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-

de sol e nebulosidade
..... �.� !.! variável, sem previsão

de chuva

. Quarta-feira
de sol e nebulosidade
variável com
pancadas isoladas
de chuva

Dnit confirma obras na BR-280 nesta quinta
AÇÃO DE VÂNDALOS

Como o Correio do Povo antecipou ontem, a Engepasa vai preparar a rodovia para iniciar a recuperação amanhã. O trabalho só será adiado se chover. - PAGINA 3
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Cemitério da Barra é depredado
Vândalos quebraram lápides, destruíram caixões
e deixaram muita'sujeira. Silviano Carlos Telna
vai todos os fins de semana até o cemitério, onde os

pais estão enterrados, e diz que no domingo a

situação era ainda pior. Opároco da Igreja Nossa

Senhora das Graças e responsável pelo 'cemitério,
Renato José Rohr, garantiu que o encarregado da

limpeza vai começar a arrumar tudo a partir de

hoje, O padre reclama da falta de respeito dos
baderneiros. - PAGINA 5
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NOVA DIRETORIA

A empresária Márcia Alberton tomou posse ontem

na presidência do Rotary Jaraguá. A nova diretoria vai
construir uma creche para 150 crianças com apoio de
Correio do Pc;»vo. - PAGINA4.
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OPINIAO

p papel de cada um
I

! A impunidade e os jogos
�e faz-de-conta nas inves

bgações das denúncias de
I

porrupção transformaram o

Brasil em referência mundial
I

po delito. Anualmente,
bilhões de reais são des

�iadds, sonegados ou "lava
lias", causando prejuízos a

bilhões de pessoas e ao país.
I '

Os esquemas fraudulentos
I '

são mantidos por quadrilhas
I . lí despecia iza as compostas por
todos os tipos de profissionais,
até mesmo por aqueles que
têm como dever de ofício a

obrigação de combater a

corrupção. Apesar dos
mecanismos implementados
p:elo governo federal, a

sttuação está se tornando,
dônica e infectando as

rustituições.
s,

Há uma infinidade de
[fi

• . _

monvos para a manutençao

�� bandalheira encalacrada

nas entranhas do país. Os
eontlítos travados no campo
de forças e lutas políticas

FRASES

transformaram a classe

política em campeã da

corrupção, resultado das

acusações mútuas decor
rentes dos interesses pelo
capital político. Por outro
lado, a apatia do cidadã�
comum em relação às
denúncias de irregularidades
administrativas reforça o

apetite de corruptos e

o,

Neste mesmo período, se o

Brasil igualar o índice de

corrupção ao do,Canadá '

um dos campeões mundiais
de seriedade administrativa
- a renda per capita nacional
- hoje na casa dos R$ 9,7 mil

aumentaria 62%. "A

corrupção 'empobrece o

país". Na realidade, o poder
é regido por regras

.... Os esquemas fraudulentos são mantidos

por quadrilhas especializadas compostas
por todos os tipos de profissionais

corruptores. Aliado a esses

ingredientes perversos,
aparecem a' rede' de impu
nidade e o corporativismo
descarado que protegem os

larápios do dinheiro público.
Segundo o professor de

Economia da Fundação
Getúlio Vargas, Fernando
Garcia, se não fosse a

corrupção, em dez anos, o
.

PIB brasileiro - hoje próximo
a R$ 1,8 trilhão - dobraria.

específicas dentro das quais
existe uma, certa "zona
cinzenta da amoralidade",
sem as quais o poder não

poderia ser exercido.
Não obstante é preciso

reconhecer os avanços no

combate à corrupção no

país. Em dois anos e meio,
mais de mil pessoas foram

presas e redes criminosas

responsáveis por desvios de
bilhões de reais foram

QUARTA-FEIRA, 29 de junho de 2005

desbaratadas. A Controla
dor ia-geral da União já
realizou 7,5 mil auditorias
em órgãos federais e 700

municípios que recebem

repasses ·de verbas do

governo federal. "Quando
se começa a limpar uma

casa, o que mais aparece é

lixo: atrás da porta, debaixo
dos móveis e dentro dos
armários", disse o presidente
Lula.

Há uma percepção de

que a corrupção aumentou,

quando na verdade mantém
os mesmos índices de sem

pre. As feridas estão supu
rando. A avalanche de
denúncias de corrupção e as

promessas de investigá-las
com rigor e punir os envol
vidos é uma oportunidade
posta para "passar o Brasil a

limpo" definitivamente. Para
tanto, será preciso a partici
pação de todos no processo
de depuração. Caso contrá

rio, os avanços serão mínimos.

UJ/Espero que a gente possa ajudar milhares de jovens cujos pais não podem pagar
:!"ursinhos pré-vestibulares e que ficam em desiguladade de condições com os que podem:

';,+ Do presidente da Eletr'osul,Milton Mendes, ao anunciar que a 'empresa vai financiar cursinhos pré-vestibulares gratuitos para
:�:alunos da rede pública 'de quatro Estados.

.
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�:. Alunos carentes vão

�er pré-vestibular grátis

I Fatos & Ressoas

Florianópolis - O presidente da

Eletrosul, Milton Mendes, informou ao

Correio do Povo que está fechada a,

parceria entre a empresa e a Acafe

{.Associação Catarinense das Fundações
Educacionais) para o lançamento de

cursos pré-vestibulares gratuitos
8estinados a alunos carentes da

Qeriferia das cidades, que estudam nas

escolas públicas. Houve uma tentativa
'J_

,d.e fazer o programa junto com a UFSC

,(óUniversidade Federal de Santa

�atarina), mas o custo acabou bastante
alto porque as principais estruturas da

instituição se encontram centralizadas
'fta Capital. "Com a Acafe conseguimos
tlI'D preço quatro vezes menor': revelou
'(5- presidente da Eletrosul, anunciando
�inda que os "cursinhos" serão para os

alunos de Santa Catarina, Paraná, Rio
I.;J

Grande e Mato Grosso do Sul, área de
� ,

ªbrangência da empresa. "Vamos dar

wma oportunidade àqueles que não
têm condições de pagar os cursos pré
.\)estibulares particulares de entrar no

concurso em igualdade de condições';
disse Mendes. Os cursos começam já no

s.egundo semestre deste ano.
·1.r

Fernando Bond

f)

Como as hortas
Os cursinhos pré-vestibulares gratuitos
fazem parte do "pacote" de programas
sociais da Eletrosul, implantados para
aproximar a empresa das comunidades. São
23 ao todo. Na semana passada, Jaraguá do'
Sul recebeu a notícia de que 250 famílias
serão beneficiadas pelo programa de hortas
comunitárias financiadas pela Eletrosul e

-

para as quais serão utilizados os terrenos

que ficam embaixo dos linhões das torres
de transmissão de energia.

Com o Correio '

, o presidente da Eletrosul recebeu no

gabinete dele, na segunda-feira, a visita do
diretor do Correio do Povo, Francisco
Alves, do editor-chefe Fernando Bond e

do deputado estadual Oionei Walter da
Silva (foto). A visita faz parte da estratégia
da estadualização da cobertura do Correio
do Povo, a partir da instalação do Escritório

Corporativo e da Sucursal de Florianópolis,
como do site na Internet. "Assim como

estamos investindo pesado na questão do
conteúdo e da nossa cobertura regional,
também estamos buscando as notícias da

Capital que interessam à nossa região, como
esta que o senhor acaba de nos dar sobre os

cursos pré-vestibulares gratuitos para alunos

carentes'; disse Francisco Alves ao

presidente Milton Mendes, completando:
"Tudo o que interessa ao desenvolvimento e

à qualidade de vida da nossa região interessa
ao Correio do Povo, que apóia
integralmente essas iniciativas':

I
Casa eficiente
o presidente Milton Mendes informou
ainda que até o mês que' vem deve ser

inaugurada a "Casa Eficiente'; que está
sendo construída no terreno da

Eletrosul, no bairro da Carvoeira, na
Capital, com base em projeto e'
maquete projetos pelo corpo técnico
da empresa. A "Casa Eficiente" será um

modelo para engenheiros, arquitetos e

mesmo para as pessoas que vão

construir suas casas de como

economizar energia e dar

aproveitamento máximo a todos os

ambientes.

Para d Senado
o assunto obviamente não foi tratado
no encontro com a direção do

Correio, mas até as pedras da Ilha de
Santa Catarina sabem que Milton
Mendes é candidatíssimo ao Senado

pelo PT.

fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO'

Estado de alerta em
j

Itapema
ltapema vive uma situação de medo; pânico e terror. A cidade de

40 mil habitantes vive amea�ada desde a revelação da sentença da
Juíza Vera Regina Bedin que cassou omandato do prefeito Clóvis José
da Rocha (PFL) e de seu vice Ricardo Alexandre Rosa (PPS), pelos
crimes de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de
coinunicação e propaganda institucional em época eleitoraL ,Apesar '

de cassar os diplomas e declarar a inelegibilidade de ambos a Juíza os

'

manteve no cargo até o trânsito em julgado da ação.
Uma hora depois da veiculação da reportagem pelo programa

Estúdio Santa Catarina, da RBS-T\l, no programa deste domingo
(26), o comitê do Partido dos Trabalhadores acabou sendo alvo de '

vândalos que, com gasolina e folhas de jornais atearam fogo na sede do
partido que está localizada na Rua274, em Meia Praia.

