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�Moacir. Bertoldi vai demitir 30 comissionados

REAJUSTE

Conta de energia elétrica fica
mais cara a partir de domingo'
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variável, sem previsão
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de chuva '

AMANHÃ: • Quarta-feira de
sol e nebulosidade

edida faz parte da reforma administrativa, promess8, de campanha do prefeito, que envia Cf projeto à Câmara na quinta-feira. Jair Alexandre deixa o Samàe.
,

3' ;;���o da Stammtisch foi. recorde de público e

ainb�Iit:t'd� alegria. O clima agradável ajudou e,

gu�do informações dá Polícia Militar, mais de 10 mil
essoas participaram da festa no último sábado, no
alçadão daMarechal. Participaram da Stammtisch 66

confrarias e outros 1 igrupos tiveram que ficar de fora
por falta de espaço:�para montagem das. barracas. O
major Rogério Lui:z/$k.uhmlen, que integra a comissão

organizadora, disse que a festa pode ser ampliada já na

próxima edição.
'
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RISCO

'Tráfego de caminhões perturba
moradores de área residencial

ora ores' a Rua Hehlrich Aügusl'Lessmann, em
J,araguá, "estão sendo prejudicados com 'o. tráfego,
lntensoda.camínhões na área, 'que é res-idencial. A
passa�{EÚl1

n

constante de cargas pesadas causou

rachaduras em várias casas e as tubulações de ágUa e

esgoto foram danificadas. '. PAGINA 5

PARTICIPAÇÃO

Representantes de Associações de
Moradores debatem Plano Diretor
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�Iém da crise políticai .

I

I A balança comercial
brksileira continua ignorando

I .

a : crise política e segue.I

contabiliaaado recordes.
C6ntrariando as todas expec-
I. . . Ihtaf�vas, regI�tr?U em�Ju, .0 o

maior superavit da história -

US$ 5,011 bilhões -, supe
rando em R$ 980 milhões o

rdsultado do mês anterior,
q�e foi de US$ 4,031 bilhões.

Ois números são importantes
porque mostram que, ap�sar
do dólar estar na casa dos R$
2,�0,. não tem conseguido
reduzir a cornpetitividade
dos produtos brasileiros no US$ 18,469 bilhões. De bilhões - o maior da história.

9,5% em relação a julho do -

ano passado. Já as importa
ções totalízaram US$ 6,050

. bilhões - queda de 2% na

comparação com junho. O
superávit comercial dos sete

primeiros meses do ano é de
US$ 24,678 bilhões, cres

cimento de 33,6% sobre o

mesmo período de 2004,
quando registrou superávit de

2005 - as exportações somam
US$ 108,914 bilhões e as

importações, US$ 69,030
bilhões, apontando para um

superávit extraordinário de
US$ 39,875 bilhões. A meta

é exportar US$ 112 bilhões
este ano, gerando superávit
de US$ 37 bilhões: 9,8%
superior ao resultado do ano

passado de US$ 33,69q

.... Os números jogam por terra _as
previsões pessimistas fundamentadas
na taxa de câmbio favorável ao real

exterior e que a economia

segue em frerite sem ser

contaminada pelos vírus .da

corrupção, que insiste em

rri�nter residência nos

palácios governamentais.
"Em julho, as exportações

também foram recordes,
'somando US$ 11,061 bilhões
-18,4% superiores as de

junho, 23% maiores 'do que
a Ido mesmo mês de 2004 e

janeiro a julho do ano

passado, as exportações
brasileiras somaram US$
64,738 bilhões e as impor
,tações US$ 40,060 bilhões.

As' vendas externas acu

mulam no ano crescimento
de 23,8%. Já as importações
cresceram 19,2% 'nos pri
meiros sete rneses. No acu

mulado dos últimos 12 meses

- junho de 2004' a julho de

Os números jogam por terra
as previsões pessimis tas
fundamentadas na taxa de
câmbio favorável ao real.
Contra' fatos não há

argumentos. As exportações
não sofreram revés em função
da queda. do dólar nern
diante do quadro de

corrupção endêmica do país..
A preocupação com o dólar
'baixo levou o ministro do

FRASES

Desenvolvimento, Fernando
Furlan, a defender a inter

venção do BC para elevar a

cotação der moeda. Mas
constatou que a queda é um

"fenômeno" mundial e que a

intervenção seria inócua. Os

superávits comprovam que os

negócios têm vida própria e

que a economia segue alheia
aos escândalos, para feli
cidade geral.

Todavia, nem só de

exportações vive a economia.
A alta taxa de juros é um

desestímulo ao desenvol
vimento. Selic em alta signi
fica menos investimento no

setor produtivo, com reflexos
em cadeia. Por enquanto, o

quadro é favorável, mas

.
pode ser alterado se o

governo abandonar o

caminho e se enveredar

pelo sectarismo ideológico
ou pelo projeto eleitoral e se

a corrupção generalizada
não for contida para evitar

a credibilidade .do país.

�Espero muito que, em 2007, aconteça uma Constituinte Exclusiva, para que haja
I reestruturação nos partidos políticos, e junto seja realizado o tão esperado pacto federativo"

� Do.qovernador Luiz Henrique na Festa Nacional do Leitão Assado, em Concórdia, dando forma aos caminhos para a construção do
;!pacto federativo': '

' .

é

1, I
(,

1

c' Uma boamedida que
pão resolveo problema
,.

r-

, I

Florianópolis - O pronto afastamento
I

do delegado geral de Polícia, Ricardo
thomé, flagrado junto com outros 24

delegados usando carros de serviço

�ara o lançamento da candidatura dele
é\ deputado federal, é exemplar. Porém,
�. sensação é de que só aconteceu por'
dausa da repetição de escândalos,
Ómissões e incompétências que

aconteceram na área de Segurança
Pública do Estado desde janeiro de 2003.

<;) problema é que o afastamento de

l3icardo Thomé (que dificilmente voltará

�·s funções ou será candidato) não vai
resolver a situação em que se encontra o

setor. Falta estratégia, assaltos e roubos
se sucedem em todas as regiões do Estado,
o efetivo, as armas e equipamentos são

escassos e não há policiamento
preventivo. O catarinense, hoje padecei
do mesmo mal dobrasileirodos grandes
centros: nem dá queixa porque sabe isso
não resolve. Quem assistiu a palestra do
secretário Ronaldo Benedet na Acijs,

-

sobre a situação da segurança na região,
teve este sentimento: a cúpula da Polícia
está vivendo em outro mundo.

Fatos & 'Pessoas
Fernando Bond

oquarto nome
o secretário de Infraestrutura, Mauro �ariani,
está fechando acordo para buscar v.otos em 50

municípios do Estado dentro do seu projeto de
sair candidato a deputado federal. Entre as

cidades, aquelas que estão nas regionais de
Jaraguá do Sul, Joinville, São Bento do Sul, Mafra,
Canoinhas, Caçador e Balneário Camboriú.
Deverá apoiar quatro candidatos a deputado
estadual, dois do Planalto Norte e um domeio
Oeste. O quarto deve ser aqui daregião.

Escolas na internet
Todas as escolas públicas estaduais estarão
ligadas à internet no segundo semestre através
da Rede Catarinense de Tecnologia. Além de
abarcartodo o ensino superior,permitirido o
intercãmbio dos pesquisadores, a Rede
Catarinense de Tecnologia cobre hoje 93% da
rede pública estadual de ensino e deve chegar a
100% a partir de agosto, segundo o secretário
de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia,
Diomário Queiroz. Maior e mais eficiente

programa de inclusão digital do País, a RG dá
acesso gratuito à Web a 900 mil estudantes,
professores e funcionários. De um universo de
1.331 escolas, 1.146 estão ligadas à internet
através da RCT.

Hojeestoura
Pesquisa realizada de 16 a 26 de julho mostra

que a TV Senado tem a preferência do
telespectador brasileiro que acompanha a CPI
dos Correios. O Instituto QualiBest constatou que
16% dos entrevistado? estão assistindo a\TV
Senado, enquanto 15% acompanham pelo "Bom
DiaBrasil" (TV Globo) e 11 % pelo "Jornal da
Noite"(Band). ATV parlamentar ficou n� frente
até da Globonews: Hoje, então, cí Brasil deve
parar para ver a TV Senado: é dia do "clássico"
José Dirceu x Roberto Jefferson, considerado,
digamos assim, uma "final antecipada" do
campeonato de co�rupção.

