saturno@dea.inpe.br)

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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�A�aliação
'Ap�sar das movimentações de bastidores,
as campanhas eleitorais em Jaraguá do Sul

seguem em ritmo de expectativas. A dois

meses das eleições, nenhuma pesquisa de

intenção de votos foi divulgada, deixando
no ar o clima de suspense.

Nas rodas políticas, a aposta é que as

alianças que, com certeza,

encomendaram consultas para consumo

interno - devem estar tecnicamente

empatadas. A avaliação é que, se algum
candidato tivesse bem à frente, divulgaria
os números na intenção de influenciar o
eleitor.

� Aliás
Se forem analisados as condições
eleitorais de cada um dos três candidatos
e o potencial de votos dos partidos
aliados, a conclusão confirma as

especulações sobre o empate técnico.

Nas eleições parlamentares de 2002,
Dionei da Silva (PT) se elegeu deputado
estadual com 31.388 votos, destes 22.236
em Jaraguá do Sul. O ex-deputado Vicente
Caropreso (PSDB) obteve no município
19.592 votos e Moacir Bertoldi (PL)
recebeu mais de 15 mil votos na disputa
à Assembléia Legislativa. Sobre os votos

cativos dos partidos não há divergências.

� Perguntinhas
Em período eleitoral, é comum

Kombis e Vans escolares repletas de

propaganda eleitoral. Até os veículos

que prestam serviços à rede pública
estão abarrotadas com adesivos de
candidatos.
Mesmo que os proprietário sejam
cidadãos comuns, com direito de
manifestarem suas preferências
políticas cabem as perguntas: os

serviços de transporte escolar são
concessões públicas? Este tipo de

propaganda eleitoral caracteriza

abuso do poder econômico?

� Campanha virtual
As três coligações que disputam as

eleições em Jaraguá do Sul já decidiram
que irão criar páginas na Internet como

mais um meio de 'conquistar os eleitores.
Ao mesmo tempo que o site contribui

para divulgar os candidatos e deixá-los
mais perto do eleitor, pode esconder

perigos que só serão detectados depois:
não conseguir responder as perguntas
dos internautas, frustrando as

expectativas, e não renovar diariamente
as informações, desmotivando o acesso

e abrindo espaços para as críticas ao

"velho':

O aumento de 79% das relações
comerciais entre Brasil e China, no
último ano, e o crescimento anua,l
médio de mais de 9% da economlaÍ"
chinesa despertou o interesse cJ'�/'::J
empresas e executivos do mund01�
inteiro. .,TO)

No Brasil, a procura por cursos d-e-J J
mandarim tradicional fez com q�)( f
muitas escolas de línguas contratassem
professores de chinês para empresárlos'

1

de olho no maior mercado do mundó! 'I
na atualidade, com mais de 1 ,3 bilh�(W)

Prefeitura vai doar materiais

descartáveis aos bombeiros
)ARAGUÁ 00 SUL - Aprovado,

por unanimidade, o projeto do

Executivo que autoriza aPrefeitura

a doar materiais descartáveis de

uso ambulatorial aos Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do Sul. A

votação aconteceu na segunda
feira, na primeira sessão ordinária

da Câmara de Vereadores
realizada depois do recesso

parlamentar. O material

depositado no almoxarifado da

Secretaria de Saúde totaliza
trezentas caixas de luvas de

látex, sessenta caixas de máscaras

descartáveis, trezentos e

sessenta frascos de soro fisiológico,
rolos de ataduras, entre outros itens.

Na oportunidade, também
foram apreciados dois projetos de
lei, de autoria do vereadorVitória
Altair Lazzarrs : (PP), que'

denominam ruas, como a troca de

registro da Rua n? 861 pra Rua
Hellmuth Gutz. Após aprovação,
os trabalhos foram suspensos por
cinco minutos e os

vereadores decidiram antecipar o
horário das sessões ordinárias para
as 18 horas, até o fim do período
eleitoral. De acordo com o

presidente da Câmara, Eugenio
MorettiGarcia (PSDB); a sessão da
próxima quinta-feira já será

realizada no novo horário.
"Vamos antecipar em 1h15 as

reuniões para que os vereadores
tenham tempo de se deslocar até
os bairros e consigam partícipar

"

dos encontros com as associações
de moradores", explica Garcia,
acrescentando que este horário

permanecerá nos próximos 60
dias.

ARQUIVOcEsAR JUNKES

Vereadores antecipam em 1 h 15 as sessões ordinárias da Câmara,

É UM SUPER FAZEDOR
DE SOL'OS DELICIOSOS?

I I
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�China

de consumidores.

FERRAMENTA

Alianças recorrem à tntemet-
,:OJ

para conquistar os eleitores-
FABIANE RIBAS

�Sites apresentam
informações sobre
as coligações
24 horas por dia

)ARAGUÁ DO SUL - A
Internet será mais um recurso de

cOliunicação a ser utilizado pelas
coligações que concorrerão às

eleições municipais deste ano. É a

primeira vez na cidade que os

candidatos a prefeito vão investir
na propaganda eleitoral virtual,
com intuito de atingir, convencer,
o eleitor, além de dar oportunidade
à interatividade. As três coligações
que disputam ao pleito
confirmaram a utilização da
ferramenta para conquistar voto.
Até o momento, apenas a aliança
"Jaraguá no rumo certo" colocou
a página em operação.

Diante da inexistência de

legislação específica para a

propaganda eleitoral na Internet,
a campanha eletrônica só é

permitida por meio do domínio
can.br e os sites vão seguir este
endereço: www.' nomedo
candidatonúmerodocandidato.

can.br, conforme resolução' do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Os domínios são isentos de taxas e
serão automaticamente extintos

após as eleições. Além da possível
interação com os eleitores, o

instrumento de comunicação
também é uma forma de

Clavera explica que não é permitido pedir voto nas propagandas eleitorais virtuais ) sn

"'0'-1
internautas com idade entre 16 e

'il'{J50 anos. ,

A 1· -

"J
/

»nu
s co igaçoes aragua para.

'Roll
todos" e "Viva [araguá" estãp

/ ':hTO
www.drvicente45.can.br. "E uma trabalhando na montagem �qSs:

sites, que devem entrar Y...jB2
funcionamento na próxiJilíll%
semana. A divulgação 4:Q;'\i
endereços eletrônicos será fei:taz

. através do material impresso e tJlllX)

pro-pagandas gratuitas na T\éEtfl
q ue a in tenção é a tingir os rádio.

propaganda barata é tem a

vantagem do espaço quase
ilimitado para informações. Por este
motivo, nos sites can.br os eleitores

poderão encontrar páginas e

páginas com as programas de

governo, propostas, fotos, biografias,
agenda, enquetes. Alguns
candidatos deverão inclusive
conversar com os eleitores, por
meio de chat, os chamados bate
papo. No final de semana passado,

depois do comício, a coligação
"Jaraguá no rumo certo" lançou o

endereço eletrônico do site para a

comunidade

estratégia que temos para nos

apresentar à população, colh�r
sugestões para o plano de e fazer

pesquisas", explica o assessor de
comunicação da aliança,
'Fernando Bond acrescentando

Campanhas virtuais devem respeitar as normas da Lei Eleitoral �i'jq
}ARAGuÁ DO SUL - O

proprietário da Intelekta, Walter

Vasquez Clavera, informa que as

"home pages"constituem um,!- das
mais poderosas ferramentas de

comunicação virtual. Através

delas, o prefeiturável pode
disponibilizar por 24 horas diárias
todo material que considerar
interessante aos eleitores: textos,
fotos, sons. Entretanto existem

regras a serem seguidas; conforme
resoluções da LeiEleitoral. "No site,
os candidatos não podem pedir
voto", explica, acrescentando que
compete aos políticos usar o bom
senso para se promover através da
Internet.

O ponto chave da nova

ferramenta para os candidatos é a

oportunidade de interagir com a

população. ''As pessoas podem
acessar a hora que quiserem,
acompanhar as informações da

aliança e fazer sugestões", destaca
Clavera. Outro recurso disponi
bilizado são os bate-papos, que
serão previamente agendados para
que os navegantes possam
conversar com o candidato em

tempo real. A expectativa,
segundo o empresário, é atingir aos
internautas com faixa etária entre
16 e 34 anos. "O computador e o
acesso à rede faz parte do dia-a
dia de muita gente, por isso

acreditamos na eficácia desse
meio", diz.

O abuso da rede mundial de

computadores para persuadir os

eleitores pode gerar aborreci

mentos, que resultaria na diminui

ção do prestígio do candidato.
Trata-se de uma oportunidade que

pode se tornar um risco se a

coligação não fazer a manutenção
constante da página, como alterar
as notícias e responder aos e-rnails.

MULTA - Conforme a Lei

nº9.504/97, artigo36, se houver
violação à norma, o responsável
pela divulgação da propaganda e,

se comprovado o prévio
conhecimento, o beneficiário,
poderá ser penalizado àmulta no
valor de R$ 21.282,00 a R$
53.205,00.

