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Dino Sani é um dos atletas

dispensados do Juventus
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Brasil Telecom é condenada na Justiça'
operadora cobrava irregularmente os serviços oferecidos sem solicitação ou consentimento dp consumidor. No Procon de Jaraguá do Sul, existem mais de 74 reclamações. _ PAGINÀ4 .

RAPHAEl GÜNTHER
ABANDONO

Mãe da criança esquecida na'
,

creche vai ser investigada
Somente ontem a mãe da criança, Alexandra Alves, foi até a

delegacia para registrar boletim de ocorrência. O delegado
vaiouvir todas as pessoas envolvidas no caso. - PAGINA 5

CORRUPÇÃO

Delúbio pediu o afastamento
,

.

do cargo de tesoureiro do PT

O partido aceitou o afastamento, confirmado em uma

resolução da Executiva Nacional. Nos próximos dias, deve
ser definido o destino de JoséGenoino. - PAGINA 3

INVERNO

Previsão de frio intenso com

chuva para os próximos dias
O inverno deve começar para valer hoje em todos os estados
brasileiros. A Secretaria de Defesa Civil alertou para

possibilidade de neve e geada no Sul do país. _ PAGINA 4
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OPINIÃO

Ação coletiva
Um novo desafio está

posto para a comunidade de

[araguá do Sul: a construção
d I creche do Morro da Boa

�sta. Aobra de 520 metros

qpadrados, com previsao

orçamentária de aproxi
madamente R$ 350 mil, terá
capacidade para atender 150

crianças. Os primeiros passos
neste sentido já foram dados.
o presidente da Câmara de
Vereadores, Ronaldo Rauli
no, anunciou repasse de R$
30 mil e o casal Wandér e

Laurita Weege (Malwee
Malhas) confirmou a ajuda
para a entidade. A Prefeitura

iniciou a limpeza do terreno

eideve instalar, nos próximos
dias, energia elétrica e água.

: Uma iniciativa do

Rotarv, em parceria com a

Prefeitura e colaboração do
Correio do Povo, a creche

,

éi uma das dez necessárias
,

para atender a demanda no

município. O número, no
entanto, apesar de preocu-

,

FRASES

pante, não assusta dada a

capacidade de mobilização
da sociedade jaraguaense
para enfrentar os desafios
sociais e vencê-los. Aliás,
segundo Raulino, quatro
novos centros de educação
infantil serão construídos,
.numa parceira entre a

Prefeitura e o Sesi. A união
de diferentes forças tem'

socioeconômicos. Ainda que

alguns pontos destoam do
contexto, em relação às
demais cidades do mesmo

porte, é considerada exem

plo. Justamente porque se

implantou aqui um modelo
de gestão compar-tilhada,
onde todos se sentem co

responsáveis pelo desenvol
vimento do município.

.... Um novo desafio está posto para a

comunidade de Jaraguá do Sul: a construção
da creche do Morro da Boa Vista

realizado ações importantes
no município, comprovando
a necessidade de se con

centrar os esforços em favor
da comunidade.

Jaraguá do Sul se destaca
no cenário nacional pela sua

pujança econômica - as

empresas são referências.
Aliado a isso, a respon
sabilidade social desenvo-
1vida por elas assegura a

manutenção dos índices

Graças às ações coletivas,
temos um dos melhores
Índices de Desenvolvimento
Humano do país.

Uma infinidade de ações
coletivas a maioria

anônimas - resultou em

benefícios diretos à'

população. Talvez a mais

recente delas seja a UTI do
Hospital São José. Todavia,
não há como deixar de
mencionar as doações de

"Ninguém assina sem ler um documento acima de RS 1 mil':
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materrars e equipamentos
para os hospitais, Corpo de
Bombeiros e. entidades
sociais. É preciso ressaltar
ainda que o Centro Cultura
- um dós mais.modernos do
Brasil - é fruto da trans

ferência de recursos das

empresas para o projeto.' Essa
verba, deveria ir para o

governo central como

imposto de renda .

Assim, o Correio do
Povo faz' um chamamento

para que a creche do Morro
da Boa Vista seja concluída
no prazo pré-definido pela
diretoria do Rotary - 2006.,
Além do apelo social, está

em jogo a capacidade da

sociedade jaraguaense em

vencer mais esse desafio. Já
estão agendados outros

eventos para arrecadar
recursos que serão des
tinados à obra. Entretanto,
a participação de todos é

fundamental e impres-,
cindível.

; ,

,'- \

I. Do ministro do Trabalho,Ricardo Berzoini (Ff l.sobre o fato de o presidente do partido.José Genoino, ter dito que assinou sem 'ler o
! empréstimo de_RS 2,,4 milhões no Banco Rural, avalizado pelopublicitárioMarcosValéria., '. '" ,"

I
,

�naUgUraçãO de unidades
,

I do PAR ainda este mês
L
Será no dia 15 oeste mês a inauguração
fas 144 unidades habitacionais no

�mizade construídas Prefeitura de

�araguá do Sul através do PAR (Pro
qJrama de Arrendamento Residencial)
�a Caixa. Foram investidos R$ 4 milhões

�a obra. O PAR tem como objetivo
atender a necessidade de moradia da
I

'

população de baixa renda, até 6 salários

�ínimos, localizada nos grandes centros
urbanos, médiante arrendamento
fesidencial com opção de compra ao
I .

final do período contratado. A notícia foi

�ada ontem superintendente de

�egócios da Caixa do Escritório de '

Jolnvllle, Élcio Coelho de Lara, durante

� vista que o diretor Francisco Alves e o

editor-chefe do Correio do Povo fizeram
,

� CEF,onde foram recebidos pelo gerente
de Marketing e Comunicação Social,
I

�dmilson Bammesberger. Lara disse

�inda que há possibilidade da
.

eresença do Ministro das Cidades,
plívio Dutra, na inauguração, através
pe convite feito pelo prefeito Moacir
Bertoldi. A Caixa fi'nancia também R$
'120 mil para o projeto do Plano Diretor
,

;de Jaraguá.
�

,

I Fatos & ·Pessoas·1
Fernando Bond <'

'

Maisobras
O superintendente de Negócios da Caixa

explicou que sua região abrange de
Canoinhas a todo Litoral Norte do Estado.

Elogiou ofato de Jaraguá do Sul ter

conseguido, ainda em 1999, por iniciativa
do prefeito Geraldo Werninghaus, R$ 12
milhões para saneamento básico: "Foi uma
das únicas cidades do país que obteve os

recursos porque tinha um projeto pronto':
Disse que outras parcerias entre a Caixa e

a Prefeitura serão firmadas nos próximos �

meses, especialmente na área de

habitação popular. A Caixa também
financiou ° programa "Casa Fácil';
premiado internacionalmente, e que é

hoje o Jaraguá 84.

De revoltar
O deputado estadual Dionei Walter da
Silvà (PT) quer que o Governo do Estado

cumpra a decisão judicial que proíbe a

detenção de presos nas celas da delegacia
de São Francisco do Sul e que os seis presos
que ali estão sejam transferidos. Ele esteve

.

na delegacia e ficou indignado com' o que
.viu. Em função da interdição das celas, os
presos estão dividindo o espaço minúsculo
de dois banheiros. Para o deputado, que
'preside a Comissão de Segurança Pública
da Assembléia Legislativa, a situação dos'

presos é desumana e requer uma solução
rápida do governo estadual. Acompanhou a

visita à delegacia o jornalista Sérgio
Hornrich, membro do Centro de Direitos
Humanos de Jaraguá do Sul.

Bom programa
o Grupo Gats apresenta amanhã e depois
no Museu Emílio da Silva a proposta
cênica "Creio'; sobre.Judite, heroína de
século IV AC. Como são POUCQS lugares, o
pessoal do grupo pede confirmação de

presença pejo .e-mail

grupogats@pop.com.br.

Bebida e violência
Joinville e Jaraguá deram o exemplo e os

gerentes e donos de lojas de
conveniência instaladas na região da
Grande Florianópolis estão sendo
convocados a comparecer na Gerência de

Fiscalização de Jogos e Diversões para
tomar conhecimento da

portaria 003/2005, que proíbe a venda de
, bebidas alcoólicas nesses

estabelecimentos depois da meia-noite.
Mas a coisa anda tão violenta na Capital
que outra medida teve que ser tomada:
bares e estabelecimentos comerciais que
funcionem em áreas consideradas crítlcas
terão seu horário de fechamento

antecipado para nove da noite.

Triste destaque
Jaraguá do Sul "emplacou" a primeira
página do site Terra e o noticiário nacional

por causa da mãe que esqueceu o bebê
numa creche. Ufna triste referência para
uma cidade considerada de grande
qualidade de vida e referência na

educação fundamental.
fbondê'ibest.com.br
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Estamos contratando
Bob Esponja*

r
,O
�,
,

61
,

; I�'Não só Bob, mas Zeca Esponja,Maria Esponja eDito Esponja, I N'
As empresas só deviam contratarEsponjas, porque são profisSionais �I
assim que fazem a organização brilhar. Não importa se é de bucha.' :Si
borracha ou aço, desde que tenhami) e uma urilidades. 'IpI

Não sei se oBob Esponja* do desenho tem algo �ver com oque1 !te
vou escrever. Só o vinuma escala de um demeus vôos intercanais, IA:Tudo o que sei é que o Bob Esponja* da TVmora num abacaxi e Iditrabalha em um fast-food submarino que deixa os clientes\ le�
literalmente com águana boca.

