
N° 5.151 I R$ 1,25
_.�-'------'-------��---------------_.

VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 -1922 • ARTHUR MÜLLER .11923-1936 • HONORATO TOMELlN 11937 - 1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMÚCKEL 11958 - 2004 .VVONNE ALICE SCHMOCKEL 12005

CONTRA-ATAQUE

Itamar chega hoje para
urna nova fase no Juventus

- PAGINA 7

A cancela eletrônica recém instalada na passagem de nível da Rua Reinaldo Rau tem irritado os motoristas: um dos

braços não levanta.Ontem deman�ã o pr:oplemasé,lúsou mais um congestionamento e muita reclamação. - PÁGINA6
. J -
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Gotas e injeção
•

para prevenIr

gripe e a pólio
.

P prefeito e pediatra
:i Moacir Bertoldi fez as pri
�eiras aplicações, (foto)
das vacinas contra a gripe e

a poliomielite. A prefeitu
.

ra investiu R$ 120mil para
a compra da antigripal. Os
pais precisam autorizar

I

que os filhos sejam va-

- PAGINAS

Falcão encontra com ministro
dos Esportes para falar da Arena

Um dia depois de o governador Luiz Henrique ter

confirmado os R$ 5 milhões do Governo do Estado para
a obra, uma comitiva de Jaraguá do Sul se reúne hoje em
Florianópolis. com- o ministro dos Esportes, Agnelo
Queiroz, para tratar dáconstrução da ArenaMultiuso e

da realização do Mundial Interclubes de Futsal 8:no que
vem. O melhor do mundo, Falcão, acompanha. o
secretário municipal de Esportes, Jean Leutprecht, e o

diretor de esportes da Malwee e também vereador Cacá
Pavanello. - PÁGINA 7,LlNHA DE FUNDO
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• Quinta-feira
de sol, nebulosidade

................ -.: variável compancadas
isoladas de chuva

• Sexta-feira
de sol, nebulosidade
variável sem previsão
de chuva

EXPORTAJARAGUÁ

Lançamento do programa em

julho pode trazer o ministro

O ministro do Desenvolvimento, Luiz- Fe'rnando
Furlan, de've fazer o lançamento do Exportalaràqué no

dia 21 de julho. Ontem foi realizada reunião
preparatória no Centro Empresarial.' - PAGINA6

Cerca de 740 professores e diretores de escola da

região participaram ontem no Parque Malwee de um

curso de capacitação, em que foi discutida a avaliação
dos alunos da rede pública. _ PAGINA6
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Cara-metade
A Lei de Exigência Fiscal

tem como mérito o combate
à sonegação e de garantir o

controle nas vendas com

cartão de crédito. Sabe-se

que muitas transações
comerciais são feitas sem a

nota fiscal - fruto da: má-fé
do lojista e da indiferença
do consumidor. No primeiro
caso, para garantir um lucro
a mais; no outro, por pura
falta de informação sobre o

, impacto da nota fiscal no
cotidiano da população.
Ainda que tenha trazido

há de se convir que a nova

lei busca regularizar a

situação e corrigir possíveis
distorções no recolhimento
do imposto devido. Por outro
lado, a exigência, fiscal
penaliza os comerciantes

sér.ios e honestos, que

sempre emitiram o cupom
fiscal. Mais uma vez os bons'

paga� pelos maus,

brou que os lojistas do Esta
do não foram ouvidos e que
à Receita Estadual se nega
a negociar com os lojistas
novos prazos. "Mais uma vez,

o comércio é obrigado a

gastar para' cumprir uma

legislação burocrática e

autoritária". Schroeder
informou que 90% dos
comerciantes do município

�, Muitas transações comerciais são feitas
sem a nota fiscal « fruto da má-fé do

,

lojista e da indiferença do consumidor

inconvenientes para o 'aproveitando um ditado
comércio, a decisão da bem popular. A partir do
Secretaria Estadual de momento que o comércio se

Fazenda é acertada. O adequar às novas regras,

tempo "Se encarregará de voltará tudo ao normal, sem
aparar as arestas e contor- ne�huma seqüela.
nar as objeções. Não obstante, as críticas

Neste primeiro momen- e os reclames dos comer

to, a fiscalização prejudica, ciantes em relação à impo
além dos lojistas, os cons- siçâo da lei são até perti
umidores, que estão 'impe- nentes. O presidente da
didos de comprar com o CDL de Jaraguá do SuJ,
cartão de crédito. Todavia, ,Waldemar Schroeder, lern-

FRASES

estão de alguma forma

irregulares em relação à lei,
o que levou os fiscais do
Estado a lacrarem várias

máquinas de cartão de
crédito.

Todavia, vale lembrar

que a Lei de Exigência Fis

.cal, que obriga o comércio

a emitir cupom fiscal inte

grado ao estrato de compra
com o cartão de crédito,
está em vigor desde 2002. E

QUINTA-FEIRA,2 de junho de 2005

que, neste período, a

maioria dos comerciantes
deram de ombro e prefe - .

riram apostar que a lei "não
ia pegar". Mas pegou e os

pregou uma peça. Nem

.

mesmos os constantes ape
los dos lojistas e as interven

ções do deputado Dionei da
Silva conseguiram sensibi-

.

lizar a Receita Estadual,
que promete intensificar a

fiscalização.
A adequação à nova lei

- homologação de emissão
do cupom fiscal e atuali

zação da transferência ele
trônica de fundos - exigirá dos
comerciantes investimentos

de R$ 3 mil. Há outros casos

menos complicados, mas que
também têm. dado dor de

cabeça aos lojistas. No frigir dos
ovos, percebe-se que faltou
convocar o bom senso para
mediar o debate, o que evitaria
a confusão instalada e a

desinformação do distinto

público.
/

I/Essa é uma decisão do presidente Lula. Se o presidente decidir fazer uma reforma os

nossos carqos estão à disposição dele, sempre estiveram':

• Do ministro da Fazenda. Antonio Paloccl,' rechaçando a idéia de 'renúncia coletiva dos ministros apresentada pelo secretário de
1

• •

Comunicação de Governo, LuizGushiken, para'fecilitar'urna futura reforma ministerial. .

):.r j, �. '\' l!' • /"
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I Fatos & Pessoas I
. Fernando Bond

LHS/'dinossauro"
da política brasileira

Medidas de emergência
LHS enumerou para os jornalistas algumas
medidas que considera irreversíveis para
devolver a dignidade ao exercício da política no

país: campanha eleitoral de 45 dias; 12
programas na tv, sendo três deles ao vivo;
debates ao vivo, obriqatóríos.sob pena de
cassação da candidatura no caso de não

comparecimento; registro público das

campanhas: e, /astbutnot least, fidelidade
partidária.

Ao se definircorno um "dinossauro" da

polítlca brasileira na coletiva que
concedeu na terça a mais de 50

jornalistas, o qovemador LuizHenrique
estava se referindo principalmente aos

'princípios que foram sendo deixados

pela classe política ao longo dos

últimos 20 anos em que se constrói a

redemocratização. Princípios como a

fidelidade partldárla.o cumprimento de
acordos e a regra básica de que a coisa

pública está acima de interesses
, pessoais ou partidários. Para ilustrar a

sua desilusão com a classe da qual faze
parte, LHS reproduziu um diálogo que
teve com Dr. Ulysses Guimaràes à

época da formação do Congresso
Constituinte para elaboração da

Constituição de 1988. LHS disse a,

Ulysses quando viu a relação dos,
parlamentares escolhidos pelo
eleitorado para a tarefa: "Esta 'nornlnata
do Congresso está muito ruim': No que
respondeu o Velho Timoneiro: "Não
tenha ilusões, meu caro. Pior que esta,
só as próximas'; Dr. Ulysses, se estivesse

vivo, estaria até hoje lamentando o

próprio vaticínio.

Vira-casacas
o deputado Paulo Bauer, que se filia no
PSDB dia lOcam festa na Expoville,
entra para uma interessante estatística
do troca-troca de partidos no Congresso
Nacional: ele será o qüinquagésimo
deputado da bancada tucana, que no

começo da legislatura tinha 70 federais.
E vai diminuir a .bancada pefelista de 60

para 59, num partido que fez 84.

deputados federais em 2003. Como se

vê, os srs. parlamentares encontraram

"defeitos" no PSDB e no PFL não "viam
nos 8 anos de Governo FHC.

Bate-pronto
Questionado pelo Correio do Povo sobre a

declaração do ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, de que "dificilmente as Parcerias
Público-Privadas vão sair neste Governo"o
presidente da SC Parcerias, Vinicius Lummertz,
foi curto e grosso:"Bom, mas o que é que sai'
neste Governo Lula?" Lummertz é o

responsável, por parte do Estado de Santa

Catariná, pela estadualização da BR-280.