Dia da Imprensa
Em Florianópolis, a Câmara Municipal promoveu
a entrega do Prêmio Dakir Polidoro de Imprensa,
no plenário do Palácio Dias Velho. Este evento

.

faz parte das comemorações do "Dia da Impren-
/

sa Catarinense;que começou no dia 28 e vai até
esta quinta-feira. Hoje às onze da manhã será
assinado o protocolo de intenções entre a

Associação Catarinense de Imprensa e a
'

Secretaria de Comunicação do Estado, instituin
do a "Coleção Imprensa Catarinense"A tarde, ato
especial na Assembléia Legislativa, com
palestras do presidente da Federação Nadorial
dos Jornalistas, Sérgio Murilo de Andrade, do
presidente da Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio eTV, Ranieri Bértoli, do
presidente eleito da ACI, Moacir Pereira, e do
presidente do Sindicato dos Radialistas do Norte
e Nordeste de SC, José EIi Francisco.

fbond@ibest.com.br
.

. Homenagem em Joinville
O jornalista e historiador Apolinário Ternes,
autor de 23 livros, membro do Instituto Histórico
e Geográfico de SC e, desde 1979, editorialista
do jornal "Á Notícia; recebeu ontem o título de
Cidadão Benemérito de Joinville. Presentes o

gOvernador Luiz Henrique e o secretário de
Desenvolvimento Regional de Joinville, Manoel
Mendonça.

, Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-2001 Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comerc i a I@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoart I Impressão;Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 1 CEP 89956-500
Vila Baependi 1 Jaraguá do sur- SC ITel.47 370-791 ij
cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

_ CORREIODOPOVO
Diretor

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond

Meu Deus! Os rios
.

secaramr '

Assim como as primeiras civilizações da História, U� a PrUn '

cidade domundo, fundada por camponeses por volta de 4CO) e�
nascer8f àsmargens de um rio. Circundada pordois largosC�d"
águaque ligava a cidade aohistórico rioEufrates,DI; POSSuíadois�fluviaisporonde recebiambarcosestrangeirosquepara lá se destina
para comercializar artesanatos, tecidos e principalmente prod\la!n
'las

.
. �

agnco .

Das águas doEufratesnasceu airrigaçãoque alimentáramos�
dos camponeses da sumeriana cidade-estado deUr; tornando as tellal
áridas da planície local num solo fertihnente cultivável. O resultado
dessemútuo esforço campônio foi a produção de grandes soL,. -�
gerou excedente agrícola e este por sua vez fez surgiroutras atividades
econômicas, e o des�nvolvimento destas, transformaramUr numa
cidade de enorme poderio econômico.

,

' Ur; era tambémcercadaporbaluartes que ajudavam a cidadease
proteger das constantes enchentes e de invasores, pois era cobiçada [XlI
muitosoutrospovos.Graças ao rioEufrates acidadeCOriquistourique1l,
luxo edespertoumuita cobiça e se tomounuma dasgrandesmetrqxJl�
da antiguidade. Segundo alguns registros, o fim de Ur deu-se num

períodode sucessivas cheias enasmudançasnopercursodo rio Eufiate.\
Hoje, no liminardo séculoXXI, a ciênciacomemomndoconquistal

memoráveis; a agricultura produzindo safras gigantescas; o glooo
terrestre abrigando cerca de 7 bilhões de seres humanoss girandona
palmadamão e oprogresso cada vezmais técnico e inovador.

No entanto,' a UNESCO esclarece às nações que a maior
preocupação deste século será a luta pela a água doce, o que adverteo
Brasil, possuidorde 213 damaiorbaciahidrográficadomundo (abacia
d�RioAmazonas) ; da segunda, (aBaciaPlatina ouRio Paraná) ;00
maiorplanície alagável doplaneta, oPantanal e, do aqüíferoGuarani
que se estende por uma área de cerca de 1,2 milhões de km' ,

- ou
I

melhor; possuímos cerca de 8%de toda a águadoce existente. AfumI
um privilégio dado por Deus d� tamanha riqueza hídrica e que nel

,

cabe umamaior preocupação e valorização de um patrimônio que o

mundo inteiro cobiça.
E certamente o planeta passará por novas transíormaçõs e

.
readaptações. 'Iudo isto fará com que aumente a�puta pela água
doce entre a humanidade. I

Orioéumbemimutáveleinegociáveleaáguaumrecursorenovávd
quando ecologicamente respeitado. Alémde constituírem meiCllde
vida para animais, vegetais e fontes de alimentos para o homemee
dar condições aos processos industriais, de irrigação e navegaçâoea: d

produção de energia elétrica, entre outrosbeneficios.
Um exemplo de nossa grandeza hídrica está noRio Negro, um

dos afluentes doRioAmazonas , que possuimais água doce que to:la
aEuropa.

Direta ou indiretamente,'quase tudo depende da água para a

sobrevivência.O homem procura se aproximar cada vezmais dori� �'
pois o uso da água é cada vez maior, na medida que a cada dia I

diminui o seu percentual, que � de,�penas 2,?% de toda �guado I �:
planeta. Toda essa necessidade justífica a persistente relaçaoentre :
ambos.

I

Mas está aproximação às vezes trás resultadoinuíto amargopara
o ser humano, devido aos constantes abusos aomeio ambiente. Um

l

exemplo destes está na cidade de São Paulo em seus dias chuv� I

Emborapossuindo a segundamaior distribuiçãode água porrn' haI1
-

ano domundo, o Br�il possui boa parte de sua população que sofre I

com a falta de água, como é o caso da Região Nordeste, onde a

maioria dos rios sotrem esgotamentos devido as chuvas irregulares e

estações de secas prolongadas. Graves problemas como OI
o

desmatamentos nas regiões demanancial e damata ciliarno percUIW
. dos rios ou lagos; aproblemáticapoluição chs indústrias, da agricul�
e da rede doméstica aliadas aos aterros imobiliários põe em risco�
extensão a nossa ricabiodiversidade e causa amorte de mUltOSnC6

país. .

Omelhor uso da água tratada tem sido tema a palestrantes, Dai a
, �

escolas, ongs e empresas que tentam desta forma conscienoza!
.usuários para evitaro uso indevido e o desperdício, principalmentelll
meio urbano. .

"O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornai
obstâculos". Bondade! Ou enxergava o homem, seu seme�ter
comoutros olhos, LaoTsé ao expressar assim 5 séculos a. c.! N�O..

Este grande filósofo sabia que mesmo no auge da gan3J1aa
humana haveria pessoas que regaçariam as mangas e as calÇ35�
ajudaria o rio, cansado e generoso, a continuar contorn:m.assombrososobstáculos.Há estes, que conscientemente r�unidos

OI
pela heranças de nossos descendentes, os meus afetuOS

agradecimentos,
ORio éVIDA!

. • d poetaI
Páulo Francisco de Souza,membro da AssoClaçao e

e EscritoresJndependentes de Jaraquá do Sul (Apeijas)
12

.

. ��Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, direilO,�
fonte Times New Rornan, O Jornal Correio do Povo se reserva o

(Omoal
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaçO, bem

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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,liA

Muito poucO�
o promete enviar, esta

O gove rn i d SI'. Câmara de Jaragua o u a

emana, a d
.. .

s
de reforma a mtrustratíva.

oposta .

pr
ndo informações da

assessoria de
legU

do Legislativo, o projeto cortaImprensa, . -

os em comlssao.
lO ca�g pouco. As promessas feitas

fmultoefeifo Moacir Bertoldi (PL)
Pelo pr ,

'

d reduzir em 50% o numero

eram e
.' d D

'.
,

os comissiona os. evenarn

de carg
5

.,

lo menos 18 , ja que a

ser pe . ,

d
ssa se baseia no numero e

Prome
'

.

. "Ionados do governo anterior
(OmISS .'

_ 370 -, o mesmo de hoje.
I

� Números
Em Jaraguá do Sul existe um servidor
público municipal para cada grupo de
47 moradores. São 2.670 funcionários
para uma população de 124.661. No
Brasil, há 2.132.410 servidores -

incluindo militares das três forças - e

uma população, estimada ém 180

milhões, o que dá um funcionário para
84 habitantes.
Por aqui, a Secretaria de Desen
volvimento Regional não soube
informar o número de funcionários'
públicos estaduais nem quantos
habitantes tem emSanta Catarina.

� Inconveniente
Os idealizadores da Arena Multiuso -

projeto maravilhoso, nada contra -

talvez não tenham se dado conta que o
local escolhido para erguer o complexo
poliesportivo fica a cerca de 30 metros

do cemitério da Vila l.enzi?
E quando tiver jogos ou outro evento,
como é qL!e vão ficar os velórios ao

lado? Será que vão combinar uma

agenda comum com o de lá de cima,
para que ele não chame ninguém
nesses dias? Será, no mínimo

constrangedor, choro num lado e

festa e balbúrdia no outro.