.

II 'ISE
,
Então esqueça o Bob da TV e vamos ficar só com o Esponja I

profissional. Se é amarelo como o Bob? Eu disse para esquecera I
desenho, mas já que perguntou, não importa. Ali:á_s, essa é uma das IIqualidades do Espo�ja. Pode ser de qualquer cor e conviver

bem) Icom todomundo porque sabe respeitar a diversidade de ummundo

'Iglobalizado. Quermais? -,

Ele não precisa de cartilhapara ser politicamente correto, e nem 1
do IBGE para saber a porcentagem de melanina necessária para ser

brasileiro. Tampouco olha com dó ou asco para portadores de
necessidades especiais, pois sabe que há flores commais ou men�

pétalas, todas belas. Tenho dois filhos brancos e um negro, com
'

diferentes números de pétalas, portanto entendo do assunto, Só
nãome preocupo.emcontar pétalas. Todas são "bem-me-quer",

De volta ao Esponja, ele tem outras qualidades. Uma é sua

capacidade de absorver, principalmente na hora do aperto. Como
em qualquer empresa tem a hora do aperto, do sabão e do esfregão,
o Esponja se dá bem no pedaço. A& circunstâncias que espremem
são asmesmas que permitem aoEsponja sair crescidoda adversidade,
Ele é flexível, ou como diriam os eruditos' de Talentos Humana,
resiliente.

'

,

Resiliência é a capacidade elástica de voltarao estado original
após sofrer uma deformação. Há quem goste de usar o termo no

sentido de pessoas capazes de suportàr a carga de três que foram I I'
dispensados para reduzir custos. Não é bem isso. 'É flexibilidade,' as

para se adaptar rapidamente às situações, mas também é memória} ce

do estado original para conseguir volta�.
- "

I

I rm

Memória do estado original é importante, pára o pr6fis�i6tM' II

não abrir mão de séus vàlor�s essé�ciái�;Quando, aos'dezesiiii!
anos, fuimorar nos EUA via programa de intercâmbio cultural, nol fe

aeroporto perguntei à minha mãe o que ela queria que eu lhe1
trouxesse de presente na volta.

- O mesmo que está levando na ida - respondeu.
Antigamente o Esponja Furta-cor era bem-vindo no quadro' D

de algumas empresas, mas hoje não. O Furta-eor - tipo tecidor
que muda conforme o ponto de vista - foi dispensado quando) xel

perceberam que quem furta, furta dos dois lados. Groucho 'r,

Marx imitava esse tipo, quando dizia: "Tenhomeus princípios,'
Se não gostar, tenho outros".

'

Como reconhecer um Esponja legítimo? Fácil, ele é ° anti,
herói. É frágil, flexível, cede sob pressão, se amolda, adaptard-

_

se aos diferentes ambientes e atividades, não faz estardalhaço'
quando cai, é leve de levar e não gosta de ,sujeira. Porque não

falei de conhecimento? Oras, ele sabe, mas não tudo. Está'
cheio de espaços vazios, ou não s-eria Esponja. Se souber tudo,
como vai absorver o novo?

Agora, prema o Esponja com duas texturas, uma para enfrentar
a sujeira pesada e outra mais macia e suave ao toque. Tipo 2M,
Motivado e Moderado. Porque se formotivado demais, pode riscar

a imagem da empresa com sua inconseqüência. Moderado demais' �p
émedroso, foge do risco. Então, aprecie ámotivação commcxleração,1 or

Faltou alguma qualidade? Sim, inteligência é essencial. Falei) o,

de formaçãomoral, agora falo de formação intelectual, capacidade in

de aprender, de discernir. Não é-sinônimo de formação acadêmica.l en

Asmelhores empresas foram criadas e sãomantidas pelas pesso�� Sis

mais inteligentes, nãonecessariamente pelas que têmmais diplomao,1 ai

Se tenho dados para afirmar isso? Bem, ouvi dizer que ur

morre mais gente em acidentes causados porburros do que por
aviões, mas acho que não é a estatística que você esperava,
Bem, basta um pouco de inteligência para entender que sem

ela não há liderança.
A falta de inteligência leva à subserviência - não aquela de

um serviço consciente, desinteressado e humilde, própria dos,

grandes líderes que lideram pelo exemplo. Falo da submissãO
pelega, sem caráter e medrosa, dos ratos que seguem o flautista
de Hamelin até o afogamento. Que pessoas assim são explorad�i
até o dito popular sabe e diz: "Enquanto existir cavalgadura São!

Jorge não compramotocicleta".

,*Bob Esponja é marca registrada da

Mario Persona, é palestrante, consultor e autor de Marketin� o,

Tutti-Frutti eMarketing deGente - www.mariopersona.com.DI·
�ss

Os textos para esta coluna devem ter, n? máximo, 35 linhas, de c?rpo �l Rl
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

I
'

, fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem cornoa tu

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Candidaturas II
\

Pelas articulações, os partidos não
estão dispostos a abrir mão das
candidaturas em favor de um projeto
regional. Se vingarem as promessas,
sete candidatos a deputado estadual
vão disputar as eleições do ano que
vem. Alguns apenas para marcar I

posição, estão conscientes disso, mas
a vaidade ...

Para. federal, por enquanto são dois,
Paulo Bauer (PSDB) e um do PT. Mas, a
aliança "Viva Jaraguá" não descarta a

possibilidade de lançar candidato.
'Falta apego as causas coletivas.

'� Embate
o vereador Cartone Pavanello (PFL)
ocupou a tribuna da Câmara e criticou
a administração municipal. Disse que,
em seis meses, nada foi feito, que o

governo é fraco e o secretariado
"incom petente"
O líder do governo, vereador Ruy
Lessmann (PDT). rebateu as críticas
afirmando que "não é assim que se

contribui com o município e que
nenhuma administração é 'milagreira":
Ambos têm razão. O prazo de 180 dias
é curto, mas que a administração está

devendo, está.

Hummm!i Candidaturas I

�diretor reg.ional.do Sinte (Sindi�ato
�os ProfisslOnal's e,m �duca7ao).
6 bastião Camargo, e pré-candidato
: e residente do PT de Jaraguá do Sul.

��bém assessor do vereador Jaime
!Ia • •

d I
a\ Negherbon, Camargo e apoia o pe a

.

! Ia liderada pelo deputado Dionei da

,:ilva - Campo Majoritário. Ou outro

I ré-candidato deverá sair da

i;endência Articulação de Esquerda.
iAs eleições para a escolha dos

�,

Idirigentes dos diretórios municipais,
e I: lestaduais e nacional serão em 18 de

es� !setembro.
'�I :

.

ilpelúbio
divulgou nota à imprensa sobre sua
saída do cargo: "As investigações em
andamento na administração e no

CongressoNacionalvoltam-se contra
mim. Não temC!. Tenho a plena
consciência de nunca haver

transgredido os princípios éticos da
práticapolítica. Provaeloqüente disso
émeu reduzidopatrimônio. Conduzi
com seriedade e honestidade os

I Já a decisão sobre
I
I

permanência de

e' bsé Genbino fica
ara sábado

SÃO PAULO _ o tesoureiro do

I'
Delúbío Soares, pediu seu assuntos financeiros doPT durante

astamento do cargo. O partido O tempo em que exerci a secretaria

ceitou o afastamento, con- .de Finanças e Planejamento. Çomo
nnado em uma resolução feita
reunião da ExecutivaNacional
partido-ontem em São Paulo.

resolução diz que o PT "acata"

pedido de Delúbio.
A resolução também convoca o

retório Nacional para "decidir
) rcadepropostas sobre omomento

.0' 'ticoearecomposiçãodaComissão

.Oi xecutivaNacional" do partido. O
01 retório Nacional se reúne no

S,I róximosábado. Nessa reunião, será
ecidido se José Genoino continua

i.i usaida presidência do partido.
� Ao fimda reunião de ontem, que
� urou cerca de três horas, Delúbío
�

.

não temo a investigação, estou
tomando a iniciativa de colocar à

disposição da CPI meus sigilos
bancário, fiscal e telefônico.
Acredito que o partido seja maior
do que qualquer um dos seus

dirigentes. Para permitir a normal
condução dos assuntos doPT estou
apresentando àExecutivaNacional
meu pedido de licença pelo tempo
que perdurar a apuração."

A saída de Delúbio Soares da
tesouraria acontece ummês depois
da entrevista em que o deputado
federal Roberto Jefferson (PTB)
deu à Folha de S.Paulo o acusando

r crtal de Medicamentos J"á0,1

f stá disponível pela internet
II DA REDAÇÃO _ Já está dados sobre as aquisições feitas pelo
F' �pcnívelpdainternetoPortalde Governo Federal, estados e

o.' ompras de Medicamentos do municípios.
�i ovemo Federal, que centralizar Nowww.comprasnet.govbr há

� informações sobre compras feitas um link para acesso ao portal de

� m recur�os repassados pelo SUS medicamentos. O seu objetivo é

f' SIstema Unico de Saúde), e que funcionar como um mural
& aI ajudar a União estados e facilitando a comunicação entre

le Unicípios a econom{zar cerca de fornecedores e órgãos públicos, 'que
rr � 1 bilhão na compra de utilizam diferentes portais de

I' ed�camentos. '

compras públicas existentes no país

[
O portal de medicamentos, para a aquisição dos produtos.