ATOS

• Na propaganda via

Internet, é permitida a

veiculação de banners
O

eletrônicos de candidatos,
TI

apenas em sites ou portais�6H
de conteúdo e revistas 10121

eletrônicos. nsb
,

.sib
• Os banners devem 1913

ocupar o espaço T'6T

publicitário e ter um . 20

formato máximo de 468 10q
por 60 pixels. Eles devem
ter um link para o. Iendereço eletrônico do �i� i

candidato, com terminação�- I
can.br.
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CONSÓRCIO

Casan pode deixar de
abastecermunicípiosdo Itapocu
MARIA HELENA DE MORAES

....Mudança está

sendo discutida
com a orientação do
Ministério das Cidades

}ARAGUÁ DO SUL - A Casan

pode deixar de abastecer os quatro
municípios que atualmente atende
na microrregião do Itapocu caso se

concretize aproposta de implantação
de um consórcio. Ontem, as

assessorias jurídicas das Prefeituras de
Massaranduba, Jaraguá do Sul,
Corupá, Guaramirim e Schroeder se
reuniram como consultor jurídico do
PregramadeModernização do Setor
de Saneamento do Ministério das

Cidades, VladimirRibeiro, que está
orientando osmunicípios no que se

refere ao relacionamento com a

Casan no caso de um eventual

rompimento.
"

O consórcio teria todas as ações
administradas peloSamae de [araguá
Sú�,rque tem toda a infra-estrutura
necessária para tal iniciativa. De
acordo como diretor administrativo

daràutarquia, Nélson Klitzke, o
Samae tem todas as condições de
administrar o abastecimento de água
de todos os cincomunicípios, desde
quepossa utilizar a estrutura existente
daCasan. Klitzke informa ainda que

ARQUIVO/CtSAR JUNKES

Klitzke informa que o consórcio será administrado pelo Samae de Jaraguá do Sul, que tem estrutura para tanto

o próximo passo é conversar com o

governador do Estado, para tentar
uma solução de consenso. "Os
contratos da Casan com os

municípios estãopor tenninat: Sendo
assim, se não houver negociação
amigável, o rompimento pode
acontecerpor término de contrato",
resume o administrador,

A secretária de Desenvol
vimentoRegional,NiuraDemarchi
dos Santos salienta que a situação
não é tão simples, mas admite que

Sesc de Jaraguá do Sul anuncia
construção de sede própria

Mery Laise, gerente do Sesc, afirma que nova sede vai ampliar atendimento

I }ARAGUÁ DO SUL - Nesta Unerj", ressalta a gerente.

4uinta-feira a gerência da unidade A nova sede do Sesc será

do Sesc na cidade vai anunciar construída em terreno localizado
dficialmente a construção de sua no Bairro Czerniewicz, em frente

s�de própria em solenidade ao Hospital e Maternidade

rnarcada para às 20 horas, no Clube Jaraguá. A área total é de 21 mil
'

ttlético Baependi. �esse mesmo metros quadrados e a edificação
evento serão apresentados os terá cerca de 4 mil metros

a;.nteprojetos da nova sede e quadrados. A construção de uma

P6�rUar os três primeiros colocados. nova sede é encarada como uma

f1penas o anteprojeto classificado das necessidades do Sesc, que
em primeiro lugar é que será atual em Jaraguá do Sul desde

ecutado, mas os outros dois 1997,primeiramentecomopostode
receberão também um prêmio em serviço e desde 1999 como

dinheiro", explica a gerente da unidade, ou centro de atividades.
\

unidade local, Mery Laise Atua nas áreas de saúde, lazer,
Wannling. Segundo ele, o concurso educação, cultura e assistência.

foi deflagrado em maio deste ano Com a sede nova, que deverá estar
e foi de abrangência nacional. pronto até o ano que vem, a

"Vale salientar que os dois primeiros gerência pretende incrementar as
colocados são ex-acadêmicos da atividades já oferecidas;

li

umeventual rompimentodecontrato
com a Casan tem que partir dos
prefeitos. Ela lembra que aCasan tem
feito�elhorias na região, sobretudo
em Corupá, onde foram. investidos
aproximadamente R$ 260 mil em

equipamentos novos.Na avaliação
da secretária, a implantação do
consórcio é bem vista, mas é um

assunto distinto. "O fimdos contratos
e o consórcio são assuntos diferentes",
avisa a secretária.

Opresidente daAmvalieprefeito

de Corupá, Osvaldo Jark afirma

categoricamente que a Casan não

tem oferecido atendimento satisfa
tório e que é necessário umamudança
urgente. "Temos água em abundân

cia, mas infelizmente essa água não
>li

chega em todos os lares e quando
chega, muitas vezes com qualidade
duvidosa", critica Jurk. Segundo ele,
a intenção é envolver a Casan
nesse novo processo, mas se não for

possível, haverá rompimento de
contrato.

Museu Emílio da Silva exibe

exposição sobre profissões
}ARAGUÁ DO SUL - Até o dia

29 deste mês o Museu Emílio da
Silva estará exibindo a mostra

"Profissões: 128 anos - AHistória
construída com Trabalho", na sala
de exposições temporárias do
Museu. Organizada e planejada
pela equipe do Museu, apresenta
a diversidade de profissões
praticadas em Jaraguá do Sul e

aquelas em extinção, como a do
dono de secos e molhados, por
exemplo, e a de engraxate, que pelo
menos em Jaraguá do Sul, não
existe mais.

A exposição é compostapor um
vasto acervo fotográfico e peças
históricas de Jaraguá do Sul.

Reproduções de imagens e

ferramentas usadas por vários

profissionais desde a colonização,
como alfaiates, barbeiros, parteiras,
fotógrafos, engraxates, dentistas e

médicos, que contam um pouco da
iniciativa empreendedora que

sempre esteve presente no povo

jaraguaense e, por conseqüência,
o progresso econômico e social
desta terra.

Entre as curiosidades, destaque
para o equipamento fotográfico
usado pelo fotógrafo Ângelo
Píazera, que atuou profissional
mente em Jaraguá do Sul pormais
de 50 anos.

Outra curiosidade interessante
é o registro profissional para o farma
cêutico Roberto Horst, de 1967.

Equipamento usado pelo fotógrafo Ângelo Piazera
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POR RANOAL GOMES

....APENAS PARA INGLÊS VER

Ao se analisar os atuais programas do governo Lula, verifica-se
que são remontes de estruturas que já existiam, ainda que sob e
outras denominações e com novos profissionais à frente de sua

m
condução.O Bolsa-Família, por exemplo,unificou quatro programas d je,
de transferência de renda: Bolsa-Alimentação, Bolsa-Escola, Cartão-
Alimentação e Auxílio-Gás. Mas o que é exatamente o Fome Zero lar7 T bé

- . ar
neste panorama. Iam em nao selo

Mesmo o catarinense Luiz Furlan - Ministro do Desenvolvimento,
de

Indústria e Comércio, que como empresário muitas vezes se coloca I�
no lado oposto às políticas eleitoreiras de outras pastas, não pa

consegue impedir a tendência do Governo a "contar um conto e
ati

útaumentar um ponto': De igual modo a outras épocas e governos,
prometem-se coisas que não se podem cumprir. E à medida que in

tais coisas não ocorrem, culpam-se outros fatores que não aqueles A

listados anteriormente, como se algo imprevisível pudesse B,

justificar o atraso histórico do Brasil no meio ambiente cc

internacional. Fl

Apesar da propaganda institucional grandiloqüente, o País sempre
tratou o comércio exterior como de importância marginal. Como já
algo que embora importante, não era necessariamente estratégico. c'

Para um empresário bem-intencionado (como o são os milhares a

que ainda acreditam que investir em produção e crescimento C
econômico é melhor do que se dedicar ao mercado financeiro),
haveria um sem-número .de programas e incentivos para
exportação. À primeira vista, este empresário ficaria encantado
com os valores prometidos e as condições oferecidas para que
passasse a exportar grande parte de sua produção. Isto é
infelizmente o, que temos encontrado em nosso cotidiano.
O que pouco se comenta - e a mídia é conivente neste esforço -

é o fato de que para iniciar processos de comércio exterior é

preciso mais que boas intenções e programas. É preciso que: (a) o
empresário veja e entenda a exportação não como um caminho

alternativo, mas como uma estrada constante; '.(b) que a

comunidade empresarial entenda que o comércio exterior é uma

via de mão dupla, ou seja, que a importação também deve ser

o viabilizada; (c) e que o problema dos produtos brasileiros não é

simplesmente o preço, como se apregoou em épocas de real
sobrevalorizado.

