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VIOLÊNCIA

Dona Helga de 76 anos foi
assaltada ontem em Jaraguá
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FELIZ ANIVERSARIO

N° 5.1881 RS 1,50

o
HOJE: • Sábado nublado AMANHÃ:

com alguns períodos
de melhoria e chuva
a qualquer hora

• Domingo nublado
com alguns períodos
de melhoria e chuva
a qualquer hora

Jaraguá do Sul completa ,129
anos com .muitos desafios

Na segunda-feira Jaraguá do Sul completa 129 anos. E
motivos não faltam para comemorar. Cidade de natureza
exuberante com bons índices de emprego e

desenvolvimento, Jaraguá encanta à primeira vista.

Resolver os problemas de trânsito, segurança e saúde são

uns dos desafios, mas para isso é necessário a

conscientização de toda a sociedade. E durante todo o

final de semana, a cidade vai ter diversas atrações
culturais e esportivas. _ CADERNO ESPECIAL E PAGINA6

INVESTIMENTO EM SAÚDE

Começa a segunda etapa de

reformas' no hospital São José
o Conselho de Deliberativo do Hospital anunciou o

início da segunda etapa das reformas e ampliação do

hospital, que incluía construção de mais uma UTI e a '

reforma da, ala Santo Antônio. - PAGINA 5
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O fio de Ariadne
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lanterna de proa
. No meio ao espesso

nevoeiro que paira sobre a

política brasileira, avista-se uma
luz tênue, mas capaz de
iluminar os caminho daqueles
que realmente estão deter
minados a "passar o país a

limpo". As primeiras investig
ações das denúncias de
"mensalão", irregularidades nos
órgãos públicos e nos partidos
comprovam que a grande
maioria dos políticos estiveram

ou estão envolvidos em algum
tipo de falcatrua e que as

legendas sempre usaram recur-

. sos do caixa 2 nas campanhas.
Assim, diante das provas,.
existem apenas dois caminhos:

..

apurar tudo e punir os culpados
oú rearmar o picadeiro para
outros espetáculos.

,

A vantagem é que o Clima
atual está amplamente
favorável para que as

investigações sigam a fundo e

exponham as entranhas do

poder ao distinto público que,

FRASES

há séculos, banca a farra oficial.
Contribuem para manter as

esperanças de apurações sérias

e independentes os empenhos
do Ministério Público e da
Polícia Federal. A cada novo

depoimento nos Órgãos de

investigação, uma versão é

desmontada, comprometendo
ainda mais os envolvidos nas

engrossa a cada dia. Apesar do
foco estar sobre o PT e aliados,
as investigações comprovam
que vários políticos da oposição
também mantinham relações
estreitas com Marcos Valério.
Aliás, é preciso ressaltar que o

publicitário agia nos bastidores
da política antes do PT chegar
ao poder. As recentes notícias

... Diante das provas, ou se apura todas as

denúncias e pune os culpados ou rearma

o picadeiro para outros espetáculos
maracutaias. E os documentos

apresentados às CPIs têm

revelado as relações promíscuas
entre políticos, empresas

públicas e intermediários. O
cerco está se fechando.

Pela primeira vez na História
da República uma onda de
escândalos envolvendopolíticos
é investigada com tal

amplitude.' A listas de
envolvidos em atos ilícitos

dão conta do envolvimento de
líderes tucanos e pefelistas.
Como já havia denúncias
contra integrantes do Pp, PIB,
PL e PMDB, restam poucos os

"puros".
Chegou-se ao marco

divisório, a oportunidade de
recomeçar está posta. O·

Congresso tem nas mãos a

responsabilidade de investigar
com responsabilidade e inde-

�
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pendência todas as denúncias .

Punir seus membros envolvidos
nas maracutaias, que são

muitos, de preferência extir

pando-os da vida púbica do

país. Se é que quer resgatar um
mínimo de credibilidade que
ainda resta. O perigo reside no

cotporativismo dos par
lamentares. Corno a maioria

está enroscada em falcatruas,
existe a possibilidade do

jeitinho imperar outra vez.

Não obstante, é preciso
acreditar na força da pressão
popular, no poder da imprensa
em manter a chama da

indignação acessa e nos

políticos sérios e comprometidos
com as causas públicas - que
ainda existem. Uma luz está à
frente iluminando o futuro do
Brasil. Cabe a cada um de nós

fazer a sua parte para que a

classe política não o desvie do
seu destino, mantendo o país
no lodaçal da corrupção, que
envergonha a todos.

: "Acima de minha vida pessoal sempre estiveram os interesses do partído, seu papel na
- sociedade e a luta do povo brasileiro por sua emancipação. Por isto mesmo, dente dos danos

"que provoquei ,Ç�� me�, �.�r9, P�ÇO, descutpas à militância petista"....

.::. Do ex-secretãrloçeral do PT Silvio Pereira, ao pedir desfiliação do'p�ítido

·1 Fatos & Pessoas I
Fernando Bond ,

Abrindooverbo
o presidente da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Ronaldo Raulino, é o entrevis
tado desta semana no programa Studio Atuali
dades Entrevistas, que vai ao ar hoje às sete e

meia da manhã, com Albino Flores e Fabia
na Machado, na Studio FM (99,1). Raulino vai
falar sobre as atividades do legislativo e projetos
polêmicos como nepotismo, abertura do
comércio aos domingos, estacionamento
rotativo e a redução no número de vereadores.
Ele também irá se posicionar sobre a provável
candidatura a deputado estadual em 2006.

,

Sobrou para a CPI no
discurso descentrali�ador

"Hablando"
o secretário de Estado de Estado da Educação,
Ciência e Tecnologia, Diomário Queiroz, o
conselheiro de Educação do Consulado Geral
da Espanha, Jesus Ignácio Martin Cordeiro e

a presidente da Associação dos Professores de

Espanhol de Santa Catarina, Maria Inês Vigil,
assinaram ontem Acordo de Cooperação para
capacitar professores do idioma em escolas da
rede pública estadual. Foi às seis da tarde no

gabinete do secretário. Pela parceria, o
Ministério da Educação da Espanha vai pagar os

. profissionais responsáveis pela capacitação,
além de fornecer o material didático

empreqadodurante os eventos.

Semofensa
Como perguntar (dizem ...) não ofende, vai lá: o .

que fazem Delúbio Soares, Silvio Pereira,
ambos ex-dirigentes do PT, e o publicitário
Marcos Valério, fora da cadeia?

Falta pouco
o presidente do Badesc, Renato Vianna, vai
estar nesta segunda-feira à noite em Timbó,
onde libera recursos do Pró-FPM para a

Prefeitura local, a exemplo do que foi feito na

semana passada em Pomerode. Vianna disse
estar ansioso para fechar o contrato nos

mesmos moldes com Jaraguá do Sul e

prometeu que vem à cidade para fazer a
assinatura. Para a viagem de Timbó nesta

segunda-feira o presidente do Badesc
convidou o editor-chefe do Correio do
Povo.

.

Si, temos bananas
A banana entrou na lista dos 10 produtos
mais vendidos por Santa Catarina ao Mercosul

pelos dados divulgados pela secretaria de
Comércio Exterior da Fiesc. As exportações
catarinenses para o Mercosul fecharam O

primeiro semestre Com um aumento de

21,1% em relação ao mesmo período de
2004. De janeiro a junho, a indústria do Estado

exportou para o bloco US$ 188,8 milhões. As

exportações brasileiras somaram US$ 5,35
bilhões, um crescimento de 34,6%.0 papel
cartão kraftliner foi o produto rnaisvendldo
ao Mercosul no semestre.Na lista dos 10

produtos mais vendidos, os refrigeradores e

congeladores vêm em segundo lugar, com
negócios de US$ 14,1 milhões (alta de 1,3%).
Em seguida vêm carrocerias de veículos,
motores elétricos, roupas de toucador,
cerâmica, bananas, motocompressores, carne
suína e papel cartão cru.

fbond@ibest.com.br'

J�lnvill. - Ao abrir o 5° Seminário
Nacional de Gestão Pública na noite de

quinta-feira o governador Luiz Henrique
afirmou que o grande. problema
b-rasileiro hoje é a centralização dos
trabalhos. "O Brasil não pode.ser mais
comandado somente de Brasília, é preciso
que haja a descentralização dos recursos,
como acontece nos países desenvolvidos;
expôs. Segundo o governador, o bolo
tributário está dlstrlbuldo incor
retamente, contabilizando 65% para a

União, 22% ao Estadose o restante, 13%,
aos munidpios. "A União criou impostos,
acumulou recurs,os e sonegou a

participação dos Estados e municípios': E
sobrou até para a CPI dos Correios: "Tem

que se investigar sim, tem. que se

denunciar sim, tem que prender os

infratores, mas acredito que não estaCPI
terá o resultado esperado como em outras

C;:Pls. O problema não está exatamente

fias pessoas, mas sim na forma em que o

Brasil está sendo. governado, ou seja,
centralizado'; argumentou LHS na

presença de 500 lideranças catarinenses
e de outros Estados.

_ CORREIO DO POVO
Din:tm:

Francisco Alves
Editor-Chere
Fernando Bond
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Ao assistir a esse drama
trágico que assola o,

cenário político do nosso

País, lembro-me do
lamento desesperado de
Picasso diante do avanço
das tropas federais do

generalíssimo Franco:
"Parece que Deus abandonou a Espanha"
Lembro-me, também, do escritor francê;
André Maurois, que costumava classificar
esses momentos de turbulência de "esquina
histórica".

-

Otimista inveterado que sou, por mais que
o jorro incessante de más notícias nos

atordoe, ao invés de praguejar contra Deus ,

como Picasso,' prefiro acreditar na promessa
de renovação, como Maurois.
Assim como Teseu, que penetrou no

labirinto de Dédalo e matou o Minotauro ,

pondo fim ao sofrimento dos atenienses, N

temos de nos agarrar ao fio de Ariadne,
representado pelos poderes legislativo e

judiciário, e, com eles, passarmos o Brasil a

limpo. Temos a obrigação de aproveitar essa

esquina hístórica, que pode representar um

gigantesco salto de qualidade nas nossas

práticas e costumes políticos.
Profundo conhecedor da alma humana,

Scott Fitzgerald dizia que aos 18 anos nossas pi

convicções sobem ao topo da montanha.] E

. onde, ávidas, vislumbram a imensidão dos JI
F

horizontes; e, aos 40, descem à caverna Iv

escura, onde escondemos a vergonha de ter n

desertado da luta. S(

Não temos o direito de desertar! O Brasil
U

pi
é muito maior do que os buracos (ou abismo, �
neste caso) que sistematicamente lhe II

b aicolocam no caminho. O que nos ca e, nesse I

momento histórico, é manter o sangue frio, �
separar o joio do trigo e acreditar nas �instituições. I
Durante os dolorosos dias de I

internamento do presidente eleit� Tancredo �
Neves no Instituto do Coração, Ulysses �,
Guimarães chegou a ser criticado por dizer �!
que "os homens passam, as instituiçóes
ficam". A frase pode ter sido dura demais

para o momento, mas é absolutamente
verdadeira.

Apesar do joio, existe muito trigo,
acredite! Sem partidarismos radicais ou

preconceitos banais, podemos,· facilmente,
identificar gente séria e de valor em todos
os partidos.

