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Denúncia liga PT de se à empresa de Valério
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Futuro de Lula e do PT
I'

I Depois da vexaminosa

(não interessa se o desem

penho foi bom ou ruim, o fato
em si já é um vexame) apa

[riçâo ontem no Conselho de
IÉtica da Câmara o ex-ministro

ida Casa Civil, José Dirceu

j,selou de vez o futuro do
,Partido dos Trabalhadores.

j!Tamanho foi o mar de lama
, criado por Dirceu no co

Imando da chamada "Cama-
,

�lha dos Quatro" - que inclui
José Genoino, Delúbío Soares
e Silvio Pereira - que a esta

altura do campeonato são

poucos os que ainda apostam
que o partido e que próprio

presidente Lula possam dispu
j.ar as eleições de 2006
J

�entro de qualquer condição
,de "normalidade", por assim

dizer.
o Como é que um partido
�ue se acostumou a ser um

'partido grande, com um

'marketing caro e agressivo,
K .

com uma estrutura gtgan-
o'
tesca, vai se meter numa
'j

eleição majoritária em que
são necessários, milhões e

milhões reais para fazer um

presidente ou um governador?
A conta do PT, para sermos

práticos, começa com um

saldo- negativo que já não se

-sabe mais se é de R$ 72
milhões, de R$ 42 milhões, ou
sabe-se lá a conta que o pobre
ex-ministro e agora presidénte

fazem parte da máquina
administrativa. Isso agora está

proibido por lei. Para não dizer
que está tudo perdido, resta
o consolo ao PT de saber gue
a CUT e alguns movimentos

sociais, como MST, com as

burras cheias, permanecem
fiéis à estrela vermelha,
mesmo apesar de todas as

denúncias de corrupção e de

� Quem é que vai botar dinheiro na eleição
do PT sabendo que hoje isso passa pela
fiscalização de toda a sociedade brasileira?

do partido, Tarso Genro, anda
fazendo. E para continuar a

sermos práticos: quem é que
vai botar dinheiro na eleição
do PT sabendo que hoje isso

passa pela fiscalização de toda
a sociedade brasileira e na

frente pode se transformar
numa tremenda confusão?

O PT perdeu ainda uma

das suas maiores' fontes de
recurso: o chamado "dízimo",
cobrado de militantes que

FRASES

uma política econômica
,"internacionalis ta". 'Essas
entidades e movimentos

consideram que a perma
nência de Lula é fundamental

QUARTA-FEIRA,3 de agosto de 2005

que os brasileiros estão decep
cionados, porque acreditavam

que o PT seria exatamente a

única solução para aca:bar com

desmandos, com a corrupção,
'

com a centralização do poder,
com a coricentração de renda

(e os bancos nunca lucraram
como agora) e com a submis- ,

são ao capital internacional e
ao FMI. Foi tudo ao contrário.

Resta a imagem de tula" '

ainda imaculada (em termos).
Mas como reeleger um

presidente sem dinheiro?
Corno reeleger um presidente
sem um partido forte? Co�o
reeleger um presidente sem

alianças?
Por isso, é muito pertinente

o diálogo travado entre o ex

presidente da Petrobras José
Eduardo Dutra e um amigo na
praia de Ipanema, anteontem.
Perguntou o amigo: "E aí? Vai
ser candidato ao Senado por

Sergipe, em 2006?" .Resposta:
"Claro. Desde que haja PT
até lá ... "

., "Assumo a única e absoluta responsabilidade por esse ato. Fui induzido ao erro quando aceitei

'i� reéeber recursos destinados à campanha, sem a devida documentação que oficializasse a doação':
I '

�

,

, f

para isolar a direita e os

conservadores. Enfim: "ruim
com ele, pior sem ele".

Por enquanto, este editorial
só falou em dinheiro. E não em

imagem. Qual é a imagem do
PT para a população brasi
leira? As pesquisas apontam

",. [la deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL,ao renunciar ao mandato, tentando "esquentar" o dinheiro que recebeu do
PT e se habilitando a uma nova eleição ,e,m ?O_op.,� _, ,>' d, ,

- j: ..