_çado quinta-feira passada pelos Os Portais doBanco doBrasíl.da
{ tros do Planejamento, Paulo Universidade Federal de São Paulo,

� tnardo e da Saúde, Humberto e do Conselho Nacionai de

I '

ta, não efetua compras. O seu Municípios, são alguns exemplos.
r, ,etivo é registrar informações sobre Assim que esses e os demais portais

! medicamentos e materiais de compras estiverem integrados, as
'talares adquiridospeloGoverno informações serão atualizadas

quepoderão ser acessadas por todos automaticamente.Somente os órgãos
! Integrantes do SUS - União, federais da administração direta,
tadosemunicípios-,fornecedores autárquica

-

e fundacional são
, também pela sociedade. obrigados a utilizar o portal
novo portal pretende darmaior ' Comprasnet do governo federal.

II parência às compras públicas Entre as informações disponi-
�

�a área e poderá reduzir custos bilizadas no portal demedicamentos
II

e aquisição entre R$ 700milhões estão resultados e avisos de licitações,
� 1\$1,3 bilhões ao ano, conforme contratos realizados, compras em
� sr '

Uttatlva do Governo. O portal andamento e concluídas e preços
arnbém "

droní dvaimtegrar e pa roruzar pratica os.

MAIS UM

de ser o responsável pelo pagamento
do "mensalão" - uma "men
salidade" de R$ 30mil- a deputados
da base do governo.

Segunda-feira, o secretário

geral,do partido, Silvio Pereira, se
afastou para "dedicar-se inte

gralmente" à sua defesa. Pereira
também é acusado de envol
vimento no escândalo do mensalão.

O nome e a assinatura de
Delúbio aparecem em contrato de

empréstimo de R$ 2,4milhões feito
pelo PT junto ao banco mineiro

BMG, em 2003. No mesmo

contrato, aparecem as assinaturas

de José Genoino, presidente do

POLíTICA

Depois de muito alarde, a denúncia
de que um vereador de Guaramirim
tinha instalado um "gato" na rede de

energia elétrica foi tacitamente

esquecida. Afinal houve ou não o

desvio? Se houve, por que a Celesc
deixou pra lá? Se não,quem"plantou"
o boato e por quê? Neste caso, por
que a concessionária não o negou
imediatamente? Afinal, está se

caluniando uma pessoa inocente.
É preciso investigar e, se confirmado,
a Câmara deve cassar o mandato do

"espertinho':

� Na mira
o procurador da Fazenda Glênio
Guedes deve ser o primeiro funcionário
federal cujos bens serão submetidos à

sindicância patrimonial
procedimento criado na semana

passada pelo presidente Lula, no

chamado "Pacote anticorrupção"
Guedes, afastado das funções por.
envolvimento nos negócios do

publicitário Marcos Valério, mora em
um dos mais caros apart-hotéis do Rio

de Janeiro, o Country Service, em

Ipanema.

partido, e do publicitário Marcos

Valéria, que é o avalistanocontrato.
Foi a primeira prova de ligação do
PT comMarcos Valéria, apontado
por Roberto Jefferson como

"o'perador do mensalão".
Genoino disse que não conhecia
Valéria e que "assinou sem ler" o

contrato, "em confiança" ao

tesoureiro do partido. As empresas
de propaganda de Marcos Valéria
Fernandes de Souza já faturaram
mais de R$ 140 milhões em

contratos de prestação de serviço a

estatais.Valéria vinha dando

declarações de que não 'tinha: ··r'

vínculos comerciais com o PT.

o publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza entrou com

pedido de habeas-corpus preventivo no STF (Supremo Tribunal

Federal) para evitar sua prisão durante o depoimento à CPI dos

Correios, marcado para amanhã. Marcos Valério pede para sertratado
.

como investig.ado, com todas as garantias constitucionais e de,
direitos humanos, e que não seja preso caso se recuse a firmar
termo de compromisso legal de testemunha ou exercite o direito
ao silêncio. O publicitário foi acusado pelo deputado Roberto,
Jefferson (PTB"RJ) de distribuir mesada a parlamentares, o chamado
"rnensalão:

lider do governo rebate críticas

de Cacá contra a administração
JARAGUÃ DO SUL _ o líder do

governo naCâmara, vereadorRuy
Lessmann (PDT), rebateu
durante a sessão da Câmara, as

críticas do vereador Cacá
Pavanello (PFL) sobre os primeiros
seis meses da administração de
Moacir Bertoldi (PL), publicada
pelo Diário Catarinense.

Segundo Lessmann, Cacá disse
ao jornal que "o governomunicipal
nada fez neste período, que à

administração é fraca e que amaioria
do secretariado não é competente".
"Não é assim que .se faz para
contribuir com o crescimento_do
município.Nenhuma administração
émilagreira", disse na tribuna o líder
do governo. Lessmann citou os

investimentos feitos pelo prefeito
MoacirBertoldi (PL) naedúcação, a
pavimentação asfáltica na Ilha da

Figueira, as negociações com os

sindicatos, as três creches que serão
construídas e a vacina antigripal.
"Obras de vultonão há, por causa do
orçamento engessado que
recebemos daadministraçãopassada.
Mesmo sem dinheiro estamos

fazendo ajustes e remanejando verbas

,

Soares deixa o cargo'de
esoureiro do PT e partido aceita

do orçamento para atender os

cidadãos debem', disse.
O líder do governo disse ainda

que a administração está dirigindo o
município praticamente sem verbas,
por isso está investindo em ações
"pequenas"mais que geram grande
resultado. "As declarações do
vereador (Cacá) não são

verdadeiras", acusou Lessmann.
O vereador Cacá disse que a

legislatura passada pediu ao então

prefeito eleito Moacir Bertoldi que
fizesse alteraçõesno orçamento para
este ano, "mas asmudançasnão foram
enviadas para a Câmara, por
isso surge atualmente a justificativa
de que o orçamento engessa
do irrviabilizaas ações do governo".
Sobre as creches que serão

construídas, opefelistadisseque serão •

feitas em parceria com a Fiesc, "a
exemplo do que aconteceu com

outros prefeitos. Participamos da
última eleição e ganhou o prefeito
que o povo achou quemerecia, mas
Bertoldi prometeumuitas coisas que
agora pesam no orçamento, como a

redução em 50% dos cargos de

confiança que não aconteceu", disse.

.
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mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br ,0

CONSÓRCIO DAS ÁGUAS

o diretor de Desenvolvimento e Cooperação Técnica do Ministério
3

das Cidades, engenheiro Marcos Montenegro (C). e sua equipe
estiveram ontem em Jaraguá do Sul para discutir a implantação do q

Consórcio das Águas na região. Os representantes do Ministério n·

abordaram ainda a questão do tratamento do lixo e sugeriram que o

este tratamento fosse incluído no sistema de consórcio.

----------------------------------------------------�
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CARRETA DA PREFEITURA DESABOU

Uma carreta da Prefeitura caiu por um barranco de cerca de
60 metros. O acidente foi na estrada JGS-Ol O. O motorista Pedro

Brito, que buscava os funcionários, passa bem. Alguns colegas
que estavam no local contaram que Brito estacionou o caminhão,
mas o freio falhou. Segundo eles, o carro é de 1981.

.• Moda masculina, feminina, infantil, gestante e íntima
• Lãs • Fios • calçados • Jeans e Couro • Acessórios
• Artigos de cama, mesa e banho • Estofados • Pres�nt�s.
• Móveis rústicos • Lanchonete • Restaurante

Horário de Atendimento
Segundo a Sextn « 9h os 20h

Sábado - 9h as 19h
Domingo - 12h os 18h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

POR ALEX BECKER
_

�cambra
COMEx

.... Oportunidade ou perda de tempo??
Com os holofotes direcionados à Brasília, esquecemos de nos

alimentar ou de dormir? Provavelmente não, pois estas são coisas

importantes, ou melhor, fundamentais para a sobrevivência do
indivíduo. Você se programa com horários, formas de deslocamento,
e ainda faz planos de jantar com amigos e família. E a sua empresa
se alimenta de quê? Este breve questionamento tem a intenção de
ressaltar a-necessidade de olharmos para o nosso negócio, de forma
mais crítica identificarmos as linhas mestras de atuação, e o que é
fundamental para ,a continuidade da mesma.