Ainda, é preciso que se divulgue que apesar da qualidade
adequada dos produtos, os produtos brasileiros carecem de

qualidade certificada sob normas e padrões de diferentes
mercados. Banal, mas necessário, é preciso que se diga que as

embalagens precisam ser adequadas aos costumes locais, porque
nenhum consumidor irá comprar um produto apenas pela origem
brasileira ou pelas cores verde-amarela adornando o rótulo.
É preciso que se reforce (e aí a nossos políticos, que oficialmente
nos representam no trato da coisa públicá) que sem estradas, portos
e profissionais habilitados, é inútil ir à TV fazer propaganda do
crescimento das exportações. Mas este será um outro assunto ...

Estamos aprendendo a negociar? - I
É perigoso deixar o comércio internacional para os governos, sejam
de que países e cores forem. Leio com espanto que a Organização
Mundial de Comércio concluiu com dez meses de atraso o acordo

para que se comece a pensar na liberalização do comércio

internacional, no que se refere à queda de subsídios agrícolas. No
longo prazo, este acordo representará uma série de progressos à

agropecuária brasileira.

Estamos aprendendo a negociar? - II
,

O talento - ou falta dele, segundo muitos especialistas - do

diplomata Celso Amorim é algo notório nos círculos que tratam

do comércio exterior bràsileiro. Nas rodadas que discutiram o fim
dos subsídios agrícolas, algumas vezes Amorim se alterou com

seus pares de outros países. Discordar às vezes é necessário. Mas

a freqüência com que isto ocorre, pode ser preocupante para um

país que ambiciona ocupar uma posição de destaque no cenário

mundial. Isolacionista, a política dos EUA é o melhor exemplo do
discordar por discordar.

Kirchner, o Terminéstor - I

Leio, entre divertido e espantado, que Nestor Kirchner, o atual

presidente argentino deixou Vladimir Putin esperando por 40

minutos, o Rei Juan Carlos esperando por meia hora e cancelou
seu encontro com Carly Fiorina, presidente mundial da HP. Atrasa
se em compromissos oficiais devido à demora da esposa, a

Senadora Cristina Fernández e brinca de pugilato com assesores

próximos, dando "uma banana" à liturgia que o cargo exige.

Kirchner, o Terminéstor - II

Assim, ganhou o apelido em alusão ao Terminator de

Scharzenegger, por ser incapaz de controlar sua ira e por não medir
o impacto de ações e reações. Do outro lado do mundo, não nos

faria mal. Mas num continente com Chávez, Lula e outros tiranetes

de ocasião, somente o Chile é capaz de projetar algo que lembre
uma democracia séria.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de Negócios Internacionais
CAMBRA e professor de Comércio Exterior da UNERJ. Não vê problema em

mudar de opinião, desde que haja motivo. Entretanto, no novo Governo, isto
não ocorreu.

E-mail: randal@portalcambra.com.br.
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egi.�o 'Dona Francisca conta

'ófu Guia de Lazer e Compras
de Turismo, Hildegard Gonçalves,
afirma que, além de disponível na
Secretaria, o guia será entregue à

Aciac (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Corupá) e
aos empreendedores diretamente
ligados ao turismo. "Também

pretendemos disponibilizar em

bares, restaurantes e postos de

gasolina", conta.
Hildegard informa, ainda, que

o município ampliou o número de

cartões-postais com a criação de um
novo modelo, com fotos das 14
cachoeiras que compõe a rota, já
disponíveis na Secretaria. Ela lembra
que é grande a procura pormateriais

sobre a parte turística de Corupá.
"Recebemos muitas correspon

dências, especialmente de cole
cionadores de cartões-postais", diz.

CORUPÁ - AArtusi (Associação
egional de Turismo da Serra

ra mperial), criada em 2002 para
35 âefender os interesses coletivos do
J-
segmen-to turístico na região,

'0
lançou a primeira edição do "Guia
de Lazer e Compras da Serra

� Imperial 2004". O livreto de 60

o páginas sintetiza os principais
atrativos turísticos,mapas, serviçose

úteis, calendário de eventos e

� informações gerais sobre Campo
's Alegre, Corupá, RioNegrinho e São

e Bento do Sul, municípios que

e compõem a Região Imperial Dona
Francisca.

A tiragem de 50mil exemplares
) já está sendo distribuída, e será

comercializada em livrarias e

aeroportos de todo o País. Em
) Corupá, a responsável pela divisão

Hildegard acredita que guia de lazer vai divulgar ainda mais Corupá

É UMA SUPER MÁQUINA
QUE LAVA AS ROUPAS?

CORREIO DO POVO

GERAL
L_L

NOVIDADE

Secretaria romete ag,ilizar
serviços de saúde na cidade

CAROLINA TOMASELLI

.,.'Cartão cidadão' é
a nova medida para
se evitar as filas nos

postos de saúde

GUARAMIRIM - Aproxima
damente 23 mil pessoas - o que

corresponde a 90% da população
vão receber o "CartãoCidadão" que
Secretaria de Saúde e Bem-Estar
Social começou a distribuir no

município. Os agentes comunitários
de saúde estão fazendo a entrega nas

residências, cadastradas nos postos de
saúde pelo cartão do Sus (Sistema
Único deSaúde).O projeto piloto foi
implantado mês passado no Bairro
Corticeira, que apresenta uma das
maiores populações, onde os cartões
já foram repassados e o Posto de
Saúde foi informatizado. Segundo o
coordenador do programa, Antônio
de Azevedo, o cartão deverá ser

.

apresentado sempre que o usuário
• solicitar um agendamento. "A .

consulta vai ser marcada na hora,
evidt1do filas de espera e agilizando
os atendimentos", salienta.

Azevedo informa que aqueles

Azevedo diz que até o final do mês os cadastrados receberão o cartão

que não estão cadastrados devem
efetuaro registroemum dos seispostos
de saúde do município.
Posteriormente, o usuário receberá em
sua residência o cartão, que também
estará disponível no posto de
referência. ''Até o final deste mês,
todos serão entregues", afirma,

O serviço será totalmente

Laboratório móvel aprimora
ensino de Ciências no Estado

BLUMENAU - A Secretaria
Estadual de Educação e Inovação
promove uma série de cursos para

capacitar 860 professores de

Química, Física e Biologia, de 350,
escolas da rede pública estadual, para
o uso de laboratório didático móvel
em experiências práticas na área de
Ciências da Natureza. De segunda

I

até hoje, serão capacitados 98
educadores das regionais de Lages e

de [oinville,Apartirde hoje até sexta
feira,mais 87 professores das regiões
de Itajaí, Ituporanga e Jaraguá do

Sul, estarão sendo treinados noViena
ParkHotel, emBlumenau.

Cada um dos três dias do evento
está reservado para uma das

disciplinas. No local, os professores
terão acesso ao laboratório (uma
espécie de carrinho) para aprender
a manusear mais de 300 itens'

destinados aos experimentos em sua

área. Durante o curso, os professores,
de quinta à oitava série e do Ens�o
Médio, terão noções de como utilizar
comobase os experimentos sugeridos
no laboratório e repensar a sua

atividade didática. Também terão

oportunidade de rever alguns
conceitos de Física, Química e

Biologia, com ênfase às abordagens

• Os laboratórios foram

encaminhados à escolas
com mais de mil alunos e

que ainda não tinham

espaço apropriado às
aulas práticas de Ciências.

• Aliado à formação
continuada, o laboratório
é uma ferramenta que
auxilia os professores de
Ciências a demonstrarem
os fenômenos da natureza

que ocorrem no cotidiano
do aluno.

qualitativas. Além disso, terão acesso
. aplicação e projeção de estratégicas
de ensino-apren-dizagem.

Para o secretário Estadual de

Educação, Jacó Anderle, o

laboratóriomóvel vai contribuir para
diminuir as lacunas existentes no

sistema de ensino, inserindo o

professor de Ciências em um novo

contexto. ''Além de econômico, é
um laboratório prático e funcional,
pois permite que o professor o leve de
uma sala a outra, sem necessidade
de deslocamento dos alunos durante
as aulas práticas", explica o secretário.

informatizado e permitirá, através de .

uma busca ativa de casos, que seja
identificada a situação do paciente,
seu histórico de atendimentos e se

existe alguma pendência como uma
vacina atrasada, por exemplo. Os
postos de saúde da Corticeira e do
Centro já foram informatizados e até

o final do mês as demais unidades de

saúde receberão o sistema. O
coordenador salienta que,

posteriormente, será disponibilizadq <1
um endereço na intemet para que o

.

usuário - através do número dõ 2

cart'ão - acompanhe sua situação,
inclusive casos de TFDS

(Tratamento Fora dos Domicílios)!\ I
procedimentos não disponibilizados
pelomunicípio e encaminhados para
outras cidades. 'I

Oprograma tambémcontarámm f

um sistema de gerenciamentor.n
utilizado pela Secretaria de Saúde.r,
com acesso aos cadastros dos postos)b
de saúde, que "vai agilizar a parte).
administrativa da Secretaria, pois as II
informações vão chegar')
decodificadas, seja para verificar-a I

demanda ou onde está precisandoder"
mais profissionais", explicaAzevedo.s ,

. O 'CartãoCidadão' é um serviço")
exclusivo domunicípio, em parceria-o
com o programa estadual Vigi SUSl,"J"
que fomeceu os equipamentos de,)
informática. A Prefeitura ]i6-.>'
responsável pela instalação, �

-

manutenção do programa. ':11)8

Guararrririm conta atualmeI\tií\G
com35 profissionais, 15 delesmédicos,
atuando nos seis postos de saúderJ:jc
Centro, Avaí, Corticeira, São PedrQ.L
Rio Branco e Imigrantes. 'I !I,'�

Assinado contrato que prevê
Início das obras do hospital
-' MASSARANDUBA - A Prefeitura

e a empresaEMME Pré-Moldados,
vencedora da licitação, assinaram
ontem o contrato que dará início
às obras de construção do hospital
mMunicipal. A obra será erguida
em terreno de 4.985 metros

quadrados, doado pelo Sindicato
dos Trabalhadores Rurais do

Município. A primeira etapa da

obra, orçada em R$ 300 mil, será .