Sem dúvida, o presidencialismo, no Brasil,
tem sido uma sucessão de sístoles e diástoles,
em que se alternam a esperança e o

desencanto, mas, ainda assim, tenho
convicção que não há melhor forma de

governo. .

Dizem que o teste de uma inteligênCIa
superior é a capacidade de manter na mentduas idéias opostas ao mesmo tempo e, ain Ia e

assim, conservar a capacidade de fazê' a
p

funcionar, para anunciar, com clareza de que
.

d
.. ,. d f' iamentOIa raiz a cnse e o SIstema e mane .'1

das campanhas eleitorais. Reforma política, Ja·
,

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve a011 �

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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De olho�
'd te da Câmara de Jaraguá

O resl en
p

R aldo Raulino (PL), promete
do sul, on

. ld d "

. "com mUito ,CUI a o o'

nalisar -
.

da
de prestaçao de serviço a

Gontrato , .

,
. h que vence no proxtmo ano.,

€anann o,
.

- é pa�a se svrtar que ocorram".I atençao "

{' bl mas registrados atualmente,
OS pro e

·ustificou. .

J
d' ntou que vai apresentar

Ele a Ia -

I.
-

s à proposta dereno,vaçao doug.estoe .' .

d
to como a mqerencta a

ontra , '

.

.
. tração sobre novas linhas de

dmlnlS • . _

nibus e a criaçã.o de uma corrussao .

ara definir as tanfas.

� Aliás
Nos .corredores da Prefeitura de
Jaraguá do Sul circula a notícia de que
o governo passado renovou o contrato

com a Canarinho. E que a decisão de

gabinete não passou pela Câmara de
Vereadores.

Segundo um ex-vereador, que também
ouviu a informação, se o contrato não
foi aprovado pelo Legislativo, não tem
validade. É estranho o, governo ter

renovado o contrato dois anos antes

do término. Mas, a Câmara precisa
apurar. Se aconteceu, os papéis estão
na Prefeitura.

� Maldade
Os vereadores Carione flavanello
(PFL), Eugênio Garcia (PSDB), Dieter
Janssen e Rudolf Gesser, ambos do

PP, não compareceram à sessão

extraordinária de ontem da Câmara
de Jaraguá do Sul.

Após a reunião" que durou cerca de
meia-hora e não foi remunerada, um
grupo de pessoas dizia que, à

exceção do vereador José de Ávila, o
Zé da Farmácia (PFL), os demais eram
da base aliada. "Por isso é que foi

rápida, só apareceram os vereadores
do governo': disse um.

� Medo
Pais de alunos de uma escola da rede

pública de Jaraguá do Sul estão

preocupados com a presença de um

condenado pela Justiça a trabalhos
comunitários na instituição de ensino.

Acreditam que o indivíduo - muito

conhecido no, bairro, pelas ações ilícitas
- amedronte os estudante ou possa
influenciá-los.
Eles não concordam com a pena alter
nativa e lembram que já pediram à
Polícia Militar que fizesse mais rondas

pelo bairro justamente em função
atividades praticadas pelo rapaz.

�' Balaio grande
o deputado Roberto Brant (PFL-MG) e
os tucanos Pimenta da Veiga e Paulo.
Menicucci também aparecem nallsta

..

de beneficiários do esquema do
publicitário Marcos Valério. Se a CPI

Ifor pra valer, vai comprovar" o
11

envolvimento de outros poltticos da" ! li
base aliada e da oposição" na -up
rnaracutala.

Aliás, o esquema funcionava antes do
PT chegar ao p�der. E como disseBrant

"quem nãe tiver recebido dinheiro
não-contabilizado que atire a primeira

.

ped�a':' .'. ....-
mosaico@jornalcorreiodopovo,com.�r J
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Professor defende a reforma
i

'

'política e a governabilidade
I '

.

I •

M:ARIA HELENA DE MORAES

Para'Márcio Cruz, o
arlamentarismo
oderia ser uma boa

'pção para o Brasil
I
I
I
J

.

S oi ARAGUA DO DL

professor doutor em Direito do
,

, dtado e mestre eIfl Instituições
'

I

�I
rídi�as "pela Úni�ers idad'e

F �eral de Santa Catári��, pi�ib
areia Cruz, esteve na cidade na

npite de quinta-feira para falar

sçbre "Reforma Política" para
uma platéia de cerca de 40

1
.

p�ssoas das mais variadas áreas,
I +s que têm em comum o

, interesse por ass un tos

aradêmieos e querem ampliar o
cpnhectmento. A palestra foi no

, (lPL (Centro de Profissionais

�iberais). Cruz veio à convite do

lrstltuto Cassuli.
.

I
Autor de vários livros e com

:rPeriência internacional em Sua

ra de atuação, Cruz apresentou
�os ouvinttls uma versão

�tualizada e moderna da atu�l

situação do governo. Defensor do
.

governo Lula ("votei no PT") e

da governabilidade, Cruz aponta
o sistema parlamentarista como

solução para o Brasil. "Temos que
encontrar um modelo que se

adapte ao Brasil. Poderia ser o

mesmo sistema francês", afirma.
Na avaliação de Cruz, se o

Brasil fosse um país desenvolvido, '

a estas alturas o chefe de Estado

já teria dissolvido o Congresso e

convocado novas .eleições. O
professor enfatizá, no entanto,

, r'qUe;'o PT é 'iI;n p�rti;_ro de gente
série. Infelizmente, segundo ele,
Lula está cercado de sindicalistas
e o modelo sindical brasileiro é o

mais autoritário e anti-demo

crático quê existe. "O governo foi
tomado de assalto pelos
sindicalistas e isso o Lula vai ter

que acabar", acredita Cruz, que
vê como ponto positivo da crisea

(
chance do PT sair "depurado"
desta situação. Como cientista

político, Cruz afirma que um país
decente se faz com a participação
da direita e da esquerda. Paulo
Márcio Cruz já esteve em Jaraguá
do Sul para fazer palestras na

Escola de Governo.
i

�ob pressão, Silvio Pereira

f:�A:O��U�����ç,�:,�:, �,�al, "fi
iflPT,oex-secretário_geral do PT conhecimento prévio de quem
�.ilvio Pereira aSSUffil'U te'r comeu'do . I

.

d
..

quer que seja, reso VI a qumr o

�rn erro ao aceitar um carro como veículo (Land Rover Defender 90-
�Iesente de seu amigo pessoal e Sw, ano 2003) e presenteá-lo (a
�wpnetário da empresa GDK e Silvio Pereira)".SPliCltou sua d tili -

d d d d GDKAI es iaçao o parti o. O vice-presi ente. a

rguns petistas já haviam pedido disse que, num dos encontros que
I JrexPuISão de Pereira. "Nada manteve com o ex-secretário-geral

leleclOU rn r, drhmh e 101 pe ido em troça, do PT, Silvio "manifestou intenção
i ho consciência está tranqüila. ,

em adquirir um veículo usado da
,en o elar
falh '

eza, no entanto, que marca Land Rover". Segundo
I ei Com mí h bri d d
�artidári l�, as o rigações Oliveira, depois esse episó ia,

: I d'
as ao aceitar esta situação" decidiu presentear Silvio.ISSe na carta.

O '
Em depoimento à CPI mista

ern vice-presidente da GDK -

.
dos Correios na terça-feira, PereiraI ,presa qFetr b

Ue presta serviços à usou o habeas corpus concedido
,

o ras- C' R br'l' '

' esar o ertoSantos pela Justiça para se negar a
y IVetra ad "

I, PIes
' ffiltlU ontem ter responder questões feitas sobre o

enteado .

doPT
o ex-secretátio-geral seu patrimônio.

comoca d' d hRove,
.' rro, amarca Land A executiva o PT tin a

r , no valor de R$ 73 5 I d d
'

�overnbro ' mi�, em rejeita o urante a semana, o

0liveir c.
de 2004.Em nota, pedido dos integrantes da esquerda

I a anfrnou '''d l' d d d I S I
/ �sPont' que e rvre e o parti o e expu sar i via

anea Vontade, em caráter Pereira.

CESAR JUNKES

o professor, doutor em Política, defende o parlamentarismo

Senador Arthur Virgílio pede
proteção da Polícia Federal

DA REDAÇÃO.. O líder do
PSDB no Senado, Arthur Virgílio
(AM), pediu ontem proteção da
Polícia Federal aos seus funcio
nários. Segundo ele, na quinta
feira, foi entregue em seu gabinete
um envelope contendo um pó
branco. "Gostaria 'de imaginar que ,

isso é uma brincadeira, que pode
ser talco [ohnson e não antrax" .Este
é o segundo caso em uma semana.

A assessoria do deputado Rodrigo
Maia (PFL-RJ) confirmou que ele
também recebeu um envelope com
pó branco.

Segundo Virgílio, o envelope,
escrito à mão e tendo como

remetente o diretório regional do
PSDB do Rio, foi aberto pelo chefe
de seu gabinete, Edisio Matos.
Demonstrandomuita preocupação,
o senador disse que, por enquanto,
somente a Polícia Legislativa está

analisando o conteúdo do envelope.
O senador informou ainda que está

preocupado com a s�gurança de seus
funcionários e de sua família, que
tem recebido ameaças de seqüestro.

Virgílio disse acreditar que estas

ameaças estejam diretamente ligadas
à sua constante cobrança de apuração
da corrupção no país. "Nada disso vai
impedir que eu' e o PSDB
continuemos denunciando e

investigando a corrupçãonopaís."
AMEAÇA-Noúltimo dia 19, o

senador levou àMesa do Senado e ao
ministro da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, ume-mailcontendo ameaças
a ele e sua família.

O e-mail, assinado porFriedrich
Nietzsche, dizia para Virgílio
"renunciarimed&támerite" sob pena
de represáliaS;'midufudô !If'�seqües�o
de sua fámíiia;'.N�st� aili',.qsehàdor
chegou abrincar: "Não é do bom fI;
porque não escolheriam o nome de
um bom filósofo, mas da direita.
Teriam preferido, talvez, o nome de
Marx (filôsofoKarlMarx)". e,,'

y

I
"

c

SUl

'Câmara aprova três projetos
em sessão extraordinária

,
, 110

}11
g51

�A
viabilização da verba que servirár.5
para pagar a empresa de infof;qfi
mática que vai desenvolver Ul1fJo
aplicativo para inter ligar "110
Prefeitura e a instituição, com
objetivo de agilizar a emissão do
alvará de funcionamento dâ'$'&
empresas. A contrapartida d�61
Jucesc será de R$ 9 mil.

"

i .mi

Outros dois projetos a]Drovad�5
repassam verbas para osBombeírosq
Voluntários. São R$ 30 mil

remanejados do orçamento da
,

Câmara e R$ 100 rriil do Executivo:

JARAGUÃ DO SUL - A Câmara
de Vereadores aprovou ontem,
em sessão extraordinária, três

projetos de lei de autoria do
Executivo. O líder do governo,
vereador Ruy Lessmann (PDT),
justificou a convocação devido
a urgência na apreciação do

projeto de lei número 157/2005,
que autoriza repasse de R$ 7,2
mil para a Junta Comercial do
Estado de Santa Cata

rina(Jucesc). Esta foi a segunda
sessão extraordinária não

remunerada desde que o projeto O valor vai ser investido na

foi aprovado.
"

construção da 'sala'de higiêhiZ�'ção
.. i De acordo com'Lessmann.foí de materiais operacionaís-e

.' .�,nçamiJ)lgd.o à Câmara .9fícto do ambuI�né;�fs,Ó, �q!J!�tç�o Ae
presidente' da JUGesc,· Antônio" equipamentos ê lia reforma d� ���s
Carlos Zimmermann, solicitando a caminhões tanques.