Temos em Jaraguá do Sul um núcleo de Comércio Exterior, que tem

a finalidade de proporcionar um diferencial às empresas atuantes
no Comércio In\ernacional, diferencial este que passa por uma forte
rede de networking (rede de relacionamento), a disseminação de

informações técnicas do segmento e proximidade com inúmeros
,

prestadores de serviço que podem viabilizar custos e negócios, para
as empresas.
Apesar de o Núcleo atingir mais de 50% das empresas exportadoras
da região, temos percebido a constante visita de empresas situadas
em Joinville, Blumenau, Itajaí e São Francisco do Sul em nossas

reuniões. Obviamente entendemos que a distância para estas

empresas não é proibitiva, mas é interessante pensar o porquê que
das demais empresas daqui não interagirem.
Várias delas têm interesse em exportar, mas o que estão fazendo

para que isto ocorra? Muitas vezes a solução encontra-se a poucos
metros de sua porta. A verdade é que diversas vezes dispendemos
força sem necessidade, quando só precisaríamos parar um pouco,
identificar oportunidades e buscar a melhor alternativa de otimização
de esforços.
Um exemplo de oportunidade é' quanto custa viajar pelo mundo

paraprospectar negócios? Na relação custo benefício, quanto custa

vir até a ACUS, nos dias do III Encontro de Negócios Internacionais

para fazer alguns agendameritos com empresas do setor e Câmaras
de Comércio Internacionais (Cone Sul, Alemanha, China, EUA)?

Exporta Cidade em Sobral
Na última segunda-feira, às 15h, o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, lançou o programa,"ExportaCidade"
em Sobral, no Ceará. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério, prevê uma série de ações que visam
o fortalecimento da competitividade exportadora de, inicialmente,
1 O municípios brasileiros.

Depois de Campo Largo (PR) e Nova Fribúrqo (RJ), a cidade do interior
do Çeará é a terceira a ter o programa implantado, cuja principal

',e' ação para aumentar as exportações será o fortalecimento de parcerias
entre governo federal, setores públicos, privados e entidades de classe.
Cabe lembrar que Jaraguá do Sul terá a implantação do Programa
no próximo dia 21/7 e vários parceiros, entre os quais UNERJ, ACIJS,
SDR, Prefeitura Municipal, APEVI e Convention Bureautem se

mobilizado para que este evento seja um sucesso.

Superávit comercial em 2005 ficará adma dos US$
35 bilhões
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz
Fernando Furlan, afirmou que devido ao bom desempenho das

exportações brasileiras neste primeiro semestre, e com o contínuo
aumento das importações, o superávit (exportação menos

importação) da balança comercial, neste ano, vai superar os ÜS$ 35
bilhões. Para o segundo semestre deste ano, o ministro Furlan espera
ainda que as exportações continuem a crescer, mas nurrrritmo menor,
uma vez que os números de 2004 foram muito altos, Com isto, a

expectativa é que o Brasil ocupe uma faixa de 1,2% do comércio
internacional.

Miolo fecha parceria com importadora francesa
A Vinícola Miolo irá fornecer 6.240 garrafas de vinho e espumantes

-

para a importadora francesa de vinho Vins du Monde. Os embarques,
que serão realizados na primeira quinzena de julho, irão incluir alguns
de seus melhores vinhos, sendo que este é o segundo negócio
fechado com à empresa. Em 2004, a Miolo havia fornecido 1.260

garrafas, marcando a entrada da vinícola no País. A empresa está
confiante na aceitação do produto em território francês, pelo fato de

.::' a distribuidora ter feito-um novo pedido.
A França passou a ser o principal mercado externo da Miolo em 2005.
Em março, fechou com a rede Casino, sócia do Pão de Açúcar no
Brasil, seu maior contrato individual de exportação. Em comemoração
ao ano Brasil- França, foram exportadas 68.460 mil garrafas de vinho,
o equivalente a dez contêineres, sendo que a empresa tem-se

-; destacado no mercado internacional.

Sua opinião émuito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,
sugestões e críticaspara nosso e-mailcambra@portalcambra.com.br.

.... O Procon de

Jaraguá do Sul
recebeu 74

reclamações

DA REDAÇÃO -A Justiça
obriga a Brasil Telecom a não

cobrar os serviços oferecidos sem
solicitação ou consentimento do
consumidor e a restituir, em dobro,
no prazo'de seis meses, os valores
cobrados pelos serviços não

'autorizados pelos usuários das

DA REDAÇÃO - A Caixa
Econômica Federal anunciou
ontem um pacote de medidas
para acelerar a concessão de
empréstimos, para a compra da
casa própria. A meta da
instituição é 'emprestar R$ 10'
milhões em crédito imobiliário até
o fim do ano. As, principais
mudanças são a possibilidade de
liberação de financiamento para
clientes com nome sujo e a

entrevista simplificada.
O cliente que tiver restrição

QUARTA-FEIRA,6 de julho de 2005
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20' alternativas, como fruto do
trabalho do secretário de Estado
da Educação, Ciência e

Tecnologia Jacó Anderle até as
,

vésperas de suamorte, no sábado

passado. A proposta consciste em

incorporar o abono de R$ 50',0'0'
no piso, o que significa 13,91% de

reajuste para toda a tabela;
aumento na regência de classe de
10'% para 25 % (5ª a 8ª séries e

EnsinoMédio) e de 30'% para 40'%

BRASIL TELECOM

cadastral não vai ter reprovado o

pedido, mas para conseguir o

financiamento, vai ter que resolver
o problema. No sistema 'antigo, o
nome sujo era, por si só, motivo
suficiente para o banco negar o
financiamento.

A Caixa também simplificou
o processo de entrevistas para
avaliação do perfil do futuro
mutuário e a possibilidade de

liberação de crédito. Foram
mantidas apenas as perguntas sobre
dados 'qu,� não precisam ser

As famílias vítimas do incêndio ocorrido na tarde segunda-feira,
no Bairro Estrada Nova, estão recebendo ajuda da comunidade
para reerguerem as suas vidas. A Prefeitura está fazendo uma

campanha entre a comunidade para arrecadar utensílios domésticos
e material de construção Ontem, máquinas da Prefeitura foram até
o local para a retirada dos entulhos. Por enquanto, as famílias'
atingidas estão recebendo abrigo na casa dos parentes e amigos.

Operadora é proibida de
cobrar serviço não-solicitada

,

(
linhas teletônicas.Só no Procon de Fazenda Pública da Capital. A mações de janeiro amaio deste
Jaraguá do Sul, existem 74 antecipação de tutela foi requerida em BalneárioCamboriú, Criei'
reclamações sobre cobranças em ação coletiva de consumo pelo Concórdia, Florianópolis,)oinv1
indevidas da operadora. Ministério Público de Santa Palhoça, Timbó e Tubarão. ) �

Em caso de descumprimento Catarina (MPSC). Informações Entre os serviços não aUt, J'da ordem judicial, a multa fixada dos outros órgãos de defesa do rizados pelos consumidorel 3
poderá chegar a R$ 50'0' mil por dia. consumidor demonstraram que a cobrados pela empresa es\,A ação foi ajuizada pelo promotor empresa vem adotando como "Sorriso premiado odo�' �de Justiça Fábio de Souza Trajano, prática cOfllum a prestação de empresa", "Internet BRTur�
que atua na área de def�sa do serviços adicionais não solicitados "Pacote Inteligente" "L' ,

, 19l1ljiconsumidor na Comarca de ou autorizados pelos consumidores "Seguro Família" e "P aep
Florianópolis, com base em e cobrados' posteriormente, sob Inteligente", cujos valoresva"
reclamações de consumidores de pena, inclusive, até do de R$ 2,25 a R$ 25.
váriosmunicípios catarinenses. cancelamento dos serviços básicos A assessoria de imprensa

O recurso, chamado ante- de telefonia em caso de Brasil Telecom informou q�t
cipação de tutela, foi concedido inadimplência do usuário. empresa só vai se pronunciarde
no dia, 1 º deste mês, pelo juiz No Procon Estadual, foram de ser comunicada oficiallll
Domingos Paludo, da Vara da registradas cerca de 80' recla- pela Justiça.

Caixa'Econômica facilita compra, da casa própria
comprovados. Antes, o interessado
tinha que ir a uma agência da
Caixa, preencher fichas e esperar
para saber se o empréstimo havia
sido autorizado. Com a mudança,
a resposta será imediata. Se o

pedido for negado, o cliente saberá
omotivo.

Outra facilidade é a que dá ao
cliente que teve o pedido de
crédito recusado a possibilidade de
adequar a proposta e ter uma

segunda chance de obter o

financiamento. O clienre pode dar

Alex 8ecker é professor de Comércio Exterior da UNERJ, Diretor de
Negócios da Câmara de Negócios Internacionais - CAMBRA e

consultor do Núcleo de Comércio Exterior ACIJS/APEVI.
e-mail: �Iex@portalcambra.com.br

como entrada do imóvel I'
pre tende financiar recm

guardados na poupança. Entre
facilidades apresentadas pt
Caixa, o cliente pode aindam
o prazo de pagamento ou o val
da prestação.

Do total dos recursos daC'
Econômica para habitação M

ano, R$ 2,9 bilhões foram gasto; u

primeiro semestre - menos de
.