Comunicação falida
Deu ontem no "Informe Político" do

jornal "Diário Catarinense'; sob o, título
"Van da Alegria": "Virou motivo de piadas
o material liberado pela assessoria de

imprensa da prefeitura de Jaraguá do

Sul, com o "balanço" da viagem de duas

semanas do prefeito Moacir Bertoldi

(PL). Comitiva de sete pessoas, entre
elas o ex-deputado Eni Vol�olini, visitou
inúmeros ministérios e órgãos de

goVerno, em Brasília. Na volta, uma
Chevrolet Meriva foi alugada e usada em

roteiro que incluiu. oito cidades. A certa

, altura se pode ler que, na Secretaria
Nacional de Segurançà Pública, Bertoldi
e cia souberam o seguinte: o primeiro
passo para implantar a gUarda municipal
na cidade é retirar um formulário

Malas prontas
'o governador Luiz Henrique, o secretário da

Articulação Internacional, Roberto Colin, e
comitiva viajam domingo para missões no
Canadá e Estados Unidos. Oprincipal objetivo é

promover a inserção de Santa Catarina nos

países e identificar possibilidades de incremen

to na relação comercial com o Estado. No

Canadá, serão apreciados os temas nos quais o
país tem excelência, principalmente, de acordo
com Colin, em relação a governo eletrônico,
pólos tecnológicos, educação à distância.

disponível na Internet!': Sem
comentários. fbond@ibestcom.br

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 I Caixa Postal 19 I Centro I
Jaraguá do sor. 5C I TelA7 371·19191 Fax 276·32581
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cromoarte@terra.com.br I graflcacp@terra.com.br
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Conselhos

Muitas pessoas ainda trazem

consigo a antiga idéia de que a

prefeitura é um órgão distante da

população, um órgão a que só se

tem acesso para sé fazer uma

reclamação quando algo não vai

bem. Essas mesmas pessoas vêem
como uma possibilidade irreal ser
ouvido ou consultado por órgãos O?i911

que tem o poder de decisão. Outras esperam tud(5l��
poder público e talvez não tenham percebido que
este conceito tem mudado em nossa sociedade n3j
últimas -décadas e nosso município não fugiu a essa!

transformações.
Na verdade nos esquecemos, ou até mesmo

sabemos ainda a extensão que tem a palavra
democracia ; que nela o governo é do povo, e que
por isso adquiriu hoje o direito de ser ouvido e p�
participar das decisões de seu município, ,

Poucas pessoas de nossa sociedade sabem que
Jaraguá do Sul possui atualmente dezoito conselhos
- entidades incumbidas de cuidar de intere:S:sf I

COmuns; alguns modernizados, outros recentemente

criados, que presentes em uma socieq�e
organizada," consciente. e acima de tudo soli��la
como a nossa, tem trazido benefícios reais �
palpáveis para um considerável universo de pes$6��

Os conselhos hoje trazem a possibilidadê,ffie
integração da comunidade com a prefeitura,
possibilitando ao munícipe a oportunidadqze
opinar, reivindicar, ver suas idéias serem levadasre'
consideração e suas sugestões se concretizandeçe r

forma funcional, eficiente e ágil. 1 umis
I

.
O Conselho da Mulher, por exemplo, t�H<�Q

função de conscientizá-la de s�� valor e al�!:t:�l�\ :
para situações discriminatórias a que se vê suj5ill� ��
cotidianamente. O Conselho da Ct;ianç:;ldlii �a
Adolesce_nte 'igualm�nte, pretende trazer patlP'3i et'�populaçao os reais .problernas enfre ntadoí

Principalmente pelos mais carentes. 'J;jl,jl II- 'DEli' (O Conselho do Meio Ambiente, tão im,por��nbej p'
num momento de crise ambiental mundi�l:;dQI b

Con�e�h� da Defesa Civil, hoje tão atuante �m n�sP�1 �I
mumcipto. O Conselho de Entorpecente, onenba!il� V

pais, educadores e população em geral para este gfS:lJ.& r
problema social e de saúde pública. O Consel����j �,
Alimentação Escolar, trazendo a preocupaçãoJfl�, �
a integridade física de nossas crianças. JllJ�j �

Citamos alguns dos Conselhos, mas ressalt(l.Th1,(jl§./ �
total importância de todos, indiscriminadamemé 1\
Queremos com isso salientar que a função,;<lõ� t
conselhos é deliberar coletivamente depois de m_�lt, \discussões e debates, preservar os interesses coro •
e manter um canal aberto de comunicação entrf a I

, ,'A" ,I
população e o poder público municipal, mosUi!\IlIi'� r
à comunidade que é possível não apenas criticar mas i
colaborar 'com a administràção pública. i!AI I

É importante que o cidadão saiba que/§l� 1
,1 I

juntamente com a prefeitura, é quem gerencia a.c@�a; 1

pública e isso é ter consciência de cidadão. Colt;l:9!,
isso em prática é exercer a real cidadania; pardci��lfJ;lI!" Yl
efetivamente da vida comunitária e não apel(-as �8ff�
presente nela.

'

l> r,l1;1Ressaltar a importância dos conselhos só refq��
o desejo de nossa administração em ser parceirirda;
comunidade e ter com ela uma relação participat-i��,
e integrada ;criar com ela um elo para juntos lutarnY�!jr;IZJ

pelos problemas sociais que enfrentamos e v�r;(�q:1agravados naturalmente com o crescimeD;:t,�5J�
progresso de nossa cidade e juntamente com �ta
comunidade buscar a humanização de que nq>ss�,
d d ,,10"[ci a e precisa. "J,; ,

.t

:,)l()11<
, ,�;;u I

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escre\(�i��"
quintas-feiras nesta coluna' !;,Ji1i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA,2 de junho de 2005

" Ensaiando vôo
Nos bastidores da política, comenta-se

que pefelistas da região estão de malas

rontas para acompanhar o deputado
P, "

Bauerrumo ao ninho tucano. Os

s negam a debandada e se

am seguros em relação aos

igionários.
há mesmo motivos para

pações. Afinal, no plano nacional,
PSDB se confundem e qualquer

tldança será apenas de posição, e não
bí;!sij de lado. A coisa pode se complicar nas
0;1511 eleições do ano que vem, no Estado,

[olHo q§?}'Dfmesmo só no primeiro turno.

� Bolsa-família
o programa do governo federal
atende 1.153 famílias em Jaraguá do

Sul, que recebem mensalmente entre

RS 50,00 e RS 95,00, num total de RS
60.628,00. Na agência da Caixa
Econômica Federal, existem 176
cartões de benefícios à disposição das
famílias cadastradas no município.
Em Guaramirim, 177 famílias são
atendidas pelo Bolsa-família. Em

Corupá, 92, Schroeder 65 e

Massaranduba 57. Também nessas

cidades muitas famílias não retiraram
os cartões na Caixa.

Alerta

POLíTICA

A Ujam (União Jaraguaense de

Associações de Moradores) está

promovendo campanha entre as

afiliadas para que cobrem dos

vereadores a aprovação das prioridades
apontadas na discussão do PPA (Plano
Plurianual). Entre elas, transporte
coletivo, saúde - mais médicos nos

postos - e pavimentações de ruas.

O temor é que oPPA não seja cumprido,
como sempre acontece. Aliás, os

orçamentos públicos não passam de

peça de ficção, já que não são

imperativos, mas sim autorizativos.

� O meu Deus
A história está sendo contada como

piada. Dizem as más línguas que ao

visitar a Secretaria Nacional de

Segurança Pública, em Brasília, onde
foi buscar informações para a criação
da guarda municipal de Jaraguá dó Sul,
a comitiva jaraquaense, chefiada pelo
prefeito Moacir BertoJdi (PL), descobriu
que o primeiro passo para implantação
da corporação é a retirada do
formulário disponível na Internet.
Ou seja, foram à Capital Federal para
descobrir que os trâmites podem ser

feitos por aqui.

� Punidade zero
Apesar de ter se tornado crime

inafiançável pela lei 9.455/97 - que prevê
pena de um a 16 anos, podendo ser

aumentadas em um terço ou um sexto,
caso seja cometida por agentes públicos
- a tortura no Brasil segue impune.
Há uma infinidade de denúncias que

;.

esbarram na burocracia ou que são

rejeitadas pelos órgãos responsáveis
pelas investigações, mesmo sendo

comprovadas por testemunhas e

documentos. O Estado continua sendo
o maior violador dos direitos humanos,
infelizmente.

que 91 ijJ
! na! 2í)f1'

essa!

klNA TOMASELLI

�nte

�e J1presidente estadual
;�i� I 8i�FL discute eleiçõesIS e 9;> i

6�� . Q,�ve tratar da saída
eiBauer do partido

:;j;ARÀGUÁ DO SUL - Pela

e�"(in.da vez este ano, o

r�isJi�ente estadual do PFL
ImjB ,aimundo Colombo se reúne

hff�q
I

rAideran�as do partido em

Jge ar1g\l� do Sul para reforçar sua
�ffb J a1!atdatura ao Governo do
�il� sr�at: Em fevereiro, Colombo,
lrJ& faíhb13@ prefeito de Lages, e a

aj� �l!_�c!l1;iva estadual já estiveram

lol r�,ot�dade, junto com o

Jj,jJ presidente nacional do partido,
I

)"11 penador Jorge Bornhausen. O
Ilte 1 Jlr c'

..

ilbj fe,R,u��do federal Paulo Bauer
&dr, Italnbem participou do primeiro
SpJ)1 �IÍli&íí'tro e agora que saiu do
Id �iijificlj):deve ser uma das "pautas"
i'íl.& ��I1W�ima reunião.
�a I Bi9(�?contro será na próxima
GJ11 feIFt�-teira, 7, a partir das 19h30
lfA. ra elí.urrascaria Pavanello e,

ug1 regundo o presidente do
§I� r�r�if6rio de Jaraguá do Sul,
!�" �a1:dilr Bordin, atende uma

.�� �qJ!s:!tação do próprio presidente

REFORÇANDO A CANDIDATURA

estadual. Bordin acredita que

sejam discutidas as eleições do
ano que vem, reforçando a

candidatura de Colombo como

governador, além de serem

repassados outros encami

nhamentos aos prefeitos, ve
readores e integrantes de
executivas da região.