A reportagem veiculada em nível estadual pela emissora fez um
retrospecto das várias denúncias de corrupção e improbidade
administrativa denunciadas pelo próprio Ministério Público Estadual
nos últimos três anos.

Namanhã desta segunda-feira dezenas de policiais civis estiveram
no local do crime para colher osmateriais que servirão como base para
as investigações. Ainda nestamanhã foram registradas duas agressões
físicas e verbais à militantes do movimento Reage ltapema as quais
foram agredidas por jovens que 9rculam pela cidade a bordo de um

Gol com vidros escuros. As militantes estavam passando pelas ruas

coletando assinaturas para o abaixo-assinado quepede o afastamento
do prefeito e de seu vice, até a decisão final da Justiça, como forma de
zelar pelo patrimônio e pela moralidade do poder público municipal. '
Na manhã de sábado, dia 25, os integrantes do movimento Reage
ltapema também foram perseguidos por pessoas ligadas ao prefeito
Clóvis José da Rocha enquanto realizavam uma panfletagem na cidade.

O presidente doDiretórioMunicipal do Partido dos Trabalhadores
de Itapema, Sabino Bussanello, lamenta o fato ocorrido dizendo que o

'

mesmo soma-se às constantes ameaças e crimes cometidos contra

cidadãos itapemenses que não se calam diante da corrupção e violência

que assolam o nosso município. Bussanello - já proclamado prefeito
de Itapema pela Juíza - é mais um que está entre os ameaçados e agora
tentamobilizar deputados, Governo do Estado e todas as polícias para
que deflagrem uma operação especial em Itapema, capaz de garantirem

.
a segurança de todos. Além do incêndio na sede do PT, no dia 23 de '

março o proprietário do Jornal Info-Bairros, Maurício Barth, foi baleado
nas duas pernas dentro de sua própria residência. Até hoje os mandantes
do atentado não foram revelados e J?-em presos pela polícia.

André Gobbo, Jornalista

Corrupção, corruptos e

corrompidos
E fez-se a luz.Umpouco após este comento começous'existir acorrupção.

Mas de "uns dias" para cá ela está diariamente em nossos meios de

comunicação e em nossos grupos de bate-papo. É a moda do momento e

recebe papel de destaque napolítica nacional, desde umpequenomunicípio
até as grandes cidades, desde a pessoa comum até oMinistro daCasaCivil, ,

inclusive passando porGovernadores.
Osmovimentos sociais hámuito tempo tentam acabar comessa pratica

em nosso país, contudo o tema sempre foi "abafado" por alguns motivos
inexplicáveis até então.Nunca a corrupção foi tão atacada como nos últimos
anos.Na verdade por causa disso ela vem recebendo tantoespaço nosmeios
de comunicação e agora só falta começar aexistirumapunição rígida para os

.

adeptos a vida fácil.Com a ação da Policia Federal e a descoberta de grandes
(ou será pequenos?) políticos envolvidos comprovadamente com a corrupção
começou a pequena, e tão sonhada e desejada por poucos, crise no País.

O envolvimento comprovado do Deputado [éferson, um antigo
conhecido nosso, fez reativarmos aquele nosso pensamento de que todos
os Políticos são iguais. Mas não é verdade. Os dominantes políticos sempre
usaram o descrédito peta política para se -manterem no poder e, com
certeza, neste momento aonde se assume o combate à corrupção corno

unia bandeira para governar o País eles utilizam a mesma idéia de que.
todos são iguais para voltarem ao Poder. Basta olharmos asmanchetes em'

jornais e revistas nos últimos dias para termos a certeza disso. Acusações
maldosas e infundadas nunca foram tão levadas a sério por alguns deputados
e senadores. O comprovado acusado começou a exercer um papel que
recebe total crédito por falar coisas que e_le mesmo diz não ter provas
simplesmente para desacreditar os políticos que se dizem combatentes da ,

corrupção.
Nessa disputa, que visa claramente as Eleições de 2006, a direita que

hoje é oposição começou levando vantagem. Conseguiu que muitoS

acreditassemnas fantasias, até que provem ao contrário, de um Deputado,
afundado claramente em denuncias de corrupção.Apartir destemomento
a crise, que não foi a econômica que eles esperavam, chegou para abalar '

um crescimento lentomas constante de nosso País. Mas aparentemente a

poeira começou a baixar. E nestaúltima semana conhecemos uma pessoa
que nos faz acreditar novamente nos Políticos. Através da reportage,m do

Fantástico, da RedeGlobo, podemos começar a rediscutirrnos nossa fonua
de imaginar um País no qual nem todos os políticos são iguais e, talve:,
seja o empate entre direita e esquerda na disputa na construção do PaIS

que queremos.

Nilson Antonio Gon'çalves de Souza, estudante de Letras - �
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c?rpo ��
fonte TimesNew Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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i � Cartilha
A Procuradoria de Jaraguá do Sul

mandou recolher a cartilha "Construa

sua própria calçada'; que traz

informações sobre a responsabilidade
,pela construção e conservação das

calçadas, orienta sobre o material a ser

usado e alerta para a padronização,
segundo lei municipal.
A cartilha, elaborada pela Secretaria

de Desenvolvimento Municipal, foi
recolhida porque comete um

pecado venial na contracapa: sugere
à população que faça o orçamento
com a Codejas.

� Responsabilidades
A Assessoria de Comunicação da
Prefeitura informou que foram feitas
11 mil cartilhas ao custou de RS
7.790,00, mas não soube informar
onde foram rodadas. Informou
também que a iniciativa não passou
pelo setor, que desconhecia a

existência das cartilhas até então.
Afinal, quem teve a brilhante idéia de
fazer propaganda da empresa de
economia mista na cartilha? E por que
a Procuradoria não percebeu antes a

bobagem? O assunto merecia uma

investigação da Câmara.
"

� Luz, quero luz
De quem é a responsabilidade pela
manutenção da iluminação pública de

Jaraguá do Sul? Para a população que

paga impostos e a conta de energia
elétrica, não importa quem seja. O que
ela quer é que as ruas estejam
iluminadas, com um pouco mais de

segurança, o que não acontece além do
centro.

Existem muitas ruas do município,
inclusive de bairros mais próximo ao

centro, com postes apagados há meses.

Agora imagina como está a situação na

periferia, sempre abandonada.

� Resposta
Uma carta anônima com trecho da

Oração aos moços, de R,ui Barbosa -

"De tanto ver triunfar as nulidades,
de ver prosperar a desonra ... o

homem chega a ter vergonha de ser

honesto" -, e lamentando a rejeição
do projeto contra o nepotismo está
sendo distribuída em Jaraguá do Sul.
O autor se diz enganado pelos
políticos eleitos e termina

perquntando "até quando vamos

permitir que isso continue?" Até,
termos consciência do voto e não

trocá-lo por "presentinhos':

� Interesses específicos
Segundo a Revista Carta Capital,
o governo Lula (PT) "já é bem melhor.

I. _

do que as duas gestoes do ex- i
presidente Fernando Henrique (PSDB)':

"

A conclusão se baseia em pesquisa que
)'

avaliou 100 indicadores de'
desempenho. Segundo a enquête, "a -t.

vitória do petista sobre o tucano é ir
incontestável': !v

Organizada pelo cientista político )l�
Wanderley Guilherme dos Santos, a

r{
pesquisa dividiu os indicadores em três'

categorias: economia, produção e social.
O PSDB e o PFL concordam?

!� Equipamentos serão
I

'

lcolocados na rodovia

Ihoje e as obras só não'

'começam se chover

I
I
I

! JARAGUÁ 00 SUL - Os técnicos

IdoMinistério das Cidades devem

/visitar omunicípio no próximo dia,
15 para trata,r do Consórcio

IReglonal das Aguas, projeto que
prevê o gerenciamento único dos
I,
ISlstemas de águas e esgoto de

iJaraguá do Sul, Corupá,
:Guaramirim, Schroeder e

,

iMassaranduba e que poderá ser'

lestendido para outros municípiosIda Amvali (Associação dos

IMunicípios do Vale do Itapocu).
i, Os prefeitos dos municípios
'Interessados em participar do'

I,consórcio e que estiveram

reunidos anteontem para discutir
,0 aSSunto na Prefeitura de Jaraguá

!�ose reunir com os técnicos do

I Inlstério no Samae (Serviço
Aut' ,

iS onomo Municipal de Agua e

: M�Oto).O prefeito deGuaramirim,
, ano Sérgio Peixer, disse que

: através do consórcio osmunicípios
,Poderão ter mais recursos

I�isponíveis no Governo Federal a! �ndo perdido para investir nos
!SlSte di' mas e água e esgoto.

l>j Em Guaramirim, o serviço
nda está sendo prestado pela

� à

que pertence aoGrupoEngepasa, de
Joinville, e que, segundo Bessa, terá
seis meses para concluir as obras na
fase inicial emais umano e seismeses

para fazer amanutenção do serviço.
"O contrato comaempresa é de dois

anos", completou.
Segundo o engenheiro doDnit,

as obras incluem remendos de pista;\

capa asfáltica (trechos danificados

que podem ser recuperados
colocando-se uma capade asfalto sem

, 'retirar à asfalto velho); fresagem
(remover O' asfalto em péssimas
condições e recompor cdmumanova

capa asfáltica): e também a

sinalização horizontal (na própria
pista).Com relação aos acostamentos,
explicouBessa, serão feitos remendos,
mas não serão construídos novos

acostamentos onde eles não existem,
como acontece em alguns trechos
entreNereu Ramos eCorupá.