I Fatos & Pessoas

sjornalistas semanifestam
�( N ., •

,;:e sao contra as renuncias

:lFlorianópolis - Mesmo que,a maior

'parte dos debates e eventos

"pro'movidos esta semana pela
,'Associação Catarinense de Imprensa
·Jkasa do J�rnaHsta) em comemoração0, ,

31ao "Dia da Imprensa Catarinense"

d�stejam focados no desenvolvimento

rida profissão é inegável que o assunto

:o/que domina as conversas de bastidores
(,é a sucessão de escândalos. Muitos dos

llque acompanharam as palestras dos

'representantes da Federação Nacional
�;dos Jornalistas, Associação Catarinense
ff'tle Rádio e TV, Associação Catarinense
::ide lmprensa e Sindicato dos Radialistas
_arrumaram desculpas para ir dar uma

i "esplada no depoimento do ex-ministro

i José Dirceu. É quase consenso entre os
I jornalistas: o caso é mais grave do que o,

"Coltorqate": o presidente Lula sabia do
mensalão e não tomou providências; o
"impeachment"só deve entrar na pauta
se houver provas contundentes contra

o presidente -da República. Jornalistas
também acham que uma providência
deveria s�r tomada para que os que
renunciam não possam se candidatar
ano que vem.

,

Fernando Bond

Símbolo da imprensa
o vice-presidente da Associação Brasileira
de lmprensa.jomalista Audálio Dantas,
estará amanhã em Florianópolis; para
prestigiar a posse da nova Diretoria da

Associação Catarinense de lrnprensa (Casa
do Jornalista). A cerimônia está prevista para
as oito da noite, no plenário da Assembléia

Legislativa do Estado.Ex-deputado federal e
. ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de
São Pa410, Audálio Dantas destacou-se nas

lutas em defesa da imprensa brasileira e

contratodo tipo de censura a partir do
histórico episódio da morte do jornalista
Vlad'imir Herzog, marco no processo de
abertura política no Brasil.

G'uaramirim-Maringá
A missão empresarial que a Aciag
(Associação Comercial e Industrial de

GuaramirimJ faz esta semana a Marlnqá,
Norte do Paraná, sai hoje às seis da tarde da
sede da entidade. O prefeito Mário Sérgio
Peixer também vai junto. Comandando a

comitiva, o presidente da Aciag, Orlando
Satler. Seguem também os ex-presidentes

'

Mário Glasenapp e Adriano
Zimmermann, o presidente da Câmara de

Vereadores, Marcos Mannes, os vereadores
Luiz Antônio Chiodini, Maria Lúcia, da
Silva Richard e João Denis Vick; os
secretários de Desenvolvimento Econômico,
Maurici Zailghelini, da Agricultura, Lauro
Frõhlich, do Planejamento, Valério
Verbinem e da Administração e Finanças,
Jair Tomeiin.

I
Entendendo a Lei
Representantes do Legislativo de todo o

Estado se reúnem a partir de amanhã em

Florianópolis para o 50 Seminário do

Programa Interlegis da Região Sul. O

programa oferece suporto técnico e

legislativo para assembléia e câmaras de
todo o País, através do computador. A
coordenadora do evento, Dalva Dutra,
informa que cerca de 400 pessoas já fizeram
suas inscrições por meio do 'Portal Interlegis.

seAlfabetizada
Dos 25 mil alunos acima de 15 anos que
participaram das primeiras turmas do
programa coordenado pela Secretaria de
Estado da Educação, 17 mil pretendem
cóntinuar os estudos. A informação é da

gerente de Educação de Jovens e Adultos da

Secretaria, Elisabete Paixão, que faz um apelo
para que os interessados em participar das -

novas turmas de alfabetização procurem os

Cejas até o dia 8 de agosto, segunda-feira.

Modelosde parceria
o convite para que a missão de Guaramirim
fosse ao Norte do Paraná veio do presidente
da Associação Comercial e Industrial de .

Maringá, Jéferson Nogarolli, que palestrou
na solenidadedos 27 anos da Aciag. A
viagem é para conhecer o exemplo de'
gestão implantado em Maringá, que adota
ações empreendedoras e propõe um novo

modelo de desenvolvimento sócio-

econômico, através de mobilização e

construção de parcerias. fbond@ibest.com.br
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Universidade se faz
com parcerIas

Recentemente, quando o Conselho Estadual de Ed .

aprovou' a renovação do credenciamento do taçao
Universitário de Jaraguá do Sul, r'ecebemos d'

entro
'f - '1 d lVersamarurestaçoes estu�u an o para que � nossa Unerj, efetivame

I

caminhasse rumo a sua transformaçao em universidad nte,
e,

Nada poderia ser mais motivador para a equipe uh', , f d d
'

da Insti -

id 1
q e °leesta a ren\e os esnnos a nstrtuiçao 1 ea izada pda a�Elemar Scheid, do que o reconhecimento público de que

P re

,

do um oroi
, estamo,

construm 0 um projeto que pertence a comunidade,
'

Da semente plantada em agosto de 1973; com a cria' j

F d - Ed
'

1 J' .

. ,çao ua
un açao ucaciona araguaense, que germinou em 2000

f - C U' "�o COm
a sua transrorrnaçao em entro mversrtano, vemos ho'.