Sobre a saída de Paulo Bauer
do PFL consumada na segunda
feira, para ingressar no PSDB,
Bordin acredita que o assunto

também será discutido. Na

opinião do presidente do Diretório
do PFL, a desfiliação do deputado
representa "uma perda
considerável", inclusive por ser o
único deputado federal do

partido na região e eleito commais

de 11 mil votos em Jaraguá do
Sul. "Mas o trabalho continua",
emendou.

Da mesma maneira, Bordin
disse que o deputado esclareceu
em reuniões os motivos do
afastamento, que foram

"compreensíveis". "Fizemos um
apelo para que ele (Bauer)
ficasse, mas existiam problemas
de desavença com pessoas da
executiva estadual", revelou.
Outra preocupação de Bauer,
explicou o presidente, era com

relação à reeleição, como o

j Comissão de Finanças aprova

8"aimundo Colombo vem pela parecer de Dionei à LDO

9Í1;
.

,

/,,�gunda vez no ano a Jaragua
Ilorl:

município.
De acordo com a vereadora

Maristela Menel (sem partido) " até

o .fina] do ano passado a Brasil

Telecom, através de ofício enca

minhado ao seu gabinete, se

comprometeu em instalar telefones

públicos no Alto Garibaldi, no
Ribeirão Garibaldi e no Rio da Luz
Vitória. A empresa justificou no

ofício que "para as localidades com

população entre 100 e 300 habitantes
está previsto atendimento coletivo,
através de telefonia de uso público".

Para a GVT atuar no muni-

cípio um dos requisitos é ser

"adotada" por uma grandeempresa.
Será marcada audiência com

representante dasGVT, daAcijs, da
Câmara e com o prefeito Moacir

Bertoldi, para viabilizar os serviços de
telefonia nestas localidades.

Colombo: amenizando a situação do PFL na região com a saída de Bauer

próprio deputado revelou ao

Correio esta semana.
O presidente do PFL

lamentou ainda o afastamento
de Isaura da Luz Silveira, que vai
sair do partido para continuar
assessorando Bauer no PSDB.
"Ela sempre nos apoiou e se trata

de outra perda, pelo conhe-

cimento que ela tem em política
e dentro do nosso partido. Mas
vamos repor estas peças, porque
as pessoas mudam e os partidos
continuam", disse. Ele informou
ainda que o partido procura uma
sala para transferir a sede, que
funcionava numa sala ao lado do

gabinete do deputado.

Juiz suspende decisão que tornou
inelegíveis Rosinha e Garotinho

RIo DEJANEIRO - O juiz doTRE
(Tribunal Regional Eleitoral) do
Rio de Janeiro, Márcio Pacheco
de Mello, concedeu ontem efeito

suspensivo à decisão da juíza
Denise Appolinária, da 76ª zona
eleitoral de Campos (RJ), que
tornou inelegíveis por três anos o
presidente regional do PMDB,
Anthony Garotinho, e a

governadora do Rio de Janeiro,
Rosinha Matheus, envolvidos no
processo eleitoral da cidade.
Os dois foram acusados de abuso
de poder político e econômico e

compra de votos. A decisão do

JUIZ beneficia também o

candidato derrotado do PMDB
à Prefeitura de Campos, Geraldo
Pudim, em 2004.

Com a decisão do TRE,
Garotinho e Rosinha terão direito
de se candidatar em 2006, quando

haverá eleições para presidente,
governadores, deputados e

senadores.
Ontem o ex-governador reto

mou o trabalho de'Comunicação
que vem fazendo para a futura

campanha. Garotinho já tem um

jornal mensal no Rio, que agora
deverá ser semanal.

MULTA - A juíza Denise

Appolinária tornou inelegíveis a

governadora do Rio e o presidente
regional do PMDB no último dia
13. A decisão, de primeira
instância, era retroativa a 2004.
Além das punições, a juíza, que
analisou outros 12 processos de
crime eleitoral envolvendo outros

políticos, aplicou multa de 50mil
Ufírs (Unidade Fiscal de

Referência) aGarotinho e 100mil
Ufirs a Rosinha. Cada Ufir

equivale a cerca de R$ 1,06.

encaminhar explicar àComissão de
Finanças e Tributação o Anexo de
Riscos Fiscais, ausente no projeto;
encaminhar proposta de

enquadramento do projeto na LRF,
no que diz respeito ao equilíbrio
orçamentário; explicarosmotivos que
levaram à redução do valor da
Receita Líquida Disponível,' no
exercício financeiro de 2004; e

, debaterapropostadoMPdo aumento
, do limite percentual do duodécimo.

Além disso, o relatório pede que
se abra o prazo para a apresentação
de emendas ao projeto de lei, entre os
dias 4 e 17 de junho, até às IShoras.
As emendas deverão ser entregues à .

Comissão em três vias e em disquete
flexível. Também solicita que a

CoordenariadoOrçamento :&tadtial
Regionalizado elabore e disponibilize .

na página eletrônica da Alesc, até o
dia 3 de junho, os formulários para
emendas à Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

FWRIANóPOlJS-AComissão de

Finanças eTributação aprovou nesta
quinta-feira o parecer preliminar do
deputado Dionei da Silva (PT),
relator do projeto PL nº 105/05, de
origem governamental, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da LeiOrçamentária para
o exercício financeiro de 2006. O
relatório aponta duas faltas em

relação ao cumprimento da Lei de

Responsabilidade Fiscal, no que trata
do equilíbrio entre receita e despesa e
também da exigência do anexo de
riscos fiscais.

O parecer aprovado cita também
problemas encontradosnaquestão do
Conceito de Receita Líquida
Disponível, que serve como cálculo
para fins de repasses financeiros aos

poderes, órgãos e entidades doEstado.
No que se refereàs participações per
centuais dos poderes, o relatorsugeriu
que aAssembléia Legislativa aprecie
demanda do Ministério Público de
Santa Catarina sobre o aumento do
duodécimo sobre a Receita Líquida
Disponível. Dionei recebeu, na

. seoiana passada, um ofício do
Ministério Público, solicitando
aumento do percentual para a

instituição, dos atuais 2,9%paÍa3,4%.
Os deputados membros da

Comissão aprovaram os

encaminhamentos propostos pelo
relator, que também solicitou a

convocação do secretário do
Planejamento, Orçamento eGestão
para participar dt reunião no dia 15
de junho. Caberá ao secretário Dionei: acertando falhas

��resas e vereadores buscam
�� �l�ção parabairros sem telefone
as I �hJll 1

.

I
I ]ARAGUÁ DO SUL - GVT de [oinville para atuar no

� �e:p�esentantes das empresas
sal, I lli0ce Claro, o chefe de telefonia
�,I ��cf:��feitura, Joaquim Alberto

� H1(};lIlgos, e moradores das

16FG�IJ?ades, de Jaraguazinho e

, anbaldl discutíram na terça., 'f'

!/jjl
eIra a possibilidade de irnplan-

� Itá1� ,t �- I;y de telefones fixos ou

tal 11,(', '

..

, QY(JlS nas duas comunidades.

J, Il\:n�linião aconteceu na Câmara
IS)," Id�(XFireadores, promovida pelo
:JI Pres'd R� '(P'Pj}" ent.e onaldo Raulino

Iq:1 f "L,,_com a presença de outros
I�' I,v�re�dores.a �tR' I['d _

ona do Raulino apresentou
ai I úas'mr d'I

'", opostas para que as uas
Ii)�, i�calidades, e também os bairros
jr, � o da Luz, Rio Cavalo e Santa
JJ �'_'U'

I ,��Ia, passem a contar com o
5 ISe�c,_'Q

ii' :B:�I�O�Ele sugeriu pressionar a
I

"
SI !elecom para ampliar o

'i' ,SIStern d/
-

-� a ou convi ar a empresa

o StRVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Recruta candidatos para:
O I vaga para Orientador de Atividades Fisicas I
Salário de RS 1.227,41 e amplo plano de beneficias

Atuação na Unidade da Regional de Jaraguá do Sul
Jornada de trabalho de 44 horas semanais

Requisitos:
Graduação em Educação Física

Registro no CREF

Inscrições até 03/06/05 em horário comercial, na Rua Walter Marquardt, n' 835, Bairro Barra do Rio Molha,
em Jaraguá do Sul (com Vera) munido do R.G, comprovante de pagamento do CREF(2005) e curriculum.

Data, horário e local do processo seletivo:

.06/06/05 às 8:00 horas: Prova ELIMINATÓRIA de conhecimento especifico, dinâmica de grupo e entrevista'
Local: Rua Walter Marquardt, 835 - Bairro: Barra do Rio Molha _ Jaraguá do Sul.