O Ministro dos 'Iransportes, .

Alfredo Nascimento, deve visitar a
região nos próximos dias, quando vai
conhecer de perto os problemas da
rodoviae oficializaro investimento de

Casan, mas o contrato já venceu

no começodo mês. A intenção do

prefeito é administrar o serviço e

deixar para a Casan apenas a parte
operacional e de manutenção.
"Apresentamos a proposta, mas até
o presente momento a Casan não
nos deu resposta. Como nós não

podemos aguardarmuito mais por
esta resposta, nós vamos dar um

prazo para que a Casan destine
todo o serviço para omunicípio",
disse.

Outro assuhto discutido
anteontem pelos prefeitos foi a

proposta de construção de um
aterro regional. Segundo Peixer,
Jaraguá do Sui vai abrir ,nos
próximos o edital de licitação para'
contratação da empresa

responsável pela destinação final
do lixo.Ó lixão será utilizado pelos
cincomunicípios dá microrregião.
"Por ter a maior demanda é que

J araguá vai comandar este

processo. Os outros municípios
também farão uma licitação de
concessão e essa empresa que

ganhar em Jaraguá deverá atender
toda a região", disse:

DNIT AVISA:

Buracos como estes serão tapados a partir de amanhã

R$ 4milhões para a recuperação dos
pontos críticos da BR-280 entre São
Francisco doSul eCorupá. Emmaio,
durante encontro comprefeitos da
região no Ministério, Alfredo
Nascimento prometeu visitar a

região. Foi quando prometeu liberar
R$ 10milhões para recuperação da
.rodovia desde São Francisco do Sul

:até Canoinhas, noPlanaltoNorte.
O deputado Díoneí da Silva

(PT) , disse que a vinda doministro

dosTransportes émuito importante
para a região, "principalmente
porque oportuniza a discussão de
outros temas relevantes, como a

ponte do Portal, mais seguradta no
trecho da BR-280 que não'vai ser
duplicado, que fica no Centro de

Guaramirim, o viaduto de

intersecção com aRodovia doArroz
e tantos outras soluções que são

necessárias na área urbana que a

rodovia atravessa".

Empresário Ary Pradi recebe
Medalha de mérito,naAssembléia:�

FWRIANóPOUS - o empresário
jaraguaenseAryCarlos Pradi, da Sol
Paragliders, recebeu anteontem a

MedalhadeMéritoCarlFranzAlbert

Hoepcke, naAssembléia Legislativa.
A homenagem foi concedida pelo
deputado Dionei da Silva (PT),
durante a cerimônia que premiou 40
empresários catarinenses que se

destacampela relevância do trabalho
realizado na área empresarial,
educacional, ambiental, econômica,
social, ouque tenhamcontribuídopor
outrosmeios e de modo eficaz parap
desenvolvimento deSantaCatarina.

"Eu fiqueimuito lisonjeado. Foi
uma homenagem inesperada, que
abre um espaço muito bom para a

divulgaçãoda nossaempresae premia
onosso trabalho. O fato de os

empresários serem 1��S�ados na
Assembléia Legislativa ajuda a

promover uma interação maior,
porque parece haver uma distância

.entre o meio político e o meio

empresarial", disse Pradi.Na opinião
dele, o evento também fornece uma
análisedoperíil empresarialdoEstado,

IlJporque de cada região são divulgados
os focos de excelência e issomostra a

diversidade empresarial' e as

qualidades do setorprodutivode todo
oEstado.

ASoISports IndústriaeComércio

oj

iG

:)

Ltda é uma das líderes mundiais nn
ramo em que atua, atualmente eSj:�
entre os dez maiores fabricantes
mundiais de parapentes e acessóri�s,
sendo a única fabricante de

'i!

equipamentosde vôo livrenaAmérica
Latina. A empresa está presente em
mais de 50 países, certificada corri{§
fabricante de equipamentos de v$
livre na Europa, Japão e América da
Norte.Alémde produzir e exportat'â
Solorganizaexpedições peloBrasilcorh
seus pilotos, buscando a quebra de
recordes. Emduas expedições já forarttlquebrados sete recordes mundiais,

Icolocando o Brasil no centro das

atenções desse esporte. IDIVUlGA�A

Pradi: empresário de destaque,
"I

Ceno não aceita nomes indicados

pela outra ala para a Executiva

, "

.:1

Depoimento de Jefferson' na ,)

-'

CPI dos Correios será amanhã
,;:)
',J

JARAGUÁ00 SUL-o presidente
doPSDB, vereador E�gênioGarcia,
não aceitou os nomes indicados pela
outra ala do partido para a formação
daExecutiva. Ele foi eleitopresidente
no dia 19, logo depois da convenção
.para renovação doDiretório tucano,
mas no dia não foi montada a

Executiva, o que deveria ter

acontecido até-aúltima sexta-feira,
de acordo como estatuto do partido.

Geno disse que não aceitou as

indicações porque a outra ala, que
lançou o nome do ex-vice

presidenteAntônio Eckert, queria
ter a maioria dos cargos da
Executiva, formada por 11

integrantes. O presidente disse que
ele então escolheu as pessoas que
vão formar a Executiva, inclusive
com quatro nomes da outra ala, que
serão apresentados em uma reunião

que acontece amanhã, a partir das
I8h.A vice-presidente é a secretária

de Desenvolvimento Regional
Niura Demarchidos Santos. "Esta

vai ser a primeira reunião da nova
Executiva. E se eles (a outra ala)
não aceitarem a composição vão ter
que pedir a exoneração dos

t

cargos", disse o vereador.
O presidente também informou

que amanhã já pretendemontar um
cronograma de reuniões e algumas
ações, dentro da deliberação do
Diretório est�dual de fortalecer os
núcleos de base do partido e, para
isto, eleger os coordenadores dos
núcleos. Ele também pretende
marcar para os próximos 30 dias a

primeira reunião do Diretório.

"

Antônio Eckert disse que no

domingo último conversou com o

presidente do partido e apresentou a

proposta da outra ala, que sugeriu
para a vice-presidência o ex-prefeito
Irineu Pasold. "Colocamos que esta

proposta do grupo não poderia ser

modificada. Caso contrário não

faríamos parte daExecutiva", disse.

• As alas do PSDB não
, entraram num consenso

sobre a formação da nova

Executiva do partido, que
tem como presidente o

vereador Eugênio Garcia.

BRASÍLIA - O depoimento do
deputado Roberto Jefferson
(PTB) na CPI dos Correios, nesta
quinta-feira, foi marcado para as

IOh30 JáMarcus Vinícius Ferreira,
genro de Jefferson que iria depor
na mesma data, será ouvido em

outra ocasião. A informação é do

presidente da CPI, senador
Delcídio Amaral (PT).

Em depoimento ontem, [oel
Santos Filho confirmou ter

participado da gravação da fita em
que o ex-diretor deContratação dos
Correios, Maurício Marinho,
aparece recebendo R$ 3 'mil e

falando sobre um suposto esquema
de corrupção na.estatal envolvendo
o PTB e o então presidente do

partido, deputado-RobertoJefferson.
Marinho disse que Jefferson
comandava as operações dentro da
estatal. No Conselho de Ética,
Jefferson negou as acusações.

Os deputados e senadores da
CPI que são da oposição
pressionaram e o presidente da
comissão, senador DelcídioAmaral
(PT), concordou que seja solicitada
a quebra imediata dos sigilos fiscal,

iRecuperação da BR-280 começa
j ,

.ernanhã a partirdo trevo da 1 01
I ,

'

[CAROLINA
TOMASELLI

JARAGUÁ 00 SUL - As obras de

Irecuperação da BR-28_0, no trecho

Iquevaidesde otrevo da BR-101 até
o trevo de acesso à, Rota das'

ICachoeiras,'emCorupá, vão começar

'liamanhã. Segundo o engenheiro
responsável'doDnit (Departamento

I

ideTransportes) em SantaCatarina,

'IAntônioCarlos Bessa, o trabalho só

,não poderá iniciar se chover. A
Iprevisão do Dnit é de que os

equipamentos e a sinalização
necessários sejam colocados durante

,
todoodia de hoje ao longo do trecho

fique será recuperado.OGoverno Federal vai investir
I '

I aproximadamenteR$ 2milhões nos

186 quilômetros da rodovia. As obras
I serão feitas pela empresa Coneville,
I----------�----------�----�--------------

jTécnicos do Ministério discutem

!Consórcio Regional das Águas .