. ��
orgulho, que um sonho somente se materializa quando há

'

desprendimento e perseverança. '

Mas, de outro lado, também é verdade que nada seriapo '

ISilVe
sem o comprometimento daqueles que, de certa forma atu

,

' aram
como propulsores daqUIlo que nasceu como projeto de vida �e
um educador, acompanhado de abnegados que ousaramdesafi
as dificuldades de quase 30 anos atrás.

,ai I

É esse mesmo sentimento que partilhamos com a socieda�e I
atual. O de que aUnerj é o que é porque sempre esteve ca[ça�alem metas claras, transparentes, acima de tudo realistas.

Não é nenhum exagero dizer que nossa inspiração sempre]esteve fundamentada e continuará tendo como motivação o

exem1210 da nossa comunidade. Todos os nossos passos foram Iplanejados porque contaram com a participação de parceiras que; ,(
nunca nos faltaram. Falamo�, respeitosamente, da orientação que

'

sempre buscamos naqueles que, a cada dia, projetamJaraguá�o, 'ISul comocentro de excelência pela sua cultura empreendedora e'
I

socialmente responsável. .

É assim que estruturamos nossas graduações, as ativid;des�e'
especialização, os programas de extensão e as relações inter:
institucionais, os convênios no exterior, a participação em

projetos fora do campus, sempre voltados à premissa �o
compromisso que a Unerj tem com as entidades de classe, como
poder público e a iniciativa privada.

Continuaremos dando nossa contrapartida oferecendo um: c

ensino superior com a qualidade que a cidade e a região merecea'
forman'd'o profissionais e cidadãos comprometidos com um projeto, (

de desenvolvimento sustentado na qualidade de vida.
Mas só alcançaremos essa condição se essa parceria contima c

sendo de fato verdadeira e. autêntica, em todos os momentsr

para que a Unerj antes de ser universidade se torne de fato de" r

direito patrimônio de todos. I
I

Carla Schreiner, reitora do Centro Universitário de Jaraguá ao

Sul - Unerj

I c

'Desordem e' retrocesso

A inspiração positivista influenciou a inserção, em nOlsa

Bandeira,' da frase "ordem e progresso". As idéias de AuguslO
Comte fomentaram a Campanha da Abolição da Escravatura e,;,

principalmente, empurraram os republícaaos liderados por Rui'

Barbosa � Benjamin Constant, expressões do civil e do militar, ao s

apogeu do Império e à espada de Deodoro em prol da República'
Um século e alguns anos depois o Brasil viu chegar ao poder, pela c

força do voto, idéias ultrapassadas de um socialismo romântico I

capenga, incapaz de conviver com a economia de mercado ea,

globalização. Na práxis a teoria é outra, dizem os mestresJa c

realidade. O Partido dos Trabalhadores que chegou ao poder por,
conta e risco do mérito carismático de Lula (pois somente agoro'

c

nos deparamos, arrepiados, com o seu lado administrativO e

gerencial), não soube fazer a lição da casa. E se corrompeu"

seriamente. Enterrou-se na lama que apregoava combater sem

tréguas. Que engodo!
'

A d d 1, , '

m patam31, esor em na estrutura po ítica nunca anngiu u
'Ja:

tão aviltante. Após o desmonte da máquina pública patrOC1;al•
por FHC - estrutura e funcionalismo militar e civil estrOpla o

n

está estampada nas d.enúncias e provas à luz do dia, a surpreenddenl:d 11' Po ere,
forma' PT de governar o país. A independência os res

) A'
passou a inexistir (o vínculo Executivo e Legislativo é nefas�oi;�
manutenção do "status quo" de privilégio à castabanc�roJt
financeira nunca foi tão fomentada. A impiedosa tnbutaçal 'e.

"1 'adaca�classe trabalhadora e, principalmente, a já desprívi egt em
média, coloca o Brasil na liderança mundial,da derrama s

�l' B
precedentes. A Dinamarca, campeã dos tributos, ofereceo�i:JI

'

de melhor para o cidadão. E o Brasil, o que oferece? No dia a

OIÔ
- id dã - 'd

- de não verm
nossas constataçoes Cl a as, nao so a ecepçao

to básic�'
retorno de nosso esforço em estradas, saúde, saneamen aUtie,
empregos, renda.e atendimento digno. Vemos a deso,demP

une3
e o retrocesso da dignidade. �ossa bandeira e nossosva[oresD
foram tão castigados.