'TI

da meta de 2.O'Q5.;Com issoi
estão disponíveis para o re&\ant�
ano mais'de R$ 7,1 bilhões. :

Professores estaduais ganham reajuste de 13,91 %

DA REDAÇÃO - Dirigentes
educacionais de todo estado
participaram ontem de uma

audiência convocada pelo o

governãdor Luiz Henrique sobre
o Programa de Valorização do '

Magistério. No encontro, o

governador anunciou a proposta
do Governo do Estado de reajuste
salarial para os professores, que foi
construída em conjunto com a

categoria, após análise de mais de

(1ª a 4ª séries); aumento da

gra tificação de função dos

especialistas, consultores e

assistentes técnico-pedagógico de
10'% para 25%; e extensão dessas

vantagens aos aposentados.
Na sexta-feira, o coordenador

estadual do Sinte, Antônio
Valmor de Campos, entregou
oficialmente ao diretor geral da
Secretaria, Diomário Queiroz,

,

documento comunicando a

aprovação em �ssembléiai' D

proposta, que evitou a greve
categoria. A repercussão me

na folha de pagamento é de rui i

milhões e 40'0' mil. O impa J

poderá ser absorvido graç�
política de otimizaçâo'
racionalização de pessoal, com fi

efetivação de 'profissionais atrai' ,

de concurso e o retome'
professores à sala de aqla, adia r

o diretor geral da Secretaria, I

A previsão de frio intenso e

chuva para os próximos dias
DA REDAÇÃO - O inverno

deve começar para valer hoje
em todos os estados brasileiros .

A Secretaria de Defesa Civil
alertou para possibilidade de
neve e geada na região Sul do

país. Em Jaraguá do Sul, a

previsão para hoje é de chuva
com mínima de 9°C e máxima
de 18°C. Em Corupá,
Guaramirim e Massaramduba,
o dia vai ser n�blado com

possibilidade de chuva,
mínima de 11°C e máxima de
16°C. Em Schroeder a mínima

é também de 11 ºC e máxima
.de 19°C.

No litoral do Rio Grande
Sul, Santa Catarina ,e Para n

o mar deve (içar agitado,c o

altura máxima de ondas eO )

três e quatro metros, até quio J

feira. É prov áv e l ainda
ocorrência de ressaca o r

costas catarínense e gaúcha, ,[

q-ue torna a navegaI' ',;
desaconselhável.

N a serra, á temperalU I

mínima poderá variar enul

4ºC e O'ºC. A previsão in�1
que nas demais regiõe!,
Santa Catarina e do �I

Grande do Sul os termómell
vão ficar entre 2ºC e 5ºC.

�
OBRASlL

LOGíSTICA NACIONAL E INTEI1NACIONAL

Bernardo Dornbusch, �40 I Sala 01 I Baependi I Te•. : (47) 371.0363 '
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CRIANÇA· ESQUECIDA

polícia instaura inquérito
,\ MARIA' HELENA DE MORAES

� {Mãe do garoto foi
e rentem à delegacia

, nregistrar boletimn Ilr ".

) de ocorrenCla
au, II

Ilel ,� ]ARAGUÃ00 SUL - o delegado
:S\i iAntônio LúcioGodoy disse ontem
10jl lilj�e vai ouvir todas as pessoas

It� opossivelmente envolvidas no caso

:mjl tio garoto de um ano de idade que
lep cfoi esquecido durante uma noite

ati Btoda no Centro de Educação
Infantil Sidnei Alexander Berns.

ISq A polícia Civil e o Ministério

i4e �Público instauraram inquérito para
le 'purar a responsabilidade do fato,

I�ue aconteceu na noite de 23 para

24 de junho. Mas apenas ontem a

mãe da criança, AlexandraVieira

Alves, 18 anos, foi até a delegacia
par� registrar· boletim de

ocorrência.
De acordo com O boletim de

ocorrência, Alexandra trabalha na
empresa AGC Eletroeletrônica
Ltda, que fica na SC-416, que liga
Jaraguá do Sul a Schroeder. A
reportagem do Correio do Povo
tentou entrar em contato com a

mãe do garoto,M.A.GS, mas sem
sucesso. O delegado Godoy disse
que considera a históriamuitomal
contada. Segundo fontes que
preferiram não se identificar,
Alexandra teria pedido para o'
irmão Adilson Alves da Silva
buscar omenino na creche porque
estaria demudança para outra casa
e também porque trabalha até as

23 horas.
O caso também está sendo

acompanhado pela promotora da

�nfância e Juventude Leda Maria
Herrman, que requisitou abertura
de inquérito policial. A Prefeitura

,

abriu inquérito administrativo e

Menino freqüenta a creche Sidnei Alexander Berns, no Vieiras

afastou a diretora, Ronise

Emmerich, que foi substituída por
Maria Salete Espezin. Pelo que foi
apurado até agora a criança foi
deixada pela professora aos

cuidados da faxineira, .que
esqueceu do menino, que foi
encontrado na manhã do dia 24
pelas funcionárias do turno da

manhã, todo sujo.

I�U Sólidaricdadc salvou a vida de um recém-nascido
,le

pel b DA: REDAÇÃO - Há cerca de 15
i ldias, omenino LM nasceu de parto

Ihormale apresentoumá formação do
aparelho digestivo e má formação

, ,

'icardiovascu!aF. Submetido à cirurgia
nel ,de aparelho digestivo em caráter de
OIi I urgência e a exames cardiológicos, o

[menino necessitou de irÍternação
iin IhumaUnidade deTerapia Intensiva
t� :Infantil. Em função do reduzido

númétó cl� leítos emun infantisna

especialidade de cardiologia na

região Sul, a equipe médica' do
Hospital e Maternidade Jaraguá
soinente conseguiu uma vaga em .

PortoAlegre, noRioGrande doSul,
mas, o estado geral do paciente para
transferência de longa distância, via
rodoviária, o colocariaem risco.

Através do industrial Wandér

Weege, que prontamente colocou seu
helicóptero àdisposição semperguntar
ná'da a respeito, o paciente conseguiu
chegar a capital gaúcha em tempo.'

Omédico LuizAlbertoUnhares, que
acompanhou toda a transferência,
afirmouque ao chegar aPortoAlegre
Whavia uma ambulância na pista
esperando. "O paciente estábem, foi
avaliado e submetido aprocedimento
e deve retornar a Jaraguá do Sul nos
próximos dias".

AGRADECIDOS - Osmédicos
e aequipe daUTI ITIfantildoHospital
e Maternidade Jaraguá, aÍém do
Diretor Administrativo do HMJ,

Estado de Santa Catarina

Município de Jaraguá do Sul
Secretaria de Gestão

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL EM (ARÁTER
TEMPORÁRIO - 01 /2005

Aditamento

le De ordem do Exmo.Senhor Prefeito Municipal de Jaraquá do Sul, Dr.MoacirAntônio
'a fi

Bertoldi, a Comissão especialmente constituída por meio da Portaria n.o483/2005,
c o

:n j faz saber que adita ao presente Edital, que cuida do Processo Seletivo Simplificado
in I N.o 01 /2005, para seleção de pessoal que será admitido em caráter temporário, das
h I funções'dispostas noEdltal, no regime celetista - CLT, especificamente o item IV-

1:, .: Do Processo Seletivo, quanto à matéria relativa ao prazo de validade (subitem 11)
i(:; do presente Processo, conforme a seguir disposto. .

lU l "IV - DO PROCESSO SELETIVO
tii 5'

'

•

j ( ...)
ui I '

; 11 - Da validade do Processo Seletivo
� f O ProcessoSeletivo terá validade de 01 (um) ano,a contar da data de publicação
:n ; da homologação do resultado final,prorrogável uma vez, por igual período.se

. houver candidatos aprovados e ainda não contratados."

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presenteAditamento.

Jaraguá do Sul (SC), 04 de julho de 2005.

MARIA MARITZA KLOSOWSKI
Coordenadora da Comissão de Processo Seletivo

SimplificadoI '

agradecem mais uma vez, ao

industrialWandér Weege por seu
desprendimento e alto senso de
amor ao próximo/Aproveitamos
também para, agradecer pu
blicamente aos novos equi
pamentos de última geração da
UTI que nos foram doados em

substituição aos mais antigos. Isto
nos coloca como uma das

instituições de saúde de Santa
Catarinamelhor equipadas".

CORREIO' ECONÕMICO I
Crise política derruba confiança do consumidor;
A confiança do consumidor voltou a cair em junho, segundo a 19�
sondagem da Fundação Getúlio Vargas. O resultado. retoma �
tendência de deterioração verificada de janeiro a abril.A turbulência
política foi o principal fator a afetar a percepção do consumidor. Pi,
parcela de consumidores que afirmam que a situação do país Pioro�

, em relação aos últimos seis meses passou de 28,2% para 35,6%, o
maior percentual desde janeiro de 2003. A avaliação sobre a situaçáq
econômica da família em comparação aos últimos seismeses tambérrj
ganhou viés mais pessimista. O percentual dos que afirmam qú�
houve piora passou de 19,9% para 21,1%.0 conjunto de expectativas
em relação aos próximos seis meses é o pior desde abril do anq
passado, quando o resultado da pesquisa foi afetado pela explosão dq
caso Waldomiro Diniz.A parcela de consumidores que acreditam n�
melhora da situaçãoeconômica do país no futuro passou de 36,40/6
para 32,9%, o menor patamar da série histórica.