I lU!'
.)Bb

feita com recursos da Prefeitura,
parte deles obtidos com a realizado
da 9a Fecarroz. A construção inicial -r

será térrea, com 1.650 metros I
quadrados, e terá 15 leitos. O I
Hospital será construído em 18 I
meses a um custo total de '

aproximadamente R$ 1 milhão e

prestará atendimento clínico-geral,
maternidade, pediatria e pronto-
socorro.

ARQUIVO/ctSAR JUNKES i

Lançamento da pedra fundamental do Hospital, no dia 27 de junl'ró i

)nA
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CP NOTAS
�EXPOSIÇÃO
Artista traz peçasdeGiseleBundchen
A convite da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Gutto Ferraz estará

participando amanhã, até sábado no Parque Municipal de Eventos da III
Feira de Artesanato. O convite veio da Secretaria de Produção através da
Henrieta e Rose. Gutto além de expor suas coleções, também mostrará

algumas peças exclusivas usadas pela topGisele Bündchen na campanha
da C&A.

�ROTARY CLUB

Churrasco daSolidariedade
o Rotary Club - Jaraguá do Sul- Pérola Industrial realiza o Churrasco da
Solidariedade, com o objetivo de arrecadar recursos para 'destinar
a finalidades sociais, com renda revertida para as famílias carentes da
cidade.O evento será realizado no dia 07 deagosto, na Igreja São Sebastião,
Centro, Jaraguá do Sul, ao custo de RS 10,00 (dez reais), com salada e

refrigerante incluídos. Ingressos podem seradquiridos com Helio Canena,
pelo fone 372-9415 e membros do Rotary, ou ainda pelo fone 371-
9979.

�MISSÃO TÉCNICA
Feira de construçãocivil,em PortoAlegre
o Núcleo da Construção Civil da Acijs-Apevi está organizando uma

missão técnica à 7a Construsul (Feira da Indústria da Construção Civil),
em Porto Alegre. A Feira é destinada a empresários, engenheiros,
arquitetos, decoradores, construtoras, projetistas, técnicos, lojistas,
estudantes e profissionais do segmento. Com saída de Jaraguá do Sul no
dia 5 dé agosto, às 22 horas, defronte ao Cejas, os participantes retornarão
no final da tarde de sábado, dia 7, depois de visitação à Construsul e

empresas do setor. Mais informações com Vilson ou lonimara, pelo
telefone (47) 275-7026, ou pelo e-mail vilson@acijs.com.br.

L Falecimentos
Faleceu às 2:45 de 2/8 a senhora Terezinha Sevgnani Dallagnello,

com idade de 57 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério de
Santa Luzia.

Faleceu às 9 :00 de 2/8 o senhorOttilio Deretti, com idade de 84 anos.

O sepultamento foi realizado noCemitério do Centro.
Faleceu às 9:00 de 2/8 o senhor Pedro MartinesWilbert, com idade

de 76 anos. O sepultamento foi realizado noCemitério Santa Cruz.
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DIREITOS

Cursos deCapacitação quebram
mitos e resgatam função do ECA

CELlCE' GIRARDI

� Idéia é repassar
conceitos orientativos
e não punitivos
do ECA e CT

}ARAGUÁ DO SUL - Professores,
diretores e orientadores de escolas
de Jaraguá doSul estão participando
desde o mês passado até o dia 16
destemês de cursos de capacitação
promovidos pelo CMDCA

(ConselhoMunicipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente). Os
profissionais da educação tem a

oportunidade de neste curso saber
mais a respeito do ECA (Estatuto da
Criança e doAdolescente) e tomar
conhecimento do trabalho realizado
pelo Conselho Tutelar. Segundo o

professor de educação física -da
Escola RibeirãoMolha, PauloAbílio
Borges, o curso é importante para

que o educador reveja muitas

questões e quebre mitos sobre o

ECA. "Voltei animado do curso e

quero divulgar o ECA e acabar
com mito de que o Conselho
Tutelar é punitivo", declara o

professor que trabalha com 200

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL• EDITAL N° 002/2004/PMJS

Profissionais tentam desfazer mito punitivo do Conselho Tutelar
o

crianças da educação infantil ao
ensino fundamental. c;

Quebrar mitos é o que o

Conselho Tutelar tenta fazer

continuamente. Trabalhando junto
as escolas, delegacias, hospitais e

comunidades atua através de
denúncias. São cinco profissionais

que atendem em média 350
denúncias mensais. Marei Deretti,
conselheira do CT é uma delas.

Segundo a assistente social as

chamadas envolvem todo tipo de

situação: negligência, abandono,
maus tratos, problemas escolares e

abuso sexual. "Como trabalhamos'
através de denúncias é importante
que a comunidade seja nossa

parceira, já que não há necessidade
de identificação", anuncia

divulgando o telefone 371-0324 no
horário comercial e 190 à noite e

finais de semana. Depois da

denúncia, os conselheiros �ão ao

local, e comprovado o abuso,
chamamos as pessoas envolvidas e

aplicamos medidas específicas.
"Dependendo do caso a criança ou
o adulto passa por programas
determinados para aquele
problema", explica a conselheira
Daniela Ruthes. Além de agir na
tentativa de soluções - já que 10%
dos casos acabam reincidindo - o

CT trabalha com a prevenção com
programas como Proerd da Polícia
Militar e Programa Cidadão da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação, com lazer,
esporte e cultura nas comunidades
de Tífa Martins, Jaraguá 84 e Boa
Vista.

'Carta de Jaraguá do Sul' é enviada ao Ministério da Saúde
<'

o Município de Jaraguá do Sul, através da Comissão Especial nomeada pela portaria n0337/2001, torna público para conhecimento dos interessados que
se acha aberto edital de Seleção para fins de classificação para concess�o de Auxf1io Financeiro para Alunos de Baixa Renda Familiar, residentes no municfpio de

Jaraguá do Sul e que cursam Ensino Superior em Nfvel de Graduação, nos termos da lei Municipal n° 2.837/2001 e suas alterações. J

1 -DA INSCRiÇÃO
j , Perlodo
A inscrição para fins de seleção e classificação, dar-se-á no período de 05 a 20 de agosto de 2004, na Divisão de Conselhos, em frente ao Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, em formulário próprio.
As fichas de inscrição podem ser retiradas na Portaria da Prefeitura Municipal deJaraguá do Sul,UNERJ,UNIVILLE,ACE,FAMEG,FURB e no site www.jaraguadosul.com.br/
prefeitura.
2- Horário
De 2' a 6' feira, das OBh e 30min às 11 horas e das 13h e 30min às 16h e 30min,
3- Requisitos
a) Ser residente e domiciliado no Municfpio de Jaraguá do Sul, a pelo menos três anos;
b) cursar Ensino Superior em Nível de Graduação;
c) não ser contemplado com benefício similar ou outra forma de auxílio por qualquer outra instituição, inclusive crédito educativo;
d) apresentar a documentação exigida, na forma do item 4 deste Edital;

.

e) comprovar condição de baixa renda familiar, nos termos da Politica Nacional de Assistência Social, aprovada através da resolução n0207/CNAS, de 16/12/98;
4-Documentação
a) fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;
b) resumo da matrícula da instituição de ensino e valor da mensalidade;
c) fotocópia das contas de água, luz etelefone (recentes - de até 6 meses);
d) se colaborador de alguma empresa, declaração do setor competente, de que não é beneficiado com auxilio na mesma;
e) declaração da instituição de ensino superior de que não concede bolsa ao aluno requerente, bem como declaração de que o mesmo não recebe qualquer outro
beneficio através da instituição;
f) comprovante de rendimento do requerente e familiares - folha de pagamento recente (de no máximo 3 meses) não podendo constar férias;
g) caso o requerente ou algum familiar seja beneficiado com o seguro desemprego, apresentar cópia do comprovante;
h) caso o requerente ou algum familiar seja autônomo ou não possuir rendimento, anexar declaração disponfvel junto à ficha de inscrição, assinada também por
duas testemunhas
i) fotocópia da certidão de casamento;

j) fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;
k) 01 foto 3x4,

I) fotocópia do comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento de casa própria;
m) fotocópia de comprovante de pagamento de transporte(passe mensal ou recibo ou nota fiscal)

IV· DAS PENALIDADES:

1- Os alunos beneficiados pelo auxilio financeiro que consta da lei n0283712001, alterada em alguns dispositivos pela Lei 3.291 12002, em que for constatado qualquer
irregularidade durante a seleção ou a qualquer tempo após a concessão da referida bolsa, perdem o direito ao auxílio financeiro.