Santa
Silvio Luzarde. bacharel em Direito e professor em I'

Catarina - luzardo@linhalivre.net )

. arpo tI 'u
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de �ireitO�
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva � (Omo�
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, be

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Mistério�
'a de Jair Alexandre d� Samae

Asal� Àutônomo de Agua e

(servr no mínimo, estranha. Disse
fSgot� ep'arque não concordou com

qUe saiU . d
..

d 'são do prefeito, mas a rnrtru
uma eCl o

ode voltar,que �e existia a necessidade de se

ora,
por alguns dias,"para

resolver
ausentar , '. _

'I' "

I as na instltulçao evange rca.
Prob em , -

. ecisaria pedir exoneraçao,
nao pr .. '

O afastamento tempararia.
apenas o

, bom que se revelasse ,os
Seria ,

d
'

d deiros motivos, evitan o o Jogo
ver a

de eSGonde-esFonde.

� Aliás
Jaraguá do Sul também é rota dos
motoristas com destino a Blumenau
e região que vêm do norte do Estado.
Mais do que um desvio é preciso um

anel viário na cidade para se evitar o

fluxo de veículos, principalmente de
caminhões pesados e ônibus, pelas
ruas principais.
Está na hora de se discutir a

necessidade de apontar alternativas
para esses problemas. Até porque;
se continuar levando com a barriga,
no futuro, as coisas vão. piorar e

muito. 'A tendência é o trânsito
aumentar.

� Gato
Já que a Câmarâ de Guaramirim está

empenhada em investigar as possíveis
irregularidades na Prefeitura e no

Hospital Santo, Antônio, poderia,
aproveitar para apurar as denúncias de
desvio de energia elétrica por um
vereador. Coisa. que não foi adiante

graças ao espírito de corpo e à

indiferença geral.
É uma denúncia grave que, se

comprovada, além da cassação do

mandato, exigirá uma ação judicial. A
Celesc tem a obrigação de esclarecer o
caso. Houve ou não o gato? Onde foi?

órgão.

� Medidas
Na opinião do vereador de Corupá,
Hermann Suesenbach (PMDBl, os

pontos críticos da BR-280 estão na

passagem urbana por Jaraguá do Sul e
na serra entre o município e São Bento
do Sul.
"A duplicação da rodovia é importante,
mas é preciso dar prioridade a, esses

gargalos'; diz, lembrando que todo o

tráfego de veículos é obrigado a passar
pelo centro de Jaraguá do Sul

complicando ainda moais o trânsito,
Suesenbach sugere a análise de um
desvio da cidade.

MENSALÃO CHEGA AO ESTADO

I Dionei cobra explicação sobre

j :repasse feito ao Diretório do PT
o

0,1 CAROLINA TOMASELLI
el ;....-

Di � Segundo a
e

denúncia, o PT'de Santa
el Catarina teria recebido

o :R� 550 mil da SMP&B

FLORIANÓPOLIS O
, deputado estadual Dionei dao'

1,: Silva (PT) disse ontem que vai

D. cobrardo{d,irigentes estaduais,
do partido urna resposta sobre

o

[ o destino do dinheiro que o

Diretório estadual do PT teria

e'l recebido de uma das empresas
" deMarcas Valéria, acusado de

ser o operador do mensalão. Na
segunda.feira, em depoimento
à Polícia Federal, a diretora

II financeira da S!vÍP&B - uma

I das empresas do publicitário-,
Simone Vasconcelos, disse que
o PT catarinense recebeu R$
ííOmil da SMP&B.
Simone entregou à Polícia

," rederal uma lista de 31 nomes'
li' na qual estão descriminados
J sacadores e beneficiários de R$
I 55,8 milhões, retirados das
a Contas de Marcos Valéria.

: Apesar de in t e g r ar a
Executiva estadual do partido
cO,mo segundo vice-presidente,
DlOnei afirmou não ter
conh' "

I ,eClmento sobre o repasse,
ate por integrar o Campo

I' MaJ'o'"
.
ntano, enquanto que a

dueção estadual é da outra ala
I do PT aA '

1 - df E' r trc u açao e

squerda, "Sou de uma força
minoritária no Estado e nas
reuniões da Executiva este

assunto nunca foi discutido",
garantiu.

O deputado também disse
que iria participar da reunião
da Executiva estadual,
marcada para o final da tarde
de ontem, e que iria "cobrar da

direção uma explicação sobre
isso". "É até estranha a

denúncia, porque a direção
e s ta dual sempre cobrou a

direção nacional do PT pela
falta de transparência. Mas se

.for verdadeira, é porque eles

.realmente acabaram fazendo",
completou.