�' Dominó
Depois do deputado Waldemar da
Costa Neto (PL), quais serão os

proxrrnos parlamentares 'que
renunciarão aosmandatos pára escapar
de uma inevitável cassação e da perda
dos direitos políticos pelas CIPs?
Pela primeira vez na história do Brasil,
as investigações sobre envolvimento
de pplíticos em corrupção e desvio de
conduta estão sendo feitas com

seriedade e profundidade. Diante da

possibilidade de aparecer as falcatruas,
estão pedindo o boné. O gesto revela
a culpa.

'

PREFEITO ANUNCIA:

Projeto da reforma do governo
. .

entra na Câmara quinta-feira

�
JARAGUÁ 00 SUL - o prefeito�

,

:0 oacirBertoldi (PL) afirmou ontem
ue o projeto da reforma
dministrativa será, enviado para a

âmara de Vereadores na quinta
lira, O projeto prevêmudanças em
I

'

� etores, incluindo a criação de

de 'cretarias, a redução de salários e do
de úmerodecargos de confiança, uma
:a; qas promessas de campanha do

refeito, que também prometeu
U1I economizarR$ 500 mil com o

da enxugamento dsa máquina
il.ururnstrativa.

I a
I

,
Bertoldi disse que a descrição do

i� novoorganogramada administração
Ia

I deveria ficar pronto ainda ontem à

do I �oite�u, omais tardar, ser entreguea
tre �le ate hOJe. Com a aprovação do

'rojeto, ele informou que 30

1I1l[ cionários coinissionados - aqueles
Im queocuparncargos de confiança sem
['6, I OOngatoriamentepassadoporconcurso
MI
fre' I uizHenrique nega convite a Bertoldi para ingressar no PMDB

lli IROLlNA TOMASELLI

Jr Bertoldi garante que
:0

ovo organograma vaiia

li erar uma economia
ni e'R$ 130 mil por mêsI
lU

JARAGUÁ DO SUL - o
overnador Luiz Henrique da
ilveira (PMDB) negou que te�ha
nVldado oprefeitoMoacir Bertoldi

�L) para ingressar no PMDB. No
abado d' o ,governa or esteve em

aJaguádoSule, a convite doprefeito, '

articipo d b
'

u a a ertura da 3a
tammitisch.

público - serão demitidos,mas não os
nominou. "Também vai haver uma

, redução do valor dos salários dos
comissionados que permanecerem",
revelou.Todos os secretáriosmunicipais
ocupam cargos de confiança e fala-se
nademissão de, pelomenos; umdeles,
mas o prefeito não confirmou.

Segundo Bertoldi, a medida vai
gerar uma economia de aproximada
mente R$ 130mil pormês aos cofres

públicos. Dos 2660 funcionários
públicos, cercade 140 ocupam cargos
de confiança.Opagamentode salários

compromete 43,5% doorçamentodo

município todos os meses. A Lei

preconizao comprometimento com a

folha de pagamento em, nomáximo,
'

Bertoldi promete reduzir 30 cargos em comissão com novo projeto
52%. "Só com salários dos cargos

comissionados, omunicípio gastaR$
1,5milhãoporano", informou.

O prefeito também garantiu que
o governo ultrapassou a economia de
R$ 500 mil mensais. "Já1estamos
gerando umaeconomiadeR$ 700mil

,

todos os meses". Bertoldi afirma que
isto foipossívelcom reduçõesnogasto
de energia'elétrica, combustível,
telefone, alémdas horas extras, "pagas
indevidamente na administração
passada". "No período em que
decretamos moratória, também
reduzimos o número de contratos

, '

Em junho, o próprio prefeito
negou ter recebidoum convite formal
do governador e até brincou com o

assunto, apesar das especulações de
que ele,' a,vice-prefeita Rosemeire
Vasel (P'I13), o secretário de Esporte
JeanCarlo Leutprecht (PTB), o ex
vereadorAdemarWinter (PSDB),
o ex-vereador RoqueBachmann

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

renovados e renovações de licitações
públicas", acrescentou.

Quandoperguntado sobre como
vai anunciar a mudança e a

conseqüente saída de alguns
comissionados aos presidentes dos

partidos da base aliada do governo, o
prefeito disseque "ninguémé obrigado
à ficar". "EI,! convido e quem quiser
poderá encarar o desafio.Quemficar,
com certeza vai abraçar uma causa

justa e comunitária", declarou.
,

' Asmudanças tambémvãoatingir
os funci011ários concursados 9ue

ocupam cargos de confiança, os

chamadosgratificados,garantiuontem
o prefeito, em entrevista exclusiva ao
Correio do Povo.Bertoldi informou
que foiorganizadauma comissão, "que
começou esta semana a trabalhar a

reformulação do Plano de Cargos e

Salários, de acordo com as

possibilidadesdoorçamento". "Atéhoje
nenhum prefeito peitou esta

mudança. Estimamos que em seis

meses esteja pronto para que no ano
quevemoprojeto possa servotadona
Câmara", disse.

(sem partido), entre outras

lideranças políticas domunicípio,
estaria� ingressando no PMDB.
"Tenho omaior respeito, quero ter
um bom relacionamento e ser

parceiro do PMDB. Quanto à ida
nossa ao PMDB, por enquanto não

nenhuma",

o governador também f<;li
enfático: "Seria desleal fazer
aliciamentos de integrantes de
outros partidos. Não fiz o convite,
até porque isto compete ao

presidente do partido", resumiuLuiz
Henrique. O presidente estadual

do, PMDB é o vice-governador
Eduardo PinhoMoreira.

� Por outro lado
A musa da CPI dos Correios, Fernanda
Karina Sommagia, está toda serelepe
depois da fama repentina. Encantada com
os holofotes, se ofereceu para pousar para

.

a Playboy por RS 2 milhões. Fez um ensaio
sensual na semana passada e articula uma
candidatura à Câmara dos Deputado, pelo
PFL, no próximo ano.

Dirigentes da Associação Comercial de
São Paulo convidaram a moça para uma

conversa. Se a vaidade for mantida, terá
de mudar o domicílio eleitoral de Belo

,
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Horizonte para São Paulo.
,
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Alexandre deixa Samae alegandoL,)�
'ser contra decisão do prefeito

.::n

]ARAGuÁ DO SUL _:_ O

presidente do Samae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto),
pastor JairAlexandre (PTB), pediu
a exoneração do cargo, que foi
assumido interinamente pela vice- '

prefeita Rosemeire Vasel (PTB)
ontem. "Estou saindo porque não
concordei com uma decisão do

prefeito e pedi para me afastar

temporariamente do cargo";
declarou o pastor.

JairAlexandre não quis revelar
qual a "decisão" do prefeitoMoacir
Bertoldi.(PL) que motivou a saída
dele do Samae, mas informações
extra-oficiais apontam o uso da

máquina pública em proveito
próptio. "Foi uma decisão que ele

(Bertoldi) tomou que me

desagradou. Estou me afastando
para pensar, mas existe

possibilidade de retomar, pode ser

dois dias ou uma semana",
resumiu.

Segundo estas fontes da própria
administração municipal, o pastor
teria usadomáquinas da Prefeitura'
em obras na Igreja Quadrangular,
onde atua como bispo. O prefeito'
nega. "Ele teve que se ausentar

alguns dias do Samae porque teria

que faltar para resolver problemasJ 3

na instituição evangélica",', ,:)
declarou.

.

(lJ
O prefeito admitiu que foram

utilizados maquinários do Samaê!11
na Igreja, que estava conVI
problemas de drenagem de água,
mas que o serviço cabe ao Samae e3j
é prestado a outras igrejas en

instituições. "Há 60 dias, por
exemplo, amáquina ficou' três diClfiJ l
na Igreja Perpétuo Socorro, na TífaD

da Pólvora, onde foi feito um

desvio, de drenagem. No caso da

Quadrang�la� foram �Ominutos de lmanutençao ,resumlU. " I

Bertoldi disse qU,e espera que I
Jair Alexandre "resolva os I
problemas" e que, com a reforma i
administrativa, "retorne para a

I

administração, seja para atuar n�
Samae ou em outro setor". "Eu, em
princípio, gostaria que ele (Jair='
Alexandre) não saísse, porque ele
é um parceiro nosso. Mas

compreendo seu afastamento. O '

que quero é que ele possa colaborar
sendo útil e produtivo", declarou,
acrescentando que por enquanto

,

não vai contratar ninguém para

ocupar o cargo de presidente do
Samae.

Jair Alexandre sai do Samae, mas diz que ainda pode voltar

Incentivar o desenvolvimento
facilitando o acesso.