Jaraguá do Sul, 30 de julho de 2004,

E para que ninguém alegue ignorar as informações acima citadas, o presente edital será afixado no Quadro Mural e publicado em resumo em jornal de circulação
local.

IRIS BARG PIAZERA
Secretária de Educação

BRUNHILDE HESSE PASOLD
Secretária de Desenvolvimento

Social e Habitação

}ARAGUÁ DO SUL - Médicos
ligados à Associação Catarinense
de Medicina, Conselho Regional
de Medicina e Sindicato dos
Médicos de Santa Catarina

.

elaboraram a Carta de Jaraguá do
Sul. O documento é um resumo

, de assuntos discutidos na sétima
Femesc (Fórum de Entidades
Médicas de Santa Catarina) que
aconteceu no mês de junho em

Jaraguá do Sul. Mais de cem

profissionais debateram sobre a

Classificação Brasileira Hierar

quizada de Procedimentos
Médicos, considerado defasado
(de 1996) e o número elevado de
escolas de medicina consideradas
sem qualificação. Dentre os pontos
defendidos na carta estão à justa

remuneração dos trabalhos
médicos, apoiando pagamento para
plantão e sobreaviso. A classe apóia
também a implantação de
diretrizes curriculares nacionais do
curso de graduação em medicina,
defendem a avaliação permanente
dos cursos oferecidos no estado,
avaliação abrangente durante o

curso, defendem o aumento do
número de vagas para residência'
médica e pós-graduação, com a

campa tibilidade das vagas

disponíveis com as oferecidas e

urgente implantação de Programas
de EducaçãoMédica Continuada.
A carta foi enviada para o

Conselho Federal de Medicina e

para o Ministério da Saúde. "Este
documento se junta a outros para

que este assunto entre em debate e

consigamos melhorias para nossa

classe", defende o presidente da

Associação Médica de Jaraguá do
Sul, Antônio Carlos Scaramello.

FATOS

• O 70 Femesc foi realizado

nos dia 4 e 5 de junho em

Jaraguá do Sul e reuniu
mais de cem médicos de
Santa Catarina.

• A 8a edição do Femesc

acontecerá em

, Florianópolis, com data a

ser definida..

ALEXANDRE BOGO

Carta de Jaraguá do Sul apresenta resultado das discussões da classe médica ocorrida em junho
r
\-

4.' A não apresentação de todos os documentos acima relacionados inabilita o requerente ao processo.
4.2 O candidato deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informaçôes nela contidas, tornando-se, após a assinatura, inteiramente responsável
pelas mesmas.

4.3 As informações deverão estar preenchidas sem

rasuras.

4.4 Não poderão ser anexados documentos a ficha de inscrição posteriormente a entrega da mesma na Divisão dos Conselhos.

II - DO BENEFICIO
.

2.'-0 benefício (constante do presente Edital) será distribuído conforme grau decrescente de necessidade, no valor de até 02 (duas) UPMs ( Unidade Padrão
Municipal )per capita. num limite de até SOO (quinhentas) UPMs mensais, após a homologação dos selecionados classificados.

III - DAS DISPOSIÇOES GERAIS E FINAIS
1- O candidato que não apresentar a documentação solicitada será inabilitado;
2- O candidato beneficiado com o auxilio financeiro fica sujeito a prestação de serviços de relevância comunitária, à Administração Pública, sempre que houver

( J necessidade, não ultrapassando o limite de 08 (oito)horas semanais.
3- O trancamento ou desistência do curso, faz com que o benefício do aluno seja extinto.

) 4-Considerando o volume de serviço para os profissionais que compõe a COMISSÃO ESPECIAL, sendo tanto funcionários da Prefeitura que tem outras funções, quanto
estudantes que trabalham em empresas, a divulgação dos alunos beneficiados ocorrerá da seguinte forma: -Dia 25 de agosto de 2004, divulgação da listagem não
oficial, tendo o estudante o prazo de 02 (dois) dias para entrar com recurso no Setor de Protocolo (Isento de Taxa) da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.' no horário
de atendimento do Protocolo (Dias 26 e 27 de agosto de 2004);-Dia 03 de setembro de 2004, divulgação da listagem oficial. A divulgação das listagens será no mural
da Portaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, UNERJ, UNIVILLE, ACE, FURB, FAMEG, e no site www.jaraguadosul.com.br/prefeitura.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS

Quinta-feira - 05/08

Botafo"go x Juventude
B'=_,-_,......;.�F'!':cr::--�--- Cruzeiro x Inte-rJ;l-.a-c�io-n-Çl""I---

São Paulo x Vitória

38 11 ° Internacional
3S
34

33 14° Vasco

5° Ponte Preta 32 Corinthians

Figueirense
7° Atlético (PR) 31

Juventuae 31
29 19° Grêmio

Criciúma 29 20° Paraná

Botafogo
22° Guarani
23° Paysandu
24° �ramengo

Vermelhos:
Gols Marcados: 170

......:.._,.,_-�-_......
_�----;Miã'"1"'éêfia: 8,9 por partiâa.

Equipes Participantes:
Auto Posto Salomon
E. C. Aliança A
É. C. Aliança B

Açougue do linho

Desportivo A. P. S"".----.,
Menegotti

É UM SUPER PÁSSARO
QUE FAZ AS

COMPRAS DA CASA?

São pais que criam sozinhos seus filhos, que fazem o papel
de mãe,que superaram super crises e muito mais! Nós
queremos saber o que seu pai faz de suuuuper! Escreva-nos
gente contando essas histórias, que serão publicadas em
páginas especiais durante o mês de agosto.
ESCREVA PARA:
• redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
• fax 276 3258,ou ainda,
• Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246 - Centro - Jaraguá do Sul

ESPORTE/GERAL

AUTOMOBILISMO

Tempo bom leva grande
I

público ao Autódromo
�I
.q
)1

H

16
;b

JULlMAR PIVATTO

� Sexta etapa da

Copa Norte de
Velocidade
reuniu 60 pilotos

}ARAGUÁ DO SUL - o bom

tempo e a promessa de boas disputas
levou cerca de quatro mil pessoas
ao Autódromo Jaraguá Motor

Clube, no último fim-de-semana.
Sessenta pilotos participaram da
sexta etapa da Copa Norte de
Velocidade na Terra, disputada nas
categorias Kart Cross, Fórmula
Chevrolet, Street Car Trações
Traseira e Dianteira, Gaiolas e

Marcas, esta última específica com
carros que estão no Campeonato
Catarinense.

Os três primeiros colocados de
cada categoria foram: Kart Cross,
JairMessias, Romir Roeder (Hobby
Máquinas) eDorival Sem; Fórmula
•Chevrolet: CésarJúnior Barp, José
Aldo Jacinto e Anderson de Souza

(Me�nica Picú): Street Car
Tração Traseira: João Carlos
Tambozetti (Terraplanagem
Tambozetti), Luiz Carlos Mannes

Provas foram acirradas desde os treinos que aconteceram na tarde de sábado

(Magna Logística) e Carlos
Dequech (Dequech Alimentos).

Já na categoria Street Car

Tração Dianteira, os três primeiros
foram: Paulo Krutzch (Forlin Carl
CerâmicaKrutzch), Cristiano Rosa
(Mec. Zezinho/Rozzaco Pneus) e

Acidentes naWalterMarquardt
deixaram dois feridos ontem

ALEXANDRE BaGO

Gol de Jaraguá do Sul ficou destruído após colisão com caminhão

}ARAGUÁ DO SUL - Dois
acidentes na Rua Walter

Marquardt na tarde de ontem

deixaram dois jovens feridos. O

primeiro aconteceu por volta das
15 horas, na esquina com aOlívio

Domingos Brugnago, e envolveu o

Gol placa MCZ-9152 de Jaraguá
do Sul e o caminhão Mercedes
Benz LWZ-3462, da Prefeitúra de
Jaraguá do Sul.