OI vaga para Gestor de Saúde I, para atuar na gestão-dos produtos de Saúde e Segurança
do Trabalho
Salário de RS 2232,53 e amplo plano de beneficias
Atuação na Unidade da Regional de Jaraguá do Sul
Jornada de trabalho de 44 horas semanais

Requisitos:
Superior completo relacionado com a área de saúde
02 anos de experíência em gestão ou 01 de trabalho na área de saúde do SESI

lnscrições até 08/06/05 em horário comercial, na Rua Walter Marquardt, n? 835; Bairro Barra do Rio
Molha, em Jaraguá do Sul (com Vera) munido do R.G, comprovante de pagamento do Conselho
(2005) e curriculum.

Data horário e local do processo seletivo:

.09/06/05 às 8:00 horas: Prova ELIMINATÓRIA de conhecimento específico;
, 15/06/05 às 9:00 horas, dinâmica de grupo e entrevista

Local: Rua Walter Marquardt, 835 - Bairro: Barra do Rio Molha _ Jaraguá do SuL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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sem movimento dão problemas
MARIA HELENA DE MORAES

.... Correntista deve

providenciar
cancelamento para
não pagar taxas

}ARAGUÁ DO SUL - Todas as

pessoas que têm conta em banco e

desistiram de movimentá-la devem
pedir o cancelamento da conta por
escrito.Caso contrário, o banco não
considera a conta encerrada e pode
continuar cobrando a taxa de
manutenção. O conselho é do
coordenador do Procon, Juliano
Nora, preocupado com o número
de pessoas que se encontram na

situação de devedoras do banco por
não terem feito o pedido de
cancelamento."Nomínimo, cinco
pessoas por semana nos telefonam
pedindo informações sobre o

assunto. Como o cliente assina um

contrato autorizando a cobrança de
taxas enquanto a conta estiver

aberta, não adianta reclamar. O
melhor é pagar porque o banco tem
direito de cobrar", alerta Nora.

O coordenador do Procon
alerta ainda que, apesar da
informa tização das agências
bancárias, todo o pedido de

PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO I
Balança fecha com 3,4 bilhões
A balança comercial brasileira fechou o mês de maio com superávit
de US$ 3,452 bilhões. As exportações somaram US$ 9,819 bilhões,
contra importações de US$ 6,367 bilhões. Com esse resultado, o
superávit acumulado no ano chega a US$ 15,646 bilhões. As

exportações de janeiro a maio atingiram US$ 43,472 bilhões e as

importações, US$ 27,826 bilhões. Na quinta semana do mês de
maio, dias 30 e 31, o resultado positivo foi de US$ 198 milhões. As

exportações totalizaram US$ 785 milhões, com média diária de
US$ 392,5 milhões, enquanto as importações chegaram a US$
587 milhões e média diária de US$ 293,5 milhões. Na comparação
maio de 2005 com maio de 2004, a média diária de exportações
cresceu 23,6%, enquanto que a das importações avançou 31,8%.

Perspectiva
Segundo pesquisa semanal
do Banco Central realizada

junto a cerca de 100

instituições financeiras, a
balança comercial deve
fechar o ano com superávit de
US$ 35 bilhões, sem
mudanças em relação à

pesquisa anterior. Já para 2006,
a mediana das expectativas
subiu de US$ 28,93 bilhões

para US$ 29 bilhões.

Cultura e lazer
Mais informações sobre o PSQT
podem ser obtidas na unidade
do Sesi em Jaraguá ou no

telefone (47) 231 5243.0

prêmio é um reconhecimento

público às indústrias que
adotam ações como política de

saúde, segurança e meio

ambiente, elevação da
escolaridade e capacitação dos

trabalhadores, atividades de
lazer e cultura e projetos sociais
voltados para a comunidade,
considerados indicadores do
cumprimento de sua cidadania

empresarial.

Qualidade de vida
o SESI Santa Catarina recebe
até quarta-feira (8) da
semana que vem inscrições
para a décima edição do
Prêmio SESI de Qualidade no

Trabalho (PSQTl. que tem o

objetivo de valorizar práticas
de gestão que proporcionam
qualidade de vida aos

colaboradores e adequadas
condições de trabalho. As

inscrições devem ser feitas
na internet, nos endereços
www.psqt.sesi.org.br ou

I www.sesi.org.br.

Deu nc que deu
o Governo foi avisado pelos
empresários, mas insistiu e

agora a economia do país está
numa enrascada: juros altos
demais que não estancaram
(ainda) a inflação provocaram'
retração nos investimentos e

no consumo. Resultado: PIB
em queda (menos taxa desde
o segundo trimestre de

2003).
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

GRÊMIO ESTUDANTIL
NO MARISTA •"Ressurge com a tarefa de integrar os

a/unos entre si,
com a escola e comunidade."

COLÉGIO MARISTA

\

O Grêmio Estudantil é um órgão que representa todo o corpo discente
de um colégio. Ele é formado apenas por estudantes e deve estar sempre
preocupado em elaborar projetos que propiciem o bem estar dos demais
alunos, atendendo aos seus mais diversos interesses, através da criação
de departamentos, voltados a temas específicos - Diretoria Pedagógica,
Diretoria Social/Cultural, Diretoria de Imprensa e Diretoria de Esportes -

'

e de uma parte administrativa.
Além disso, o Grêmio tem uma posição ativa não só no ambiente escolar,
mas também na comunidade, o que o torna um importante espaço de

aprendizagem, cidadania, responsabilidade e luta por direitos.
É importante destacar que um dos principais objetivos de uma

organização como o Grêmio Estudantil é aumentar a participação dos
alunos nas atividades da escola, como campeonatos, palestras, projetos
e debates, fazendo com que tenham voz ativa e ajudem - junto com os

pais, professores e demais funcionários - na construção de normas de
convivência dentro do ambiente escolar.
Um Grêmio Estudantil, portanto, pode fazermuitas coisas: desde organizar
eventos sociais e beneficentes nos finais de semana até lutar por uma
maior qualidade de ensino. Promovendo reivindicações em benefício
do estudante, sem esquecer das atividades recreativas e culturais, oGrêmio
torna-se um dos órgãos mais importantes da escola. Ele tem o potencial
de integrar os alunos com toda a escola e com a sociedade.
No dia 25 de maio, ultimo, foi eleito por aclamação a Diretoria do Grêmio
Estudantil do Colégio Marista São Luís, gestão 2005/2006 que buscará

junto a Direção do Colégio elaborar projetos interativos para alunos,
famílias e comunidade.

Me asena Quina
concurso: 1453

01 - 23 - 38
59 - 70

concurso: 669

07 - 24 - 27

40 - 41 - 49

Lotomania Loteria Federal
concurso: 523

10-11-13-17-18-19-21
38 - 43 - 49 51 - 58 - 61 - 63
70 - 75 - 76 - 78 - 88 - 94

concurso: 03939
1 ° Premio: 69.327
2° Premio: 08.676
3° Premio: 23.854
4° Premio: 52.663
5° Premio: 72.189

Contas bancárias em aberto

Coordenador do Procon, Juliano Nora, alerta pessoas com contas em aberto para que peçam Cancelam��ió
Fr

manutenção são cobradas ��m (

que a conta estiver sem fundos,;I,:
O gerente da Caixa Ecoll0tW\

Federal, Warley Weller, ref�lçg s

orientação do Procon. De aC9fQ
com ele, a atenção deves
redobrada por quem tem c,l)�g
especial. "Nestes casos, se o peJ4i� I

de cancelamento não ,!J� I

formalizado, o banco cobra a� t'iiX35
desconta do cheque espe�i1\

correntes normais, as taxas de informaWeller.

CUIDADO

encerramento de contas deve

obrigatoriamente ser registrado por
escrito, com cópia, data e assinatura
do funcionário do banco. "O fato
de o cliente retirar todo o dinheiro
da' conta corrente não caracteriza

o encerramento da mesma. Para o
banco, a conta ainda é considerada
ativa e sobre ela incidem tarifas e

juros, gerando uma verdadeira bola
de neve", avisa Nora.

Ainda de acordo com Nora, a

Servidor do Estado recebe 13°
em 2 vezes; uma será em julho

@

Grupol Grupo2
dia25 dia26

dia 25 dia 26

dia26 dia27

Ativos da Secretaria da Segurança Pública e Defesa do
Cidadão; ativos da Secretaria de Estado da Saúde; pensões
Especiais; ativos e inativos da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros; ativos da Secretaria de Estado da Educação, Ciência
e Tecnologia.

--�""'-"'-�

FLORIANÓPOLIS O

governador Luiz Henrique
divulgou as datas de pagamento
do 13º salário e cronograma dos
pagamentos dos servidores
públicos para o segundo semestre
de 2005. Este ano, o 13º salário
será pago em duas parcelas e não

será necessário fazer qualquer
escolha: todos os servidores
receberão nas mesmas datas. O

governador informou que o

pagamento em duas vezes foi

Grupo 2
Todos os ativos e inativos das secretarias, exceto ativos da

Educação, Saúde e Segurança Pública; todos os ativos e

inativos das Autarquias e Fundações; Udesc; pensionistas do

Ipese.

decidido pelos próprios fun

cionários, através de consultá
feita através da internet.