As comunidades dos bairros Bananal do Sul e Guamiranga ganharam mais tempo para se

locomover do bairro ao Centro graças à construção da ponte Bartolomeu Spézla, que encurtou

em 6 quilômetros o trajeto. A obra incentiva o progresso ao facilitar o acesso ao bairro.
Construída em concreto armado, a ponte tem 100 x 10,5m de largura (1,5metros de

passeio para cada lado), ocupando área total de 1.050 metros quadrados.

ADMIM!STRAÇAo 200,5 -, lnoa

GUARAMIRIM
trabalho faz a difere.nça
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CORREIO ECONÔMICO ._
,

Protecionismo

�uperávit II
As exportações ultrapassaram
US$ 11 bilhões em julhõ;'
outro recorde histórico. No
mês passado, as vendas ao

'

exterior foram de US$ 11,061
bilhões e as importações
somaram US$ 6,050 bilhões,

sequndo dados divulgados
ontem pelo Ministério do

Desenvolvimento.
�s exportações de julho
tresceram 8,4% sobre junho
� 2�% sobre o mesmo mês

po ano passado.

Superávit III
,
o superávit comercial dos
primeiros sete meses

deste ano é de US$ 24,678
bilhões, um crescimento
de 33,6% sobre o mesmo

período do ano passado
(US$ 18,469 bilhões). As
vendas ao exterior
acumulam no ano

crescimento de 23,8%. Já
as importações cresceram

19,2% nos primeiros sete
meses do ano.

Varig
o presidente do conselho
de administração da Varig,
David Zylbersztajn, admitiu
ontem a possibilidade de
fr-acionar a venda dos
ativos que pertencem ao

qrupo Varig. Segundo ele,
existem investidores
nacionais e estrangeiros
interessados em comprar a

Variql.oq (empresa que
atua na área de cargas) e a

VEM (Varig Engenharia e

Manutenção).

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

TERÇA-FEIRA, 2 de agosto de 2005

ENCONTRO

.Integrantes da Famesc explicahll
normas do Estatuto das Cidades

Eus BINI

, .... Cidades com mais
, de 20 mil habitantes
têm até 2006 para
fazer Plano Diretor

JARAGUÁ DO SUL

Integrantes da Famesc (Fede
ração das Associações de
Moradores de Santa Catarina)
de todas as regiões.do estado e

representantes de associações de
moradores dos municípios da

região Norte, participaram de
um seminário no último sábado,
dia 30., no Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
Civil e do Mobiliário. O objetivo
do encontro, que teve o apoio
da Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores), foi
repassar informações e .discutir a
elaboração do Plano Diretor e o '

Estatuto das Cidades.
A Lei Federal,lo..257, criada

em 20.0.1, determinou que até

outubro do ano que vem, todas
-as cidades com mais de 20. mil
habitantes ou que sejam
consideradas pólo turístico,
apresentem seu Plano'Diretor.
As que já possuem o plano, como
é o caso de Jaraguá do Sul, terão
que adaptá-lo ao Estatuto das

Cidades, para que possam

A reunião entre produtores de vinhos nacionais e argentinos que
aconteceu na semana passada, em São Paulo, teve como resultado
a formação de uma comissão público-privada com três membros
executivos de cada país. A função dessa comissão será monitorar a

criação de um estudo do mercado brasileiro e avaliar os rumos a

sfrem tomados nas-relaçôes'comerciais entre os dois países.Quanto
à questão da entrada de vinhos no País, ficou decidido que o valor
mínimo da caixa de 12 vinhos deverá ser de US$ 8,00. Para o mês de

janeiro de 2006, a perspectiva é de que o piso seja de um mínimo
de US$ 10,80 por caixa, saltando para um mínimo US$ 12,00 em

julho de 2006. Vinhos baratos, abaixo desse patamar,não entram,
rl,ais no País. Dados da Uvibra, União Brasileira de Vitinivicultura, e
,

'

do Ibravin, Instituto Brasileiro do Vinho, mostram que as marcas

estrangeiras detêm hoje 51 % do mercado de vinhos finos do Brasil.
J '

,
I

Superávit II

A balança comercial registrou
em julho o maior superávit
comercial [saldo positivo
entre 'exportações e "

importações] da história. O

saldo ficou positivo em US$
�,011 bilhões, maior que o

recorde anterior, que, foi de
�S$ 4,031 bilhões, registrado
em junho.O dólar nacasa dos
Iil$ 2,40 não tem conseguido
reduzir a competitividade dos

produtos brasileiros no
exterior.

receber recursos do fundo de

participação do Governo
Federal, "O prefeito que não

seguir a de term inação será

autuado por improbidade
administrativa", informou o

presidente da Famesc Regional
Norte, Allan Rodrigo Alcântara.

O vice-presidente, Agos
tinho Zímmermann, integrante
da Associação de Moradores do
Bairro Vieira-s" observa que
reuniões como esta "são uma

ótima oportunidade para os

movimentos comunitários
receberern informações e

esclarecimentos". Segundo ele,
muitas cidades no estado ainda
não sabem que a Famesc existe.
"O grande problema dos
movimentos sociais é a falta de

formação e informação"; avalia.
Um dos desafios da entidade é

justamente formar novas

lideranças comunitárias através
da mobilização, capacitação e

fortalecimento dos movimentos

populares.

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, que aponta as metas e

'

prioridades para o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias eo

orçamento anual. É ele também que irá orqanizar o esp,a,Ço urbano
e orientar o crescimento da cidade de foram sustentável.
O que é o Estatuto dasCidades
O Estatuto das Cidades é uma Lei Federal que estabelece normas
de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em favor do bem coletivo, da segurança e do
bem-estar dos cidadãos, e do equilíbrio ambiental.

I

,O presidente da Famesc observa que até agora tem existido uma cultura de administração pública onde

apenas os, técnicos decidem os rumos da cidade. "Ouem conhece as reals necessidades de ,ulilil"bairroe
quem vive nele. Por isso, é tão importante a participação popular, O trabalho deve set.conjunte'; defende,!O Plano Diretor vigente em Jaraguá do Sul foi criado em 1993. Este ano, pela primeira vez na história,.
comunidade está participando de sua elaboração. A Prefeitura, com o apoio das 35 Associações de Bairros,1
está distribuindo folders que esclarecem a população sobre o' que é o Plano Diretor e o Est�iuto das

Cidades, juntamente. com um, questionário, onde as pessoas podem dar opiniões e fazer 'reivindicações,

ESlADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Municipal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PARA CONCESSÃO pOS SERViÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA PARA

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESíDUOS SÓLIDOS EM CENTRO DE DESTINAÇÃO.
'

,
'

I"Objeto: Concessão dos serviços de engenharia sanitária para destinação final dos resíduos sólidos
urbanos de responsabilidade do Município.

'

\

a) Os serviços a serem delegados compreendem a disposição final dos resíduos Sólidos domiciliares e
comerciais, até o volume de responsabilidade doMunicípio de Jaraguá do Sul, os resíduos provenientes
dos serviços de varrição e capinação, das sobras da coleta seletiva e dos serviços de saúde das unidades
municipais, de acordo com as normas técnicas aplicáveis e legislação pertinente, contemplando para
tanto, ainda, a implantação, operação, tratamento, controle tecnológico e manutenção do Centro de
Destinação, que deverá ser devidamente licenciado-e construído.por total conta e risco da futura
concessionária.

Ampard Legal: Leis Federais números 8.987/95,9.047/95 e 8.6'66/93 e Lei Municipal 2.133/96 e Lei

Orgânica do Município de Jaraguá do Sul.
"

'

, Considerando que:
'1- A destinação final dos resíduos sólidos gerados nas áreas urbanas e industriais é umaspecto que
'vem demandando cada vez mais o envolvimento de diferentes setores da sociedade para o

estabelecimento de um adequado ciclo produção-disposição final, tanto sob o ponto de vista técnico

quanto sócio-político. O desenvolvimento tecnológico e a experiência prática de profissionais de
diversas entidades públicas e empresas privadas têm permitido a introdução de soluções e técnicas
inovadoras para abreviar esta jornada com uma solução técnica e ambientalmente segura, a custos

competitivos, gerados pela implantação de Centros de Destinação/Aterro Sanitários, que fazem parte
integrante de qualquer modelo de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.

11- A questão da correta disposição final dos resíduos sóljdos em Jaraguá do Sul se arrasta há muitos

;anos, necessitando de uma solução definitiva, que satisfaça o interesse público e atenda as normas

técnicas aplicáveis e a legislação ambiental pertinente e que desonere o Município dos custos com

transbordo e de transporte domaterial para outros locais.