, )
telefônico e bancário do publicitário

, 'J
Marcos Valério, acusado de ser Õ

I '1
operador do mensalão e de t€t
sacado R$ 21 milhões do Banctl
Rural, segundo documentos dd,
Conselho deControle deAtividadeà
Financeiras (Coaf). O montanjê
pode ter sido usado para pagar
propinas a deputados da base em.
troca de apoio aos projetos �<f
governo. Delcídio informou que hoi}
serão votados este e outrq,?
requerimentos apresentados pelq§

I
d�

par amentares., ,

Ontem pela manhã, o climí
começou tenso naCPI dos Correi6-s\
Os parlamentares tiveramque contá
a senadora Heloisa Helena (PSOIb)
e o deputadoMaurício Rands (PT)
momentos antes da abertura @:11
reunião da comissão. Irritado comji
forma como Heloisa se dirigia a el�
Rands segurou amão da senadorae
exigiu que ela parasse de gritar e de
colocar o dedo próximo a seu naríZJ
Heloisa não se intimidou e teve cl�
ser contida pelo deputado AC�"

,

Neto (PFL) e os senadores Rome
Tuma (PFL) e Delcídio Amara

(PT) , presidente da CPI.
(II
'@Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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[cojombianosvão se reunirem Bogotá

Bogotá, 25 jun - Cerca de 270 empresários brasileiros e colombianos se

reúnem na próxima segunda-feira em Bogotá para fortalecer as relações
comerciais entre os dois países, que são altamente deficitárias para a

'I
ColômbiaDurante o encontro, falarão o ministro das Relações Exteriores
Celso Amorim - que representará o presidente Lula - e o 'presidente da

I
Colômbia, Álvaro Uribe.

'

,

Segundo números oficiais colombianos, o intercâmbio comercial entre os

dois países em 2004 somou US$ 1,026 bilhão, 26,7% a mais do que em 2003,

I quando o volume foi de US$' 809,64 milhões.Participarão da reunião 56

importadores e 27 exportadores do Brasil. Da Colômbia estarão presentes
1102 exportadores e 85 importadores.

.

I . .'

Até a década de 80, as relações entre as duas economias giravam
essencialmenteem torno do café, já que os países são os dois maiores'

produtores do grão no mundo.Hoje, o Brasil é o quinto país com maior
volume de exportações para a Colômbia - depois de EUA, Venezuela, México
eChina.Já aColômbiaocupa apenas ii 20· posição nas importações brasileiras.
Em 2004, a Colômbia teve um déficit comercial com o Brasil de US$ 751,5

I milhões (exportou US$ 137,1 milhões e importou US$ 888,6 milhões).A
primeira rodada de negociações, à qual compareceram 107 importadores
brasileiros e 59 exportadores colombianos, aconteceu há um ano em São
Paulo

é

fechou negócios no valor de cerca de US$ 17 milhões. ,

Sequndo o Fundo de Promoção do Comércio Exterior Colombiano
(PROEXPORT), os setores prioritários para o país são os de óleos e gorduras,
tabaco, produtos de moenda, químicos, peças para automóveis, insumos
para confecção e turismo,
volume de exportações colombianas para o Brasil cresceu 47,7% em 2004

- passou de US$ 92,8 milhões em 2003 para US$ 1 �7, 1 milhões no ano

.passado,
I A Colômbia importa do Brasil ,principalmente produtos laminados em ferro
e aço, xaropes parabebidas, automotores, tabaco, telefones, papéis e papelões,
pneus, tecidos de algodão, produtos de ferro e tratores.

O Brasil também COmeça a ser um Importante investidor na Colômbia nos
I setores de petróleo e de aviação civil.A companhia aérea colombiana Avianca
foi comprada no final do ano passado pela Synergy Aerospace, do
empresãrio brasileiro German Efromovich, que tem também interesses no

país na atividade petrolífera.

Taiwan acusa China de tentarmarginalizá-Ia dentro
daOMC n "I'

Taipé, 28 jun (EFE).-Taiwan acusou a China nesta terça-feira de estar.fazendo
de tudo para que a Org�lnizaç�o Mundial doComércio (OMC) não outcrque
,a Taiwan o título de "missão permanente':
A China não quermanter relações de benefício mútuo com Taiwan na

<,

OMC e obstaculiza a representação permanente de Taiwan na OMC, disse
o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, Michel Lu.
No último catálogo de membros da OMC, só foram incluídos os carqos de

representante e vice-representante taiuanês ante o organismo, enquanto
o' resto dos funCionários apareceu sem seu cargo, o que despertou os

protestos taiuaneses.
Lu considera que a China está por trás desta anomàlia na edição do

catálogo e assegura que Pequim não triunfará em sua tentativa de cercar

Taipé diplomaticamente.
O católogo da OMC não é um documento oficial e não afeta o nível de

i:!'fepresentação ilha no organismo internacional.Taiwan é um membro
"

ermanente da OMC desde janeiro de 2002 e mantém uma "representação
,�' ermanente" no organismo. (Fonte: noticias.uol.com.br/ultnot/efe) ,

"'II Encontro de Negódos Internacionais-
'If"

rograma ExportaCidade
, evido ao potencial industrial de Jaraguá do Sul e região, a Unerj como
nstituição do ensino superior, detectou a necessidade de realizar um

," ncontro entre as empresas exportadoras da região de Jaraguá do Sul. O
,� entro Universitário de Jaraguá do Sul, através do seu corpo docente e

�discente e os organismos oficiais, com o propósito de sedimentar os
,:i'licerces que envolvem a busca por cónhecimento, pesquisa de novos

,;;mercados e organismos orientadores e apoiadores do processo de

":Internacionalização das empresas.

r,',"O projeto consiste do desenvolvimento de, um grande seminário que

t : ,:;erá realizado em quatro dias durante o mês de julho de 2005 e que
I "culminará no lançamento do Programa ExportaCidade - Jaraguá do Sul,

, do Ministério do Desenvolvimento. Cabe aqui destacar que Jaraguá do
�-:'Sul e Campo Largo (PR) foram os dois municípios escolhidos pelo Governo
Federal para esta importante atividade. Esta resultará na capacitação

'. /posterior de acadêmicos e profissionais de Comércio Exterior entre os
li'

eses de agosto/2005 e a�ril de 2006.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.
Júlio César da Silva é Professor do Curso de Administração -

Hab. em Comércio Exterior da Unerj e Mestre em Gestão
Com petitiva-PPGEP /U FSC.

I E-mail: ju.lio@uol.com.br
I .

\ ,

POSSE

Construção de creche é meta
da nova diretoria do Rotary

MARIA HELENA DE MORAES

� Creche no Morro
da Boa Vista terá

.capacidade paraI
atender 150 crianças

JARAGUÁ DO SUL - A

empresária Márcia Alberto�
tomou posse ontem na presidência
do Rotary Jaraguá do SuL Ela
substitui, o também empresário,
Hélio, Garcia. A solenidade de

posse foi às 19h30, no Hotel Saint
Sebastian, no Ce�tro. Partici
param os rotarianos da cidade e

convidados. A gestão da nova

diretoria é até o ano que vem.

Entre as prioridades está a

construção de uma creche para

aproximadamente 150 crianças do
Morro da Boa Vista. A obra será

feita com recursos do Rotary, da
Prefeitura de Jaraguá do Sul e do
Correio do Povo, que promove na
sexta-feira palestra com presidente
do Badesc, Renato Viana e um

baile, no Clube Atlético Baependi.
Todo o dinheiro arreca�tado com
os ingressos que custa R$ 25,00
'será revertido para a construção
da creche.

De acordo com Márcia, que
integra o Rotary há três anos, a

nova' diretoria vai dar con

tinuidade às ações e atividades
já desenvolvidas, como a Feira
de Ponta de Estoque, que

, [
Foi ontem a cerimônia 'de posse da nova diretoria do Rotary Jaragu�,
acontece nos dias 21 e ·22 de

agosto, Almoço das Nações, em
novembro e o Natal da Criança
Feliz. Márcia pretende ainda

, promover ações de combate a�l
analfabetismo, preservações do'sl
recursos hídricos e combate �
fome. I:J

Urbano Franzner recebe quinta a Ordem do Mérito Industrial ':�
FLORIANÓPOLIS Seis

empresários catarinenses serão

homenageados nesta quinta-feira
na Federação das Indústrias

(Fiesc). por relevantes

contribuições à economia do
Estado. Carlos Vitor Ohf, de Rio
do Sul, receberá a comenda da
Ordem do Mérito Nacional,
concedida pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), após
recomendação do presidente da

Fiesc, José Fernando Xavier
F�raco. Já a Ordem do Mérito
Industrial de Santa Catarina será
outorgada a cinco outros

empresários, cujas ações foram

igual\ttente determinantes para o
desenvolvimento econômico do
Estado. São eles Carlos Frederico
Adolfo Schneider, de [oinville;
Germano Emílio Purnhagen, de
Rio do Sul; Lothar Schmídt, de
Blumenau; Manoel Dilor de
Freitas (falecido em 2004), de
Criciúma; e Urbano Franzner, de

Jaraguá do Sul.
"É uma justa homenagem a

homens que tiveram coragem de

expor-se aos riscos inerentes ao

empreendedorismo, ousaram e

fizeram a economia catarinense

acontecer", diz o presidente da
FIESC e grão-mestre da Ordemdo
Mérito Industrial de SantaCatarina,
José Fernando Xavier Faraco, ,

Criada em 1958 para distinguir
personalidades e instituições que
tenham se tornado dignas de
reconhecimento e admiração pelo,
setor produtivo brasileiro, aOrdem
do Mérito Industrial da CNI é a

mais alta condecoração concedida
pela indústria nacional. A

homenagem é conduzida pelo
diretor secretário da CNI e

chanceler da Ordem do Mérito

Industrial,
.