.

Ruy Lessmann defendeu a urgência. na votação dos proje�os . i16

Recanto do Carlinhos (em breve} q\J�r �
parabenizar pelos 1,29 anos de emancipação,
Porque nós também fizemos parte deste pequenoi

"

Brasil que se chama Jarguá do Sul.
I

Rua:AnnaZacko,217 -Bairro:RioMolha-371-934\ 1

Extravio de documentos'
o

Solange P. Grajauskas, CNPJ 01.952.684/0001-94.15
253.473.527, comunica que foram extraviadas as notas

fiscais mod.1 série 1 de n° 1 à 125, bem comoos livros fiscaisi, i

de BO n° 00050-2005-0.2005 de 21 /0.7/2005. A empresa naô9
se responsabiliza pelo uso indevido dos mesmos:

,.

:1 .

(:,Uma nova opção em Comércio de Cantes.
. situado nà Rua Domingos Rodrigues qa,,,,,�
'1,,Nova,483, centro. Telefone para contato:' ':11
(47) �72-2424

'

:J
..

'
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CORREIO ECONÔMICO
Fundo Social
o governador LuizHenrique anunciou na quinta-feira que oGoverno
do Estado vai iniciar o repasse de R$ 8 milhões, provinientes de
recursos do Fundo Social, 'para o projeto de revitalização, da Proeb -

Fundação Promotora de Exposições de Blumenau. Este investimento
será utilizado para aumentar o pavilhão principal, que passará de 11

,

mil metros quadrados para 20 mil metros quadrados.O total do

projeto de revitalização está orçado em aproximadamente R$ 35

milhões."Esse é o verdadeiro pacto social entre os governos estadual,
municipal e iniciativa privada, que só foi possível com a criação do
Fundo Social'; disse o governador Luiz Henrique. "Agora vamos

cumprir nossa partetafírrnou o prefeito de Blumenau,João Kleinübin,
ao apresentaro projeto de revitalização ao governador,ao secretário
regional Paulo França e às principais lideranças empresariais da região,
que comparecem em peso à reunião na Proeb.

Novidade
A Dancor do Brasil, produtora de

bombas e filtros para piscinas,
deve se instalar em Jaraguá até

o final deste ano. De acordo

com o secretário de Produção,
Leônidas Nora, esta decisão foi
comunicada pelo proprietário
da empresa, Marcelo Lowndes ,I

Correa da Silva, durante visita de
cortesia que fez ao prefeito
Moacir Bertoldi na manhã de

quinta-feira.

:Tarifal
�s operadoras de telefonia fixa

;resistiram à proposta de acabar

'I'com a assinatura básica mensal,
,encampada pelo ministro das

[Comunicações, Hélio Costa. '

[Após reunião com
lrepresentantes de todas as teles

:fixas, o ministro recuou e disse

rque a proposta em discussão é
I,

�para viabilizar o acesso dos

!usuários de baixa renda ao

[serviço de telefonia fixa.
I
,

Tarifa II
Humberto Costa havia dito que

, pediria às empresas um plano
de redução gradual da assina

tura básica, até a sua eliminação.
Diferente também do que havia
dito antes, o ministro concordou

em negociar com o Ministério

da Fazenda, e até mesmo com

os governadores, a redução de
impostos para viabilizar o serviço
para a população carente.

Irritação
O presidente da Abrafix

(associação das concessionárias
de telefonia fixa), José
Fernandes Pauletti, demonstrou
impaciência ao deixar a reunião
no Ministério das

Comunicações.Ele evitou

comentar a proposta do
ministro, e disse apenas que
cada empresa terá que analisar
e fazer seus cálculos para
verificar a viabilidade da

proposta.
redacao@jornaicorreiodopovo,com.br

� I
I

·

..
,

COLÉGIO MARISTA
SÃO Luís

,
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www.marista-jaragua.com.br
3710313

Nota de Agradecimento e

convite para o culto
,
·
,

:Familiares enlutados de Walter Hi ll e

konsternados por seu falecimento,
:agradecem a todos que oraram, telefonaram,
.rerneterarn flores, coroas e acompanharam
'o extinto â sua última morada.
:Convidam também os parentes e amigos
'para o culto de oração "ln Memoriam" que
'será celebrado-dia 24.07 - domingo, as 09:00
.horas na comunidade Evangélica Luterana

;Jguá do S�_I. -.Ce�tro:,

DIA DO COLONO

Agricultores têm lucros
reduzidos e pedem apoio

MARIA HELENA DE MORAES

... A Prefeitura deve
montar a Feira dos
Colonos para incentivar

o setor em Jaraguá
}ARAGUÁ DO SUL - Na segunda

feira é dia do Agricultor, mas os

produtores rurais do município não
encontrammotivos para comemorar.

Pelo menos é essa a opinião do

hortífiutigranjeíro.Pio José Zapeline,
que há 18 anos planta hortaliças e diz
que nunca enfrentou tempos tão

difíceis. "O mercado está muito

disputado e os preços das verduras
continuam os mesmos de 10 anos

atrás", exemplificao agricultor.
Zapeline temurnapropriedadede

cercade 130milmetros quadradosna
TifaUnião,noBairroRioCerro. Está
tentandovenderurnaparte parapagar
dívidas com o Banco do BrasiL "Há
três anos um vendaval destruiu todas
asminhasestufas. Perdiclientesporque
nãopudeproduzir", lamentaZapeline.
Eleproduz cercade 15milpésde alface
hidropônica e 3 milmaços de agrião.
També� aponta a dificuldade em

conseguir que a Prefeitura envie

maquináriopara trabalhar a terra. "A

Os produtores plantam diversos tipos de hortaliças, mas reclamam, dos preços e da falta de apoio constante r

gente consegue, mas não de acordo
coma necessidade", afuma.
,

•

A área plantada de Zapeline é de
50 mil metros quadrados. Ele planta
alface hidropônica; agrião, brócolis,
salsa, cebolinha, chicória, rúcula,
repolho e couve e vende tudo para os

supermercados, industriais eMercado
Público. Toda a produção é

comercializada, o problema, segunde
Zapeline, são os preços.' "Os

foram vendidos cerca de 40 mil

litros, a um preçomédio de R$ 0,92
o litro. Por falta de auxílio para a

elaboração de um projeto, esse

fornecimento parou de ser feito.

Mas, a intenção é voltar a vender o

produto para o Governo Federal.
Para isso, os produtores estão

contando com a ajuda da Conab e

da Acepam. O primeiro projeto
havia sido elaborado com a

colaboração da Epagri.
Atualmente, a cooperativa está

negociando com mercados da

região, com o litro de leite sendo
vendido por R$ 0,90. O excedente

vai para a empresa Chocoleite, a
um preço de R$ 0,56 o litro.

De acordo com o vice

presidente do condomínio que

integra a cooperativa, Cristhof
Ruediger, um dos principais
problemas enfrentados pelo grupo
em [araguá do Sul

é

a falta de apoio
logístico. "Na u�ina de leite, a

País. A meteorologia prevê
mínima de 7QC e máxima de
15°C para região do Vale do
Itap o cu no sábado e no

domingo, Na segunda-feira o

sol volta a aparecer e a partir
de terça deve voltar li esquen
tar na região.

MAR - O naufrágio da

embarcação Trimar 17, ocorrido
�

d
'

na sexta-feira da semana passa a

na costa do Rio Grande do Sul,
aliado à previsão de mar agitado
para os próximos dias, com ondas
e ventos fortes, estão fazendo
Marinha e rádios costeiras de

supermercados também querem

ganhareoprejuízo ficacomoprodutor
Amargemde lucro deles é demais de
50%. Estou trabalhando emmarcha
ré porque a gente tem que substituir
pormercadorianovao que sobra nas

prateleiras dossupermercados", afirma,
O diretor da Divisão de

Agricultura da Prefeitura, Carlos
AlbertoLessmanngarantequeo setor
faz parte das prioridades da

para o próximo semestre a realizaçiJ
da Feira do Colono, no Parque
MunicipaldeEventos.De aconlolXll
Lessmann vão participar da Fe�
apenas produtoresdeJaraguádoSul
"Estamos incentivando os hortifiu.
tigranjeiros a produzirem mais,

participarem da Feira, que deveci 'I
acontecerdois dias da semana",.
Lessamnn.

Produtores de leite querem vender para o Governo Federal OI

ARQU!VO CORREIO/CESAR JU�\i)

A máquina usada para acondicionar leite na usina está com problemas

máquina usada para acorÍ.dici�nar ultrapassando esse limite, Com'

o prodoco nos sacos plásticos, por tivemos uma perda de 2.500 li

exemplo, apresentou problemas diz. Para acabar com o proble
porque não estava embalando a cooperativa está usando
quantidade correta, que deve ser máquina emprestada. O co

de um litro por saquinho, custa cerca de R$ 2 miL

Previsão de chuva e frio para o final de semana

}ARAGUÁ DO SUL - Os

produtores de leite que integram a

Cooperativa de Produção Agro
pe<Cuária de Jaraguá do Sul estive
ram reunidos ontem com o supe
rintendente regional da Conab no
Estado, Vilmar Dutra, o presidente
daCooperativa AgrícolaRegião do
Planalto, Ricieri Sigolim, e com a

integrante da Acepam,' Simone
Machado, na Sociedade Cente

nário, no bairro Rio da Luz. O

principal objetivo do seminário foi
de informar os produtores sobre os

programas doGoverno Federal que
a Conab desenvolve. Um desses

programas é oCompraDireta, que
repassa produtos adquiridos de

cooperativas de produtores para as

entidades credenciadas no

programa Fome Zero.
Este ano, durante três meses, a

Copajas, que produz umamédia de
2.500 litros de leite por dia, forneceu
o produto ao Fome Zero, para o qual

65 anos de presença Marista,
ajudando na construção de uma

� sociedade de inovação e progresso.
,;
•

PARABÉNS JARAGUÁ DO SUL PELos
129 ANOS DE HISTÓRIA.

DA REDAÇÃO - A sexta-feira
foi de chuva em praticamente
todas as regiões catarinenses. E
o final de semana não vai ser

diferente. A previsão é de

tempo instável e de frio para os

próximos dias.Além disso, a

partir da meia noite de sábado

até o amanhecer de segunda
feira existe a possibilidade de
nevar nas regiões mais altas da

serra catarinense.

A temperatura deve entrar
em declínio acentuado devido
ao avanço de uma nova massa

de ar frio (intensa) pelo Sul do

Santa Catarina reforçarem avisos

aos pescadores.
Em Itajaí, no litoral Norte do

Estado, a rádio costeira do

município começou a transmitir

na quinta-feira informações às

embarcações de pesca para que
não se afastem muito da costa.