III - O Município de Jaraguá do Sul, tendo em vista Q objeto mencionado, decidiu delegar, Iíliediante
concessão, a execução dos serviços, com base nos estudos técnicos e jurídicos já realizados" pelo prazo
de vinte (20) anos, ficando a ca.rgo da concessionária a implantação, operação, tratamento,controle
tecnológico e manutençãodo Centro de Destinação nos anos subseqüentes, conforme determinam,1
normas ambientais.

'

'

" !
.... ,.

IV - O r�sultadopreliminar do censo realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro deGeografia e Estatística
- IBGE e segundo a estimativa da PMJS, registra-se 129.986(cento e vinte nove mil e novecentose

I I
oitenta e seis mil) habitantes, que representa um expressivo crescimento populacional na ordemde '

3,90% ao ano, comparado aos 2,27% do Estado-de Santa Catarina e aos 1.93% do Brasil. A repercuss�o I
desse incremento populacional sobre os serviços objeto dê) concessão deverá ser levada em considera�ao,

�
V - Pára atingir os objetivos de correta destinação, o empreendimento exigirá, àlém dos recursal

tecnológicos específicos, o desembolso de expressiva soma de recursos financeiros em curtoespa(O
de tempo, que, ante a falta desses, o Poder �blico aproveita a eficiência da gestão do setor privado,
formalizando uma parceria, transferindo os encargos decorrentes e, evitando assim, que outros programai (

'socíats.e de infra-estrutura sejam sacrificados.

VIII -lmpende registrar ainda que a modalidade de delegação proposta reflete a tendência crescente�a
associação de esforços entre o capital público e privado, que, rompendo o equivocadoe superadO

I

entendimento de que a concessão é um instituto de perfil único, evoluiu para as PPPs, forma ,e
assoéiaç�o ern que,�m um� de suas mod.alidades - concessão administrativa, admit: que a remunera;,:
dos serviços concedidos seja suportada Integralmente pelo poder concedente (Lei n.0.11.079/2004,
20, § 20).

'0
IX - Diante dessas razões, e tendo em vista que a execução dos Serviços pela iniciativa priv_adan:o
comprometerá a sua qualidade, posto que o instituto da concessão assegura ampla fiscaliZaça?,t�� í

pelo Poder concedente, como pelos usuários, a Adminlstração decidiu delegar a disposição fina l�i s

resíduos sólidos urbanos na forma permitida pelaConstituição Federal, pela Lei MunicipaI2.133/96, I

Orgânica e pelas Leis 8.987/95 e 9.074/95, mediante o devido processo de licitação.
'

-Assim, em atendimento ao que dispõe o art. 5° da Lei 8.987/95, faz-se publicar o presente Terl110,

contendo as justificativas que levaram a Administração a fazer essa opção.

Jaraguá do Sul, em 28 de julho de 2005.

MOACIR ANTONIO BERTOLDI
,

Prefeito Municipal
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r ráfego de caminhões perturba
moradores de área residencial
Movimento de

argas pesadas causa
segurança e

anos materiais

jARAGUÁ DO SUL - Moradores

HeinrlchAugust Lessmann,rua " . _

BairroJardimCentenano, �stao
nrlo prejudicados com o trafego
tenso de caminhões'na área, que
residencial.Apassagem constante

cargas pesadás que provoca

epidação - são dezenas de
,

ães todos os dias -, causou

chaduras em várias casas e as

ulaçães de água e esgoto estão

nificadas, Também há

upação com a segurança das

ças e grande irritação com a

luição sonora,
SaleteBittencourt,'quemora no

,

o há mais de 20 anos, contou

e antes as crianças brincavam na

, que tinha até jardim, "Aqui
de moramos era um lugar
qüilo, meus filhos se criaram

, cando na rua em frente de casa,
. hoje tudo mudou, não temos

rança, obarulho dos veículos é
emal, a rua está feia e mal
Idada, Alélu disso, até nossos

�ve�restão desvalorizados, com
a

I proble�a de rachaduras:', diz.
QlSO mais grave é o de Aurea
neira,moradora da rua há cerca

de 10 anos. Na sua casa, 'a garagem
corre risco de desabar, pois já está
com a estrutura abalada por causa
do. excesso. de trepidação, e a família

, já hão. usa o espaço. para guardar o.
carro. "Já pensou se isso caina cabeça
da gente? Não. tenho sossego, fico. _

muito. preocupada corn meus três
filhos", desabafa.

O morador Gerson Postai, que
procurou a imprensa para fazer a

denúncia, diz que há descaso. da
Prefeitura em resolver a questão. "Já
fizemos abaixo-assinados, nos

reunimos com eles, que nos

prometeram urna solução e não
resolveram nada", diz indignado,O
secretário. de Obras, Luís Fernando
Marcolla, garantiu que já estão
sendo. tomadas providências. "Hoje
mesmo. (ontem) será derrubada a

garagem que está co.m risco de
desabamento e vamos iniciar a

recuperação da tubulação. que está
danificada", De acordo. com ele, a

empresaWeg;destino damaioriados
caminhões que trafegam na rua, já
providenciou amudança de rotados .

-, veículos acima de 12 toneladas, que
já estão. entrando. na empresa por

outroportão. Essamedida, segundo.
Marcolla, diminui para 30% o.

volume de veículos pesados no. local.
No. entanto, o. secretário. não soube
dizer qual era o número de cami

nhões que passava pela rua. Quanto.
às rachaduras verificadas nos

imóveis, o secretário. disse que só um

RAP.HAEl GÜNTHER

Segundo morador, rachadura na calçada foi causada pela trepidação
estudotécnicopoderá comprovar se
foram causados pelo tráfego pesado.

A assessoria de imprensa:daWeg
informou que desde o. início. do. ano
os caminhões não usam mais a rua

para entrar no pátio. da empresa e

-

lnergia elétrica ficamais cara a partir de domingo
I�A REDA�ÃO - A AneeI A alta nas tarifas incidirá de

.

conseqüência de um processo. de
gencla Nacional de Energia forma diferenciada para os diversos redução. dos subsídios cruzados
Itrica) autorizou ontem um tipos de consumidores. Os usuários existentes no. setor.O reajuste das
"iuste médio 14,63% pa�a as ligados em baixa tensão. (residên-_ tarifas não. considera, no. entanto,

, I
daCelesc (SC). Os reajustes cias, por exemplo) terão. suas os impostos incidentes sobre a

r preliminares, pois foram contas de luz reajustadas em prestação do serviço, como ICMS,
[culados com base em uma 10,50%.Já as tarifas pagas pelas PIS e Cofins, calculados por fora.
tivadoIGP-M para omês de

'

indústrias ('f outros consumidores A Ceiesc atende 1,9 milhão de
0, e entrarão em vigor a partir ligados em alta tensão vão sofrer altas unidades consumidoras em 241
dOmingo, quando completam 12 que variam de 15,18% a 28,7%. municípios de Santa Catarina e um

s desde o último aumento. Essas diferenças de índices são ,90 Paraná,

'1'0 Patinho Feio" será apresentado amanhã
JARAGUÁ DO SUL - A peça "O

�o Feio",�do Gats, (Grupo
ticoTeatral Scaravello), será

�enad� amanhã, no Centro
tural. E a primeira peça teatralcidade selecionada pelo Sesi
"E° ,mCenaCatarina", projeto.

epnvllegia a diferença de

IIDdestações artísticas que têm
I ade rn
,

' as que estão fora do
tacome 'I ArCla , apresentação
amanh-a representa a

tU�id�de do grupo e o
n eC1mento de um trabalho
nvolVid
SI oporatoresdeJaraguáu ,Eles também foram
Itaque· d -Ó»Ó,

tiv lU'
o jun popular no

a
nlversitário de Teatrotacontec' '

'od
eu em Blumenau no

O
ode8a 16dejulho.

"

'

.el ill�srno espetáculo também
eCIAonado para o Festival deas '

I nlmadas de Jaraguá do'\qUe a

OSt
Contece de 10 a 13 de .

o, no C
Ilh- entro Cultural.
a,quem '

d7 rd am a não teve o
e Ver ,,�..1

"O P
'l-'VUe�onferir amagia

atinho Feio", numa

interpretação inovadora; que

prioriza a comunicação não verbal
e o talento. dos atores, que usam

apenas asmãos e sacolas plásticas
para oferecer ao público a

dimensão da arte.
"O Patinho Feio" é resultado de
um trabalho que .começou há
cerca de quatro anos, quando
aconteceu a primeira edição do
Festival. de Formas Animadas.
Uma experiência inovadora, onde
a comunicação não verbal foi
levada a sério pelasmãos dos atores
que formam o Gats. A peça conta

a triste história da mais famosa
fábula de Hans Christian
Andersen interpretada de uma

,

maneira nova, inusítadae criativa.
Usando. apenas as mãos e sacolas
de plástico, dessas usadas para

, colocar lixo, o grupo conseguiu
mostrar que a arte não tem limites
e que a imaginação é uma porta,
aberta. Mesmo se�do indicada

para crianças, a peça pode ser bem

aproveitada para pessoas de todas
as idades, porque o que vale é a

ARQUIYO/RAPHAEL GÜNTHER

Espetáculo é feito só com as mãos '

novidade da interpretação. A
apresentação de amanhã encerra
a turnê catarinense do grupo dentro
doprojeto "EmCenaCatarina",

Peça: O Patinho Feio
Onde: No Centro Cultural

Quando: Nesta quarta-feira, às
20 horas.