O presidente estadual do
Partido dos Trabalhadores, Milton

I

Mendes, também disse ontem

ter sido surpreendido com a

denúncia. Ele afirmou que

ninguém do diretório estadual
conhece o empresário nem a

diretora financeira' da

SMP&B, Simone Vasconcelos.
"Posso assegurar que nós não

conhecíamos Simone nem

Marcos Valéria, mas vamos

verificar se alguém usou o

nome do diretório. Ou' se as

anotações de dona Simone são

verdadeiras", disse Mendes em

entrevista à CBN/Diário.
Simone Vasconcelos é uma

das maiores sacadoras das
contas da SMP&B e hoje deve

depor na CPI Mista dos
Correios.

Além' de Santa Catarina,
teriam sido beneficiados os

diretórios do Rio Grande do Sul

(com R$ 1,2 milhão), São

Paulo, Rio de Janeiro e o

Distrito Federal.

Di<?nei: "Vou cobrar da direção. do partido uma explicação"

* Sócia do publicitário Duda Mendonça
** Irmão do ex-presidente do PT José Genoino
***Tesoureiro informal do PTB
**** Presidente do PTB que morreu em acidente aéreo
***** Secretário-executivo do ministro Ciro Gomes (lnteqraçáo Nacional)

Dirceu nega denúncias e Jefferson envolve o presidente
I DA RE

Ro DAÇÃO - O .deputadoberto Jefferson (PTB-RJ)envolve 1
Pr'd

u pe a primeira vez o
eSI ent L .

Sij
e UIZ Inácio Lula da

vanasne '
-

dSe gOClaçoes e cargo.
r gundo leffF Ilerson, o acordo de

urnas fo'
pres'd

1 tratado na antesala do
I ent .,

"O e, no PaláCio do Planalto.
assunt f, . '

VOs
o OI tratado entre mim,sa exc l' .

'Valf id
e encía, o ministro

fI o

OUVindo" e, o presidente Lula
I �te

' disse ele, durante sua
[\Ien -

Dir çao no depoimento de
ceunoC 1

'

r,. onse ho de Etica da:
"<IIfIara,
Jeffers d'On ISse que Dirceu

nega os fatos, mas que está

mentido. Ele acusou ainda Dirceu,
que assumiu omandato parlamen
tar de aproximar L�la da Portugal
Telecom e depois autorizou que o
PTB mandasse emissários'. para
Portugal para tratar com a empresa a

negociação para a liberação do
dinheiro. "Vossa excelência nos libe
rou paramandar'emissários para que
negociássemos um acordo pusesse
em dia as contas do PT e do PTB;"

Dirceu negou as acusações.
"Não é verdade, o senhor está
mentindo", disse o ex-ministro,
acrescentando que foi grave

envolver o presidente Lula.
Depoimento - O deputado

federal e ex-ministrojosé Dirceu

(PT-SP) negou ter conversado
sobre o suposto "mensalão" com o .

deputado Roberto.jefferson (PTB
RJ), conforme relato do

parlamentar fluminense. Disse
ainda que não há denúncias de,

corrupção contra ele. "O deputado
Robert� Jefferson teve todas as

oportunidades de denunciar o

mensalão. Ele teve quando o

deputadoMiro Teixeira (PT-R]) o'
convidou (a denunciar o suposto
esquema), quando a Corregedoria

da Câmara abriu um proce
dimento, poderia ter ido ao

Plenário. Mas ele quer transferir a
prevaricação dele para nós, para

. mim. Não transfira paramim e pata
outros aquilo que era

responsabilidade dele e não

minha", disse Dirceu.O ex-ministro

.

da CasaCivil disse ainda que antes
das denúncias feitas por Jefferson
não sabia da existência do
"mensalão". "Tinha notícías da

compra de votos na época da

reeleição (do presidente Fernando
Henrique Cardoso)e depois nas

entrevistas de Roberto Jefferson."