Lourival Novaes
Dantas.

A Comenda da Ordem do
Mérito Industrial de Santa
Catarina foi criada no ano de 2000

Aproximadamente 40 adolescentes que vão participar da 2°

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
escolheram ontem as oficinas que desejam fazer. As atividades
serão desenvolvidas durante o evento, que acontece (lOS dias 8

e 9 de julho. Eles também receberam orientações detalhadas
sobre a' Conferência durante toda a tarde de ontem, no Parque
Municipal de Eventos.

para reconhecer personalidades ou
instituições que tenham dado

expressivas contribuições ao

desenvolvimento da indústria no
Estado.

Os agraciados, em número

máximo de cinco a cada ano, �ão
indicados pelos sindicatos de
indústria e aprovados pelo

. . [U
Conselho da Ordem do Méritq'I
Industrial de Santa Catarina. Esta'

u

é amais alta distinção prestada pelfu
indústria catarinense. A
homenagem é conduzida peÍ9,
diretor secretário da Fiesc e

chanceler da Ordem do Mérit@,
'-lG

Industrial de Santa Catarin�)1
,Glauco [oséCorte. in

Nascido em 1926, Urbano Franzner é natural de Jaraguá do su
'

Ajudou os pais na lavoura desde cedo e, em 1952, começou sua
,

indústria, de produção de fubá e arroz pilado. Em 1960, adquiriu,
duas turbinas, transformando sua tafona erT) cerealista. Nessa época,

'

Jaraguá do Sul contava com 23 mil habitantes e inúmeras pequenas_I
propriedàdes rurais. Assim, a Cerealista Urbano começou a beneficiar '

o arroz amarelão para terceiros. No início, Curitiba e Ponta Grossa,' 'Ino Paraná, e o norte de Santa Catarina foram os principais mercados
, I

da empresa que, a partir de 1990, passa a se-chamar Urbano"

Agroindustrial. Ne'sse' ano, Urbano passa a ser conselheiro da

empresa, que já atuava em todo o território nacional. Em 1991 nasce"

em Blumenau, a Selgron, indústria de máquinas para seleção Ieletrônica de grãos. Hoje, a Urbano Agroindustrial produz arroz,

máquinas, equipamentos e eletricidade e está entre.as três principais ,;

empresas do setor no País.

Jornalistas, dirigentes' sindicais e muitos apreciadores da,
fotografia prestigiaram a Exposição Fotográfica "50 olhares de Santa'é
Catarlna'na noite deontem,noandar superiordo Shopping Breithaupt.,
A'Exposição permanece noShopping até o dia 3 de julho. São registroS,
jornalísticos deprofisslonais da reportagem fotográfica e algumasfoto5
em preto e branco que trazem um pouco da história do Sindicato.,
Raphael Günther, repórter do Jornal Correio do Povo, integra a mostra.,

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cemitério tem túmulos Pode subir tudo na telefonia fixa
A AgênCia Nacional de Telecomunicações (AnateI) poderá autorizar
esta semana o aumento anual da cesta de telefonia fixa, que inclui

habilitação, assinatura mensal e ligações. O reajuste da cesta deverá
ficar em torno de 7,30%. O índice é a variação do IGP-DI dos últimos .:
12 meses até maio, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, menos
1 % a título de produtividade conforme está previsto nos contratos FI
de concessão assinados pelas empresas de telefonia fixa - Telemar, II

Telefônica, Brasil Telecom, CTBC Telecom e Sercorntel. pelos ")

contratos, um dos itens da cesta pode subir até 9 pontos percentuais _

acima da inflação. Normalmente as empresas aumenta a assinatura )

mensal. Neste caso, a assinatura poderia subir até 16%, mas a Anatei
já disse que isto não deve acontecer. O aumento somente pode ser

'

concedido 12 meses depois do último reajuste, além disso, os jornais J

têm que anunciar 48 horas antes os novos valores para o público. Se .J

o aumento for autorizado pela Anatei amanhã, as empresas só :i

poderão começar a cobrar as tarifas novas a partir do dia 2 de julho. f

t\

abertos e caixões quebrados
RAPHAEL GÜNTHER

4

J'padre garantiu
JLe a limpeza no

1

9,
II cal deve acontecer
I .

'nda hoje

Pessimismo
Os consumidores brasileiros
estão menos otimistas com

relação ao emprego e à renda.
De acordo com o boletim do
índice Nacional de Expectativa
do Consumidor (Inec) divulga
do ontem pela Confederação
Nacional da Indústria (eNI), as
quedas nesses índices
anularam os efeitos do
otimismo em relação ao

comportamento da inflação.

RFFSAvive
Depois que o PPS decidiu
entrar com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin)no �

Supremo Tribunal Federal (STF)
contestando o decreto do
Executivo que extinguiu a Rede
Ferroviária Federal! o governo
resolveu fazer uma retificação
no texto. Onde se lia que os

atos e operações estariam

sempre seguidos da expressão
'

"em extinçào" agora deve se ler
"em liquidação':
Semântica

]ARAGUÁ DO SUL - Caixão

\lebrada, lápides 'caídas e.

prtldadas, garrafas de bebidas

-licas, restos de flores e potes

i adas pelo chão. Esta é a imagem
1ue se vê ao andarpelo cemitério da
BarradoRioCerro, adminístradopela
raróquiaNossaSenhora dasGraças.
:' OoperadordeguindasteSilviano
Carlos Telna vai todos os fins de

semana até o cemitério.Os paisdele
eStão enterrados ali. "Sempre teve

coisas quebradas e vandalismo,mas
nodomingo a situaçãopiorou. Tinha
um caixão de criança quebrado e

jogado no chão", disse ele que

&mpletou: "Eu e aminhanoivavimos
�é uma arcada dentária e alguns
ci\sos da costela. Tinha também uma

ióupamortuária".
" A artesãAmiraHijas Fialho dos
5lmtos, 40, mora há cinco anos ao

Mdo do cemitério. Ela diz que gosta
da vizinhança, mas que 'algumas
coisas incomodam; "De noite tem

I � �uito movimento de carro e tem

jambém uns cinco ou seis

Segunda queda
O índice referente às

expectativas de evolução do

emprego caiu 1,8% na

comparação com o primeiro
trimestre. É a segunda queda
consecutiva nesse indicador. O
medo do desemprego
também aumentou. Em junho,
38% disseram estar com muito

medo do desemprego,
comparados aos 35%

registrados em março.

Vândalos destruíram túmulos, lápides' e jardins além de beber e comer no no Cemitério da Barra
O PPS alegou que a decisão
do governo de extinguir a ,

empresa por meio de decreto
)

era uma afronta ao Legislativo, < I

já que a Câmara havia rejeita- ::
do a Medida Provisória 246,
que permitia a extinção da
RFFSA. Com -a retificação do
decreto, publicado no Diário
Oficial de ontem, ,o governo
espera' resolver o problema. r

redacao@jo'rnalcorreiodopovo,com,br!
,

"trabalhos". "Já vi muito prato com
farinha e galinha e isso não era pra
comernão", divertia-se à artesã.Além
da sujeira a comida usada em

macumbas atrai cachorros.

caixão quebrado. "Colocamos de
voltana tumba e fechamos, mas não
achamos nenhum osso". Segundo
de, O cemitério vai receber algumas
melhorias comoo corte de árvores e a

construção de ummuro. "Sabemos

que um muro não vai evitar o

vandalismo" até por que as pessoas

pulam", analisou. Ele acredita que a,
população deveria termais respeito e
educação comosmortos.

adolescentes que aparecem de tarde

para fumar". Ela diz que não sabe o

que as pessoas vêm fazer de carro no
cemitério "porque nunca foi lá em

cima olhar".Amira conta ainda que
aPolícia já esteve várias vezes no local,
mas que as pessoas sempre voltam.
"Tento mostrar pro meu filho que
fumar em cima dos mausoléus é

Procurado por nossa equipe, o
pároco daNossaSenhora dasGraças,
Renato [oséRohr, garantiu que o

encarregado d� limpeza iria começar'
, -

";\'-.l .,l,) .

a organização do cemitério. Eles
estiveram no local e encontraram o

errado, seja cigarro oumaconha". O
cemitério também é usado para

I .

pacientes reclamam da falta de medicação
i

.

�----------------------------�-=��� o mapa viário de Sanla
ealarioa'eSlá renovado.

I I

�Posentada Irondina Silva Santos mostra a receita e afirma que não encontrou o remédio na farmácia
I ..

I

i JARAGuÁDO SUL - As pessoas

foentes que costumam buscar

�elllédios na farmácia do Sus estão
i ncontrando dificuldades para se

�edicar porque só encontram o

�stritamente necessário. Remédio
para diabete e pressão alta não está
faltando, mas outros tipos de
!!1edicamentos são difíceis de
-encontrar. Pelo menos foi esse o

repoimento de várias pessoas que
IProcuram a farmáciae saem com
la; penas com a receita namão.
i

"O!p atendimento é muito bom.