Preços: R$ 5,00 (inteira) ou R$
2,50 (meia)

que num prazo de 60 dias o portão'
que há no local será fechado. A

mudança de rota vai incluir, também-r
os funcionários, que não vão mais

utilizar a rua para chegarna empresa
com o fechamento deste portão.

l

Ontem, 12.008 alunos de pré a 8' série da rede municipal
voltaram às aulas, Na rede estadual são 10,691 alunos de 10 e 20

graus e 2 mil alunos dos supletivos. O estudante da 7' série, João
Vitor Scherer, que há quatro anos estuda no Colégio Estadual p�ofa
Valdete Inês Piazera Zindars, estava animado para voltar à sala de
aula e ansioso em ver pronta a quadra de esportes do colégio que
deve ser concluída neste semestre,

No sábado, dia 30, o prefeito Moacir Bertoldi inaugurou a última

etapa da pavimentação asfáltica na rua Rinaldo Bago, que liga o

centro ao bairro Ilha da Figueira" 6 trecho final compreende '800 '

metrps onde foram investidos R$ 340 mil, com recursos do;
município. De acordo com o prefeito, a próxima etapa será o

embelezamento 'do local, com a construção de passeios e

arborização, Membros da família Boqo participaram da solenidade.

Com a Desce.lralilação,
Joaçaba vai,abrigar

imponante laboratório.

Em breve, Joaçaba vai abrigar uma unidade macrorregional do
Laboratório Central do Estado, o Lacen. Com isso, importantes exames,
tomo do HIV, de hepatite e de análise de água, poderão ser realizados
de forma regionalizada, sem precisar ser encaminhados para a Capital.
A unidade do laboratório vai atender cerca de 50 municípios e boa parte
dos equipamentos já foi adquirida. Mais uma obra do Governo de Santa
Catarina. Mais um resultado da Descentralização,

Secretaria de
Estado da Saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
SECRETARIA DE GESTÃO

Jaraguá do Sul, 27 de Julho de 2005.

Prezado(a) SenhorIa),
Considerando o disposto no Parágrafo Único do artigo 48 da lei Complementar
n.O 101/2000 - lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a participação popular
e a realização de audiências públicas no processo de elaboração e discussão da

lei de Diretrizes Orçamentárias, Considerando que o Plano Plurianual 2006-

2009 já está elaborado, e que deste, caberá a Administração selecionar

programas e ações como prioridades para o a rio de 2006, no qual-a participação
da comunidade tem importância significativa neste projeto, e como parceiros
do Governo Municipal na execução das mesmas, vimos convidá-lo a participar
da Audiência Pública que tem como propósito selecionar as ações
governamentais da lei de Diretrizes Orçamentárias 2006.

DATA: 09 de Agosto de 2005 (Terça-feira)
HORÁRIO: 19:30 horas

lOCAL: CPL - CENTRO INTEGRADO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS

ENDEREÇO: Rua Donaldo Gehring, 175 Centro

Pauta da audiência:

1. Abertura

2. Apresentação Técnica dos Programas e Ações do PPA 2006-2009

3. Realização dos Trabalhos em Grupo
4. Conclusão dos trabalhos

Sua participação é muito importante para a nossa Administração, contamos
com você.

Atenciosamente,
Moacir Antônio Bertoldi

Prefeito Municipal

Falecimentos
Faleceu às 17:30h do dia 01108, o senhor Leopoldo Gutckert,
com idade dê71 anos.O velório foi realizadona Igreja daTrindade
e o sepultamento no cemitério de Bom Jesus.

Faleceu às 08:45h do dia 30107,0 senhor Lau Gotarde,com idade
69 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 07:00h do dia 30107, o senhor Alfonço Dalsochio,
com idade de 58 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila

l.enzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Amigos da Informação

••.
,

LABORATÓRIO JARAGUAENSE

.

DE ANÁLISES CliNICAS LTDA.:

371 0882 371 2322

CORREIO TV
Rapidez
Jorge Fernando vive sendo elogiado pelo elenco de "Alma Gêmea"

por ser um diretor ágil. Enquanto outras novelas da Globo são

gravadas além das 21 h, ele costuma ficar até as 19h.
Como as cenas estão sempre em dia, não há atrasos eraramente os

atores têm de trabalhar aos sábados.

Credibilidade
O Ibope fez uma pesquisa para a "Seleções" aferindo a credibilidade

de personalidades da TV. No ranking deis apresentadores mais

çonfiáveis estão Jô Soares, Ana Maria Braga, Pedro Bial, Serginho
Groisman e Silvio Santos. No de atares, Fernanda Montenegro,
Antônio Fagundes, Susana Vieira, Regina Duarte e Renata Sorrah.

Novo'reality'
Depois do programa para lançar um atleta, a Band prepara, em

parceria com a Ford Models e a "Caras.um rea/itypara descobrir uma

modelo de talento. A estréia está prevista para setembro, depois de
etapas eliminatórias em várias regiões do país. A vencedora

participará do concurso Supermodel, ano que vem, em Nova York.

Casal20
Mesmo com a condição de que não falariam sobre o romance que

vivem, Brad Pitt e Angelina Jolie fizeram elogios recíprocos nas

entrevistas exclusivas que deram ao programa Fantástico, da TV Globo,
exibido no domingo. Pitt afirmou ainda que gostaria de fazer um

filme no Brasil e mostrou-se bastante interessado em conheter o País.

"Ela é obstinada, inteligente e muito divertida';afirmou Pitt, sobre

Angelina Jolie. "Ele é inteligente, um grande ator e faz sempre as

escolhas certas" elogiou ela, que dividiu a cena com Pitt no filme Sr. e

Sra.Smith.

BOA VITÓRIA

Vitória por 4x1 deixa a.Malwee
bem próxima da classificação I

JULlMAR PIVATTO

.... Time jaraguaense
abriu nove pontos
de vantagem para
o Joinville

SÃO BERNARDO DO CAMPO/
}ARAGUÃ DO SUL - Com dois

jogos e duas vitórias fora de

casa,' a Malwee dá um

importante passo para a

classificação para a semifinal da

Liga Nacional. Depois de vencer
o Macaé por 2xl no sábado,
'ontem a equipe derrotou o São
Bernardo por 4xl, com gols de

Xoxo (2), Xande e Falcão.
Alexandre descontou para o

time paulista. A Malwee volta a

jogar no sábado, pelo Estadual,
contra o ConcÓrdia. Até o

momento a partida está
marcada para o Wolfgang
Weege, mas o local pode mudar.

Jogando em casa, o São
Bernardo .começou melhor e

abriu o placar aos 2'30". César
Paulo fez boa jogàda e tocou para

Alexandre, que chutou forte, sem
chances para Bagé. A reaçãCJ da
Malwee começou nos pés de
Xande ..Aos 6'40'\ ele, recebeu
passe de Valdin e empatou O jogo.

Três minutos depois, a virada:
Xoxo dá um belo passe para Falcão
marcar. Aos 14'30", é a vez de
Falcão retribuir o presente de

Xoxo, que fez 3xl.
No segundo tempo, a Malwee

voltou administrando o placar, e a
equipe de São Bernardo, quando
levava perigo aogol, esbarrava nas
defesas Ide Bagé, um dos

destaques da partida. O quarto gol
saiu mais uma vez depois de uma
troca de passes entre Falcão e'
Xoxo, que terminou com a

conclusão do camisa 10, fechando
o placar em 4xl.

Para o ala James, a vitória foi
importante porque a equipe voltou
a' jogar bem. "É b'om porque
tivemos mais erros do que acertos.
Estamos conscientes de que

precisamosmelhorar a cada dia".
A Malwee ainda' tem dois

jogadores brigando pela artilharia
da competição. Falcão é o líder
da competição com 17' gols,
seguido de perto de Valdin, que
marcou 15, vezes até agora.

voltar à ativa noSantosno clássico de

domingo comoCorinthkns.
Ronaldinho

I

ficou de fora na

convocação de hoje, pois terá de

cumprir suspensão contra oChile, no
dia4de setembro, pelasEliminatórias.
Pelomesmomotivo, o zagueiroRoque
Júnior tambémnão foichamado.