Pessimismo ' Queda �A diferença entre o número de A batata e o arroz apresentara
consumidores dispostos a queda acentuada em

gastar mais em bens duráveis, praticamente todas as capitais. !
como móveis e A principal razão é o excesso :.
eletrodomésticos, e os que de oferta dos produtos no

'

pretendem gastar menos mercado. No caso da batata, !
atingiu o pior resultado desde ela apresentou valor muito

março, com um saldo negativo elevado durante o último
de 39 pontos percentuais. O semestre, agora o

percentual dos que pretendem incremento constatado na

gastar menos chegou a colheita da segunda safra nas
'I

52,9%.A pesquisa consultou principais áreas produtivas :
1.464 chefes de domicílio. abasteceu os Estados e fez

com que os preços
baixassem

generalizadamente.
Cesta Básica
O recuo no custo da maior
parte dos produtos que
compõem a cesta básica fez o

preço do conjunto ter sua

primeira queda do ano em

Florianópolis, com -1,78%, e a

segunda em Brusque, com -

2,32%. A cesta passou a custar

RS 165,85 na Capital e RS
168;67 em Brusque. A cidade
do Vale do Itajaí ostenta a

'

quinta cesta mais cara do País.

o excedente
Da mesma forma, o arroz

também sofre desvalorização :
por excesso de oferta em todo;
o território nacional. O :

mercado nacional tem 13,2
milhões de' toneladas

produzidas. Estima-se a sobra I
, ' dé'2,35 milhões de toneladas I
de arroz no mercado nacional. i

..• , , redàcao@'o'malco�reiodopovo:{om.br

Para oAlto Vale, a nova
rodovia se 426 é/sinonimo'

de,desenvolvimento.

A abertura de novas rodovias traz uma série de resultados positivos para
o Estado, entre eles, a agilidade no transporte de produtos. Exemplos

,

assim têm sido percebidos no Alto Vale, COf1J a conclusão da rodovia
SC 426., A obra está mexendo com a economia de municípios como

Braço do Trombudo e Trombudo Central. Empresários estão ampliando
os investimentos e buscando novas oportunidades de crescimento,
e motoristas estão comemorando o conforto no. trânsito. É mais uma obra
do Governo de Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado da
Inlra-eslrllUra

I

I,
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A Mega�Sena pode pagar maior prêmio do ano, 4° da história.
Acúmulada há 9 concursos, o prêmio está estimado em RS 50

milhões. O sorteio será hoje a partir das 20 horas, em Itaúna

(MG). O rendimento de um mês na poupança é de cerca de RS
400 mil e com esse dinheiro é possível adquirir 20 carros

populares (O km). Quem quiser concorrer ao prêmio milionário
tematé às 19h. A aposta simples (6 números) custa RS 1,50.

I

! FalecimentosI

IFaleceu às 20:1Sh do dia 01/07,a senhora SantiniTomazelli,com
lidade de 87 anos, O velório foi realizado na Capela Mortuária da

jVila Lenzi e o sepultamento da Vila Lenzi.
. ,

.

iFaleceu ás 21 :OOh do dia 02/07,0 senhor Paulo Rita Lemos,com

,idade de 83 anos. O velório foi realizado na.Capela Rio Brancoe o

Isepultamento no cemitério Rio Branco.

iFaleceu às 20:00h do dia 02/07,0 senhor Sebastião Francês,com
.

lidade de 50 anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora
I

Ido Caravagio e o sepultamento no cemitério Rio Branco.
iFaleceu às OO:OOh do dia 03/07, o senhor Adair Avelino, com

lidade d�.50 anos. O velório foi reali�a.d.o na C��ela Mor�L!ária d�
IVila l.enzi e o sepultamento no cernrteno Municipal da Vila l.enzi.

iFaleceu às 14:00h do dia 04/07,0 senhor Harri Bolduan,com idade

Ide 56 anos. O velório foi realizado na Igreja Martin Lutero e o

sepultamento no cemitério Martin Lutero.

!Faleceu às 18:00h do dia 04/07,a senhora Maria Lurdes Lins Raiter,

Icom idade de 69 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da
iVila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi. .

IFaleceu às 16:S0h do dia.()4/07,a senhora,Maria Alfrln Pauli,com
lidade de 75 anos. O velório foi realizado e;" 'sua residência e o

I sepultamento no cemitério Rio Branco.

EMPREGOS
O Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas, 577,
Centro. Telefones, 3 70-7896 o,u 370-7360.

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta ,semana:

SERViÇO PÚBLICO

Moradores reclamam da falta deI
,

,\

.

água aos sábados naVila Lenzi
ELls BINI

... Engenheiro pede à

população que não

lave as calçadas e

carros de mangueira

}ARAGUÁ DO SUL - Os
moradores da rua Elpídio'
Martins, na Vila Lenzi, estão
indignados com a- constante

fal ta de água nos finais de
semana. Walter Grotewold,
que há 11 anos reside no 'local,
diz que há cerca de seis meses,'
sempre aos sábados, o for
necimento de água é

interrompido pela manhã,'
voltando somente à noite. O
mesmo aconteceu no feriado
do dia 25 de maio. "Já cansei

I
de reclamar para o Samae, mas
até agora nada foi feito para
solucionàr este problema",
desabafa.'

,

O assessor de engenharia do
Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto, Ri�ardo
Meyer, confirmou a existência
do problema, que ele atribui ao
consumo elevado de água nos

sábados, quando a maioria das

pessoas está em casa e fazem o

serviço doméstico que não têm

tempo para fazer durante a

semana,. "Nos finais de se�ana
há o costume de se lavar carros
e calçadas, alérn de se usar
bastante água para a lavagem
de roupas e em outras

atividades domésticas. Isso faz
diminuir' a pressão da água,
impedindo que ela chegue aos

locais mais altos", explica.
Segundo ele, o Samae faz
levantamentos. para detectar

problemas de abastecimento,
que vão sendo résolvidas de
acordo com as prioridades. "É
preciso fazer um estudo para
solucionar essa questão da falta
de água na Vila Lenzi, mas não
hã um prazo definido para isso",

.

admite. "Por enquanto, o que
os moradores podem fazer é

evitar o consumo exagerado da

água aos sábados". O ideal

segundo eles, é que as pessoas
se conscientizem da neces

sidade de utilizar a água com

responsabilidade.
De acordo com Meyer, o

Código de Obras diz que toda

edificação deve ter um

reservatório (caixa de água)
com capacidade para mil litros.'
"O consumo médio diário de

água porpessoa é de 200 litros
em média", informa.

Walte, G rotewold conta que sofre com a falta de água todo, 0' 'áb;� j
/ DO'

Agua poluída em Cuaramirim �
GUARAMIRIM - o casal

Valdemar e Inês Brhumuller,
residente do bairro Rio Branco,

,

às margens da rodovia SC 413,
compra água para beber e

cozinhar há Cinco anos.. O
motivo f que o poço que eles
utilizavam está contaminado

por causa do esgoto doméstico

que desce de um loteamento

vizinho.que fica nos fundos de
sua casa. O. casal chegou a

construir outro poço distante
do primeiro mais ou menos 50

metros, mas não houve solução.
"Uma análise na água mostrou
a presença de coliformes

deifecais", conta ona Inês. r
j O

Outras duas casas d� es
redondeza t�mbém iãó; di
afetadas pelo problema da ágm I

contaminada. :
al

Na opinião de dona Inês;' :
culpa da contaminação nãoi

, '1 pcdos moradores do loteamento! crê
que não têm alternativas e são'
obrigados a despejar os esgoi« dC
morro abaixo. "Já cansamosà

j o
ir até a prefeitura para reclama L

., UL
.

e ninguém faz nada", reclama" Va

, _O sec�etário de, 9b��s" va
'Valdir Vick , não foi eh �I
'contr ado para comentar 0.[ )01
assunto. 1 N:

CORR 10 TV
-----------------�----------------:--------'------------�I] lei

�----�--�------�-�-------------------II�n

Não émais o mesmo
o "Pâni ,o na TV"'á n'ão está mais incomodando a Globo e

.o SBT. Antes, o programa da Rede TV! chegava a empatar
em alguns momentos com-Faustáo e Gugu no Ibope.
Agora, está brigando pelo terceiro lugar com a Record. No
último domingo, por exemplo; o "Pânico" ficou em quarto
lugar, atrás do "Domingo Espetacular" (7,9 pontos contra

.

8,4). O programa da Record chegou a perder do "Pânico"
um mês consecutivo, mas vem recuperando a audiência.

Menos Grazi
Assessores da Grazielli têm anunciado por aí que a ex

"BBB" ganha RS 15 mil para desfilar. Isso virou motivo de

piada no.meio artístico. Esse cachê é pago para atrizes do

primeiro escalão da Globo, como Deborah Secco, e para
novatas em alta como Alinne Moraes. Mesmo assim é'
negociável. Às vezes elas fecham contrato por um pouco
menos. Deve ser por isso que Hebe chamou Grazielli de

marqueteira. '

/

Eliana volta ao trabalho
o novo programa de Eliana na Record, chamado "Tudo É

< Possível': vai ao ar todo domingo, das 14h às 15h45 á partir
de agosto. O dominical vai ser direcionado para toda a

família. Depois de pesquisas feitas .corn telespectadores,
Eliana já está gravando o terceiro piloto. Os quadros terão

,

como fio condutor o comportamento humano. O cenário
está montado e pronto para a estréia.