Quanto ao 13º salário, em

julho será paga a primeira parcela
(50%): no dia 14 para o Grupo 1
e no dia 15 para o Grupo 2; o
Grupo 3 recebe a primeira
parcela no mês de aniversário.
Em dezembro será paga a

segunda parcela (50%): no dia
15 para o Grupo 1 e no dia 16

para os Grupos 2 e 3.

Grupo3
dia 27

dia 29

dia28

dia 27

dia 28

dia 22

cobrança é feita de acordo com o

tipo de contrato assinado e tipo de
conta. Nas contas abertas para
recebimento de salário o

encerramento da conta deve ser

feito pela própria empresa, quando
da saída do funcionário. Mas, se o
pedido de abertura foi feito pelo
próprio funcionário, o encerramento
só vale de ser escrito e pelo próprio
titular da conta. Nas contas

CAMINHÃO DERRUBA SINALEIRO

Por volta das dez horas da manhã de ontem um acidente na Rlfail
WaldemarGrubba,perto da empresaTrapp,envolvendo um caminhã(JJIJ
e um Santana derrubou o sinaleiro. O Santana CEZ 5819 de Jaraguáif
do Sul teria "empurrado" o caminhão Mercedes 1113, placa B(j);ff
7820 de Guaramirim, que derrubou o sinal do lado direito da pist�,I)D

WEG DOA DESFIBRILADOR

'�I
i
!
!
I
,
I
I
,

:

�L__L� --,
I

A Weg Participações, Eggon, Lilian e Werner; realizou a entrega i
de um moderno aparelho desfibrilador (rescucitadorl!
automático marca Philips, no valor de R$ 14,5 mil aos Bombeirosl
Voluntários de Guaramirim. Na oportunidade, o presidente doS:
Bombeiros Voluntários Ademir Orsi agradeceu ao representa(1"�J
da empresa, Dieter Werninghaus, e disse que é "mais urlJ�:
grande demonstração de reconhecimento por parte do Grup;��
WEG para com o excelente trabalho realizado por todos '!J!j
bombeiros voluntários de nossa reqiáo" <.���

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vacinação gratuita de crianças
Il,contra gri.pe começou ontem

�:;��Aplicação das
�acinas começou
bntém. Prefeitura
Inve)stiu RS 120 mil

1
•• -:

�"1:- �)
�;<;JARAGUÁ DO SUL - Todos os

; '2 Centros de Educação Infantil
cc'

'1 postos de saúde já
."

eram a cota das seis mil
. í�as antigripais compradas'

Relô município e que vão ser

�plicadas em crianças entre um

.�' seis anos. A aplicação é

�ratuita e só pode ser feita com

� autorização dos pais. O

[ançamento da campanha foino
péntro de Educação Infantil

'�9Jf�ang Weege, onde todas as

278 crianças, dos três turnos, já
uf8(âm autorizadas pelos pais a

faz'e'r a vacina. A campanha de

fV'á'C'inação contra a poliomelite
fitl;i;mbém começou ontem. A

'>9aCinação contra a gripe é um

Tê'ompromisso de campanha do

·'piefeito. Nas seis mil doses da
GV\\bna foram investidos R$ 120
itltül.
�,,J;/.!Márcio Luis Olska tem dois

:;�fi1hos - Bruno Augusto, de 5 anos
'1e AnaMana, de um ano - e acre-

dita que a vacinação é

fundamentá!. "Quando eles
ficam doentes dói mais na gente
do que neles, por isso a prevenção
é importante", defendeu ele.

O secretário de Saúde,
Alfredo Guenther, contou para
as crianças através da história
dos "Três Porquinhos" a

importância de tomar a vacina

para ficar saudável como o

terceiro irmão que construiu a

casa de alvenaria, que era forte,
por isso não foi derrubada pelo
lobo. "Tio" Guenther, como ele
mesmo se apresentou, afirmou

que as crianças que tomam a

vacina não ficam doentes e por
isso podem brincar com os

amigos, sem dar trabalho para os

pais. "Neste inverno vocês não

vão ficar doentes", disse ele.
O prefeito e médico pediatra

Moacir Bertoldi entrou na

brincadeira é também foi
chamado de "tio" pela crian

çada. Ele lembrou que a vacina,
por ser um medicamento, pode
dar reações que parecem com a

gripe. "O importante é que

prevenindo a gripe, vamos evitar
outras doenças na garganta, no
pulmão e até casos de meningite,
que são mais comuns no

. "

lllverno .

o prefeito dá as gotinhas contra a poliornellte paraaluna da escola Gilberto Florlanl apresenta ��!esponsáveis pela culinária qa festa

!��brae organiza mais um Empretec na região

I: : }ARAGUÁ DO SUL - A Agência
d�..Articulação do Sebrae em

J'Ii'águá do Sul está preparando a

le���uçãO de um Empretec -

IPrograma para Empresários e

tfturos Empreendedores, em

:parcena com a Acijs e Apevi. As
:i�scrições estão abertas informa o

:A.gente de Articulação do Sebrae/
1st, Donizete Boger e os interessa
',1;
!'1�S_s!everão passar por uma entre-

IV1�trál,de seleção, que vai acontecerId�6'a 10 de junho. O workshop
,aCf0ntecerá a partir de 18 de J'unhoi Jlr'I

'

i n(9. \éientro Empresarial de Jaraguá
1�2_�ul. "Nosso objetivo é realizar um
',evento destes por ano, sempre
,.Ç.emralizado em Jaraguá e commais

! de 30 interessados" disse Donizete.
! ��Empretec é d�senvolvido pelo
'=.==----------------�---------------------------------------------------------

Sebrae em parceria com o Programa
das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNDU) e a

Agência Brasileira da Cooperação
(ABC) que é vinculada ao

, Ministério das Relações Exteriores
(ABC/MRE) com o objetivo
principal de identificar emelhorar
as oportunidades empresariais e

fazer com que os participantes
conheçam seu potencial
empresarial pessoal, seus pontos
fortes e fracos. Trata-se de uma

metodologia inédita de capacitação
de empreendedores aplicado em 37

países, entre eles o Brasil onde é

desenvolvida com exclusividade

pelo Sebrae. "O Empretec se propõe
a descobrir as características do

empreendedor para que ele elabore

seu plano de negócios e desenvolva

estratégias efetivas melhorando seu

desempenho na gestão da

empresa", aponta Donizete.
Durante o curso, . as 10

características do empreendedor
são trabalhadas de forma siste-

matizada e o participante consegue
'visualizar seu comportamento e o

que pode fazer para mudar sua

atuação. Donizete destaca que o

Sebrae orgulha-se de ser o maior

executor mundial do Programa
Empretec. "Dos 70 mil empreen
dedores que passaram pelo Empre
tec nomundo todo,mais de 50mil
são brasileiros".Mais informações
para o Empretec na Agência do
Sebrae em Jaraguá do Sul, pelo
fone: (47) 371.7843.

Artefatos de Cimento

TEPASSÊ LTDA.

25 anos/de.

dedicação;
se.ntf2'l'0'

�canJ.o" o..

masumo/de.

�.tklpauv
sati-s.f.aee/llS�
�!

','

Muita massa no lançamento
da 15a Festa Italiana de Jaraguá

}ARAGUÁ DO SUL - A 15° Festa
Italiana acontece no dia 10 deste

mês, no Parque Municipal de
Eventos, mas o lançamento da festa
foina terça-feira, na sede doCírculo
Italiano, no BairroVila Nova. Todos
os pratos típicos da culinária italiana
que serão oferecidos na Festa

foram servidos no lançamento. "Até
as cozinheiras são asmesmas", disse
o presidente do Círculo Italiano,
Gilberto PradiFloriani.

De acordo com o presidente do
Círculo, além da comida típica
(macarrão feito em casa, nhoque,
polenta e galinha frita e ensopada),
quem prestigiar o evento terá a

oportunidade de assistir á shows de
música e dança italianas. A 15°
Festa Italiana começa às 19h30 do
dia 10 com o jantar típico, que será

servido até às 22h. Vinho também

não vai faltar."Compramos o

suficiente para 1.200 pessoas, que é

nossa estimativa de público", afirma
Floriani.

Como acontece em todas as

edições da Festa Italiana, duas
famílias de descendentes de

imigrantes italianos serão

homenageadas. Desta vez recebem
a honraria as famílias Boga e

Brugnago. De acordo com o

presidente doCírculo, cerca de 40%
da população de Jaraguá do Sul é
descendente de italianos.

OCírculo foi fundado em 1991
com a intenção de reunir os

descendentes emanter os hábitos e

costumes dos antepassados, como a

dança, o canto, a comida e a próptia
língua. "Em 2005 comemoramos

130 anos de imigração italiana no
Brasil", informa ainda Floriani.

Investimentos aiudam
t a melhorar a

.

segurança .10 Estado.