Veja. a listade convocados:Goleiros

"América"
Nas próximas cenas de "América.Sol e Tião voltam a se encontrar,
em Miami. O encontro será por acaso, quando o peão decide tomar .

uma bebida num bar e esbarra na imigrante, que está varrendo a

rua em frente ao estabelecimento. Inicialmente, os dois se tratam

com cordialidade, mas o clima esquenta quando Sol acusa Tião de

tê-Ia abandonado ao não aceitar viver com ela em Miami.Os dois

voltam a discutir e acabam se beijando. Ela diz que pode ser a

última oportunidade de ficarem juntos, mas o peão é taxativo, diz
está casado com Simone e não vai voltar atrás.

Xande fez o primeiro gol da vitória de ontem por 5xl

Parreira convoca os jogadores 'para jogo com a Croácia

Leilão
Luciano Huck não entende só de televisão. O apresentador do
"Caldeirão do Huck"convidou os amigos para um leilão em prol da
sua ONG "Instituto Criar de TV e Cinema': Entre os itens leiloados

estão: uma partida de golfe com Ronaldinho e tomar café da manhã
com a Xuxa. O evento vai acontecer no antigo terraço da "Das lu'; dia
30 de agosto, em São Paulo.

Humorístico
O Shaw do Tom de quinta-feira passada registrou excelentes

números no ranking de audiências do Ibope. 9 programa, que
contou com a presença do empresário e apresentador Roberto
Justus no quadro O Infeliz 2,'permaneceiJ por 8 minutos em

.

primeiro lugar. ,

Durante 25 minutos, o humorístico deixou a Globo em terceiro

lugar. O programa de domingo também registrou a excelente
, marca de 25% de share (sobre o número de televisores ligados). Foi
o maior share desde a estréia do Shaw do Tom, em 27 de setembro

do ano. passado. Na média geral, a Record registrou 13 pontos de

rnédja e '17 pontos de pico.

.: Dida (Milan) e Júlio César

(Internazionale): Laterais - Cafu

(Milan), Roberto Carlos (Real
Madrid), Cicinho (São Paulo) e

Gilberto (HerthaBerlim); Zagueiros
- Lúcio (Bayem deMunique), Juan
(Bayer Leverkusen}, Luisão

(Benfica) e Alex Rodrigo (PSV
Eindhoven); Meio-campistas:

.

Emerson (juventus), Gilberto).
(Arsenal), Zé Roberto (Bayem'
Munique), Kaká (MilanlJunID!
Pernambucano (Lvon), Ren�l,

(Sevilla), Ricardinho (Santos)ej&
Baptista (RealMadrid); Atacan' a
Ronaldo (Real Madrid); Adrii1

(Intemazionale) ; Rabinho (5_
RicardoOlivêira (Bétis).

DAREoAÇÃO-O técnicoCarlos
r' AlbertoParreira, daSeleçãoBrasileira,
convocouRabinho, confirmou avolta
de Ronaldo e tirou Ronaldinho do
amistoso do próximo dia 17, com a

Croácia, na. cidade croata de Splít,
Depois de ameaçar não chamar

Rabinho,o treinadordecidiu relacioná
lo para o amistoso após ver o atacante

Luciano
Szafir
o ator, que

. engordou 15

quilos para viver
um caminheiro
no filme Nossa
Senhora do

Caravaggio, que
estréia em

agosto, ainda não
voltou à sua
melhor forma,
mas já está

pronto pára
protagonizar um
psicopata no

filme americano -

Nightmare man,

que começa a ser

rodado dia 20, em
Los Angeles. Será
o primeiro filme
internacional de

para mais um

longa brasileiro -

Catarina, de
Plauto Cabral,
Mona Lasar e
Ricardo Zimmer,

j{
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É CAMPEÃO

PANORAMA

Atlético vence a Kiferro e
,.

'. .'

conquista o qUinto Varzeano

segundo a

rganização, cerca de

rts mil pessoas
�istiram a fi�al
IJ GvÁ DO SUL - o Atlético
ARA

d' '1'

't u no ommgo, o títu o
nqulS o, ,

2]'CampeonatoVarze�noRaul
�dir Rodrigues

- Trofeu Posto

,

e, O rubra-negro venceu a

i/erro por 3x2, na partida.
i utada no Estádio João

fcatto, e chegou ao quinto

tulo,empatando com a Kiferro.

émdeste ano, oAtlético venceu

1993,1994 e 2000 (quando se
,

avaAtlético Paranaense) e

002,Já a iÓferro venceu em 1995,

\111,1999,2001 e 2003,

'O presidente e capitão do

dérico, Hudo Maas, disse que a

;tacomeçou no [cãoMarcatto,
,

iu em carreata e terminou no
,

o Estrada Nova, onde fica a

edoclube, "Foi uma conquista
ruacional para o nosso bairro, que
fi três times e a gente chegou
", O dirigente e jogador
radeceu à torcida que

mpareceu no estádio. _

\ '
'

No jogo preliminar, a equipe
o Gesso Jaraguá venceu o

zzacoPnéus/Amizade por 3x2
ficou com Q troféu de terceiro

Atlético bateu a Kiferro (camisa branca) na decisão e conquistou o quinto título

lugar. Além deste troféu o time

também recebeu a premiação de
defesa 'menos vazada (14 gols

, sofridos) e de artilheiro: Clenílson

Aparecido da Rocha, com 14 gols,
ARozzaco Pneus ficou como troféu
de equipe disciplina e ganhou a

premiação de atleta destaque, que
foi paraDirceu Klaus.

araguá do Sul fica com a

inta colocação na Olesc
/

jARAGUÁ DO SUL - Terminou
o último sábado a 5a Olesc
(Olimpíada Estudantil de Santa
Catarina), e Jaraguá do Sul'
lenninou cou{ a quinta colocação

, com40 pontos, [oinville ficou
no título, com 144, seguindo de
lumenau (113,5), Itajaí (77) e

_riciúma (59),No ano passado, os
,
aguaenses terminaram com o

egundo lugar. Segundo o

cretário de Esporte, Cultura e

er,Jean Leutprecht, o objetivo
ra lerminar os três primeiroslocados,

.

,

"A '
,

matona das nossas equipesofreu um '

- ,a renovaçao multo
deemr I -

t'
e açao ao ano passado.

Icamos atI' d das e gran es equipes,uma cOmpetição que mostrou a

Uperioridade de [cinville '

e
umenau" dí, tsse o,secretário, que
estaseman 'a se reune para fazer

uma reunião de avaliação da

competição. "Como houve essa

renovação, a intenção é que, no

ano que vem, competindo em

casa, possamos ficar entre os três

melhores", comentou ele. No

quadro de medalhas, Jaraguá do
Sul ficou em quarto lugar, com 27

medalhas, sendo nove de ouro,

cinco de prata e três de bronze.
SCHROEDER - O futsal

masculino de Schroeder, vice
campeão no ano passado, terminou
a competição em terceiro lugar,
depois de vencer Florianópolis por
6x3. O técnico da equipe, Glauco
Behrens, comemorou o resultado
e a classificação antecipada para a

próxima edição. "Nosso time estava
muito bem fisicamente e teve um

crescimento durante a competição.
Este resultado trará umamotivação
maior para o Estadual".

, ,
'

Promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, com o

patrocínio da rede de PostosMime,
o Varzeano 2005 contou com a

participação de 30 equipes,
envolvendo 660 atletas e 30

dirigentes'num total de 88 partidas
em que foram assinalados 402 gols,
que corresponde a uma media de

4,56 por jogo. O campeonato
premiou o time campeão com um

boi de 15 arrobas, suínos de 100,80
'e 60 quilos para vice, terceiro e

quarto colocados, respecti
vamente, além de trofé�s e

medalhas aos tr[� 'primeiros+
classificados e troféu a quem ficou
na quarta posição.

Juventus perde jogo-treino
para o Atlético em Curitiba

'CURlTIBA!JARAGUÁ DO SUL -

O Juventus fez um jogo-treino com
o time B do Atléti�o-PR ontem,
no CT do Caju em Curitiba, e

perdeu por 2x1. O tricolor já vinha
de um resultado negativo, 11'0

último sábado, perdeu para o

Atlético Hermann Aichinger, em
Ibirama, pelo mesmo placar, na
abertura do returno do
Catarinense da SérieA2. Os gols
do time paranaense foram

marcados por André Rocha e

Marin. Marquinhos fez o gol do
. Juventus. Mas a assessoria do
clube de Curitiba informou que o
resultado ficou 2xO.