De acordo com o· operador
Marinho Lopes Stringari, a

indicação é para que todos os

pesqueiros em mar aberto

procurem abrigo. Conforme o

Ciram, os ventos poderão chegar
a 70 km/h, com ondas de até

quatro metros na faixa oceânica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HOSPITAL SÃO JOSÉ

onselho deliberativo anunciá
segunda etapa de reformas

HE'LENA DE MORAES
ARIA

'

:Reforma e ampliação
ãb custar cerca deR$
� milhões. Obra deve

�tminar em 2008

JARAGUÁ 00 SUL - o C?nsel�o
Deliberativo do Hospital Sao

e . »Ó» d
sé anunciou ontem o tmcio a

gunda etapa 'das reformas, e

pliação do hospital. As me

arias começaram com a cons

ução de mais uma U!'I (Uni
de de Terapia Intensiva) e da

a Santo Antônio. AUTIjá está

ronta e a ala Santo Antônio está

om metade do .trabalho con

luído. A previsão do presidente
o Conselho, Paulo Mattos, é de

, rminar tudo em três anos. O

usto total é de aproximadamente
I $12 milhões, dinheiro que será
� passado pela Prefeitura de
II

raguá do Sul, governo do Estado
I

empresários da cidade.
De acordo comMattos, aWeg

e comprometeu com R$ 1,8
) ilhão; a Marisol com R$ 1,5
I i1hões; a Malwee com R$ 1,2

ilhâo, oGoverno do Estado com
� $ 3,6 milhõ�s e a Câmara'de

ereadores comR$400mil.A partir
e agosto o Governo do Estado

ameça a repassar o valor de R$

PANORAMA 15 1,1'
�

Mulher de 76 anos é· assaltada-1
e amarrada dentro .de casa r .

]ARAGUÁ 00 SUL - Ontem foi

registradomais um caso de assalto à

mão armadanomunicípio. Desta vez
a vítima foi Helga Krüger
Brandemburg, 76 anos,moradora da
rua Carlos May, em frente à

Metalúrgica Trapp, no bairro

Baependi. A prima de Anita, Helga
Fischer Weege, estava com ela no
momento em que um rapaz,

aparentando ter entre 25 e,30 anos,

chegou no portão da casa

perguntando por donaAnita. "Eu fui
atender e ele já foi me empurrando
pra dentro da casa. Nessemomento,
surgiuum segundo rapaz. Foiquando
vimos que estavam armados comum

revólver', contouHelga, nadelegacia.
Jádentro da casa, as duas tiveram

. asmã��dascombarbante. "Me
perguntaram onde estava o cofre e

eu respondi que não havia cofre
nenhum. Eles insistiram e eu disse que
o dinheiro que tinha estava dentro
daminhabolsa", contou donaAnita.

,

"Eles pegaram mais ou 'menos R$

400,00 e fugiram porque estavam �
com medo que aparecesse algum,

'I

vizinho". Depois que os assaltantes, o .

que estavam a pé, foram embora, �
Helga conseguiu se soltar e]'
desamarrar asmãos de donaAnita. l�

O comissário de polícia, Paulo ,
Roberto dos Santos Lima, disse que r
menos de duas semanas atrás, os dois)
cachorros da residência de dona,
Anita, quemorasozinha, havíamsidoi
mortos por envenenamento. 0.)
comissário acha que os assqltat).te�lpodem ter ligaçãocom inquilinos que
haviam alugado um galpão' de\

4

propriedade deAnita e que, há cerca'
de três semanas, desapareceram da)
cidade. "O priméiromês de aluguel'

)'
foi pago com cheque sem fundo e

'J

quando foi feita a negociação para:
alugar o imóvel eles foram recebidos
pordonaAnitadentro doquarto, pois.
ela estava de cama, devid� a um:
problema na perna. Eles podem tefi'
aproveitado para fazer ummapa da,
residência", desconfia Lima.

otociclistas não podem usar capacete nos postos

A segunda etapa da reforma foi anunciada ontem pelo Conselho Deliberativo do Hospital São José

1,6 milhão em oito parcelas de R$. ocupação também será ampliada. seis quartos, que abrigam 15 leitos.
200 mil. "Sabemos que não será Com a construção de uma nova 'Faltam ainda mais cinco quartos
suficiente, mas esperamos ala, a número de leitos será com 16leitos.
continuar contando com a ajuda ampliado pata 173. Atualmente De acordo com o presidente
da comunidade", afirma. são 90 leitos, sem contar os.l O da da Comissão de Construção,
oA,reforma e ampliação do, UTI.' Vicente Donini, a ala Santo

Hospital, segundo Mattos, fazem OPronto Socorro também será Antônio será transferida para local

parte do projeto de humanização melhorado. O novo prédio do PS onde hoje funcionam os quartos
e melhoria do atendimento . está em construção e vai ter 804 destn:;_ados aos pacientes de planos
oferecido especialmente aos metros quadrados. A ala Santo de saúde e particulares, que serão
pacientes do SUS. Além da Antônio recebeu melhorias transferidos para uma outra ala ai
melhoria das condições físicas, significativas, proporcionandolI!ai;;,.. ser COf}�,tl}7íd� 1�,�?c��,?,n�!e h?jtL:<fI
serão comprados equipamentos conforto aos pacientes. Banheiros, funciona a lavanderia. Este setor,

novos queatendam à necessidade forro do teto. foram reformados. por sua vez, também será

tecnológica. A capacidade de Até agora a reforma foi feita em totalmente reformado.

5 Ptodutores de leite querem vender para o programa "Fome Zero" do Governo Federal

JARAGUÁlXlSUlJFlORIAN •

st
OPOUS,

a semana o " d. ,secretano a1

gurança p'blí
'd

u tca e Defesa doI adão d '

I
' ep,utado estadual

anado B d
.

ene et, expediu' umarrana qu 'b
,

e prot e o acesso de
atOClclistas usando capacete emtos de cornb ' ,

. UstlvelS.Amedida
acombat ' ,

e f
er a pratica de delitos

Urto b
a

e rou o que vêm
rrendo c

'

St ,onst::rntemente nos
as,pnn' 1
G Cipa mente na Região

ecarpande Florianópolis. "O uso
acetes p 1dito' e os autores desses

ssaa� ���ede a i�entificação
licial" /icu1ta a investigação
E

,IZ Benedet.
lllJarag 'd. ua o Sul, a Rede de

Postos Mime, já tem como prática
a proibição do Uso de capacete
.dentro das lojas de conveniência.
De acordo com o frentista Enio

Hannig, que trabalha no posto
Mime da rua Walter Marquardt,
os funcionários já foram advertidos
sobre' a portaria. No Posto

Marechal, o frentista José Cisz,
disse que o posto vai seguir as

orientações da portaria. "Tudo que
for para aumentar a segurança é

válido", diz. Segundo os

funcionários, não há registro
recente de assalto cometido por

motoqueiro nos postos.
Outra determinação da

portaria é que os condutores e

passageiros de motocicletas, que se

encontrarem no interior de pátios
de outros estabele�imentos
comerciais, ou que utilizarem as

vagas de garagem e

estacionamentos privados
pertencentes aos mesmos, também
terão que retirar seus capacetes.

No caso de não cumprimento
da portaria por parte dos

motociclistas, o funcionário poderá
acionar à polícia, que deverá se

deslocar imediatamente ao local e

exigir a identificação dos infratores.
A recusa na identificação causará

a detenção, do motociclista,
conforme prevê o artigo 68 da Lei
de Contravenções Penais.

o assaltante levou RS 400,00 da dona Helga Krüger de 76 anos

Descentralização ijjuda a
aumentar oferta de emprego

na Regional deVideira.'

Nos últimos dois anos e meio, o Governo já investiu R$ 15 milhões em

obras e ações na Regional de Videira, beneficiando os sete municípios que
a compõem. Além disso, o apoio da Secretaria Regional foi ,!undamental
para que diversas empresas conseguissem financiamentos, num total de .

R$ 63 milhões. Os recursos foram aplicados diretamente na manutenção
e ampliação das vagas de trabalho nos municípios da região. São obras e ações
do Governo de Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado'do
Desenvolvimemo
Regional emVideira

!
I
I
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Estudantes da região disputam
vaga para estudar no exterior

}ARAGUÁ 00 SUL - Cerca de 30
estudantes da região daSecretaria do
Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul participam da

seleção para o Programa Jovens
Embaixadores. O Programa
propicia que jovens estudantes de
baixa renda, com idade entre 15 e

18 anos, tenham a oportunidade
de ampliar seus conhecimentos

. participando de intercâmbios
culturais corri os EstadosUnidos.

·1
, Os jovens que se inscreveram no

Programa fazem uma prova hoje das
I

14 às 16 horas e o resultado sai na

segunda-feira. Aprova terá questões
objetivas e dissertativas, em inglês,
valendo dez pontos, Os três primeiros
colocados da região vão garantiruma
vaga para participar do intercâmbio.

Os premiados vão viajar para os
EstadosUnidos de 11 a 28 de janeiro
de 2006, passandoprimeiramentepor
Washington .. Famílias norte

americanas vão hospedá-los apartir
da segunda semana, quando os

jovens vão participar aulas de escolas
de ensinomédio.

I '

:Ontem, por volta das cinco horas da tarde, o motorista do gol
: placa LXK 9065, deGuaramirim, Sérgio Fernandes, envolveu-se num
:acidente com um Palio Weekend, placa MGO 7020, de
: Massaranduba, dirigido por Silvino Roweder. O acidente aconteceu

: no km 7 da SC 413. Silvino conta que estava no acostamento

i esperando para atravessar a pista, em direção à loja de materiais de
i construção Primo e não viu o carro, que vinha em direção a Jaraguá

'

i do Sul. No momento do acidente chovia muito. Com a violênçia da
: batida uma das rodas do gol foram arrancadas. Sérgio Fernandes

: estava com o filho de cinco anos no carro, ninguém se feriu.

Falecimentos
Faleceu às 16:45 do dia 21/07, o senhor Bernardo Aferman, com
idade de 78 anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora
do Rosário e o sepultamento no cemitério do Braço Norte.
Faleceu às 4:00 do dia 22/07, a senhora Frieda Kreutzfeld, com
idade de 84 anos. O velório foi realizado na sua residência e o

sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 12:00 do dia 22/07, o senhor Pedro Sawuski, com
idade de 78 anos. O velório foi realizado na sua residência e o

sepultamento no cemitério Rio Branco.

CORREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo,co

Ao vivo
Pelo menos por enquanto, Celso Portiolli não

apresentará o "Charme" no lugar de Adriane Galisteu.
Silvio Santos queria colocá-lo às sextas porque a loira

pediu' folga uma vez por semana para descansar. Mas
o dono do SBT não quer que o programa seja
gravado. E para evitar mais uma crise, Galisteu voltou
a fazer ao vivo.

I
i' Amasso

Em "América'; Glauco e Lurdinha vão dar o primeiro
beilo. A adolescente vai seduzi-lo em uma praia. As
cenas foram gravadas quarta-feira, no Rio e deve ir

,
ao ar nas próximas semanas.