"

SANTA
CArARlflA

fMA{AO

o Governo tem investido seriamente em obras e ações importantes para
a área da segurança em todo o Estado. Nos últimos dois anos, os recursosforam
aplicados na renovação da frota das Polícias Civil e Militar, na contratação
de novos policiais, na reforma e construção de delegacias e no aumento do

número de vagas no sistema prisional. Tudo isto para levar mais eficácia ao

trabalho da polícia e mais segurança para toda a população.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa do Cidadão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Professores da rede estadualLançamento do Exporta Jaraguá
pode ter presença do ministro fazem curso de aperfeiçoamenu

i'
}ARAGUÁ DO SUL - Professores . avaliação baseada apenas na nO�e

da rede estadual da 24° Secretaria no conhecimento registrado em
de Desenvolvimento Regional provas não existe mais, Hok, o

participaram durante todo o dia de professor tem que usar �a
ontem de um curso sobre avaliação sensibilidade para avaliar o a(�Jda aprendizagem e a profissão com justiça", afirma Deni <, ..

docente-ministrado pelo professor A diretora do Ceja .(Centro
especialista em avaliação Celso dos Educacional de Jovens e AdultO§)1
SantosVasconcelos. de Corupá, Clarice Judacefskyél

opinião de que a avaliação deve
surgir da som� das qualidadj, dlll
aluno. Ela trabalha com490 al���ll
todos adultos. "O importante é'não
terpreconceito em relação aos alJrl�
e a desempenho dele em situaçpS�
isoladas", ensina a diretora.

.

Para o professor Celso; a

avaliação é necessária e na pode:ser
confundida com o sistema de ndtás'i,
�omum nas escolas. "InfelizmMtfiI
ainda existem professores qU{
sentem prazer em dizer, no primeiid'
dia de aula, quais os alunos qUe'vaól
aprender e quais os que certamênie'
serão reprovados", comelú'àl

! Vasconcelos.
' • ';i';

}ARAGUÁ DO SUL - Técnicos do
Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior
estiveram ontem em Jaraguá para

preparar o lançamento do Programa
Exporta Jaraguá. Na reunião na

Acijs, o responsável pela
programação do Exporta Cidade e

coordenadorgeral de promoção das

exportações da Secretaria de
Comércio Exterior, ArthurPimentel,
disse que o lançamento do Exporta
Jaraguá pode ter a presença do
ministro Luiz Fernando Furlan. O

lançamento foi marcado para o dia
21, de julho, no encerramento do
EncontroNacional de Exportadores
promovido pela Cambra (Câmara
de ComércioExterior).

.

Pimentel acredita que pequenos
emicro empresários podem passar a

exportar e com isso aumentaro

número de empregos e a geração de
renda da cidade. ''f\ gente sabe que
a maior dificuldade do pequeno

empresário é receber informações

que possam ajudar nas questões
operacionais, já que normalmente
ele é um 'faz tudo' na empresa",
disse.Um dos objetivos do programa
é aumentar o número de empresas

exportadoras.
'

O secretário de Produção
LeônidasNora, disse que o programa
é uma forma diferenciada de
incentivar empresários para levar seus
produtospara o exterior.A integração
da cidade com os municípios da

região pode também incentivar as

empresas destas cidades a exportar.
Pelos dados da Prefeitura, Jaraguá
tem 955 indústrias, 2.833
estabelcimentos comerciais e 2.417

empresas prestadoras de serviço.
Destas, apenas 57 empresas

exportadoras, que geraram em 2004
mais deUS$ 281 milhões, 42% amais

do que no ano anterior, quando a

soma das exportações chegou aUS$
197 milhões. Este último dado é do
Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior.

.

CÉSAR JUNKES

Aproximadamente 740

profissionais da educação, entre
professores, diretores de escola e

especialistas que trabalham nas

escolas dos cinco municípios que

integram a 24° Secretaria de
Desenvolvimento Regional fizeram
o curso de ontem, que faz parte do

projeto de Capacitação de

FormaçãoContinuada doGoverno
doEstado.

Ontem foi o primeiro dia"pra valer"das nove cancelas eletrônicas e pelo
menos uma delas já apresentou problemas. Na passagem de nível da
Rua Reinaldo Rau urna das cancelas não subiu depois que o �em passou
e irritou vários motoristas. O problema já tinha acontecido oritem e a

Divisão de Trânsito da Prefeitura espera que hoje o problema esteja
resolvido.
O supervisorde escoação viária, Aurélio LuizJunckes, disse que o problema
só está acontecendo por causa de um cabo da rede elétrica .ou da
televisão a cabo."Estavam programados dois braços de seis metros cada

um, mas para não bater nos fios tivemos que fazer um braço com cinco
metros e outro com sete metros.disse ele.Opeso"extra"teria descalibrado
o motor que levanta o braço da cancela. "A empresa que instalou as

cancelas deixou sete técnicos na cidade até o final de semana para que
estes problemas possam ser evitados; garantiu.
Os motoristas não entenderam o não funcionamento da cancela, que já
tinha ocorrido na tarde de anteontem, quando por cerca de dez minutos
um técnico tentou arrumar o problema.Namanhã de ontem osmotoristas

que passavam pelo local ficaram irritados com o congestionamento
formado pela passagem do trem e pelo não funcionamento da cancela.
Um deles passou com uma caminhonete e disse que ia amarrar a cancela
atrás do carro. Outros motoristas passaram buzinando e reclamando do
transtorno de ter que mudar de pista. Alguns motoristas colocavam a

mão para fora do vidro, encostando na ponta da cancela, como se

pudessem levantá-Ia. Por fim, um último motorista desabafou:"Eu sabia

que isso não ia funcionar"

De acordo com a gerente de

Educação da 24° SDR, DeniRateke,
a avaliação do aluno é uma das partes
mais complexas do trabalho do

professor. "É preciso analisar o aluno
em todos os aspectos. Aquela

"I
Professor .Vasconcelos falou sobre a dificuldade em avaliar aluJ\o�lI[I;ncontro preparatório foi ontem de manhã noCentro Empresarial

redacao@jornalcorreiodopovo.cotn.br,
,"; JI

Raul bate Globo
o programa Raul Gil do último sábado ficou por 31 ,f�
minutos na primeira colocação no Ibope. Das 16h54
às 17h26 oquadro Jovens Talentos ficou com 13

pontos de média com picos de 14, contra 12 pqntos
da Globo. No geral, o programa Raul Gil ficou com

média de 8 pontos, garantido a vice-liderança a Globo f
ficou 16 pontos, o SBT 7 e a Band 5. ',iÜ

Falando grego
A PAipdução de "Belíssima'; próxima novela das 9 (vai suceder "América"),
na Grécia tenta viabilizar' a participação especial de Irene Papas na

novela. A idéia é que ela contracene com Fernanda Montenegro, uma
das estrelas do folhetim de Sílvio de Abreu. Os 'primeiros 18 capítulos
serão gravados naquele país, parte em Atenas, parte em Santorini. Na
ilha será cõnstruído até um bar, o Vrazilianaq. Tanto Cláudia Abreu

quanto Tony Ramos farão aulas de grego para a novela de Sílvio de
Abreu. Ele será o dono do bar. Ela, uma grega que virá morar em São
Paulo quando ficar viúva. Direito de resposta

A Record conseguiu liminar para não/ser obrigada a

exibir direito de resposta das entidades afro

brasileiras, que acusam a emissora de

"demonização"de seus cultos, nos programas da Igreja,rGl1
Universal do Reino de Deus. O programa de resposta, ii:,;;

apresentado por Tony Garrido e Maria Ceiça, foi ;�;Ií
gravado quinta-feira passada e seria entregue terça na

Record.

Novela cresce
" Essas Mulheres" conquista a cada
dia um maior número de

telespectadores. Entre os dias 2 e

28 de maio, a novela obteve um

crescimento próximo a 13% em

sua média e pico de 17 pontos. Até
o dia 28, duas personagens tiveram
suas vidas mudadas: Maria da

Glória, interpretada por Carla

Regina (foto), se transformou em

Lúcia, uma belíssima cortesã. Mila,
vivida por Miriam Freeland, foi levada
para o hospício por implicância de
sua mãe Leocádia (Ana Beatriz

Nogueira). Na semana do dia 30, o
Coronel Lourenço descobre que
Aurélia é sua neta. A partir
deste capítulo, muitas
novidades virão pela frente.
Aurélia recebe todos os

bens de seu avô e passa a

fazer parte da alta
sociedade.

Apesarda doação que recebeu dias atrás, o Hospital Santo Antônio
de Guaramirim insiste em usar a Ipanema ambulância, placa MCS
6070 de Guaramirim. O motorista Emerson Luis de Mira afirmou

que esta ambulância só é usada por ele, não tem documentos e até

já esteve para ser levada para o ferro-velho. O carro de socorro

esteve ontem em Jaraguá para trazer um paciente para fazer

endoscopia e que por causa do exame o paciente precisaria voltar
deitado, mas a ambulância não tem nem maca.

. Reforço notime
Mais um reforço no time da SporFv: Paulo César
Vasconcellos saiu da ESPN para participar do "Arena

Sport'[V" comandado por Cléber Machado. Dias atrás,
a ESPN já tinha perdido Milton Leite para a SporTV.Falecimentos
Pesca na.tv
Neste domingo, das nove às dez. da manhã, a Record
estréia o programa "Pesca Alternativa': No Pesca

Alternativa, o telespectador vai aprender tudo sobre

pesca esportiva: equipamentos, eventos, técnicas,
novidades, meio ambiente e até gastronomia. São
doze quadros que se alternam todos os domingos
para garantir a diversão da família. O programa é

produzido pela Ali Fishing.