! ena que só pra quem tem diabete

lepressão alta",.lamenta a dona de

�MariaCamargoNunes, 67 anos.
o

e dIZ que tem vários problemas de
lsa' ,1
�eu,;e, ,mas não tem conseguido os

,Illedlos para todas as doenças.

O responsável pela farmácia do
Sus, Sergio Ferraza nega que esteja
faltando remédio na farmácia e diz

"Sofro da coluna hámuitos anos e
é difícil conseguir todos os remédios
aqui na farmácia do Sus", comenta
Maria Camargo.
A mesma reclamação é feita

pela aposentada Irondina Silva dos
Santos, 67 anos. Ela foi esta semana
até a farmácia do Sus com um

que a lista original do governo
federal é de 68 itens, mas a'
Prefeitura ampliou a lista básica com
mais 70medicamentos. De acordo

Rodovias em bom estado têm papel de destaque no desenvolvimento da
economia catarinense. Afinal, mais do que asfalto, elas significam caminhos

seguros e tranqüilos para ir e vir, seja a passeio, seja transportando os produtos
catarinenses. Por essa razão, os investimentos do Governo nas rodovias

\

estaduais são constantes. Mais de 770 quilômetros foram pavimentados
,

'

e reabilitados nos últimos dois anos e meio. E outros 450 estão em andamento,
ajudando a impulsionar Santa Catarina rumo ao crescimento econômico.

com Ferraza, aproximadamente
500 pessoas são atendidas diaria
mente na farmácia e todas recebem .

receita para' tratamento

ginecológico e não encontrou o

remédio indicado pelo médico.
"Vou ter que 'comprar porque não

posse ficar sem o tratamento",
lamenta Irondina. O também

osmedicamentos. Ressalta, porém,
que eventualmente podem faltar

alguns tipos de remédios. "Ás vezes
o

.
médico prescreve um' remédio

que não faz parte da nossa lista, mas
sempre temos um similar", comenta
Ferraza, que já distribui cerca de
100 listas com os' medicamentos

aposentadoArtur Kistner, 61 anos,

foi até a farmácia buscar um

remédio para a esposa, que sofre do

coração. "Preciseivir aqui duas vezes
duas vezes. Na primeira não tinha
oFemé�dio",afilWaKistner. ".."

,.�:./."
"

-.

,:�-'� :-: .'.

'O'-:"";;(:':-:\f'�'�:'{��_::i, .1.- •.

�

disponíveis na farmáciaaosmédicos
de ]at?iguá do Sul. ,

,�",
..:,�,'" '!::.:,::-�:�"�'

"

"',;!)(�.� ",
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PANORAMA

EMPREGOS
:0 Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas, 577,
I

[Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.

:Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:
5 a e x enêncla

com eXJ)enéf'\da, ..
con. paq. e micrometro

R!m•••• @n:"pacf:'1F'iT)icf(,)J;flel'r0::::::l--�-''''''''''--''''"''_''- sabêtp;êpàrar ap"istã"
u I [ç_�n;L�xJ)�rl�f'Í§i<t:;"--=:J

com experiência
r""-!:==-;;;;;..:=>?""=----- .__�_�_�

I com eXJ)eriê[Sfª=' _. ::
conhec.em metro quadrado
com �x er. ComJ!12!2_

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
f'

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N° 62/2005

ALTERAÇÃO

o Município de Jaraguá do Sul, por meio da

[-Secretar!a de Educação, torna público para
conhecimento dos intere ssados que' está

procedendo adequação no Edital de Concorrência
,no62/2005, no que se refere no item 24.2. O valor

<total estimado para contratação especificado no item
24.1, fica alterado para R$ 3.777.246,00 (trêsmilhões,

:. setecentose setenta e setemil e duzentos e quarenta
:;:e seis reais). Em conseqüência, o percentual da
;' "GARANTIA DE LICITAR'; item 6.1.2, fica adeq uado ao
�

valor de R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil e trezentos

e cinqüenta reais). O prazo para vistorias, item 5.4.3,
permanece até o 5°(quinto) dia útil anterior ao prazo
limite para entrega dos envelopes. As demais

condições permanecem inalteradas. Jaraguá do Sul,
28 de junho de 2005.

MoacirAntonio Bertoldi
Prefeito Municipal

QUINTA-FEIRA, 29 de junho de 2005

1,3 mil escolas em toda a rede de
ensino estadual. Os candidatos para
Assistente Técnico Pedagógico
devem ter Licenciatura Plena na

área de Educação (estas vagas vão
ser oferecidas para os aprovados do
concurso de 2001) e os interessados
nas vagas de Assistente de

Educação devem ter o curso de

Magistério.
Para os três cargos da área

administrativa a remuneração é de

R$ 611,74, sendo 305 vagas para
Técnico em Atividades

Administrativas, com exigência de
nívelmédio; 26 para artesões, com
experiência comprovada de dois

anos; 263 para agente em serviços
gerais, até a 4a série concluída.
Estes profissionais vão trabalhar nos
Cedups eNEPs (Centros eNúcleos
de Educação Profissional), nos

Cejas (Centro de Educação de

Jovens e Adultos) e no lEE

(Instituto Estadual de Educação).
O objetivo do concurso é

diminuir o número de ACTs

(Admitidos em Caráter Tem

porário) e possibilitar o retomo de

pelomenos 1.300 professores para
a sala de aula. Em dois anos e meio

a Secretaria já efetivou mais de 4,5
mil profissionais de educação, a

maioria são remanescentes do
concurso de 2001 e outros do
concurso feito no ano passado.

EDUCAÇÃO

Estado abre concurso público
para quase três mil vagas

MARCIA BENTO

.... As vagas são para o

magistério e setor

administrativo. Taxa
entre R$ 30 e 60

DA REDAÇÃO � A Secretaria
Estadual de Educação abriu

inscrições para o concurso público
destinado ao preenchimento de
2.855 vagas em cinco cargos
diferentes. Até o dia 25 os

interessados em uma vaga para O

magistério e para o setor adminis
trativo podem fazer a inscrição via
internet (www.concursosed.ufsc.br)
ou nas Gereis (Gerencias Regionais
de Educação e Inovação). As
inscrições para os cargos de nível

superior custamR$ 60, para o nível
.

médi� R$ 40 e para o nível
fundamental R$ 30. A expectativa
da Secretaria é chegar a 30 mil
inscritos.

No quadro do magistério
estadual a Secretaria está

oferecendo 1.006 vagas para o cargo
de Assistente Técnico Pedagógico,
com salário inicial de R$ 868,32 e

'1.255 vagas para Assistente de

Educação, comsaláriodeR$ 583,46.
.

Qs cargos vão suprir a demanda de
c

CORREIO TV

Léidy Di não descansa em paz
,

A princesa Diana (foto) teria experimentado cocaína em uma

ocasião e pensou que a droga poderia acabar com sua vida,
segundo revelou a amiga e autora do livro "Diana: the last word"

(Diana: a última palavra), Simone Simmons.O jornal
sensacionalista britânico 'The Sun" destacou ontem um novo

episódio do livro mais recente sobre a vida da princesa, que
morreu em um acidente de carro em 1997, em que também se

conta que Lady Di teve uma aventura com John Kennedy Jr. em

Nova York. Simmons narra que Diana foi convidada a cheirar
cocaína por seu namorado Dodi ai Fayed, que morreu com ela

no acidente, e que depois da experiência jurou que não voltaria

a consumir drogas e que ajudaria viciados na reabilitação.

"Ê fantasioso"
SegUndo o livro,a ex-esposa do príncipe Charles, tentava que
seu multimilionário namorado deixasse as drogas nas semanas

anteriores ao trágico acidente que acabou com suas vidas e

descreve o amor de Diana e Dodi como platônico. O polêmico
ex-mordomo de Lady Di, Paul Burrell, declarou ontem que o

livro é uma história fantasiosa sem sentido e que é falso que a

princesa tenha tido um romance com Kennedy.

Veja como é
Elton John, grande amigo de Lady Di (até cantou no velório dela)
estaria processando o jornal Daily Mail por conta de uma

informação que alega ser falsa, informou o site Media Guardian.

Segundo o Daily Mail, os convidados da festa anual de caridade

do cantor não puderam falar com ele até que ele dirigisse a

palavra.A notícia também foi divulgada pelo jornal Sunday Times,
que já foi procurado por representantes do músico e deve sair

com uma correção no fim de semana.

Ela tá certa!!
Suzana Vieira encontrou o amor na festa de Parintins (AM) no
fim de semana. É um jovem deputado do Amazonas. A atriz boa

gente, que voltaria domingo ao Rio de Janeiro, chegou a partir
no jatinho do vice-governador Omar- Abdel. Mas, em Manaus,
pediu: "Vamos voltar para Parintins! Eu quero é ser feliz!"