Programa social
Neste ano, os shows do "Criança Esperança'; no ,

Ginásio do Ibirapuera, acontecem em dois 'dias: 6 e 7

de agosto. No sábado, o apresentador será Renato
I'
, Aragão. Ana Maria Braga comanda a festa no
I

domingo.'

Contratação
Contratada pela Band na terça-feira, a autora Ana
Maria Moretzsohn terá que entregar até dezembro
dez capítulos da adaptação que fará de "Amor de

perdição'; do escritor português Camilo Castelo
Branco. A previsão de, estréia da novela é março e a

.realização deve ser feita em parceira com uma

produtora portuquesa.

OPÇÕES DE LAZER

Fim-de-semana prolongado tehl
atraçõesesportivas e culturais

MARCIA BENTO

.... As atrações em

comemoração ao

aniversário da cidade

prometem diversão

}ARAGUÁ 00 SUL - Este fim de
semanavai ser prolongado por causa

.

do feriado de aniversário da cidade
na segunda-feira.Aprogramação de
eventos comemorativos é grande, são
eventos para adolescentes, adultos,
com uma agenda cultural de shows,
festas tradicionais e esportes.

Para começar bem o fim de
semana e entrarnum ritmo saudável,
hoje tem caminhada no Morro das
Antenas. Os jovens que se

inscreveram no programa "Viva

Jovem' vão sair do posto Behling às
. 8h30 em direção do topo domorro,
um dos pontosmais altos de Jaraguá.

A Fundação Municipal de Esportes
avisou que se estiver chovendo a

caminhada será cancelada. Ainda

para quem gosta de esportes - mas

não de fazer e sim olhar - aSociedade

João Pessoa vai ser palco da semifinal
doCampeonatoVarzeano a partir das
13h45.A "Bumerfest" vai acontecer
nos fundos da escola Waldemar

Schmitz, na Ilha da Figueira .

Os shows demúsica tambémvão

movimentar o fim de semana. No

sábado, show com bandas gospel na
praçaÂngeloPiazera; finaldoFestival
da Canção Sertaneja Popular, na
Sociedade Aliança, onde também
acontece a 21" Kolonistenfest, com
show dos "Os Montari". O Baile

Público, em comemoração ao
aniversário da cidade, vai serrealizado
no Parque Municipal de Eventos e

vai ter animação daBanda Freeband,
E no domingo tem apresentação da
Fanfarra da Escola Jonas Alves de

Supermercados
Angeloni
Sábado: 8h às 22h

Domingo:9h às 17h

Segunda: 8h às 22h

Breithaupt ,c
1, Hlper I 'e IV das '08':00 as'

22:00horas
Super II, V,VI das 08:00 às
21 :OOhoras

Brasão 376-4434
Sábado: 8h às 21 h

Domingo:8h às 13h

Segunda: 8h às 21 h

Lixo: No centro de

Jaraguá é normal, nos
bairros não vai ter
coleta de lixo,

Mais serviço
, Márcia Peltier assume em agosto o "Informe Rio'; ao
meio-dia, na Record Rio. O programa terá matérias de

serviço: dicas de economia popular e problemas das
comunidades.

Para casar
O SBT já recebeu mais de três mil inscrições para
"Casamento à moda antiga'; reetity cuja finalidade é

levar um casal ao altar. Os candidatos devem ser

solteiros e ter idade entre 21 e 40 anos.

Em segredo
Maria Zilda Betlhem escreve em segredo um livro de
memórias onde fala de seu pai, o político Humberto
Bastos. A obra terá fotos achadas numa caixa em sua

casa, no Jardim Botânico.

Mudança
Vera Holtz vai aparecer com o visual diferente em

"Belíssima'; de Silvio de Abreu. Para interpretar a perua

paulista Ornela, a atriz vai alongar e tingir de louro as

madeixas.

Mistério
No "Marília Gabriela entrevista'; que vai ao ar domingo,
no GNT, Marcelo Faria conta que entrará em "Alma

gêmea" vivendo um tipo misterioso. O ator diz que
este personagem sai do estereótipo que sempre

representa.

Souza. E a noite show com a cantora

Franciele na praçaÂngelo Piazera.
"10 + POEMAS" -OTenninal

Rodoviário de Jaraguá do Sul recebe
até segunda-feira, a mostra "10 +

POEMAS", umarealízação do Sesc.
A proposta é surpreender os

passageiros que chegam e partemda

Jaraguá completa 129 anos segunda-feira, as comemorações já começara!

cidade, com um pouco de culturai
literatura, comomelhordaIXcil
língua portuguesa. A Propos�i
despertar o interesse pela poe,�
nacional e seus principais e�n .

como Carlos Drummond {
Andrade, JoãoCabral deMeloNe
Manuel Bandeira eMárioQuintam

Prefeitura Jaraguá do Sul:
. 372-8000 fechada

Comércio
(Céntro):
CDL 275-7070
Sábado aberto até

Y,12h30 ou ,13.h ,UI" ,to 1 I'

dependendo da loja
Domingo fechado

Segunda - fechado

Shopping Breithaupt: 275-1122
Sábado normal
Domingo e segunda Praça de
Alimentação e cinema
funcionam normal

Ônibus: 275-
8500
Em Jaraguá as linhas
vão funcionar com

horário de domingo. Em Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba as linhas
funcionam normalmente.

'Bancos: Fechadosô
em Jaraguá, nas outras
cidades é normalPosto de

saúde: 372-84.00
372-8419 Gládis

Pama I:
Sábado: até às
11 h30 só para
curativos

Segunda- Fechado

Hospitais
Jaraguá: 274-3000
Plantão para
emergências 24horas

Telefones
' It

úteis:
São José: 371-1977
Plantão para
emergências 24horas

Guararnirim: 3730048
Plantão para
emergências 24 horas

-

Pama II:
Sábado: até às
1 Oh30 só para
curativos

Segunda- Fechado

Procon: 275-3893
Polícia Rodoviária Federal: 191
Policia Rodoviária Estadual: 198
Bombeiros: 193
Polícia Militar: 190
Defesa' Civil: 199
Delegacia Reqional: 370-8383
Delegacia de Polícia: 370-0123
Delegacia de Guaramirim:373-0222

,

Delegacia de Massaranduba: 379-lJIó

Delegacia de Corupá: 375-1190
Celesc: Plantão pelo telefone
0800480196

Farmácias:
Catarinense (em
frente ao Corpo de
Bombeiros). Abre 24
horas.

Penetra
-Danlella Cicarelli começa a dar uma de penetra neste domingo,
dia 24, às 20h30, quando estréia "Presepada'; seu novo programa
na MTV. Na estréia, ela vai vestir o quimono para preparar e servir

sushi na casa dos

meninos do KLB,

Entre os locais
"invadidos" por'
Cicarelli estão
também uma festa

j de 15 anos, um

show de Marcelo
D2 e uma peça de

teatro. Sempre
disfarçada. a ,

apresentadora vai,
fazer "pegadinhas
com os presentes,
Vivenciar um dia de

garçonete ou saber

como é ser uma

assistente de um

dos cabeleireiroS
mais famoSOS do

.

Brasil também serao
,

' vividasexperienclas
pela modelo. �esta
ocasião, ela vai

a pa recer de peruca
e dentadura, para
auxiliar Wanderley
Nunes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMBARQUE

Mais sete equipes viajaram
I ontem para a Olesc em Itajaí

Iril
"

ULlMAR PIV�AT�TO� ---

Atletismo, handebol,

'ris de mesa, vôlei:
drez se juntaram a

�Iegação jaraguaense
hARAGUÁ DO SUL - Onte� no

I da tarde mais sete equipes

�arcaram para a 5a ediç�o da
lese em Itajaí. Arle tismo

iasculino e feminino), xadrez

asculino e feminino), handebol

�sculino, tênis �� �:sa
asculino e vôlei femmmo la se

" htaram com' a delegação
raguaense na EscolaMunicipal
iltônio Ramos, local do

II ójamento. Hoje ainda viajam as

uipes do basquete (masculino e

minino] e do futsal masculino.
'

s últimas equipes a viajar são a

atação feminina emasculina, no
'a 28, que disputam as provas em

lumenau, pois as piscinas de Itajaí
'oficaramprontas a tempo.
O handebolmasculino estréia
9h30 de hoje, contraBlumenau,

, chega com o terceiro lugar do
taduale arualcampeãodaOlesc.
e acordo com o técnico Everton

ales, o favorito é Itajaí, que chega
om o status de campeão
atarinense. "Estamos com um

lenco renovado, bem diferente

aquele do ano passado.

"

Atletas e dirigentes embarcaram no final da tarde de ontem para Itajaí, onde disputarão a Olesc

Queremos terminar entre os três

primeiros, para repetir os resultados
das últimas edições".

Já o tênis de mesa viaja somente
com a equipe masculina, pois está
passando por um processo de

reestruturação e as meninas ainda
são muito novas para a disputa
desta competição. São cinco atletas
na equipe, também com condições
de jogar a edição do ano que vem,
que será em Jaraguá do Sul.

"Estamos fazendo um trabalho de

renovação para as próximas
competições. Queremos que os

atletas comecem a ter experiência
de competição", disse o técnico da
equipe, Israel Oliveira Santos. A
estréia da: equipe será às 10h30 de

hoje contra Joaçaba.
O vôleifeminino', t,a,!Íl_bém

compete com uma equipe jovem,
com omesmo objetivo do tênis de
mesa: se preparar para a edição de

2006 em Jaraguá do Sul. Segundo
a técnica Tatiana Altini, a equipe
tem boas chances de passar da

ptimeira fase. "Nosso objetivo é ficar
entre os oito melhores. Caímos
numa chave boa e devemos brigar
pela segunda vaga com Corupá".
Para a treinadora, o tíme'favoriio
no grupo é Guaraciaba, que deve
se classificar em primeiro lugar. A
estréia das meninas é às nove da
manhã de hoje, contra Tangará.

Futsal e handebol feminino estréiam com vitória na Olesc
ITAJAÍi1ARAGUÁ 00 SUL - As
uipes do futsal e da handebol
mininos estrearam com vitória
tem na 5a Olesc. As meninas do
tsalbateramFlorianópolis�r 5xO,
o primeiro jogo da manhã. Já o

_

andebol, em um jogo muito
ultuado, venceu Blurnenau por

3xll. O tênis de campo feminino
,

eupor2setsaOparaJoinvillee,no'
ulino, até o final desta edição, o

. �ntre Jaraguá do Sul eChapecó
tinha terminado.

I
, Asmeninasdofutsalcomeçararn
mojogo e fizeram3xOemmenosde
cominutos, comAlice Sarnantha

! Helena Depo' diss .
. 18 so, as menmas

gtII'aram um pouco o jogo e, para
I
taro desgaste das atletas o técnico
urícioBerti fezbastante�teraçõeslocando .

' ,

, praticamente todas as

,adores em quadra. No fim do
eiroterupo,Helenamarcoumais
e fez 4xO.
NOsegundo tempo elas voltaram

I
mesma fOfila: administrando o

acar. Mas ainda teve tempo de
atasha '

k 'll1nãdeSamantha, fecharocar em 5xO. O técnico Maurício
quearf1Th",,�Lo' .