O condutor do gol, identificado
apenas como Vanderlei, foi
removido pelo Corpo de Bombeiros
Voluntários ao Pronto Socorro do

Hospital São José com fortes dores

tado e só disse o primeiro nome.
O motorista do caminhão,

Leonardo Pangrutz, nada sofreu e,

em depoimento às autoridades,
disse estar vindo no sentido bairro/
centro, quando passou pelo sinal
aberto, mas não conseguiu se

desviar do Gol e bateu. As

informações oficiais do acidente
dependem do resultado do laudo,
que será feito na próxima sexta

feira.
O outro fato-aconteceu por

volta das 16 horas e deixou ferido o
motoqueiro Jasson Soares Cordeiro,
18 anos, que colidiu contra um

carro. Ele foi encaminhado ao

Hospital São José, com suspeita de
fratura no fêmur esquerdo.

JoãoMurara; Marcas: Alessandro
Coelho (RAC Equipamentos),
Avacir Chaves e Ronie Lux (Lili
Modas/Recanto Modas); Gaiolas:
Carlos Vaz (Frigorífico Lagoa),
Edílson Spézia (Posto Marcolla/
Mannes Mangueiras) e Valter

Ferreira .

AApavi (Associação de Pilotos
Amadores) e a PCR Eventeâ,
organizadores da etapa, informam
que a próxima prova daCopaNo�
será nos dias 11 e 12 de setembro,
no Autódromo de Ascurra (SCl>b

Jaraguaenses entregammais d
40 armas àDelegacia de Polícih

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de
40 armas foram encaminhadas
ontem para Joinville na primeira
remessa que foi entregue pela
população à Delegacia de Polícia
Civil. O lote faz parte da

Campanha N acionai de

Desarmamento, que está

amparada pela Lei 10.826, de 22
de dezembro de 2003.

O delegado Uriel Ribeiro
informou que as armas

começaram a ser entregues no

início da semana passada e que
existem pessoas que estão se

desfazendo das coleções para

participar da campanha. "Teve
alguém que nos entregou cerca

de 20 armas que ele tinha em

casa", comenta o delegado, não
divulgando o nome conforme
está na legislação. Além do sigilo,
a procedência da arma também
não será investigada, já que o

objetivo da campanha é mesmo

tirá-las das residências.
Para incentivar a entrega, o

governo estipulou valores para
cada tipo de arma. Os revólveres
e espingardas são trocados pelo
valor de R$ 100,00, as carabinas
e pistolas por R$ 200,00 e as armas

de uso restrito, como fuzis e

metralhadoras por R$ 300,00. "As
pessoas receberão através de

depósito em conta corrente",
explica Ribeiro.

O delegado pede às pessoas
que estejam interessadas em

entregar as anuas, que liguem
para a Delegacia e agendem
uma visita de um policial para
que este receba. "Essa medida é

para evitar problemas, pois elas

Armas entregues estão sendo
encaminhas' para Joinville .�

iq
.�

podem ser flagradas durante

transporte e enquadradas co&
porte ilegal", ressalta Ribeiro

.s

comentando que até o fim do an
deve sair o decreto qu

regulamenta o porte. p
telefones da Delegacia de Políci:
Civil de Jaraguá do Sul sã�
371-0123 e o 371-0147.

°

b

IrAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP NOTAS

�MISSÃO TÉCNICA

Feira de construção civil,emPortoAlegre
o Núcleo da Construção Civil da Acijs-Apevi está organizando uma

missão técnica à 7a Construsul (Feira da Indústria da Construção Civil),
em Porto Alegre. A Feira é destinada a empresários, engenheiros,
arquitetos, decoradores, construtoras, projetistas, técnicos, lojistas,
estudantes e profissionais do segmento.Com saída de Jaraguá do Sul no
dia 5 dé agosto, às 22 horas, defronte ao Cejas, os participantes retornarão
no final da tarde de sábado, dia 7, depois de visitação à Construsul e

empresas do setor. Mais informações com Vilson ou lonimara, pelo
telefone (47) 275-7026, ou pelo e-mail vilson@acijs.com.br.

�EXPOSIÇÃO
Artista traz peçasdeGiseleBundchen
A convite da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Gutto Ferraz estará

participando amanhã, até sábado no Parque Municipal de Eventos da III

Feira de Artesanato. O convite veio da Secretaria de Produção através da
Henrieta e Rose. Gutto além de expor suas coleções, também mostrará

algumas peças exclusivas usadas pela topGisele Bündchen na campanha
da C&A.

� ROTARY CLUB

ChurrascodaSolidariedade
o Rotary Club - Jaraguá do Sul - Pérola Industrial realiza o Churrasco da

Solidariedade, com o objetivo de arrecadar recursos para destinar
a finalidades sociais, com renda revertida para as famílias carentes da
cidade.O evento será realizado no dia 07 de agosto, na Igreja SãoSebastião,
Centro, Jaraguá do Sul, ao custo de R$ 10,00 (dez reais), com salada e

refrigerante incluídos. Ingressos podem seradquiridos com HelioCanena,
pelo fone 372-9415 e membros do Rotary, ou ainda pelo fone 371-

9979.

Falecimentos
Faleceu às 2:45 de 2/8 a senhora Terezinha Sevgnani Dallagnello,

com idade de 57 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério de
Santa Luzia.

Faleceu às 9 :00 de 2/8 o senhorOttilio Deretti, com idade de 84 anos.

O sepultamento foi realizado noCemitério do Centro.
Faleceu às 9 :00 de 2/8 o senhor Pedro MartinesWilbert, com idade

de 76 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério Santa Cruz.
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DIREITOS
, ,

Cursos deCapacitação quebram
mitos e resgatam função do ECA

CELlCE' GIRARDI

.... Idéia é repassar,
conceitos orientativos

e não punitivos
do ECA e CT

JARAGUÁ DOSUl- Professores,
diretores e orientadores de escolas
de Jaraguá doSul estão participando
desde o mês passado até o dia 16
deste mês de cursos de capacitação
promovidos pelo CMDCA

(ConselhoMunicipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente). Os
profissionais da educação tem a

oportunidade de neste curso saber
mais a respeito doECA (Estatuto da
Criança e doAdolescente) e tomar
conhecimento do trabalho realizado

pelo Conselho Tutelar. Segundo o

professor de educação física -da
Escola RibeirãoMolha, PauloAbílio
Borges, o curso é importante para

que o educador reveja muitas

questões e quebre mitos sobre o

ECA. "Voltei animado do curso e

quero divulgar o ECA e acabar
com mito de que o Conselho
Tutelar é punitivo", declara o

professor que trabalha com 200

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGuA DO SUL

EDITAL N' 002/2004/PMJS

BRUNHILDE HESsE PAsOLD
Secretária de Desenvolvimento

Social e Habitação

Profissionais tentam desfazer mito punitivo do Conselho Tutelar
o

crianças da educação infantil ao
ensino fundamental. o

Quebrar mitos é o que o

Conselho Tutelar tenta fazer

continuamente. Trabalhando junto
as escolas, delegacias, hospitais e

comunidades atua através de
denúncias, São cinco profissionais

,_o

que atendem em média 350
denúncias mensais. Marci Deretti,
conselheira do CT é uma delas. (
Segundo a assistente social as

chamadas envolvem todo tipo de

situação: negligência, abandono,
maus tratos, problemas escolares e_

abuso sexual. "Como trabalhamos
através de denúncias é importante
que a comunidade seja nossa

parceira, já que não há necessidade
de identificação", anuncia

divulgando o telefone 371-0324 no
horário comercial e 190 à noite e

finais .de semana. Depois da

denúncia, os conselheiros �ão ao

local, e comprovado o abuso,
chamamos as pessoas envolvidas e

aplicamos medidas específicas. (:1'

"Dependendo do caso a criança ou
o adulto passa por programas
determinados para aquele
problema", explica a conselheira
Daniela Ruthes. Além de agir na
tentativa de soluções - já que 10%

dos casos acabam reincidindo - o

CT trabalha com a prevenção com
programas como Proerd da Polícia
Militar e Programa Cidadão da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação, com lazer,
esporte e cultura nas comunidades
de Tifa Martins, [araguá 84 e Boa

Vista.