Faleceu às 11 :OOh do dia 31/05,a senhora Maria Madalena,com
idade de 66 anos. O velório foi realizado na Igreja São Rocke e o

sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às 20:15h do dia 31/05, a senhora Ludivina Sardagna,
com idade de 84 anos. O velório foi realizado em sua residência e

.

o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 14:30h do dia 31/05,0menorGabriel Henrique Butzke,
com idade de 06 meses. (rvelório foi realizado na Capela da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

'

�VIAÇA�CANARINHO-=1tI----
Uma Transportadora de Vidas.

..
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/ DE VOLTA

ESPORTE 17, I

tramar Schüller acerta com o
WJ r

'

�'uventus e se apresenta hoje
I.);J:I

JW�IM1IR PIVATTO

cL j
3v�b
�.b cTreinador deve
e'st(ear no sábado;
{JS!"l :

�m]Jcas�, contra o

São Bento

��jj.M.GuÁ 00 SUL - o sonho da

I m�ioria dos torcedores

jtfl�uaenses foi realizado, A

diretoria do Juventus acertou

o���� a contratação do técnico
vll'\'

IWJl?r Schüller, que estava

tre\'1ílndo o Figueirense B. O

tf.�\�5J.dor será' apresentado hoje à

tarde e deve estrear no sábado

cQmbra o São Bento, às 15h30, no
Jbã��Marcatto. Itamar foi campeãoI

I

da SérieBl do Catarinense no ano

Jassado, que foi o primeiro título
dil{lStória profissional do [úventus.
�.�.bntem à tarde, Schüller
J��ffou a saída do Figueirense, e'
��'....:

t�direito até festa de despedida.
'tSmuniquei a minha saída aos
....0:\.:":-

c\1f!'itores que não queriam que eu

li��e. E hoje (ontem) à noite terá

��:hm churrasco pramim". Sobrei
�iires, nada foi divulgado, mas o
{é{�ico já havia adiantado na

,�êr�a:féi�á que só sairta se o

Ju�eÍltus cobrisse a o que ele vinha
gaMando no time da Capital.
i.;?chüller já teve a oportunidade
de conhecer o elenco tricolor,

Itamar Schüller (de branco, comernor.
'.

lo) chega hoje. Zé Maria (detalhe) foi dispensado

quando enfrentou o time jaragua
ense em um amistoso. "Eu conheço
a maioria dos jogadores e sei que
um clube com esse elenco não pode
estar na situação que está", disse o
treinador. E ele já adiantou que
não existe vantagem em já
conhecer os jogadores. "Fiquei
quatro meses no Figueirense e

quando cheguei não conhecia

ninguém. Nunca tive problemas

Malwee' tem jogo difícil hojeI '

pela Liga contra o Petrópolis
I '

: JARAGUÁ 00 SUL/PETRÓPOIlS - enfrentar aMalwee. Para garantir a '

. rMalwee entraemquadra logomais classificação, o time fluminense

ianoite embuscada liderança da Liga precisa! conquistar sete pontos nos

!Nacional. Mas terá pela frente um quatro jogos que ainda restam.
;adversário que ainda sonha com a Já o time jaraguaense quer

:classmcação: oPetrópolis.O jogo será continuar na seqüência de vitórias
inacasadoadversário,às20hI5,C9� para terminar a Liga entre os

Itransmissão da Rádio Jaraguá. O primeiros colocados. "Agora é
:único desfalque da equipe é o aia momento de tranqüilidade. O
IM' .

h dI arcio, que mac ucou o joelho no Petrópolis é uma equipe aguem a e
!. .

IJogo contra o Palmeiras deGoiás e já que deve criarmuita dificul-dade até

iestá,�mJar�gu�doSulparasetratar. mesmo pela situação que vive o

; O Márcio vem tendo azar clube".Ontem os jogadores fizeram
jultirnamente. Ele recém voltou de musculaçãoetreirtofísicopelarnanhã
:uma contusão nomúsculo adutor da e, ànoite, fizeramum trabalho técnico

!coxa e já sentiu o joelho", disse o e tático no local da partida. Depois
!Supervisor técnico Kléber'Rangel, do jogo contra oPetrópolis, aMalwee
:informandoqueo jogadordeverá ficar viajaparaSãoPaulo onde, no sábado,
iafastado por cerca de 20 dias. Já o enfrenta o São Bernardo e, no

!Petrópolis chega completo para domingo, á São Paulo.

�Ntárcio (9) sentiu o joelho deve 'ficar 20 dias parado

\�

de relacionamento justamente por
ser franco e sincero".

Sobre estratégias' e mudanças
na equipe, o novo comandante
disse que ainda é cedo para definir

alguma coisa. "Vamos dar
continuidade no trabalho do
Gilmar (Silva)". Ele espera
também que a torcida continue

apoiando o time como no ano

passado. "Tive uma boa recepção

na cidade e se os torcedores estão
felizes com aminha volta, é com a

mesma alegria que eu volto".
DISPENSAS - A diret�ria

pretende conversar com Schüller

para descobrir se tem necessidade
de dispensar alguns jogadores. M'as
um jogador já foi dispensado: �
lateral-esquerdo Zé Maria.

Segundo os dirigentes do Juventus,
ele não correspondeua expectativa.

Iaraguá do Sul será sede das
2a fase do Estadual de Vôlei

ADV/Marisol estréia no sábado, às 10h30, no Arthur Muller

}ARAGUÁ 00 SUL - [araguá do
Sul será a sede dos jogos da chaveA
da segunda fase do Campeonato
Estadual de Vôlei Infanto-Juvenil
Masculino, que reúne quatro:
equipes no próximo final de semana.
Os seis jogos acontecem no ginásio
de esportes Arthur Muller. No

sábado, a ADV/Marisol!FME
enfrenta Tubarões/Balneário
.Carnboríú a partir das 10h30min e

faz o.último jogo do dia, marcado
para as 1 7h30mirt, contra o Doze de
Agosto/Florianópolis. Os

jaraguaenses voltam à quadra às

10h30min de domingo para fazer a
partida de encerramento da etapa
classiíicatóriado campeonato diante
do Barão doRio Branco/Blumenau.

AADV/Marisol.atuará com os

atletas Bruno, Bruno Lamarca,
Maurício, Daniel, Thiago, André,

Marlon, Anderson, Douglas,
Leomar, João Felipe e Diego, sob o
comando de BenhurSperotto e Luiz
Carlos R. da Silva (Kadylac).

.

Desfalcado de suamaiorestrela, José
Jorge Santos Júnior - servindo a

seleçãobrasileira infanto como titular
e capitão da equipe -, o técnico

Benhur diz que o time tem

condições de ficar entre lOS três

primeiros' do grupo para obter sua

classificação às finais, lembrando que
seis equipes disputarão o título em
setembro, quando poderá contar

comJúnior novamente.
Os outros três finalistas saem da

chave "B", que reúne cinco times

eIl! jogos realizados também neste .

final de semana emJoinville: Bonja/
Joinville, Aprov/Chapecó, Con
córdia, Unisul/São José eMorro da

Fumaça.

LINHA DE FUNDOI---------!

Acertando a saída
Quem pode deixar o Brasil
em breve é o meia

Ânderson, do Grêmio.
Ontem os membros do
Conselho Deliberativo do
clube se reuniram e

aprovaram a venda do

jogador, de apenas 17 anos.

O Grêmio tem duas

propostas: a primeira é do

Palermo, da Itália, que
ofereceu cinco milhões de
euros por 100% dos direitos
federativos. A segunda é de
um clube francês, que
ofereceu quimo milhões de
euros por 80%.

.JULlMAR PIVATTO

Encontro em Florianópolis
As negociações' para a construção da Arena Multiuso
continuam. Hoje, às nove da manhã, o secretário municipal
de Esportes, Cultura e Lazer, Jean Leutprecht, o diretor de
futebol da Malwee, Cacá Pavanello, e o craque Falcão se

encontram com o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, em

Florianópolis. O tema do encontro é a realização do Mundial
Interclubes de Futsal no Brasil em 2006 e também a

construção da Arena.
E até sexta-feira o prefeito Moacir Bertoldi deverá, nomear.
uma comissão que cuidará exclusivamente da construção do

ginásio e que será responsável pela escolha do local e da

empresa responsável pelas obras.

Nátação,
Quatro nadadores da Ajinc/

- Urbano/FME viajam hoje para
Recife (PE), onde disputam o

XXII Campeonato Brasileiro
Infantil de Natação de
Inverno - Troféu Ruben
Dinard de Araújo. Aléxls
Schroeder (13 anos), Midiã
de Andrade (13 anos),
Henrique Fructuozo (14
anos) e Otávio de Azevedo

(14 anos) começam as

disputas amanhã e voltam
no domingo, Segundo o

técnico Ronaldo Fructuozo,
Aléxis e Midiã têm grandes
chances de medalhas.