,
-�.. 't"lllll uosoutroslogos,

que a competI'
-

, ,

uiIibrada çao está rrunto

,

e que quemsaiuna frente,OSegulU ad ..
ence '

ffi1n18trar o placar e

UO]ogü "O '

I
�, M

. ruve está muito
aspr

.

III
eclSamos tomarcuidado

ostirn
que eles

es de cid�des menores,
, podem nao ter tradição]Dgamcommu'ta' "d'

'

einad 1 raça, isse o

or·Asm '

uadra' 1
erunas entram em

rn� .OlUO de hoje, contra

x2ParaJ��qUeontemperdeupor
N '

ra e precisada vitória.
um]ogoco .

.m munas paralisa-

ções, as meninas do handebol ven
ceramBlurnenaupor 13xll :Segundo
a treinadora da equipe, Rosilete de
Souza, as jogadoras se desconcen
trarammuito, porque o jogo sofreu
.coristantes paralisações por

problemas de iluminação ou por
causa do pisomolhado. "Senti que
elas não jogaram bem. Precisamos
fazer alguns acertos, princi
palmente na parte psicológica, pois
estavam desconcentradas".

A equipe volta a jogarhoje, às
l6h, contra o time da casa. Rosilete
acredita que pode vencer Itajaí, uma
das equipes mais tradicionais no

handebol estadual. "Ainda não '

perdemos para elas este ano.

Acredito que este retrospecto'
continue favorável a nosso favor".
No último encontro entre os dois

times, no estadual, as jaraguaenses
venceram por 25x12.

'

• O tênis de campo.
masculino teve os jogos

;

atrasados porque os sócios
do clube onde as partidas
estão acontecendo pediram
para liberar urna das três

quadras que estavam

sendo usadas.

• No futsal feminino, as

equipes estão divididas em

quatro grupos de quatro
equipes cada. Passam para
a próxima fase os dois
melhores de cada chave;
formando maisdois

grupos de quatro.

Resultados de hoje

Futsal feminino Tênis masculino

Jaborá 4x2 Vargem Bonita São Miguel do Oeste Ox2 Joinville

Blumenau 2 x O São José

Criciúma 26 x 10 Itajaí
São Francisco do Sul Ox2 Chapecó

Jogos de Jaraguá do fim-de-semana

Hoje

18h30 - Jaraguá do Sul x Timbó - T. Mesa M.

* Até o final desta edição estes jogos não haviam terminado

LINHA

Itaqui só ano que vem
o lateral-esquerdo Itaqui só deve voltar a jogar no ano que vem.

Segundo o diretor de futebol, Alcir Pradi, que conversou com o

médico do clube, ele voltou a sentir a contusão no joelho e terá -"

,:J
que fazer mais uma cirurgia, agora para recuperar os ligamentos.
Mas o passe do jogador ainda é do São Gabriel e o Juventus

aguarda a confirmação de um, empresário da cidade, que deve ,::'-.

comprar o passe do atleta, para dar o suporte necessário a ele. ,:1

"Não adianta a gente tratar e depois ele voltar para o São Gabriel. ':,:;

Temos a intenção de ajudá-lo para contar com ele no próximo f.(,)

ano'; disse Pradi. Itaqui já passou por uma operação neste ano, -;:
onde só foi recuperado o menisco.

Xadrez
O xadrez feminino de

Jaraguá do Sul viaja para a

Olesc com a

responsabilidade de ser o

atual campeão da categoria.
Mas a equipe teve uma

renovação muito grande, a
exemplo de Concórdia. Nas,
últimas edições, as duas
cidades vinham brigando
pelo título. Por isso, a
organização prevê como

favoritas as equipes de
Blumenau e Fraiburgo, está
última com a mesma

formação do ano passado.
Quem sabe, Jaraguá chegue
por fora.

Iluminação
Três escolas devem receber
nos próximos dias iluminação
com lâmpadas a vapor de
mercúrio em suas quadras:
Waldemar Schmitz, que fica na

Ilha da Figueira, Max Schubert,
que fica no Três Rios do Norte

e a escola fundamental do
Loteamento Santo Antônio.

( ; ,�. , ( ,

Cada quadra receberá de '1 S a

18 lâmpadas.

Atletismo
Pela primeira vez na Olesc,
o atletismo será disputado
em uma quadra sintética. A

pista de Itajaí, inaugurada
no ano passado, é uma das
mais modernas do Estado.
Por isso, mesmo com

chuva, a modalidade não

corre o risco de ser adiada
ou até mesmo-cancelada.
Outra novidade é que, com
o novo regulamento da

Fesporte, os atletas
competem como se

estivessem em provas
internacionais da categoria.

li

Abertura adiada
Por causa do mau tempo, a

organização da 5a Olesc
teve que adiar a cerimônia",
de abertura, que estava

marcada para ontem, em
frente à Igreja Matriz de'

ltajaí. O evento foi marcado

para hoje, no mesmo

horário, em local a ser

definido. Quem deve sofrer
com o mau tempo são os

ciclistas, que devem
enfrentar muita lama.

,
,

I

julimar@terra,com.br -

-.j,CBF nega depósito' e 'veta
saída de Robinho do Santos)

�

DA REDAÇÃO - A CBF

(ConfederaçãoBrasileira de Futebol)
negou ontem, em um comunicado

, oficial, que tenha recebido depósito
deUS$ 30milhões doRealMadrid e

confirmou seu veto à transferência
do atacante Robinho para o time

espanhol. "Apesar do respeito e do

apreço pelo jogador, que é um

profissional exemplar e fez parte da

conquista da Copa das Confede

rações, na Alemanha, a CBF não

pode concordar com a solicitação de
transferêncianos termos emque está

sendo proposta por não atender as

exigências da Lei", dizo comunicado.
O agente do jogador, Wagner

Ribeiro, foi à sede da CBF na última
quinta-feira e anunciou que havia
levado umacartade crédito emnome

do RealMadrid, no valor de US$ 30: :

milhões, que garantiriam a saída dé :
Robinho daViJa Belmiro. Segundo o: :
procurador, o valorera exatamenteo: i
que o Santos, dono de 60% dos.-"
direitos federativos de Robinho,
receberia se o time espanhol tivesse
decidido pagar amulta rescisória de
US$ 50 milhões estipulada no

contrato.

Mas, segundo aCBF, oSantos tem
direito a receber a quantia integral,
porque o rompimento do acordo é

unilateral e o valor estipulado pelo
clube brasileiro está de acordo com a

Lei Pelé.A entidade que comanda o
futebol nacional foi além e disse que
a carta de crédito apresentada por

Wagner Ribeiro não é omesmo que
um depósitobancário.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E

ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
· LICITAÇÃO: 61/2005
· TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
· MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
· OBJETO: vEfeULO TIPO PASSEIO

. RETIRADA DO EDITAL: das 8:00 às 11 :30 e das 13:00 às 16:00h.
· DATA DA ABERTURA: 15/08/2005 às 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - se

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (047)'371-0590

JAIR AUGUSTO ALEXANDRE
Diretor Geral

1'-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Sá viver é insuficiente/ disse a borboleta.
Precisamos de sol, liberdade e uma pequena �ar.
H. Christian Andersen (1805-1875) dinamarquês, autor de I'
". �infantis.

I
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I
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•

A estudante de moda, layse Schmitz .(L�cim�r:Malhas) já faz
sucesso com suas criações; um exemplo:é·éSla,.,�àià (detalhe)
assinada por ela, exportada para a Europae. '

que ilustra a contra tapa de u�a das últimas edições da
revista francesa Blanche Porte. Essa menina vai longe!

ento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo ,�na
nstalações, que além de
adas, no centro da cidade.

lOrtoMdis

ClJlt1M_ C""1(JlA 1Usi1e4
�,';JI44 • it",..'à�.

1>,. ,4l'ttAH�" 1AJ"n,,.
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(41) ·422�'1t'15 ou 433-4(1'20
C

.

Ilt"",�mlil',��)! .��im br

ft Ilumenau, 178. • Sala 610 � CQntrQ. ad, Med Cllnloal • Jolnvllle • se I,
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EM DIA
.:. ANIVERSÁRIO DE JARAGUÁ
No dia 25 de julho teremos show na Praça Ângelo Piazer
apresentaçãodas seguintes bandas: lhe Seres

a(

às 18hs, Alta Rotação às 19hs, Dazaranha às 20hs .

•:. TUNING E SOM
Amanhã, 24/7, acontece o maior evento de Tuning e Som
Sul do Brasil. É o Proluning _ Brasil 2005, em Joinville
Expoville. Exposição' dos melhores veículos TU�i;
(personalizados) do Brasil e os lançamentos das melhores(�
cessionárias da região. Campeona:o .brasileiro de Tuning (OI
Curitiba Tuninq. Campeonato brasileiro de som com Maxpo
Competições. Presença de empresas espe-cializadaS!
projetose montagem de veículos tuning. Tudo isso,das9àsl
horas. Ingresso masculino R$8,00 e feminino R$S,OO mais
quilo de alimento. Maiores informações: www.lookhere.com.
protunlnç

.:. FEIJOADA
Hoje, sábado, acontece a Feijoada do' Kbello na Chácara
Valência - Vila Nova Joinville, a partir do meio-dia. Atrações:Bu
de Feijoada, Pagode com Jeito Maneiro, DJ Sandro (Mans' ,

Shaw Núcleo-Sul - Pop/Rock, Espaço Kids. Vendas de camil
ingresso na M.Officer-- Shopping Mueller - 45)-8143 Maio
informações: www.lookhere.com.br/feijoadadokbello
feijoada_do_kbello@hotmail.com

.

•:. EXPOSiÇÃO
O Curso de Design de Moda e o Curso de Produção deM
para Fotografia da Universidade Tuiuti do Paraná convidam
a exposição fotográfica resultante da primeira edição
curso.São seis editoriais de moda produzidos pelos alunos
curso e fotografados pelos alunos da escola de Fotogra
Portfólio. De 26/7 a 12/8, segunda a sexta, das 9 às 22 horas
Universidade Tuiuti do Paraná _ Campus Barigüi _ Curitiba.
bloco D, 10 andar.
www.modafoto.cjb.net.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HISTORIA

Colonização européia

ESPECIAL ._ CORREIO DO POVo

Jaraguá
de desafios e co

EDITORIAL

Mudança de atitude

Jaraguá do Sul está

completando 129 anos de

fundação. Temos muitos motivos

para com emo r ar, como o

crescente progresso da economia;
os altos índices de alfabetização,
entre outros. Porém, há motivos

que têm causado tristeza a

inúmeras famílias jaraguaenses,
como é o caso dos acidentes no

trânsito. O aumento da violência
no trânsito # hoje um problema
pará o município, que só poderá
ter uma solução com uma

mudança nas atitudes de cada um.
Por um lado temos bons

motoristas e, condutores, que

dirigem com responsabilidade,
consciênciaã prudência e sabem

)-
-

- -�� �

utilizai,oêtLi!1§t�mentos para uma
�., ";;,'. -oc_,'_,/

_.-

�-_
•

_,��.,.. �"

dir�çãà . ,çuidâdosa e
.. '"

defensiva

respeitaridoi'õ direito de tod6s. Por
. outro ladô"e:?<,istem os condutores

que ni'í90" estão conscientes da

responsal)�lida(le, do cuidado e

eristas e até mesmo
Ar

atitudes de total

rimeira responsável
da personalidade

• •

nquístas

A população do municíPio é formada por
43% de descendentes de alemães

Vista parcial da cidade com a majestosa
cadeia de montanhas que circunda o vale

Jaraguá do Sul está situada no Vale do Itapocu, região Norte de Santa

Catarina. A cidade é cercada por montanhas recobertas de Mata Atlântica

e recortada por rios em vários pontos. Com uma natureza exuberante,
oferece belas imagens aos nossos olhos - são as nuvens de neblina nos pés
dos morros quase todas as manhãs, o pôr-do-sol por trás da cadeia de

montanhas ou as revoadas de pássaros nativos que às vezes se vê

contrastando com a parte urbana da paisagem, as árvores floridas nas

calçadas, as bucólicas pontes pênseis que, com a ajuda do sol refletindo na

água do rio, criam cenários capazes de provocar breves viagens imaginárias,
nos deslocando no tempo e espaço.