� Seminário
Procuradoria da República em Santa
Catarina promove, na próxima terça-feira.
dia 9, no auditório do'Tribunal de Contas

doEstado. em Florianópolis, o 10 Seminário. .,

Ministério Público para Jornalistas. �)

.As inscrições, gratuitas, e podem ser feitas [1
até sexta-feira, pelo site 1
www.prsc.mpf.gov.br. Os participantes'
receberão certificado da Escola Superior

'

do Ministério Público e o manual "Por �
dentro do MPF" voltado aos jornalistas, :l
contendo as principais leis utilizadas pelo r

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br i1

n

JairAlexandre decide até quinta �
posição com relação ao governo

"

}ARAGUÁ DO SUL - O ex

diretor do Samae (Serviço
Autônomo de Águas e

Saneamento), Jair Alexandre,
informou que até amanhã vai

tomar uma decisão com relação à

administração municipal. Na
sexta-feira, ele pediu a exoneração
do cargo alegando não concordar
com "uma decisão do prefeito". A
vice-prefeita Rosemeire VaseL

(PTB) assumiu interinamente a

diretoria do Samae.
Presidente do Diretório

Municipal d(') PTB, Alexandre
.

disse ontem que vai se reunir com
um grupo de pessoas que integram
aExecutiva do partido para decidir
se voltará a integrar a equipe de

governo do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) ou se vai se afastar
da administração municipal. Ele

)

)

preferiu ainda não revelar os

motivos que o levaram a deixar-i
direção da·autarquia. "Você de�
perguntar ao prefeito, afinal, foi ele
que assinou aminhaexoneração'',
declarou.

Na segunda-feira, o prefeito
disse esperar que Alexandre
"resolva os problemas" e, era

nenhum momento, citou que �
:
motivo da saída tenha sido algu��
decisão tomada por ele. O prefeitO
atribuiu a exoneração dJe
Alexandre por causa de

"problemas" relacionados à Igrej'à
Evangélica Quadrangular, ondé
Alexandre é bispo. "Eu, eq
princípio, gostaria que ele (jaí]
Alexandre) não saísse, porque elJ
, '

M I
e um parceuo nosso. as

compreendo seu afastamento"l
resumiu. I

, !

Aprovado em primeira votação-
. .

projeto que remaneJa recursos
}ARAGUÁ DO SUL - Na

primeira sessão depois do recesso

parlamentar, a Câmara de
Vereadores aprovou, em primeira
votação, o projeto de lei do
Executivo que remaneja recursos
do orçamento da Câmara e da

construção de áreas de lazer e

parques infantis domunicípio, No
valor total de R$ 48mil, o remane
jamento visa "atender o empe
nhamento de despesas com ações
nas áreas de cultura e esportes".

'O projeto recebeu seis votos

favoráveis e quatro contrários, dos
vereadores Dieter Janssen (PP),
Carione Pavanello (PFL), Rudolfo

\ Gesser (PP) e Eugênio Garcia

(PSDB). [anssen justificou na

tribuna o voto contrário alegando
discordar serem retirados R$ 29Smil
destinados à construção de áreas de
lazer para pagar despesas da

Secretaria deCultura, Esporte e Lazer.
"No meu entendimento esse valor
deveria ter vindo de outra conta, j�
que as áreas de lazer são uma das

principais reivindicações da
comunidade", disse.

Para o vereador Carione
Pavanello; as áreas de lazer precisam
de manutenção e a comunidade
valoriza muito o espaço,
ptincipalmente nos finais de semana,
O presidente da Câmara, Ronaldo
Raulino (PL) afirmou que em60 díàs
serão remanejados recursos do

orçamento do Legislativo pata
construção de dez áreas de 'lazer.e
umcampo de futebolnoBairroSanto
Antônio.OvereadorEugênioGarcia
sugeriu que os recursos econ<;>
mizados peloExecutivo, segundo ele
de R$ 700 mil por mês, sejam
remanejados para as pastas que
precisam.

EDUCAÇÃO MARISTA
PASSO A PASSO COMVOCÊ'

COLÉGIO MARISTA
'�Jfii.i;iii.i

.

Educação Infantil ao Ensino Médio

Tradição e modernidadena formaçãode
,uma nova geração.
www.marista-jaragua.com.br

3710313
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Você já deu uma passada pelo site
doMinistério do Desenvolvimento?
Nos anos 60, o jornalista Sérgio Porto (escrevendo sob o pseudônimo de Stanislaw
Ponte Preta) lançou os livros "FEBEAPA - Festival de Besteiras que Assola o País -

Volume 1 e 2.Tornou-os antológicos e históricos, por recorrer ao humor para contar
sobre os descalabros da política brasileira de então.

Atualmente, não apenas o humor funciona como uma vá.lvula de escape dos
escândalos políticos recentes, mas � cidadão brasileiro pode recorrer a qualquer
meio de comunicação para entender o que está sendo chamado de "Quanta
Lameira': Por outro ladocomo você empresário, acadêmico ou profissional de
comércio exterior não poderá pagar seus impostos (que sãomuitos), se focar apenas
a crise do momento.