Que pena
O ator Cláudio Corrêa e Castro foi transferido para o CTI do

Hospital das Clínicas de Niterói. O ator estava internado no Rio

desde maio com problemas cardíacos.

r,

O prazo para se inscrever no programa de bolsa de estudos dl
Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) termina amanhã':
Podem receber o benefício os estudantes que além de estarerri
matriculados na instituição comprovem baixa renda. As bolsas
são de 50% da mensalidade de cada período. Jf
De acordo com o edital as inscrições podem ser feitas das 8h,
às 11 h30 e das 14 às 21 horas no SAE (Serviço de Atendimento
ao Estudante), que fica no Bloco "A': Os candidatos devem ter

cursado o ensino médio completo em escola da rede pública
'ou em instituições privadas na condição de bolsista inteqral.
não ter curso superior, comprovar renda familiar per capta de'
até R$ 600 e não receber nenhum outro tipo de auxílio, como'
bolsa,de estudo dos municípios, auxílio-empresa, Programa'
bolsa Primeira Ch a nce, inclusive FIES (Financiamento'!
Estudantil). fr

Para se inscrever o candidato deve preencher o formulário .e·,

apresentar os documentos que compro,vem as exigências dOF"
.

programa. A integra do edital está no site www.unérj.br.
.

II.

Reality-bodas !l

O SBT vai abrir inscrições esta semana para o rea/ity sbow n

"Casamento à moda antiga': Serão seis participantes homens e

seis mulheres. O programa será exibido no segundo semestre.

Leilão
Já está pegando mal na Globo a prática que se generalizou entre

diretores de espalhar ter recebido um convite para trabalhar na

Record. Tudo para antecipar a renovação de contrato com
-

vantagens.

•

Vice-campeã
Sábado passado, "Essas Mulheres" (Record) conquistou o segunda,
lugar no ranking do Ibope com 8 pontos de média e 9 de pico. Na:
mesma faixa de exibição, das 19h 19 às 20h 15, o SBT empatoU .;,
com 8 pontos e a Band fez 4 pontos. No capítulo 48, Lemos leva ':

Fernando para se encontrar com sua prometida. Quando Aurélia i
aparece na sala, Fernando fica p�smo com a revelação.. br

redacao@jo"ialcorreiodopovo.com,-
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INTERCÂMBIO

ESPORTE

com times de Jaraguá do Sul
Atletas Americanos treinam

)ULIMAR PIVATTO .u.
)-.

� Sete jogadores e

quatro treinadores
da Califórnia ficam

aqui até terça-feira

'J ]ARAGUÁ DO SUL - Um grupo

de atletas dos Estados Unidos está
em Jaraguá do Sul desde o fim de

semanapassado para treinar com a

Malwee e com o [uventus. Ontem
os sete jogadores (três garotas e

quatro rapazes) fizeram um jogo
contra o juvenil do tricolor. Todos
fazem parte do time da Foo!: Hill
College, que fica. na cidade de

MountainWiew, naCalifórnia. O
técnico do time é o brasileiro Vavá,
que está há 20 anos trabalhando

com futebol nos Estados Unidos.
É a primeira vez que Vavá traz

o seu time para treinar em Santa

Catarina e escolheu Jaraguá do Sul
por ser amigo pessoal do técnico da
Malwee Fernando Ferretti. "Vamos
ficar um período curto, mas

devemos voltar outras vezes. A
lnaioria dos jogadores voltana terça,
mas três ficam por mais um mês".
Além deles, mais três técnicos
também vieram acompanhar a

experiência.
Vavá, que também é auxiliar

técnico da Seleção Norte-

Time dos Estados Unidos (colete) veio para o Brasil para aprimorar as técnicas do futebol

Americana de Futsal, disse que

pretende convidar a Malwee para
um jogo contra a seleção formada
pelos melhores atletas do

Campeonato Indoor, conhecido
como All Star Games. A partida,
que será em setembro, ainda não
foi confirmada pela direção da
Malwee. O futebol indoor é

diferente do futsal: se joga numa

quadra fechada, com gramado
sintético fechado por vidro, onde

]ARAGUÁ DO SUL - O Juventus
'faz um jogo-chave hoje contra o

Lages fora de casa. Uma vitória
contra o lanterna da competição
pode deixar o tricolor entre os

quatro melhores da competição.
Para isso, basta o time bater o Lages
ie torcer para o Brusque não

,vencer oGuarani em Palhoça. O
jogo de hoje será às 20h30 no
:Estádio Vídal Ramos Júnior, com
:arbitragem de Mauro de Lima,
auxiliado por Jonas da Silva e

JocélioMoreira de Souza.
Ontem de manhã os jogadores

fizeram um treino tático e à tarde já
.

embarcaram para Lages. Hoje eles
: fazem mais um treino para definir
. quem entra jogando. O técnico

: Itamar Schüller tem duas dúvidas:
: JOniouGralha disputam uma vaga
: nomeio-campo.No ataque, Espiga
:
Ou Díno Sani devem começar

, Jogando. Schüller conta com a volta
deMaga! e, com isso, Leandro volta

: Para ameia.O tricolordeve começar
, Jogando com Ney, Capilé, Acácia,

�ena:o Tilão e Magal; Leandro,
ataná,Marquinhos eGralha (Joni);

'1-
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Espiga (Dino Sani) eGringo.
O atacante Marco Antônio

ainda não foi liberado e não joga
hoje. Mas ele pode estrear no

domingo contra o Guarani de

Palhoça. Segundo Schüller, ele
ainda não está bem fisicamente,
por isso ainda não tem condições
de jogar os 90 minutos. "Se ele

puder jogar, deve entrar durante
o jogo", disse o treinador.

Gralha ainda é dúvida

não tem lateral e cada equipe tem
seis jogadores.

O futsal nos Estados Unidos
ainda não é profissional, mas está
começando a se estruturar agora.

Segundo Vavá, ele é muito
praticado no inverno, inclusive
pelos jogadores de futebol de

campo. "O futsal é ainda muito

amador. Mas no campo o trabalho
de base é muito forte, pois a Seleção
Americana vem se destacando nas

competições sub-17 e sub-20",
avaliou.

O diretor de futebol da

Malwee, CacáPavanello, disse que
neste primeiro momento, está

servindo como experiência e que

jogadores daqui também podem ir

para os Estados Unidos. "Futu
ramente podemos formar uma

parceria para que esse intercâmbio
também nos faça ganhar algo em

troca".

Parreira diz que jogadores
não podem ficar intimidados'

DA REDAÇÁO - Na véspera
da grande decisão com a'

Argentina, pela Copa das

Confederações, o técnico Carlos
Alberto Parreira repetiu o

discurso dos últimos dias, pediu
o "algo a mais" a cada jogador e
disse que a Seleção Brasileira
não pode se intimidar diante dos
rivais. A final será nesta quarta,
às l5h45 (de Brasília).

"A partida com a-Argentina
vai exigir 10% a mais de cada
um. Não basta. só a técnica, a

qualidade. Vamos precisar do

algo a mais para fazer a diferença,
da vontade. E não podemos nos
intimidar em nenhum momento.

Isso será fundamental", disse
Parreira, apôs o treino desta

terça-feira _

no es rádio
Waldstadion, palco dó duelo.

O treinador afirmou que a

decisão em nada lembrará o

clima da derrota de 3. a 1 na

Argentina, pelas Eliminatórias do
Mundial 2006. "Nossa atitude

agora será diferente. O jogo de
Buenos Aires era só uma partida

• O treinador afirmou que a

decisão em nada lembrará
o clima da derrota de 3 a 1

na Argentina, pelas
Eliminatórias do Mundial
2006.

• O técnico Carlos Alberto

Parreira repetiu o discurso
dos últimos dias, pediu o

"algo a mais" a cada jogador
e disse que a Seleção
Brasileira não pode se

intimidar diante dos rivais .

LINHA DE FUNDO ---,i
!
I

I
I

Os dois times de Jaraguá do Sul que disputam a Taça Pomerode
'

.:
só se classificaram na categoria Aspirantes. Depois da vitória de �: I
4x2 sobre o Nacional, o Flamengo enfrenta agora o Floresta, neste . i
sábado às 1Sh30 em casa. O Vitória conquistou a vaga depois de ,,: !
perder por 2xO para o Pomerodense no tempo normal e vencer a :> I
prorrogação por 1 xO e 'pega o Agua Verde.sábado, fora de casa. No

v1 'i
adulto, tanto Flamengo quanto Vitór.ia foram eliminados no fim de :. I
semana. O rubro-negro perdeu para o Floresta, em Pomerode, por :; i
2xO no tempo normal e empatou em OxO na prorrogação. Já o :, i

Vitória perdeu em casa para o Atlético Pomerodense por 3xO. As -J I
semifinais da categoria começam neste domingo, entre:' I
Pomerodense x Floresta e Caramuru x Agua Verde de Pomerode. -: I

i
!ç .

/' 'j
:\,j

" I
I
I

!

JULIMAR PIVATTO

Só nosAspirantes

Convocadas
Duas atletas da equipe
Ajinc/Urbano/FME foram
convocadas para a Seleção
Catarinense. Luana Martins

(17 anos) e Marina

Fructuozo (19) disputam, de
8 a 10 de julho, o
Campeonato Interfederativo

.

de Natação em Anápolis
(GO). Luana disputará as

provas de SOm livre, SOm
borboleta, 100m livre e

200m livre. Já Marina

competirá nos de SOm livre,
100m livre, 200m livre e

100m costas.