"Carta de Jaraguá do Sul' é enviada ao Ministério da Saúde

o Municfpio de Jaraguá do Sul, através da Comissão Especial nomeada pela portaria n0337/2001, torna público para conhecimento dos interessados que
se acha aberto edital de Seleção para fins de classificação para concess�o de Auxflio Financeiro para Alunos de Baixa Renda Familiar, residentes no municlpio de

Jaraguá do Sul e que cursam Ensino Superior em Nfvel de Graduação, nos termos da Lei Munlcipal ne 2.837/2001 e suas alterações. J

'-DA INSCRiÇÃO
j , Perlodo
A inscrição para fins de seleção e classificação, dar-se-á no período de OS a 20 de agosto de 2004, na Divisão de Conselhos, em frente ao Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, em formulário próprio.
As fichas de inscrição podem ser retiradas na Portaria da PrefeituraMunicipal deJaraguá do Sul,UNERJ,UNIVILLE,ACE,FAMEG,FURB e no sitewww.jaraguadosul.com.br/
prefeitura.
2- Horário
De 2' a 6' feira, das 08h e 30min às "horas e das 13h e 30min às , 6h e 30min.
3- Requisitos
a) Ser residente e domiciliado no Município de Jaraguá do Sul, a peta menos três anos;

b} cursar Ensino Superior em Nível de Graduação;
c) não ser contemplado com beneficio similar ou outra forma de auxílio por qualquer outra instituição, inclusive crédito educativo;
d) apresentar a documentação exigida, na forma do item 4 deste Edital;
e) comprovar condição de baixa renda familiar, nos termos da Política Nacional de Assistência Social, aprovada através da resolução n0207/CNAS, de 16/12/98;

4-Documentação
a) fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;
b) resumo da matrícula da instituição de ensino e valor 'da mensalidade;
c) fotocópia das contas de água, luz e telefone (recentes - de até 6 meses);
d) se colaborador de alguma empresa, declaração do setor competente, de que não é beneficiado com auxflio na mesma;

e) declaração da instituição de ensino superior de que não concede bolsa ao aluno requerente, bem como declaração de que o mesmo não recebe qualquer outro
benefício através da instituição;
f) comprovante de rendimento do requerente e familiares - folha de pagamento recente (de no máximo 3 meses) não podendo constar férias;
g) caso o requerente ou algum familiar seja beneficiado com o seguro desemprego, apresentar cópia do comprovante;
h) caso o requerente ou algum familiar seja autônomo ou não possuir rendimento, anexar declaração disponível junto à ficha de inscrição, assinada também por
duas testemunhas

i) fotocópia da certidão de casamento;

j) fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;
k) 01 foto 3x4.

I) fotocópia do comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento de casa própria;
m) fotocópia de comprovante de pagamento de transporte(passe mensal ou recibo ou nota fiscal)

4.1 A não apresentação de todos os documentos acima relacionados inabilita o requerente ao processo.
4.2 O candidato deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela contidas, tornando-se, após a assinatura, inteiramente responsável
pelas mesmas.

4.3 As informações deverão estar preenchidas sem

rasuras.

4.4 Não poderão ser anexados documentos a ficha de inscrição posteriormente a entrega da mesma na Divisão dos Conselhos.

II - DO BENEFICIO
2.1-0 beneffcio (constante do presente Edital) será distribuldo conforme grau decrescente de necessidade, no valor de até 02 ( duas) UPMs ( Unidade Padrão

Municipal )per capita, num limite de até 500 (quinhentas) UPMs mensais, após a homologação dos selecionados classificados.

III - DAS DlsPOslÇOES GERAIS E FINAIS

1· O candidato que não apresentar a documentação solicitada será inabilitado;
2- O candidato beneficiado com o auxílio financeiro fica sujeito a prestação de serviços de releváncla comunitária, à Administração Pública, sempre que houver

necessidade, não ultrapassando o limite de 08 (oito)horas semanais.

3- O trancamento ou desistência do curso, faz com que o benefício do alunq seja extinto. .

)
4-Considerando o volume de serviço para os profissionais que compõe a COMISSÃO ESPECIAL, sendo tanto funcionários da Prefeitura que tem outras funções, quanto
estudantes que trabalham em empresas, a divulgação dos alunos beneficiados ocorrerá da seguinte forma: -Dia 25 de agosto de 2004, divulgação da listagem não

oficial, tendo o estudante o prazo de 02 (dois) dias para entrar com recurso no Setorde Protocolo (Isento de Taxa) da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no horário
de atendimento do Protocolo (Dias 26 e 27 de agosto de 2004);-Dia 03 de setembro de 2004, divulgação da listagem oficial. A divulgação das listagens será no mural
da Portaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, UNERJ, UNIVILLE, ACE, FURB, FAMEG, e no site www.jaraguadosul.com.br/prefeitura.

IV - DAS PENALIDADES:

1-Os alunos beneficiados pelo auxilio financeiro que consta da lei n0283712001, alterada em alguns dispositivos pela lei 3.291 12002, em que for constatado qualquer
irregularidade durante a seleção ou a qualquer tempo após a concessão da referida bolsa, perdem o direito ao auxílio financeiro.

Jaraguá do Sul, 30 de julho de 2004.

E para que ninguém alegue ignorar as informações acima citadas, o presente edital será afixado no Quadro Mural e publicado em resumo em jornal de circulação
local.

IRls BARG PIAZERA

Secretária de Educação

JARAGUÁ DO SUL - Médicos

ligados à Associação Catarinense
de Medicina, Conselho Regional
de Medicina e Sindicato dos
Médicos de Santa Catarina

.

elaboraram a Carta de Jaraguá do
Sul. O documento é um resumo

, de assuntos discutidos na sétima

Femesc (Fórum de Entidades
Médicas de Santa Catarina) que
aconteceu no mês de junho em

Jaraguá do Sul. Mais de cem

profissionais debateram sobre a

Classificação Brasileira Hierar

quizada de Procedimentos
Médicos, considerado defasado

(de 1996) e o número elevado de
escolas de medicina consideradas
sem qualificação. Dentre os pontos
defendidos na carta estão à justa

remuneração dos trabalhos

médicos, apoiando pagamento para
plantão e sobreaviso. A classe apóia
também a implantação de
diretrizes curriculares nacionais do
curso de graduação em medicina,
defendem a avaliação permanente
dos cursos oferecidos no estado,
avaliação abrangente durante o

curso, defendem o aumento do
número de vagas para residência'
médica e pós-graduação, com a

compatibilidade das vagas

disponíveis com as oferecidas e

urgente implantação de Programas
de EducaçãoMédica Continuada.
A carta foi enviada para o

Conselho Federal de Medicina e

para o Ministério da Saúde. "Este
documento se junta a outros para

que este assunto entre em debate e

consigamos melhorias para nossa

classe", defende o presidente da

Associação Médica de Jaraguá do
Sul, Antônio Carlos Scaramello.

FATOS

• O 70 Femesc foi realizado

nos dia 4 e 5 de junho em

Jaraguá do Sul e reuniu

mais de cem médicos de
Santa Catarina.

• A 8a edição do Femesc

acontecerá em

, Florianópolis, com data a

ser definida. '

ALEXANDRE BaGO

r
,

Carta de Jaraguá do Sul apresenta resultado das discussões da classe médica ocorrida em junho
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AUTOMOBILISMOESPORTIVAS

Tempo bom leva grande
I

público ao Autódromo
.q
11

H

16
jb

Quinta-feira - 05/08

Botafoqo x Juventude
-=�-.,.....;,.-". ...,------::=Cruzeiro x Internacional

São Paulo x Vitória
���----�--�----�--- ----------

JULlMAR PIVATTO

� Sexta etapa da

Copa Norte de
Velocidade
reuniu 60 pilotos

110 Internacional38

35
34 Fluminense
33 140 Vasco

a...;;:;_;;;:=�----__'-";'3"';;2-- Corinthians
31

}ARAGUÁ DO SUL - O bom

tempo e a promessa de boas disputas
levou cerca de quatromil pessoas
ao Autódromo Jaraguá Motor

Clube, no último fim-de-semana.
Sessenta pilotos participaram da
sexta etapa da Copa Norte de
Velocidade naTerra, disputada nas
categorias Kart Cross, Fórmula
Chevrolet, Street Car Trações
Traseira e Dianteira, Gaiolas e

Marcas, esta última específica com
carros que estão no Campeonato
Catarinense.

Os três primeiros colocados de
cada categoria foram: Kart Cross,
JairMessias, RomirRoeder (Hobby
Máquinas) e Dorival Sem; Fórmula
.Chevrolet: CésarJúnior Barp, José
Aldo Jacinto e Anderson de Souza

(Me't.8.nica Picú}; Street Car
Tração Traseira: João Carlos
Tambozetti (Terraplanagem
Tambozetti), Luiz Carlos Mannes

Provas foram acirradas desde os treinos que aconteceram na tarde de sábado

(Magna Logística) e Carlos

Dequech (Dequech Alimentos).
Já na categoria Street Car

Tração Dianteira, os três primeiros
foram: Paulo Krutzch (ForlinCarl
Cerâmica Krutzch), Cristiano Rosa

(Mec, Zezinho/Rozzaco Pneus) e

JoãoMurara; Marcas: Alessandro
Coelho (RAC Equipamentos),
Avacir Chaves e Ronie Lux (Lili
Modas/Recanto Modas); Gaiolas:
Carlos Vaz (Frigorífico Lagoa),
Edílson Spézia (Posto Marcolla/
Mannes Mangueiras) e Valter

Ferreira. I

AApavi (Associação de Pilotes IAmadores) e a PCR Eventeã,
organizadores da etapa, informam
que a próxima prova daCopaNo(te
será nos dias 11 e 12 de setembro,
no Autódromo de Ascurra (SC).h

Jaraguaenses entregammais d�
40 armas àDelegacia de Polícia

Acidentes naWalterMarquardt
deixaram dois feridos ontem

ALEXANDRE BOGa

}ARA:GUÁ DO SUL - Cerca de
40 armas foram encaminhadas
ontem para Joinville na primeira
remessa que foi entregue pela
população à Delegacia de Polícia
Civ il . O lote faz parte da

Campanha N acionai de

Desarmamento, que está

amparada pela Lei 10.826, de 22
de dezembro de 2003.