A história dessa cidade, de codinome "Pérola do Vale", começou

quando as terras que hoje formam o seu território foram dadas ao conde

DiEu como parte do dote pelo seu casamento com a princesa Isabel, filha de

Dom Pedro II. O conde então solicitou ao amigo
Emílio Carlos Jourdan, engenheiro e coronel

honorário do Exército Brasileiro, que demarcasse

.

o local.

Jourdan foi um dos primeiros a se .encantar

com as belezas da terra e requereu a posse de parte

dela, onde fez uma plantação de cana e construiu

um eng.enho. O coronel nomeou suas

propriedades de "Estabelecimento Jaraguá".
Embora não se saiba a data certa em que isso

aconteceu, o dia 25 de julho de 1876 ficou sendo a

data oficial de fundação do distrito que pertenceu
a Parati e a Joinville -, elevado à categoria de

município em 26 demarço de 1934.
..

O censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) em 2000, indicou que o município
possuía 108.489 habitantes, sendo 50,41% homens e 49,59%
mulheres. Cerca de 43% dessa população é de descendência
germânica, 25% de desce�dentes de italianos, � os outros32%
?ividem-se entre os descendentes de polon.eses, húngaros e

africanos. Estes últimos, conta a história, chegaram em grupo de
54 escravos para trabalhar corri. Emílio Carlos Jourdan. Nesta
época, o absurdo sistema escravagista ainda era visto como algo
normal pela sociedade brasileira em geral.

Os primeiros imigrantes europeus também chegaram na

segunda metade do século XIX. Na sua maioria eram

camponeses europeus em busca de dias melhores. Aqui, com

muito sacrifício e a coragem dos desbravadores
.

,

construíram uma comunidade baseada na

agricultura e no extrativismo. O excedente da

produção permitiu o desenvolvimento do
comércio na região por meio do escambo. Como
produtos beneficiados valiam mais que os brutos,
aos poucos começaram a surgir as olarias, os

alambiques, as queijarias e as fábricas de banha e

salames, dando início às fábricas familiares.
Com a construção da Ferrovia, no início do

século XX, a cidade passou a ter ligação direta
com o porto de São Francisco e com a cidade

paranaense de Rio Negro. A possibilidade de

escoamento de produtos foi fundarhental parao
desenvolvimento do município.

Jornalista: Elis Bini - Fotos: Cesar Junkes, Raphael Günther, Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmóckel

Paginação Eletrônica: Bianca Cristina Deretti Opto. Comercial: (47) 371-1919/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
,

Fotolito: Cromoarte Criação e Fotolitos - 379-0816 -Impressão: Gráfica CP - 370-7919
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A GO'lçalves Coqtabilidade tem a imeqsa alegria de

cOl1lPartillLarjuqto com esta querida�progressista e

lLospitaleiraJaraguã do sul,
Pelos seus 129a'l0s de e"l.aqcipação.

www.cmjs.sc.gov.br .

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGuÁ DO SUL

Destaque

Terceira economia do estado, a cidade é pólo industrial e sede de grandes empresas

nos ramos metalmecânico, têxtil e alimentício. Com entidades de classe fortes e

representativas, a economia do município se desenvolve e se fortalece cadavez mais.

Recentemente, Jaraguá do Sul passou a integrar a relação das 10 cidades brasileiras

escolhidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para

participar do programa Exporta Cidade, que tem por objetivo aumentar as

exportações e a competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional.

O município é o único do estado a participar desse programa do Governo Federal.

Com uma localização privilegiada também em termos econômicos, tem o escoamento

de sua produção facilitado pela proximidade com os portos de São Francisco do Sul e

Itajaí.
O Atlas de Desenvolvimento Humano 2000, elaborado por um programa da ONU

(Organização das Nações Unidas), aponta Jaraguá do Sul como a 9ª colocada no

estado e a 32ª colocada no país, em índices de desenvolvimento. Para se chegar a

esses resultados, foi feito um cálculo que levou em conta a taxa de alfabetização de

pessoas acima dos 15 anos, a taxa de freqüência à escola, a expectativa de vida ao

nascer e a renda municipal per capta. O levantamento indicou que 97,35% dos

adultos são alfabetizados, 90,94% das crianças estão nas salas de aula e que a

expectativa de vida é de 74 anos. O município investe 35% do orçamento em

educação, enquanto a lei determina investimento de 25%.
'

(47) 371.-7511
Cassuli
Advogados Associados

OAB/se 397/99
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Paz no trânsito •
• uma

questão de consciência
Estatísticas do Corpo de

Bombeiros Voluntários
mostram que os

acidentes têm

aumentado
cada vez

m a is.

Segundo dados
da entidade, no

ano 'passado foram

registrados 1.820 acidentes
envol\rendo meios de

transporte. Uma média de
152 por mês e 5 por dia. Em
2003 haviam sido 1412
acidentes contra os 1820

registrados em 2004. Ou seja, o
ano de 2004 registrou 408
acidentes a mais que o ano

anterior. O maior' índice de
casos ocorreu no mês de

outubro, com 196, seguido do
mês de dezembro, com 194.
Nos meses de janeiro baixam
Um pouco os casos de acidentes
envolvendo veículos no

mUl1fcíl?io, provavelmente
devido à redução do tráfego,
em'fünção do período de férias.
Êm janeiro de 2004 aconte

ceram 106 acidentes e em

janeiro desse ano foram 125.

Parece que, mais uma vez, as
tristes estatísticas dos aciden
tes automobilísticos regis
trados nos anos' anteriores

... AS MAIS PERIGOSAS

Ruas com maior índice de acidentes no município
___Xr.�fJ'''J�!�_�,��r__Gr_u_b.b.�_!9_C_llP'�_�_p_o_s_i_ç�(),����_e__ �_���l _

____ "'!�lt_e_r_l\I1�r9u_a_rd.� " , ._. ._. ,_'.'_'.,_,_"

.

Getúlio Vargas
----Marédiâi-iJ"éõdorõ--da-Fons-é-c-a-----------------------------------------
----Fiefnoido--Raü'-----------------------------------------------------------------------

--

:::::�p:(���l�:r���:��::::::::::::::::::;:-::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::_::: __

Bernardo Dornbusch
•• +, ••••• __ ••••••••.• - •• -. __ ••••••••••••••• --------_.-------_-----------------_-----------_-------_-------

.José Theodoro Ribeiro

9a Procópio Gomes de Oliveira

1 o- ----Adéilij--Fys-dier-----------------------·------------------------------------------------
-

11 a João Planincheck

12a ::::À�º·e:fó)�b'i-�f::::::::::::::::::·:::-:::::::::::::::::::::::'::::::--:::-:::::::':::-'::'
13a E_�i�9__ MEl�,�_9.()�_i -------.________________________________________ __

14a �Elr:t��\J\I�egEl _

15a :Y.�����i�_�_�--�i!\I�_�g_rt!?__-_- __':- _

16a Carlos Eggert

,O anos
(47) 371-8972

.A melhor regra .para o hom relacionamento no trânsito é o de se

comportar como gostaria que os outros se comportasssm com você.
É mais prudente. e preferível ceder do que manter uma disputa, ou

adotar uma postura hostil, numa situagão imprevisível
DAFE COLETAS (47) 273-1333

serão superadas. Do começo
de 2005 até o último dia 13, já
foram registrados 1.156,
perfazendo média mensal de
165 e média diária de seis

acidentes. Somente na

primeira quinzena: deste mês

de julho, os bombeiros

registraram 79 casos.
Os acidentes automo

bilísticos são os mais' comuns

entre os que envolvem meios

de transporte. Em segundo
lugar estão os atropela
mentos e, em terceiro, prati-

Rua Walter Marquardt (acima) ocupa a segunda posição
em número de acidentes

Avenida Prefeito Waldemar Grubba é, desde 1995,
a campeã em acidentes

camente empatados, estão as

quedas de moto e bicicleta.
Do começo do ano até o final
da primeira quinzena deste
mês foram registrados 37
acidentes automobilísticos e

20 atropelamentos. Na
imensa maioria dos casos, os

acidentes são provocados por
imprudência de motoristas,
ciclistas e pedestres. E o

máximo da imprudência é a

dos motoristas que insistem

em combinar direção e

álcool. Não há o que possa
ser feito para solucionar o

Serviços de terraplenagem e disk caçam
Fone/Fax: (47) • 372· 0300

ralléns

47-371-6642
R: Preso Epitácio Pessoa, 723

problema da violência no

trânsito se as pessoas não

tiverem a consciência de que
tudo deve partir, em primeiro
lugar, do indivíduo.

A responsabilidade, o bom

senso, o respeito à vida, suae

dos outros são indispensáses
Sem isso, as leis, multas,
mudanças no sistema viári�
melhorias na sinalização,
aumento do efetivo policial na!
ruas, ou seja lá qual for a fo
encontrada para diminuir a

tragédia, �ão serão suficient�
.

paramudar esse quadro.
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Fone: (47) 275-3583 Rua João Januário Ayroso, 109 - Jaraguá Esquerdo
.

Jaraguá do Sul - CEP 89253-100 - www.dhl.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



\

Parabéns, Jaraguá do Sul
'

ue o futuro seja, grandioso,
pleno de paz prosperidade

para nossa cid�de
e nossa gente.,

Homenagem da ZanoUi S.A.
'

aos 129 anos Jaraguá do Sul.

SIGA EM FRENTE,
! JARAGUÁ DO SUL.

.

Desenvolvendo o progresso sem perder as tradiçõe�, I

Esta é Jaraguá do Sul, um exemplo de cidade,
um orgulho para Santa Catarina.

Um,município assim se

constrói com pessoas que

acreditam na força do

trabalho sério.

Parabéns jaraguael1ses.
)

Um grande abraço do Deputado Mauro Mariani,

. rabél1s a tODOS l1ÓS �u
unos pará uma Jara�u
pibrante e progressistd

Salve 2.5 õe j�{��1
.

Vereaà�r
peôro Garcia - PMDB
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omunidade participa da
..

1
<'.1

\
;

laboração do Plano 'Diretor
pela primeira vez ri.a

. d município, a admi-
tófia o .