Camisa nova
Os times de basquete
masculino das categorias
mirim e infantil de Jaraguá
do Sul recebem amanhã os

uniformes novos. Eles

estarão em uma cerimônia

no Beira Rio Clube de

Campo junto com o

secretário de Cultura,
Esportes e Lazer. Jean

Leutprecht e
representantes da Unirned,
empresa patrocinadora das

equipes.

classificatória, e agora é uma

final. O jogo será transmitido

para omundo todo e os times irão

se superar". Questionado sobre o
estado físico que o grupo
brasileiro se encontra na véspera
da final, Parreira não escondeu

que está longe do ideal, mas disse
que o cansaço dos jogadores é

conseqüência do problema de
calendário.

Eliminada
A Seleção Brasileira Sub-20
sucumbiu diante da rival

Argentina. Pela semifinal do
Mundial da categoria na

Holanda, os hermanos
.venceram os brasileiros por
2x1 com gols de Messi e

Zabaleta. Renato fez o gol do
Brasil. Restam aos brasileiros

agora mais dois duelos:

amanhã às lSh4s as duas

seleções decidem o título da

Copa das Confederações e à

noite, 21 h45, São Paulo e

River Piare disputam uma

vaga para a final da

Libertadores.

Veteranos
O Campeonato Veterano de
Futsal em Schroeder

conhece, nesta sexta-feira,
os dois finalistas. A semifinal

acontece a partir das 19h1s
no Ginásio Alfredo Pasold
com a partida entre

Coremaco e Séqundas Feras'. �

Logo na seqüência entram

em quadra União e

Desportiva. A data da grande
decisão ainda não foi

anunciada. julimar@terra.com.br

Pilotos da região dominam

llbertura do Sul-Brasileiro
MASSARANDUBA - Mais de

180 pilotos de todo o Sul do
Brasil estiveram no último fim de
semana em Massaranduba para
a Ia-Etapa do Campeonato Sul
Brasileiro de Motovelocidade. A

prova, que também valeu como
a quinta etapa dei Estadual, foi
dominada pelos' catarinenses,
que venceram em todas as

categorias. Os 'pilotos da região
também foram destaques na

competição; .

Na Força Livre Nacional,
dois pilotos de Guaramirim

chegaram na. frente. Beto
Alchini foi o primeiro, seguido
de Eduardo Zonta e Luciano
"Boca" de Oliveira, de Jaraguá
do Sul. Nas 5'occ, o vencedor foi
Rodrigo Riffel , mas ele foi
desclassificado porque suamoto

estava irregular. Com isso, o

primeiro lugar ficou com o piloto
da casa, José Brayan Soares,
tendo como segundo colocado o

jaraguaense Jefferson Laube.
Com os resultados, no

Estadual Boca agora lidera a

Vitória contra o Lages deixa
) o Juventus perto da semifinal

Força Livre Nacional; 19 pontos
a frente de Denísio do

Nasçimento, de Brusque, que
teve problemas com amoto e não,
completou a prova. Nas 50cc, i
Brayan abriu para dez pontos ai
vantagem sobre Jefferson na]

. classificação geral (95 contra!
85). A próxima etapa do Sul-:
Brasileiro acontece nos dias 16 e i
17 de julho em Lapa, no Paraná. i

DIVUlG;ÇAd

Boca terminou em terceiro
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·26/6·
Giane Kuskowski

Regiane Arruda Leal
Acenio Becker
Walter Morais
Adriano Schwirkowski
Filho
Laniamar de Andrade
Nádia Cerli Leoni

Virgílio David de Borba
Rafael Hoegen
Alexandre Pedrelli

·27/6·
Milene Miks
Teresina Pedrotti Stein
Leandro Siewerdt
Maria Madalena Spézia
Talita Maba
Antenor José Nicocelli
Michele Alquini
Marlete Borchardt
Zenilda Maia
Dolores Stein
Adolar Jahn

·28/6·
Edith Tomaselli Tomelin
Fabiane Vorpagel
Diego Paupitz
Tiago Rueckert
Fernando Francisco Grim
Júnior

Pablo Maffezzolli dos
Reis

Claudinei Vieira Cardoso
Rosane Bechtel
Vanessa Weiller
Elisane Mohr
Luzia, de Fátima A.
Kienen

Giovane de Souza
Fabiani Forlim

Fabyane Y. Nunes

Andréia Muller
Rildo P. Chaves
Vanessa Schimanski
Guilherme Klein

·29/6·
Terezinha Furlani
Fabio Ehlert
Susana Laís Steinert
Eliane Silveira'
Guilherme Moretti
Alexandre Silva Rizzoti
Renata Cerutti
Wilmar Trentini
Mario Hafemann
Makon Marcelo Junkes
Andrea Maria de

Albuquerque
Tânia Lenita D. da Silva

·30/6·
Hideraldo Colle
Adilo Kanchen
Gislaine Hanemann
Pedro João da Maia
Sandra Ap. Szirkowski
Kevin Kauã Hanemann
Arnildo Carlini
Jair Kanszewski
Raul Horongoso
Paulo Hayrton Buchmann
Leila Medro
Valdir Roweder

Dagmar Zanella
Marcia Luiz Krueger
Rubens Alcaia
Sivete J. Zipf
Lair M. Rambo

Ora. Márcia Vieira e Leonardo foram a Paraíba e

curtiram as festas de Campina Grande

·1/7·
Clero Franzner
Ràfaela S. Kinen

Luís ,Alberto Guths
Fernanda Giovanella
Gilberto Peters

Ingo Heinert
Clovis Vieira da Cunha
Andrieli Mader
Karla F. Grutzmacher
Cleto Franzner
Tarcisio O. Buzzi

·2/7·
Isabel Demarchi Ceolin
Dionara R. Bruns
Gerson Luis Lemke

I Marias Bertoldi ,

I Gilmar Brais Alves

I Ruth Edite W. Braier

I Helio Murara Garcia
,

I Alexandre Zimmermann

I Flávio da Luz

i
Carlos Henrique Reinert

I Ademar Schulz

I' Gabriela Giovanella

I
Vera Ruth de Oliveira
Ari Alves Vieira

I Jardiel Veigsding
I Antonio Julio Ilibio

Paulo César Almuas, ator e bailarino
da scar(GPEOX) e professor de dança,
completou 22 anos, dia 25. Amigos e

familiares lhe desejam muita paz,
saude e um mundo de.

conquistas ...Parabéns

Completou 17 anos no

dia 24, Gilberto
Brigido Júnior. Os

pais Gilberto e Fátima,
e o irmão Kaua

Emanuel desejam
saúde e felicidades

No dia 23, o Casal Evaldo e Leonora .

completaram 43 anos de casados. Parabéns
dos filhos, Norma, Edalira, Edla, Cláudio,

- Evanir, Isolde, e dos genros, nora e netos

O casamento de Arceli e Oenis ocorrido
no último sábado no dia 2si06 na Igreja

Cristo Salvador ,da Barra, após a

cerimônia os convidados foram

recepcionados no Restaurante
Armalwee. Felicidades ao casal é o que

desejamos nós funcionários da CS
Escritório Contábil Ltda

�-- --'11--�

QUARTA-FEIRA, 29 de junho de 2005
'

Ceres Aimê de Ávila
completou 16 anos no dia
23. Parabéns e felicidades

da sua amiga Aline
Valentini

11...,...

Completou 16 anos, Oeyci Pommerening,
,

seus pais David e Raulina e sua irmã Joyce,
desejam-lhe felicidades e sucesso

Rosane Mayer
Machado

aniversariou dia
24. Parabéns do

esposo Sávio e

dos filhos
Leandro e

Leonardo

Completa idade nova no dia 1/7, Josi
Oaiane Laube."Não importa quantos
passos você deu para .trãs, mas sim

quantos ainda você dará para frente':
Felicidades da irmã Jéssica e dos pais

,-

Iracema e Valdino
'<"

Em pose para coluna, a dupla
Magali e,Wanderli, que

lançaram seu 2° CD, 'Lass Die
Trãurne nie Verloren Gehen

(Não deixe os sonhos se
, perderem). A venda nas Lojas

Center Som

PARABÉNS
Felicitações a Lucilene Bento Hernatski, que aniversariou dia

27. Quem deseja é o esposo Paulo Sérgio, seus filhos Letíci�"
Paulo Guilherme e Wilham Greicelle.

FESTA JULlNA ';
ld

I

Com grande alegria o Colégio Evangélico Jaraguá, convi a.1
para tradicional Festa Julina, que acontecerá no dia 8/7 H
partir das 17h, nas dependências do Colégio. Havera�
churrasco, espetinho, pinhão, cachorro quente, pipoca:, r

quentão, pescaria, dança de quadrilha e outras atrações.

F�STA j

Acontece nesse sábado dia 2, a Festa BEMNOMEIODOMATO,
com início as 22hS9. Ingr.essos antecipados a R$ 10,00,
Concentração no Mime da Walter Marquardt às 23h,!
Animação com a o DJ Lika BC e Banda Reverb.

, \;
,t L

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Visões
15:15 - 17:30 - 19:30 - 21:30

Sahara
14:00 - 16:1S

Refém
18:45 - 21:15

Madaqascar ,

Sexta a Dom.: 13:45 - 15:30 - 17:15'- 19:00 - 20:45

Madagascar
Segunda a Quinta: 15:00 - 16:45 - 18:30 - 20:15
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