O delegado Uriel Ribeiro
informou que as armas

começaram a ser entregues no

início da semana passada e que
existem pessoas que estão se

desfazendo das coleções para

participar da campanha. "Teve
alguém que nos entregou cerca

de 20 armas que ele tinha em

casa", comenta o delegado, não
divulgando o nome conforme
está na legislação. Além do sigilo,
a procedência da arma também
não será investigada, já que o

objetivo da campanha é mesmo

tirá-las das residências.
Para incentivar a entrega, o

governo estipulou valores para
cada tipo de arma. Os revólveres
e espingardas são trocados pelo
valor de R$ 100,00, as carabinas
e pistolas por R$ 200,00 e as armas

de uso restrito, como fuzis e

metralhadoras por R$ 300,00. ''As
pessoas receberão através de

depósito em conta corrente",
explica Ribeiro.

O delegado pede às pessoas

que estejam interessadas em

entregar as armas, que liguem
para a Delegacia e agendem
uma visita de um policial para
que este receba. "Essa medida é

para evitar problemas, pois elas

É UM SUPER PÁSSARO
QUE FAZ AS

COMPRAS DA CASA?

Armas entregues estão sendo
encaminhas' para Joinville .�

iq
.1>

podem ser flagradas durant€l

transporte e enquadradas co&
porte ilegal", ressalta Ribeiro

.s

comentando que até o fim do en
deve sair o decreto qu

regulamenta o porte. O
.,

telefones da Delegacia de Políci:
Civil de Jaraguá do Sul sã�
371-0123 e o 371-0147.

Gol de Jaraguá do Sul ficou destruído após colisão com caminhão

tado e só disse o primeiro nome.
O motorista do caminhão,

Leonardo Pangrutz, nada sofreu e,
em depoimento às autoridades,
disse estar vindo no sentido bairro/

. centro, quando passou pelo sinal
aberto, mas não conseguiu se

desviar do Gol e bateu. As

informações oficiais do acidente

dependem do resultado do laudo,
que será feito na próxima sexta

feira.
O outro fato. aconteceu por

volta das 16 horas e deixou ferido o

motoqueiro Jasson SoaresCordeiro,
18 anos, que colidiu contra um

carro. Ele foi encaminhado ao

Hospital São José, com suspeita de
fratura no-fêmur esquerdo.

}ARAGUÁ DO SUL - Dois
acidentes na Rua Walter

MarqiJardt na tarde de ontem

deixaram dois jovens feridos. O

primeiro aconteceu por volta das
15 horas, na esquina com a Olívio

Domingos Brugnago, e envolveu o

Gol placa MCZ-9152 de Jaraguá
do Sul e o caminhão Mercedes
Benz LWZ-3462, da Prefeitura de

Jaraguá do Sul.
O condutor do gol, identificado

apenas como Vanderlei, foi
removido pelo Corpo de Bombeiros
Voluntários ao Pronto Socorro do

Hospital São José com fortes dores
nas costas e escoriações genera
lizadas. De acordo com os bom
beiros, omotorista estava desorien-

HÃO! É (f) MEU

JiIt!llPfSlllWJIJIJ
São pais que criam sozinhos seus filhos, que fazem o papel
de mãe, que superaram super crises e muito mais! Nós
queremos saber o que seu pai faz de suuuuper! Escreva-nos
gente contando essas histórias, que serão publicadas em
páginas especiais durante o mês de agosto.
ESCREVA PARA: .

• redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
• fax 276 3258, ou ainda,
• Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 246 - Centro - Jaraguá do Sul

CORREIO DO POVO
PltÓUGc&d.:r�1919

Ir=-
,
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'1/S'
João Alberto Matos Fadul
Edemilson Varela
José Severino dos Santos
Williams Bassani
Gilberto Venturi

Diogo Paupitz

'2/S'
Marcos Welke
Ângela Maiochi
Pedro Bonein
Gerson Wolf
Susana Lemes Formigari
lolanda Hauffe
Wilson Mayer
Ana Carolina Voigt
Teresa Bertoldi
Andressa Foppa

'3/S'
Luciana Wodzinsky
Jéssica Ap. Flores
Valdeci Kekis
Luan Bortolini da Silva
Matheus Ruysam
Patrícia Vieira
Odivaldo Bennert
Maria Verch
Alexandre H. Yamashita
Paulo Vitor Sauer
Lídia Medeiros
Leonildo Francisco Ribeiro
Waldir lanegitz
Greice Kelly Wittkoski
Daniele Nunes
Marlene Theiss
Renato Luz
Paulo Vítor Sauer
Waldemar Bruch

'4/S'
Adriana Ivete Zuse
Luis Catafesta
Darci Wille
Matilde Balock Stahl
Elaine Keunecke
Adir Valentini
Adalberto Pereira
Elenor Elert
Vanderlei Rosa
Odir Fernando Moglich

'S/S'
Eliane Koehn
Manoel Domingos Muller
Julio César Siewerdt
Maria S. Mayer
Amanda Risso
Tãnia J. B. Carvalho
Hionis 'Maria H. Wittkoski
João Vasel
Julia Helena Moeller
Gentil Luiz Marció
Vilso Greiner
Orjana Bublitz
Amarildo Giacomozzi

'6/S'
Victor Bauer
Laura Safanelli
Francisco Bassani
Elvira Halsin
Camila Bertoli
Adirlene Kõhn
Franciele Hedler
Isaumir Reitz
João Batista da Costa
Marilene Voigt
Adalberto Caetano da Silva

ODAIR FABIANO BOS:
Norberto Kuhnen
Neto e Elaine de

Mira uniram-se aos

laços do matrimônio
dia 17/7, na Capela
Nossa Senhora do

Rosário, ea
recepção foi no

Baependi

Casam-se neste sábado,
dia l na Capela Santos

Anjos,Vandro
Melchioretto e Elaine
Tomaselli. Após a

celebração os

convidados serão

recepcionados na Arweg

No dia 28/7 o casal
Aldo e Ana Moretti

Pavanello
comemoraram Bodas
de Prata. Na foto as

filhas Ana Paula(Dl e
Elisa. Felicidades!

comemoram no

dia 24/7, Bodas
de Prata. A

celebração e a

festa foi no
Vierense com a

presença de

Parabéns para Karlan Butzke que
completou 18 anos no dia 1.

Feleicidades é o que deseja sua

namorada que te ama Scheila G.
Schneider

PARABÉNS
Maria Alice Raduenz aniversariou no dia 31/7. Quem manda os

parabéns é a sogra Alzira e familiares,

Aproveitando as

férias, Salete '

Walz foi matar as
saudades do

primo Diego
Djones

Brandenburg
que faz

especialização
em Pneumologia

Pediátrica no

Hospital CRF EI
Pinoem

Santiago, no
Chile

ANIVERSÁRIO
Hilário Lido Schiochet aniversaria hoje, dia 4, Ele exerceu o cargo
de Escrevente Juramentado do Tabelionato de notas e reqistro"
de imóveis da comarca de Jaraguá do Sul, no ano de 1950.

·!·NOVIDADE
Inaugurou em Jaraguá do sul mais uma nova opção em cama,

mesa e banho é a Sweet Home, situada na Rua Dorninqos
Rodrigues da Nova, 370, no centro. Vale a pena conferir!

·!·FESTA
,

Acontece no dia 15 de agosto na Igreja Nossa Senhora da Glória,
em Massarndubinha a tradicional festa, Que neste ano

comemora 75 anos de fundação. Muitas atrações são

prometidas para a festa que começa já na sexta, dia 13, com a

Santa Missa e termina no domingo dia 15 com tradicional Soirée
a partir das 19 horas, a animação ficará por conta do Grupo
Corpo e Alma, do Paraná. Não percam.

Garfield: O Filme
15:45 -17:30 -19:15 - 21:00

formanda do curso deOdontologia
pela Universidade Federal de Santa
Catarina. A colação de grau foi na
sexta-feira, dia 30 em Florianópolis

Cazuza: O Tempo Não Pára
14:45 - 16:45 - 18:45 - 20:45'7/S' Na foto a equipe da Fundação Cultural,juntamente com o grupoTitãns,

Rode de Borba queanimaram o aniversário da cidade. Da esquerda para direita:
Bruna Neumann Vanderleia,Toni Belloto, Sergio Brito, Paulo Miklos, Branco

LS_o_n_ia_M_a_c_h_a_do __J Mello, Daniela, Victor, João Carlos,Mara, Rafael e Marilene
Homem Aranha 2

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