Segundo o preparador físico
Carlos Gamarra, a partida foi

válida, pois é importante para os

jogadores do tricolor enfrentar um
time experiente. ''Alguns jogadores
do time A também participaram
do jogo". Ele elogiou bastante o

preparo físico dos atletas,
ressaltando o trabalho. que a

equipe fez em Ilhota. "Eles

(jogadores) estão' correndo
bastante, com bastante força. O
que precisa agora é pegar mais

ritmo de jogo",
,

Gamarra disse também que
sente que o grupo precisa de mais
motivação e que uma vitória

poderia ser o ponto de partida para
recuperar a confiança, "No sábado
fizemos um jogo de igual pra igual
em Ibirama e a derrotamexeu com
os jogadores. O que precisa agora
é trabalhar o lado psicológico deles,
pois o grupo é bom e tem chances '

Gamarra: "time bem fisicamente"

de se destacar".
CATARINENSE - O tricolor

começou mal no returno da Série
A2 do Campeonato Catarinense.

,

O [uventus perdeu por 2xl para o
Atlético, que marcou comNêno
e Rildo. O gol tricolor foi do
estreante Dega.No domingo,mais
três jogos deram continuidade à 1"
rodada: Metropolitano 3x1

Chapecoense, São Bento 2x2

Lages e União Ox3 Brusque. Mais
dois jogos completam a rodada
amanhã: Joinville x Caxias e

Guarani xMarcílio Dias.
O Moleque Travesso volta a

campo no próximo dia 10, quarta
feira, para enfrentar o Joinville, às
20h30, no Estádio JoãoMarcatto.
A partida foi marcada para omeio

'

da semana' porque o adversário
tem compromisso pela Série C do

Campeonato Brasileiro:

LINHA DE FUNDO
I-----�

"

!
JULIMAR PIVATTO

c;

Futsal feminino
A Malwee pode ter um time na Liga de Futsal Feminino do ano

que vem. A,empresa comprou uma das franquias da competição,
, que foi lançada no mês de julho, Segundo o diretor de futebol,
Cacá Pavanello, a Malwee foi procurada pela coordenação da

Liga e achou interessante a proposta."Vamos procurar uma parceria
e investir no futsal feminino que vem crescendo muito, Mas o

time deve ser montado para disputar o campeonato somente no

ano que vem': Até o momento, oito equipes já confirmaram a

participação na Liga deste ano, e três delas são catarinenses:

Aprofu/Unesc, Kindermann (atual campeão da Taça Brasil) e

Popiolski.

,
"

'-,

" '

Para subir
o objetivo inicial da diretoria

do, Juventus parece estar

sendo cumprido a risca:
montar um time para subir

para a Série Aldo

Campeonato Catarinense.
Será difícil almejar um título
neste ano, até porque a

diretoria está com uma

proposta de não ter grandes
contratações, Fica a torcida

para que, se subir, alguém
invista para montar um time

competitivo para a Série A 1

no ano 'que vem. Jaraguá do
Sul merece um time

disputando títulos.

Fórmula 1
Rubens Barrichello ficou

, nervoso e criticou o

tricampeão mundial Nelson

Piquet no domingo.
Segundo Rubinho, foi o ex

piloto que divulgou à sua

transferência da Ferrari para
a BAR. Por enquanto, nem
ele, nem a Ferrari,
confirmam a negociação,
"Por que o Piquet veio com

essa história? Não seria

melhor ele se preocupar
com o filho dele, que, por
sinal, não está indo tão bem
na GP2?'; disparou Rubinho.

Morte
o jogador Daniel Acosta,
17 anos, morreu ontem,
depois de sofrer um
derrame cerebral no

dom,ingo, quando defendia
a equipe juvenil do
Paysandú Bela Vista, num
jogo da segunda' divisão
uruguaia, Ele pediu para

! ser substituído porque
estava com dores de

cabeça, mas desmaiou
antes mesmo de sair,

julimar@terra,com,br ,

Arena Jaraguá
Começou ontem o aterro

para a construção da Arena

Jaraguá, no terreno que fica
em frente ao 14° Batalhão da
Polícia Militar, no Bairro Vila
Lenzi. A previsão de

começarem as obras em

aqosto foi confirmada,
Vamos torcer para que, até
março, a construção esteja
pronta para receber o
Mundial 'Interclubes. e

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EFEITURA MUNICIj)AL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE'

TIPO: MENOR PREÇO
Modalidade Objeto Data da sessão/disputa
Pregão Presencial na 23/2005 - FMS Aquisição de veículos, 15/08/2005 - 14h

Preqáo Presencial n° 96/2005 Material de construção 12/08/2005 - 13:30h

REGIMENTO: Lei Federal n08.666/93,el nO 10.520/2002 e Decreto

Municipal nO 4.698/2002.-
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha,município de Jaraguá do Sul-Se, ou via

\

Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
- Jaraguá do Sul (SC), 29 de agosto de 2005.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Gestão

NATAÇÃO ADULlO
EINFANTlL

BQlJY sTEP

MUSCULAÇÃO
HIOROl(lI)$
POWERPOOI:

POWERJUMP
IMSSOTERAPIA
G.A.P.

Academias
'(;Qrpo &Mente
Para ftpa.r de bem COm a vida!,

AColp,o&Mente ,!
COMEMORA SEUS 5 ANOS

COM CASA NOVA!

I FITNESS CENTER I
o�@��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO - (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)
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Starnmtisch reunfumais de lO mil pessoas
,

I�' ,

J

'-'\"Comlssao

4rg�'hita90ra 'quer
ih:çl\líf'-éff��ta nó _

,

.> r��.:)'J:l_;' _,,';. .:

cále:jíjdáriQ estadual
-,','

.. '�-'---\'.' :�l, vr- ': .

.. '� JÂ�kGUÁ ;D0' Súi - A 3"

éáiçã�',ià'� Sta��Js2��toi r'�corde
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esperava o presidente de honra da

é;G�is!,ão; organizadora, Wander

Weege.
Participaram da Stammtisch

66 confrarias e outros 12 grupos
, tiveram que ficar de fora por falta
de espaço para montagem das
barracas. O major Rogério Luiz

Kuhmlen, que integra a comissão

organizadora, disse que há a

intenção de, no próximo ano,

ampliar-o espaço destinado à

festa, indo em direção à praça

Ângelo Piazera, onde podem ser

montadas de 80 a 90 barracas.
"Também queremos incluir o

, evento no calendário
comemorativo ao aniversário de

Jaraguá e no calendário estadual
para atrair turistas", iriformou.

Este ano a festa contou com a

presença do governador Luiz
Henrique da Silveira que,

.

juntamente com o prefeitoMoacir
Bertoldi e o industrial Wander

Weege, fez a abertura oficial do
evento. Luiz Henrique ficou
menos de duas horas em Jaraguá

do Sul, tempo suficiente para'
visitar todas' as barracas. Em
seguida,' voltou a [oinville para

cumprir outros compromissos.
Assim que chegou para ai

abertura da festa, o governador
avisou 'que não faria discurso

-porque o encontro não era "um
ato político" .

SOLIDARIEDADE - Os

organizadores do evento

confeccionaram camisetas com o

símbolo da festa, além de outros
souvenirs que foram
comercializados. Os recursos
obtidos com a venda desses
materiais será doado para a Oase

(Ordem Auxiliadora das
.

Senhoras Evangélicas) e para o

. Grupo de Promoção Humana da

Igreja Católica. Ainda não há um
levantamento da arrecadação,
mas um dos organizadores da
festa, empresano Moacir

Gonçalves, acredita que o valor
com a venda, dos souvenirs e

camisetas pode chegar a R$ 7 mil.
Cada um dos' 66 grupos

participantes doou ao fazer a

inscrição, duas cestas básicas,'
totalizando cerca de 800 quilos de
alimentos que serão entregues ao

Hospital e Maternidade São José.
O encerramento da festa

estava previsto para asCinco da
tarde, com liberação do trânsito a

partir das sete horas da noite.

Segundoinformou o presidente
da Fundação Cultural, Ariovaldo
dos Santos, o único problema
registrado foi o desrespeito ao

horário de finalização do evento

por parte de seis ou sete grupos,

gue estenderam a festa até perto
das nove da noite, impedindo'o
trabalho de limpeza do Calçadão .

"Mas, a comissão organizadora j1l: \

está pensando numa solução para
evitar que isso se repita nopróximo
ano", informou.

A comida também foi farta, afinal era preciso ter energia para gastar

_
A animação começou já no desfile de abertura da Stammtisch

o Calçadão da Marechal estava repleto de barracas
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