Folhetim tipo exportação
"A Escrava Isaura" foi vendida pela Globo para 79 países. Agora, a
versão produzida pela Record faz carreira internacional: depois de

Portugal e da Venezuela, foi negociada para Cuba e para a índia. No h,

ranking de novelas mais vendidas para o exterior estão: "Terra
.

nostra" teve às direitos de exibição vendidos para 84 países;"A
escrava Isaura'; para 79 países; "Laços de família'; para 66 países;"O
clone'; para 63 países; "Sinhá Moça'; para 62 países.

'

Heloísa vai parar na cadeia
Os próximos capítulos c:I.e"A lua me disse" prometem fortes
emoções, principalmente para as amigas Heloísa (Adriana EsteveS) e

Ademilde (Arlete Salles). Primeiro, a heroína da trama de Miguel
Falabella vai parar atrás das grades. Logo depois, a Ademilde vai

perder o Frango Com Tudo Dentro para o maior concorrente.
,

As coisas ficam complicadas porque, numa armação de Ester (Zeze
Polessa) e Tadeu (Marcos Pasquim), a polícia encontra drogas na casa

de Heloísa, e a moça é levada para' a prisão. Assim, ela não' consegue I IM.
mais o' empréstimo em nome de Branca (Monique Alfradique) para
tirar a empresa de Adernilde do vermelho. O Frango Com Tudo
Dentro vai à falência.

Rita Lee em versão 'Madame'
"Madame Lee" é o nome do programa que Rita Lee terá no

GNT. Chamado nas internas de rea/íty ta/k, o formato é

mantido em segredo e vem sendo discutido há três meses

em reuniôes semanais com o diretor, Jorge Espírito Santo,

,e uma equipe pequena. O piloto de "Madame Lee" vai ser
gravado em agosto em São Paulo. A estréia será em

setembro; quando o canal GNT faz aniversário. Estão

previstos no mínimo 13 programas.

Volta aomundo
Além da pedofilia
Glória Perez fará uma forte campanha na novela "América';
da Globo, contra o mau uso da internet.A autora começará
com 'a pedofilia como tema, mas val estender para outros

assuntos como prostituição infantil, boataria etc. ..

Zeca Camargo dará outra volta ao mundo, em 2005, fazendo

reportagens para o "Fantástico': Ele" que esteve na São Paulo Fashion
Week na semana passada, ficou com fama de chato por não querer
dar entrevista a outras emissoras que foram aos desfiles. É a

exclusividade. redacao@jornalcorre,i'odopovo,co�'
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ESTADUAL'

Malwee enfrenta o Colegial
precisando apenas do empate
o ingresso para a

lartida,
que começa

5 20h15, é uma

aixa de leite
I

; JARAGUÚlO SUL - AMalwee

itra
em quadra hoje, às 20h15 no

olfgang Weege, precisando
enas de um empate contra o

I olegial para garantir a vaga para
ado� o'quadrangular final do Estadual.

1 )eperderno tempo normal, o time
mir jaraguaense volta a jogar pelo

empate na prorrogação.
J Desfalcado de Falcão e Leco, que

d�1 eStão com a Seleção Brasileir�, e
São, de Éka e Márcio, lesionados, o

água, auxiliar técnico Marcos Moraes

,i terá a estréia do fixo/alaJúnior, que
lês a, Jeio doCarlos Barbosa.O ingresso
Ião 1'1 p�ra a partida de hoje é uma caixa

�ntob de leite longa vida.
,são 'Marcão disse que a vantagem
�otos do empate traz tranqüilidade para
JS de: o time. "Nós precisamos perder
ama!, �uas vezes para não conquistar a
a!lla'f vaga". Se a Malwee conquistar a
)��s" vaga, jogará o segundo turno.
en� �mente para cumprir tabela e, nos .

ar �l lbgos em que coincidir com a Liga
I Nacional; deverá usar o time
i reserva para o Estadual. "Nos casos

em que a equipe for jogar fora, em
,

Júnior (18) veio do Carlos Barbosa e estréia hoje pela Malwee contra o Colegial em casa

acordo com outros municípios, .

deveremos usar o time principal.
também", disse Marcão.

Júnior está há 15 dias em

Jaraguá do Sul, depois de defender
o Carlos Barbosa por um ano e três

meses, e não vê a hora de estrear.

"Sempre tem aquela ansiedade,
mas na hora que começa o jogo
ela vai embora e ci gente se

concentra". O jogador, que era

i .'

luventus dispensa cinco e já
i

pensa em novas contratações
, JARAGUÁ DO SUL -A primeira
âecisão da diretoria e da comissão

�écnica do Juventus depois da

�liminàção do turno foi dispensar
fincc:Jjogadores.Os atacantesDino
pani e Robson Espiga; o zagueiro
,tareca, o meia Donizete e o

lateral-esquerdo Magal não são

,lnms atletas do [uventus,A decisão

lia �uontem, depois da reunião entre,
CESAR JUNKES

;) e

zé

on

er

chamado de Júnior Cabeça no

clubegaúcho, foi campeão da Liga
Nacional e do Gaúcho no ano

passado. Por ter defendido o ex

time na Liga, não pode jogarmais
com a.M'alwee no mesmo,

t"Ju Li :J,' t
.. d.tjjJ ,jj/J...) ',j

campeonato. .

"Estou feliz em estar aqui
porque fui muito bem recebido.
Quando cheguei todos me

recepcionarambem e isso trazmais

facilidade para se adaptar com o

time". O jogador de 26 anos fez
uma avaliação positiva do clube

jaraguaense, colocando-o como

favorito ao título da Liga. "Desde

q};')�r�,9��\',L�?)��Yjl.Fr:.o;CarlRLBarbosa â gente já comentava que
aMalwee tem o grupo mais forte. ,

'Mesmo não jogando, estarei

torcendo para que a Malwee seja
a campeã da Liga".

,ESPORTE

LINHA DE FUNDOI--------I
JULlMAR PIVATTO

Os dispensados
A lista de dispensas do Juventus não trouxe muitas surpresas para
os torcedores. Dino Sani, Espiga e Donizete vinham sendo
criticados pelos torcedores quecompareciam aos jogos do tricolor
no João Marcatto. Já o zagueiro Careca estava jogando pouco e,

no último domingo, foi substituído no intervalo. A dispensa do

lateral-esquerdo Magal, que também atuou como zagueiro e

volante, chegou com uma certa surpresa, porque entrava jogando
com freqüência. Pode-se dizer que a diretoria espera a

recuperação de Itaqui ou que deve contratar outro jogador para a

ala esquerda. E Itaqui tem crédito com a torcida, pois foi um dos

responsáveis pelo título da B1 no ano passado..

Prorrogado' Dispensas
. As inscrições para o 5° Não é só o Juventus que

Campeonato de Futebol está mudando o elenco para
Sete Sênior - Coroa Bom de o returno da Série A2 do

Bola, foram prorrogadas até Catarinense. O
o dia 30 deste mês. Os Metropolitano, de Blumenau,
interessados devem anunciou ontem quatro
procurar a Fundação dispensas, sendo que três

Municipal de Esporte, de delas chegaram há pouco
segunda a sexta-feirá, das tempo no clube e não foram ";j

'.

7h30 às 11 h30 e das 13h às aprovados: o goleiro Sidnei, o ',)i
17h. O valor da inscrição é meia Edson e o atacante

V
de R$ 70,0 e a competição Toninho Gaúcho; O outro

:.�
é destinada a atletas com dispensado é o meia Jé, que '�ri
idade a partir de 38 anos. até marcou gol na estréia,

"2
Maiores informações

..

mas depois caiu de
através do telefone 370- produção.

.
�..�

9555. �; !

Classificado b

Arena o time-da Wizard/Cej/FME
,í
)i

Hoje será divulgado o garantiu a classificação para a 'i
v

projeto vencedor para a terceira fase do Campeonato ,

construção da Arena Estadual de Futsal Sub-15.
.

,

Jaraguá. O prefeito Moacir Mesmo ganhando apenas um
.:.;

Bertoldi e o secretáriode dos três jogos disputados no ;2

Cultura, Esporte e Lazer, último fim de semana em �
...;

\
Jolnvllle, os jaraguaenses

.

;")Jean Leutprecht,
convocaram coletiva de conseguiram a vaga. Os

imprensa paraanunciar o ,

garotos vencer o Colegial
vencedor: Das quatro

. (6x4) e perderam para a

propostas apresentadas, Adiee (2x4) e para o time da
duas são de engenheiros casa (2x8).
jaraguaenses. julimar@terra.com.br

Schroeder recebe os maiores nomes 'da canoagem' do Brasil

'1
I
;

'I
,

i
.,

.;

SCHROEDER - No último fim de
semana o Rio Bracinho em

Schroeder recebeu os maiores
nomes da canoagem brasileira.
Foram 8� atletas, divididos em três

modalidades, disputando a 3a etapa
da Copa do Brasil de Canoagem
Slalom. Segundo a organização, as
finais rro domingo foram
acompanhadas por um público de
mais de 500 pessoas.

Atletas da Seleção Brasileira
também estiveram competindo.