-'

Também não modificará a política comercial de sua empresa ou fará uma melhor

adaptação de produto para determinado mercado. Assim, entre uma abertura e

outra de páginas ria Internet para entender as renúncias coletivas ou a confissão
de estelionato público, entre no site do Ministério do Desenvolvimento

(www.desenvolvimento.gov.br);
Procurando Apoio pará a Sua Empresa? - no canto direito 'inferior do site há um
índice bastante bom e que pode ser baixado eletronicamente.sobre Instrumentos
de Apoio para o Setor Produtívo.Okayokay, nada é de graça e há a contrapartida da
sua empresa no processo. Mas antes de pagar R$ 750 num curso de capacitação,
repasse este material ou o leia, para entender o global sobre o comércio exterior
brasileiro e' os 'instrumentos existentes.
Precisa aprender um pouco mais sobre Exportação - no canto direito superior
há as cartilhas simples do Aprendendo a Exportar, que se constitui nuni passo a

passo importante, acrescidos de um simulador do Sistema de Comércio Exterior
Siscomex e de um simulador de preços para exportação. São ferramentas simples,
mas que auxiliam muito a sua empresa a visualizar as possibilidades gerais.
Quer saber se o seu produto tem competitividade para exportar? - na parte
intermediária do menu à esquerda do site, você poderá consultar o RadarComercial
e o Alice Web, que conjuntamente fornecem estatísticas sobre o comércio
exterior brasileiro, focando-o para as necessidades de sua empresa, a partir dos seis
primeiros dígitos do código fi;cal do produto, em um universo de mais de quase
50 países, abrangendo 90% do comércio internacional.
Há novidades para a minha empresa? -ma área central do site, o internauta

poderá consultar diretamente o que está ocorrendo na área de comércio
internacional. Poderá, por exemplo, verificar a situação do Regime Especial, das
novas mediadas cambiais, que aumentam a eficiência das operações e também as

missões oficiais do governei brasileiro 'ao exterior.
Fica a forte dica para que você entre no site do MDIC etire algumas de suas dúvidas
lá. Certamente, não será apenas lendo que a sua empresa estará apta a exportar.
Mas será assim que você poderá tomarmelhores decisões, baseado em informação
sólida. Se na política legislativa não temos sido muito feliz, ao menos na política
econômica há bons técnicos e dados. Não reconhecer isto, seria um imenso erro.

Furlan fecha parceria com Centro Brasileiro de Relações Internacionais
O Ministro Luiz Fernando Furlan, do MDIC, e o presidente do Centro Brasileiro de

Relações Internacionais (CEBRI), José Botafogo Gonçalves, assinaram em 29/7
último, um acordo de cooperação entre as duas instituições. Esta parceria buscará

uni trabalho conjunto na promoção e desenvolvimento. de' temas internacionais

ligados ao_Brasil. Este Protocolo será publicado no Diário Oficial nos próximos dias.
Entre os pontos acertados no acordo está a realização 'de estudos, pesquisas,
seminários e debates ligados ao assunto, como o aprofundamento do Mercosul,
pqr exemplo. Já na próxima semana, técnicos das duas instituições se reunirão para
dar início aos trabalhos.

Br�sileiros e Argentinos:' chega-se a acordo sobre vinhos

R$resentantes do governo e vinicultores de Brasil e Argentina reuniram-se em,

São Paulo, onde elaboraram uni protocolo de entendimento para o setor. Dentre os
.

pqntos, definiu-se que o vinho argentino, nos próximos seis meses, entrará no país
com um preço mínimo de US$ 8 dólares por caixa com 12 garrafas de 750 mi cada.
Nêsse período, o Brasil traçará um perfil desse setor, visando o seu desenvolvimento

injerno. Outro consenso entre brasileiros e argentinos foi a continuidade do

combate ao contrabando e a implementação de um Comitê de Monitoramento,
fotmado por representantes da iniciativa privada dos dois países.
Pode parecer difícil, ou complicado, ou desnecessário. Mas a política comercial
externa é como a interna. Há pontos de debate, consenso e competitividade que

n�b podeni ser desconsiderados. Ceder um pouco, de ambos os lados, oxigena as

negociações e as torna mais produtivas.