Trioball
Neste fim-de-semana
acontece o IV Campeonato
de Trioball (basquete em

trios) no Colégio Marista São
Luís. A competição começa
no sábado, às oito da manhã,
e termina no domingo, com
a premiação marcada para às
onze da manhã. O evento é

promovido pela Fundação
Municipal de Esportes de

Jaraguá do Sul.

Mágoa
Não dá para entender a

"mágoa" de alguns
dirigentes com a imprensa
regional. Enquanto o time
anda bem, todos são

atenciosas e sempre estão à

disposição para entrevistas.
Mas ultimamente, além de
não atender nem o

telefone, ainda tratam com

ironia o trabalho da

imprensa.

Adriano diz que gostaria de
formar dupla com Robinho

DA REDAÇÁO - O técnico

Carlos Alberto Parreira ainda nem
definiu o substituto de Ronaldo,
mas o favoritismo de Rabinho fez
Adriano já até prever como será

jogar ao lado do santista na Seleção
Brasileira contra o Paraguai, neste
domingo, em Porto Alegre. Com a

dispensa de Ronaldo, três disputam
a vagade titular: Rabinho, Grafite
e RicardoOliveira. Os jogadores
de Santos e'São Paulo, entretanto,
só se apresentam na Granja
Comary amanhã" depois da rodada
de hoje da Copa Libertadores.

, "O Rabinho é um grande jogar
e realmente estou al1Si�so para jogar
.com ele. Eu devo jogar mais
enfiado, pois sou um jogador de
área e o Rabinho Joga mais atrás.
Tomara que dê tudo certo entre

: nós", disse Adriano, em entrevista

ao Sportv ontem .

J á o lateral-direito Cafu e o

meia Kaká ainda não esqueceram
da derrota do Milan para o

Liverpool na final da Copa dos

Campeões da Europa. Para
amenizar a tristeza, os jogadores se

escoram na Seleção Brasileira. No
último dia 25, a equipe italiana
vencia a inglesa por 3 a O epermitiu

. a reação do rival, que empatou o

jogo em 3 a 3 e ganhou na disputa
de pênaltis, em uma das finaismais
emocionantes da história da Copa
d�s Campeões.

"Perdemos um jogo
praticamente ganho, mas isso

acontece no futebol e nos ensina

bastante:Agora estou contente por
estar na Seleção e participarmais
uma vez das Eliminatórias", disse
Cafu. Kaká não escondeu sua

decepção com a perda do título
mais importante da Europa e

recorreu aos ditados do futebol

para explicar a queda frente ao

Liverpool. "Inexplicável... Futebol
é, apaíxonante por causa disso. É
aquele ditado: o jogo só acaba

quando termina", afirmou omeia.

• O Brasil enfrenta o

Paraguai e o Argentina
nos dias 5 é 8,
respectivamente, pelas
Eliminatórias do Mundial
de2006,

• O lateral-direito Cafu, o
lateral-esquerdo Roberto
Carlos e o meia Ricardinho
serão dispensados após os

jogos das Eliminatórias e

não disputará a Copa das

Confederações.

�
REfRIGERAÇÃO
ConsertQS e Reformas

Refrigerador, Lavadora, Secadora,
Lava-louça, Microondas, Freezer, Ar

Condicionado, etc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA,2 de junho de 2005JOVEM
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Juliano Girolla e Ramon Schreuth

Míchele Camacho e Carolina Esteves Leandro Schmóckel Gonçalves e Joice Rubía Zonta

ComBat 1 ano, primeira edição
Nem parece, mas já é neste sábado a balada comemorativa de 1

ano das festas ComBat. Neste final-de-semana irá rolar a primeira
edição. A segunda será dia 17 de junho, com apresentação no Main

Stage da banda Nega Fulô. Ambos eventos irão acontecer no

complexo de eventos Hari Om,queagora passa a levara marca Combat
à frente e assim ser identificado.

.

A apresentação do Iine-up deste final-de-semana começa com

DJLika (l.eeloo), que abrirá para DJ Leozinho tocar versus o

percussionista R.Paciornick (Hypno). O momento alto da noite ficará
por conta da entrada do DJ e produtor Phlllpp Braustein (Hypno),
atração ainda inédita na cidade.Encerrando a festa, DJ Léo Renan.

Ingressos antecipados ao valor de R$l 0,000 feminino e R$15,OO o

masculino.na loja Colcci (Reinoldo),De�ta CeI! Claro (Shopping) e Posto'
Mime da Walter Marquardt. Reservas para área VIP no telefone
(47)9914-5442.

1

Pierced glasses
Essa sim é de vanguarda. Cansado de usar óculos comuns

detestando lentes de contato, o americano James Sooy invento:
uma maneira diferente de prender suas lentes no rosto, fazendo
uso de uni piercing comum na ponte nasal, onde costumamo
apoiar óculos tradicionais,

s

Quem estiver interessado deverá adquirir as "armações'
dotadas de ímã inventadas porele.Uma das peças é compostapol
halteres, e deve ser inserida no furo feito na ponte nasal, depOis
que tiver cicatrizado. A outra parte deve ser levada a uma ótica
para ser acoplada às lentes, facilmente retiráveis, James garante
que é confortável, e disponibiliza o produto por preço entre USI
75 e 1 oo.satbe niais:www.piercedglasses.com.

Dose de Quarta Bierbude.
Conforme anunciado anteriormente, agora

uma vez pormês a Choperia Bierbude irá promover
uma noite de quarta-feira diferenciada, onde ao

som de DJs, a galera poderá reunir-se em seu

espaço.que será especialmente reformulado para a

ocasião.
Está marcada para esta quarta, dia 8, a

realização do evento do mês de junho, que terá
início .às 22h, Abrindo a noite, DJ Xalinho, que
cederá mais tarde as pickups para apresentação do
set do também jaraguaense DJ Anthony. Nos
vemos lá.

. Unforgettable
Nesta Ouinta Cultural na SCAR, um show para

reviver os clássicos da música mundial.17 Canções
que foram eternizadas nos palcos ou na tela do
cinema formam o repertório de Unforgettable
com o amertcano JeffKeller.que divide o palcoco�
a cantora catarinense Márcia Mel! e o Grupo
Phanton Band, sob a regência do Maestro Jose
AntpnioMello.

.

O espetáculo começa as 21 h, noGrande Teatro
da Scar. Ingressos: R$ 5,00 e 1 Kg alimento não
perecível. Após o show, happy hour no Arte Bar,
Informações pelo telefone 370-6488 ou 275c2477.

Suco de laranja fashion
A Tetra Pak firmou parceria como clube noturno paulistano Ampgalaxy para

divulgar a embalagem Tetra Prisma, para o consumo imediato de bebidas. A
parceria ainda envolve a marca de roupas Amp (A Mulher do Padre). A ação
conjunta engloba o lançamento de drinks especiais no clube, uma linha de
camisetas e uma embalagem diferenciada para suco de laranja.

O clube Ampgalaxy estrelará neste mês em seu cardápio uma série de "Drinks
Tetra Prisrna.Ouem pedir estes coquetéis ganhará sucosdefrutasou água de coco
nas respectivas caixinhas. Além disso, a parceria resultou no desenvolvimento de
um suco de laranja acondicionado na nova embalaqern.corn design exclusivo feito
pelo estilista da marca amp,Vinicius Campion.

O projeto prevê ainda a criação de uma linha de camisetasTerra Prlsma/amp,
'" inspiradas nos personagens da nova coleção da grife, dando novos usos à
embalagem.

"

Caetano Veloso ao pôr-do-sol
Próxima quarta dia 08, defronte ao Museu da Praça Ângelo Plazera, o violonista Enéias Raascn

integrando o projeto MPB ao Pôr-da-Sol, fará apresentação solo tocando repertório de musícese
CaetanoVeloso.a partirdas 18h30,Um excelente happy-hour.
�I-------------------------�-------------------------------------------' ,
The Strokes virá?

"Nós prometemos algumas vezes e não conseguimos realizar, mas estamos falando com produtore
agora para armar algo para novembro ... NADA está confirmado aindal Então não acreditem em nenhum
rumor que possam ouvir... Quando as datas estiverem confirmadas, daí colocaremos no nosso site
[www.thestrokes.coml, então vocês não precisam ficar mandando emails todo dia perguntando se é
verdade ou não! Estamos fazendo nossomelhor para chegar aíembaixo .. ,"

Aí embaixo seria a América Latina, e estas são as palavras ditas num informe oficial da banda The
Strokes. Há um grande festival a ser realizado no Brasil no fim do ano, a probabilidade de aparecerem é

grande. O informe revela também que existem 13 músicas finalizadas para o novo disco/com previsão de

lançamento para janeiro de 2006.
'"

,,'"

É nesse domingo!
Dia 5, todo mundo fora de casa! Superando nossas expectativas, o

Domingo Up, iniciativa desta coluna, promete ser o a.gito deste domingo,
Apresentando nesta sl!a primeira edição na Praça Ângelo Piazera, DJ Lika

(proqressive house), DJMarco (progressive house) e DJ Léo Renan, que tocara
seu setacompanhado do percussionista RCosta.
"

Start será às 16h.Haverá estrutura de bar,banheiros,segurança e tudo mai�,
Apenas um único porém: caso chova e não pare até 15h, o evento sera

cancelado.Vamos fazer figa aímoçada e chamartodos para curtir a data.
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