_

âo está abrindo espaço
traç -nmid d

a comum a e possa
a que dI.,

r da elaboração o
'CIpa
Plano Diretor e sua adap-_o Estatuto da Cidade.

ao ao .

fi a ajuda dos presidentes
35 associações de morado

Qaraguá do Sul te� 3�
os), estão sendo distri-

�, dos à população do muni

ío, formulários através dos

is, poderão fazer sugestões
re saneamento básico e

ia ambiente, habitação,
'mônio histórico, uso do

o, sistema viário, transporte
ânsito, saúde e bem-estar'

ial, educação, cultura, lazer
rismo, economia, segurança
lica e outros aspectos rela

nados com o desenvolvi
nto da cidade. O Plano

etor é um instrumento

ico para nortear as políticas
desenvolvimento e de
ansâo urbana, que indica as

tas e prioridades para o

no

Plurianual, as diretrizes
orçamentárias e o orçamento
anual. É. ele também que irá

organizar o espaço urbano e

orientar o crescimento da
cidade" assegurando o

atendimento das neces

sidades dos cidadãos quanto
à qualidade de vida, à justiça
social e ao desenvolvimento
das atividades econômicas.

Jaraguá do Sul tem um

Crescimento populacional
anual de 3,9%, o dobro do
crescimento registrado no

estado. O último plano dire
tor foi elaborado em 1993.

Para avaliar, revisar e

atualizar o Plano Diretor e

adaptá-lo ao Estatuto da

Cidade, a prefeitura buscou
recursos no Ministério das
Cidades e contratou consul
toria do Instituto Brasileiro
de Administração Muni

cipal, além de contar com o

apoio de entidades da
sociedade civil organizada e

principalmerite da comuni

dade. "A participação

-� ..

comunitária é fundamental

para termos uma. Jaraguá
mais bela, humana, justa e

sustentável, com efetiva

qualidade de �ida e bem
estar geral", afirma o prefeito
Moacir Bertoldi.
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O Estatuto da Cidade é uma lei federal que entrou em vigor em 10/07/2001 e ��l
estabelece normas de ordem pública e interesse social que requlam.o uso da '��l

-, propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança eJtc;:m���ªX dos ;<':,

cidadãos, levando em conta também o equilíbrio ambiental. Os municípios têm _�.- '�1l
prazo até outubro de 2006 para fazerem ou adaptarem seus Planos Diretores ao €:1
Estatuto da Cidade, de forma participativa e democrática. Em Jaraguá do Sul, o -'- @�!
trabalho começou a ser desenvolvido no início do ano e deve-ser concluído aindª0>' t�l
no primeiro semestre de 2006. ','

Prefeito Moacir Bertoldi: '�
participação comunitária é

fundamental para termos uma

Jaraguá mais bela, humana, .

justa e sustentável, com
efetiva qualidáde de
vida e bem-estar geral"

I , ''\'

EM' QUE A POPULAÇÃO PODERÁ. OPINAR
tO e pequena ernpre
ros, agroindústrias;
imentar, prestação

,
t
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,PARABÉNS, JARAGUÁ DO SUL
.

LOS SEUS 129 ANO

A·serviço da
sua segurança.

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Curitiba - Paraná - Brasil
Fone: (41) 3014-1200
www.dataprom.com.br '
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Prefeitura prepara campanha
r

para a reforma das caLçadas
Objetivo é melhorara estado dos passeios e oferecer segurança aos pedestres

A Prefeitura vai lançar ainda este ano,

uma campanha de educação e conscientização
da comunidade que irá' mostrar, através do

lançamento de uma cartilha e da' divulgação
nos meios de comunicação, as vantagens e a

necessidade de se construir e conservar as

calçadas. O objetivo é reverter a situação de
má conservação e a inexistência de passeios
em vários pontos da cidade.

De .acordo com o diretor da Divisão de

Pesquisa e Planejamento da Prefeitura e

inspetor chefe do Crea (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia), Osmat Günther, um
grupo de trabalho formado por
técnicos da prefeitura estudou e

discutiu as legislações de várias

cidades, analisando também a

tendência de materiais que
sendo empre

gados na

Falta de cuidado e padronização das calçadas
põe em risco a seguranca dos pedestres

construção de calçadas. "Jaraguá do Sul já teve
dois decretos anteriores que tinham por

objetivo a padronização dos passeios.' O
problema é que, na prática, as orientações não
foram seguidas e hoje se observam vários tipos
de calçadas com emprego de materiais não

recomendados, escorregadios, mal conser

vadas, danificadas, e muitas delas' feitas de
forma errada, o'que gera grande insegurança
para os pedestres", observa.

. ,

A prefeitura também elaborou um

projeto para ser enviado ao Ministério das
Cidades, que dentro do Programa de
Acessibilidade, destinará verba para que os

municípios possam investir em melhorias
nesta área. Atualmente a responsabilidade
pela construção e conservação dos passeios é

dos donos dos imóveis.

Segundo dados do Ipea (Instituto de

Pesquisas Éconômicas Aplicadas), 6% da

população da cidade de São Paulo já sofreu
acidentes em razão da má conservação ou da
falta de passeios. Em [araguá do Sul hão há um
levantamento sobre acidentes deste tipo, mas
o médico ortopedista Pedro Níshimori
informou que é comum o atendimento /a -

pacientes com entorses (traumatismo numa

articulação, resultante de uma> distensão
brusca que rompe ligamentos), G -popular
"mau jeito" .

ao pisar. De' acordo >coiu o'

ortopedista, a uruca maneira de evitar

acidentes deste tipo é "prestar atenção ao

andar".

Parabéns
rqg�qense

,
o-

5 119 (ubos

de trqbq-Iho

-

desenvolvimento das relações
sociais co

disciplin

Educação para o transito no

Viseu
- -

CONSTRUÇÃO INDUSTRI.ALlZADA

(47)' 433-1240

CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇÕES _(�7)__275.051�
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idade tem um policial
ara cada 700 habitantes

OSecretário de Segurança
, d Estado, Ronaldo

bhea o
,

d esteve este mes na

ne et,
I d

, ão Comercial e n us-

�daça • d
d discutiu a questao a

'al,on e
lí

a com lideranças po 1-

ranç
d

o.

I "as e eropresarias a reg1a�.
I presentes foram una-

os os
,

afirmar a necessidadeesero
nto do efetivo de poli

aume
, O presidente da Câmara

aiS,

Vereadores, Ronaldo Rau-

observou que a Organi-
o,

U id
çio das Nações ru as

nta a necessidade de um

IiciaLpara cada 300 habitan-

s e que em Jaraguá do Sul a

oporção é de um policial para
da 700 habitantes. Benedet

spondeu que não faria

l emagogia" e que"é impossível
brar o efetivo". Ele anunciou

e este ano será aberto con

rso para a contratação de'

rea de 700 policiaismilitares e

vis, que atuarão em diversas

dades do Estado, inclusive em

raguádoSul.
O secretário disse que "a

gurança não se limita ao efe

vo de policiais, mas que

range também o serviço de

tellgência, os treinamentos,
ata de veículos e aquisição de
amentos" e ressaltou várias

zes que o aumento de poli
'a� nas ruas não é garantia de -

inuição da criminalidade.
preciso identificar as origens

o problema, que são a desi
aldade social, a falta de
portunidades e as condições
e vida indignas a que está
jeita uma grande parcela da
pulação". O secretário info�
ou ainda, que o atual governo
COntratou 1.050 policiais

uitares e 347 policiais civis, e
'

udoram abertas 2.400 novas

agas no sistema prisional,
,

umentando a capacidade dos
resídios em 30%. "Santa
atarina é hoje o estado mais

gurodoBrasil", garantiu.

Segundo informou o secretário RonoldoBenedet, até o final do ano deverá

ser feito concurso para contratação de policiais civis e militares

Parcerias
Para compensar a carência de efetivo policia" tem sido
firmadas parcerias entre a sociedade civil organizada e a

Polícia Militar. Um exemplo é o termo de ajuste de
conduta firmado entre as polícias, promotoria pública,
Prefeitura e lojas de conveniência dos postos de
combustíveis da cidade, restringindo o horário devenda
'de bebidas alcoólicas.O comandante do 14 Batalhão da-
Polícia Militar, tenente coronel Ricardo Alcebíades

Broerinq anunciou recentemente na Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, a construção de

"pontos de base" para a PM. Serão estruturas físicas

erguidas em pontos estratégicos da cidade com o

objetivo de deixar a polícia visível e mais próxima da

população. De início os pontos de base serão erguidos nas

entradas do município e no centro da cidade. Em termos

de parceria também destaca-se a atuação da Polícia
Comunitária, através dos Conselhos de Segurança.

Guarda Municipal
Em breve será enviado à Câmara de Vereadores o projeto
que cria a Guarda Municipal, que auxiliará no controle do
trânsito e na proteção do patrimônio público."Vamos
continuar sendo parceiros da Polícia Militar': afirmou o

prefeito Moacir Bertoldi. Se o projeto for aprovado, a
administração fará concurso público para contratar,
inicialmente, 50 pessoas, de ambos os sexos.

Para 2006 está prevista a instalação de um posto da
Polícia Federal em Jaraguá do Sul.

.

A Kikar Auto Center preocupa-se em���:
oferecer à comunidade, anualmente, i:';:: o'

-�"".:.:'!;'\�

a revisão gratuita de veículos, com
a intenção de prevenir acidentes
por falta de manutenção. ,

Nos 129 anos de Jaraguá do Sul, >i;..
;':

nosso presente a toda a comunidade o

•

:�;,

é a conscientização!
Parabéns Jaraguá do Sul. O', •

•
o

,;:' ;:��
:' 1',_

No últimodia 16, a Comercial Kikar
Auto Center promoveu mais uma

edição do Pit Stop.
Com inspeção veicular gratuita, fora�tr
verificados vários itens dos veículos, Ji-

,H;
como amortecedores, pneus, freios, �'
escapamentos e ensão. Foram f. '.

convidados '<à do event
técnico-o
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UM POSTO COMPLETO

JARAGUÁ DO SUL'

lOS·.·
PARABÉNS

o POSTO MARECHAL'
"

acaba de receber o certificado
dePOSTO SELO VERDE.

UM.PRESENTE PARA
'I

O�MEIO-AMBIENTE DA
NOSSA CIDADE.

�
to
E
o
Q

ESPECIAL· CORREIO DOp
. O��

IICllrA 'A'� C'Mlrlfllla
'I4JA CIOAOI 'I"CI'JI

Ingredientes:

1 kg de energia
500 g de empreendedorismo

100,g de criatividade
3 colheres de sopa bem cheias, de excelência

1 pitada de bom humor

Modo de Preparar :

Misture bem todos os ingredientes com determinaçao.
N.o se esqueça de acrescentar uma dose generosa de calor humanl

.

. e solidariedade.

Deixe crescer. por 129 anos esirva a gosto.

CENTRO DE FORMAÇÃO ...DE CONDUTORES LESSMANN
RUA REINOlDO RAU, 500 SA�A 02 E 03 - DEFRONTE SMURF'S lANCHES

. FONE/FAX: (47) 371,-5933 E FONE {47}.370-1215

Para ser um o�m rl]0!Orista não basta domínio técnico
do veículo eg/conhecer as leis de trânsito,

.

cenh eml utll'0àlemento fundamental
. iCiCf.lff,,;
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