.

Entre eles o jaraguaense Diógenes
Alencar Roos, que disputou a

categoriaKl Júnior, mas um erro o

fez terminar a prova em sexto lugar.
Ele representou a Ascan

(Associação Schroedense de

Canoagemjjunto com: mais oito

atletas locais. Destes, dois

conseguiramtítulos: naKl Junior,
André Bertling e Adilson
PommereningnaKl Master.

A Fecesc (Federação de

Canoagem do Estado de Santa

comissão técnica e diretoria.
Durante a semana, deve acontecer
mais encontros entre as duas partes
para definir as contratações.

'

Segundo o diretor de futebol,
Alcir Pradi, alguns nomes já estão
sendo cogitados para integrar o
elenco, mas por enquanto não

quer divulgar. As informações
apontam que um atacante e um

. segundo volante estão próximos de
um acerto com o tricolor.

Enquanto isso, o elenco segue de

folga até domingo. Na segunda
feira de manhã reiniciam os

,

treinamentos.

SchüIler vai reunir os jogadores
para uma pré-temporada, com o

objetivo de unir ainda mais o grupo
e começar as mudanças para o

returno. "Chegarão novos jogadores
para reforçar o elenco. Não é que
estes ql!e saíram não são bons, é
que no futebol é assim mesmo",
disse. O treinador repetiu omesmo
discurso de Pradi, que precisa de
um timemais "aguerrido". "Vamos,

, melhorar tudo o que precisa ser

melhorado", comentou. Canoístas de todo o Brasil estiveram em Schroeder no fim-de-semana

�I

Catarina), responsável pelo evento,
agradece a parceria daCelesc, que
foi importante para a realização das
competições. "Não podemos fazer

um evento deste porte sem termos

um volume de água controlada", i
.!\ I

disse Adilson Pommerening, qu�',� !

relações públicas da entidade. ':':
.',tI

·Convite
o Grupo de Idosos Mensageiros de Assis convidam a todos para:"
participar do nosso Arraial que será no dia 09 de julho de 2005 com';
início às 20:30h. Haverá casamento de caipira, dança da quadrilha;
pinhão, quentão, cerveja, refrigerante, cachorro quente, pipoca;' ,

espetinho etc.Venha e participeI
" :
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i ANIVERSA.RIAN11;;S
03/70

lIesangela C. Sohn
Deocar Zimmermmann
Anna Karolyna Wolf

Argileu Júnior
Vilson Tiago Fischer
Carlos Henrique Boder
Enzo Aluppi Gonçalves
Jullane Maria Buzzi
Alvina Ferreira
Waltraudt Fleming
Norma Deretti
Isabel Gutz
Rosana Coral

04/70
Rudolfo Hauck
Wilmar Erschinger
Lucia Gilmara Z. da Silva
Julian Ricardo Franzner
Luciane Stuy
Gerson Luís Belitsky
Waltraudt Zenke
Gabriel Eduardo Pinter
Reinoldo Esser
João Borba
RolfReinke
Giane Vieira
Jonas Rafael Caye
Airson Mathias
André Luiz da Silva

Sergio Ricardo Bachmann
Lenir Guths
Doris Tomasselli Rosa

05/7°
Válmor Ehmke
Rafaela Cunha

Ingo Paulo Robl
Marlise Utpadel
Roseli Ignoluski
Maria Garcia Junkes
Gisela Zehnder
IIdemar Bartel
Emir Franzoi
Maria de Lurdes Diniz
Souza
Jonni Gneipel ,

Mauricio James Vieira
Amauri Inácio Dorow
Juanita Maier '

Keila Correia Lotito
Caio Augusto Kanchen
César Augusto Mezzemo
Fabiana Aparecida Ribeiro
Márcia Walz
Adam Odilon Pcholidt

06/70
Simone Fernandes

Jaqueline Hintz
Jean Wensearsky
Michele Viviane da Silva
de Lima
Lilian da Silva Santos
Letícia F. La ube
Letícia Adriana Wüerz
.Hilário Dalrnann
Zaira Pedri
Charles Ricardo Schneider
Beatriz Gneideing

07/70
Aroldo laube
Sandro Roberto Hintz
Luiz Carlos Bianchi
Mirian K. Dalpiaz
Edemar Benthien
Luiz Carlos da Luz
Marina Alessi
Melânia Leucádia
Demarchi
Taniele Lais Schroeder
Antenor Schmitz
Irene Hoepers
Edflson Jagn

)t.
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Uniram-se nos laços do

matrimônio, no dia 24/6,
.

Andréia Cristiane dos
Santos e Hugo Renato

da Silva. Felicidades!

"Nossas vidas serão uma só, e em

uma alma só, seremos
duas'Casarn-se nesse sábado, dia
9; na Comunidade Cristo Salvador,
Renilda, filha de Rudolfo e Raulina

Kopsch Schulz, e Daniel, filho de
Rolf e Adali Lippinski Porath. Após
a cerimônia os convidados serão

recepcionados na Sociedade
Recreativa Alvorada, Rio Cerro II.
Felicidades dos seus familiares e

da família Correio do Povo

.", .��'. ,\,'�,l, '

Rubens Alcarria Filho'l!ar.ii��rsariou dia
30/6. Sua noiva E.ljsârjgela,qLje ��'a'�a.

muito deseja felicidades. E 's·eu�amigão.
Kevyn também manda um feliz aniversário

m

Roseli Ignowski Méier completou idade
,i nova no dia 5. Parabéns do marido Silvio, dos

I \ filhos Anthony, Richard, Érick e das noras, Vanja
e:

� e Gisele
.

.

.'"

.�

Quem apagou velinhas no dia 30/06,e
fez aniversário de namoro dia 27/06 foi
nossa amiga Isolete ... Parabéns e

muitas felicidades quem deseja são seu
pais Irineu e Ingrid , seus vizinhos Sérgio
e familia , seus irmãos Ivan e Thariny ,seu
namorado Rafael e sua cunhada Damaris

Aniversariou no dia 04/07 a nova mamãe do

pedaço, Luciana Menel Sthãelin.
As garotas do Donnas desejam muita

saúde, sucesso e felicidades. Parabéns!

08/7°
Antônio Dantas Medeiros
Priscila Baumgartel
Dorita Berns
Guilherme Felipe Muller
Maria Aparecida de Souza

Danielly Naiara
Schwirkowski
Juliana Gonçalves Silva
Joelma Pitolli
JuliaS, Nascimento
Darci Rutsatz
Rubens Gielow
Antônio Guedes Silva
Lindete Marili Bressani
Rafael H. Cerigony da Silva
Ivo Rosa

Andersen Luan Grossl

Lucilene Bento Hernatski aniversariou
dia 27/6. Parabéns do esposo Paulo

Sérgio, seus filhos, Letícia, Paulo
Guilherme, Wilham e Greici.elle

JULlNA
Acontece nesse sábado dia 9, no Salão Vitória, a partir dai
19h Grandiosa Festa Julina do Colégio Llllan Ayroso Oechsler
Haverá muito quentão, pinhão, pipoca e quadrilha.

09/70
Mà(ia Ap. S. Deretti
Alexandra Stolf
Décio Pereira de Lima
Mario Schweder

Rodrigo Felipe Muller
Anderson Roberto Gobbi
Isa M. M. Ziemann
Jefferson Guilherme Laube
Bruna Alexandra Saganski
Alaíde Vieira
Carla O. Demarchi
Maicon Manfrini
Jurandir Zangheline
Deise Regina Zimmermann
Maria Inês Correa
Fernandes
Sara Aimê de Borba
JoacirAntônio Martim

, \

UNIÃO �
No dia 23/6, o casal, Evaldo e Leonora completou 43 anosde
casados. Parbéns dos filhos Norma, Edalira, Edla�"«láudio, h
Evanir, Iso Ide e dos genros, nora e netos.

.

R

�l
mFEIJOADA

Neste sabado, dia 9, será servida uma deliciosa, Feijoada
Show na Igreja São Judas, a partir das 11 h, ao som de banda
de pagode e regada a caipirinha. Vendas a R$ 8,00 no local
ou com alunos da 7a fase de Marketing da Unetj.

SOPAS
Todas as quintas-feiras, na AABB, venha saborear deliciosal
sopas na Noite das Sopas, a partir das 19h30 min,

RESTAURANTE
O Restaurante Krüger Hauss, situado na Av.PrefeitoWalde�ar

. Grubba (antiga Recreativa Dalrnar), atendendo de Terçaa
Domingo. Informações: 371-1991.

(INEMA
Quarta e QUinta�Fei�a

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

Gerra dos Mundos
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Gerra dos Mundos
14:00 - 16:30 - 19:00'- 21:30

Madagascar
Sexo a Dom.: 13:45 - 15:30. - 17:15 - 19:00 - 20:45

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

Quem comemorou idade nova é nossa colega
Damaris, no dia 28/06 e aniversário de namoro dia

27/06, quem deseja muitas felicidades são seus

sogros, suas cunhadas e do namorado Ivan

Completa 18

a.nos, hoje dia 6,
a jovem
Simone
Fernandes.
Seus pais
Wilmar e

Rosilene, e sua

irmã Juliana

desejam muitas
felicidades
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