R�ndal Gomes é Mestre em Administração de Empresas, professor de Comércio

E,(terior e Sistemas de Informação e diretor-executivo da CAMBRA - Câmara de

Nfgócios Internacionais.' .

e-tnail: randal@portalcambra.com.br

Nota de Agradecimento e

Convite Para Missa de 70 Dia

Os. familiares de
AFONSODALSOCHIO,

" ainda profundamente
consternados com seu falecimento,
ocorrldono último dia 30 dejulho, com
a(idade de 58 anos, agradece à todos que
ehviaram flores, coroas e o acompa
nharam à sua última morada. Convidam à todos para a

nhiss� de 70 Dia.que será celebrada no próximo dia 06 de
a�osto, na ParóquiaSão Francisco de Assis, às 19.horas.

�
A Família Enlutcida.

,
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PRIORIDADES

Participação da comunidade
fortalece as associações

.... Moradores do

Baependi reclamam.
há seis anos, do lixo,

depositado ,na ponte

JARAGUÁ DO SUL - Em Jaraguá
do Sul, 35 dos 38 bairros da cidade
têm Associações de Moradores

organizadas e com ó objetivo de

'representar o interesse da maioria.
A Ujan '(União Jaraguaense de

Associações de Moradores) é o

órgão que representa todas as

associações: O presidente é o

'Justino da Luz que também

responde pelo bairro EstradaNova;
O Correio do Povo está

recebendo todos os presidentes
para saber quais são as principais
reivindicações da comunidade.

Sérgio Pacheco é o presidente,
da associação da Tua Martins e diz

que o ptincipal problema é a falta de

pavimentação "faz oito anos que .o

bairro não recebe pavimentação",
conta. Outra prioridade é

implementar o Programa Saúde da

Família, no qual os agentes de saúde
fazem visitas domiciliares e orientam

apopulação.Pacheco diz que um dos

problemas das associações é que
muitos presidentes têm outros

objetivos e usam a entidade para

aparecer: "as associações têm se

o lixo acumulado na Ponte Baependi é um dos principais problemas, segundo a Associação dos Moradore,'
tomado um aporte político".A falta .atendídas deve ser por isso que a VilmarDelagroloépresidenteila

I

de participação também faz comque comunidade deixou de participar". Associação do Santa Luzia e eStá na
as associações percam a força: "Hoje Os moradores reclamam há pelo ,quarta gestão, As reuniões para fazer
as decisões são tomadas a partir do menos seis anos do lixo colocado o levantamento de prioridades são
interesse de meia dúzia porque a embaixo da Ponte Baependi, mas mensais.Entre elasestâo: aconstrulàl
coletividadenão participa". até agora nenhuma providência deuma creche com capacidade para

,

Um exemplo claro da falta de' foi tomada. "A Prefeitura atendermais alunos, apavimentalàl
participação acontece no bairro, prometeu cercar as pontes, vamos 'n.o acesso.ao bairro, a legalizaçãodCi
Baependi, o presidente, Max ver se vai cumprir".No local, vivem loteamentos irregulares, saneamento
Hiendlmayer conta que há mais pelo menos duas famÍlias. A básico e a consttuçãode uma área de,

J C
de um âno emeio a associação não construção de um terminal, lazer. O bairro tem cerca de l.S()\ rconsegue fazer uma reunião e rodoviário e do esgoto por via-das moradores e sofre com a falta de
'quando faz ninguém aparece. ''As calçadas também são ,antigas linhas telefônicas e a iluminação,
reivindicações nunca foram ,prioridades. públícadeficiente.

, '\

Humberto Pracli pode ser o primeiro dcscrnbargador da cid�de'
JARA�UÁ DO Sul - Os 39

.çlesembargadores do Tribunal
de Justiça do Estado vão decidir

hoje, entre seis indicados da
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil), três nomes para
concorrer ao cargo de

desembargador. Um dos nome�
, da lista é O advogado jara
guaense Humberto Pradi. O

processo de seleção é longo', e

só termina com a indicação de
um nome pelo governador do"

Estado, Luiz Henrique da
Silveira.

A escolha. começou com
uma lista com 19 nomes, que
foram sabatinados por membros
da OAB. Destes 19, apenas seis

passaram para a lista enviada

para o Tribunal de Justiça. "Um
dos três poderes de uma

sociedade organizada é a

Justiça. Ele (o desembargador)
é um representante da socieda
de junto ao Tribunal de [usti-

ça", explicou o advogado Paulo

Mattos, que' está ajudando na

"eleição" de Humberto Pradi.
"O Humberto é um advogado
combativo, atuante e com

prestígio. Acredito que ele
tenha chances de ser escolhido
pelo governador", disse o amigo
e colega. Hoje, os desem

bargadores escolhem três nomes

,

entre os seis indicados e depois
o governador do Estado nomeia
o desembargador.

Justiça suspende cobrança de taxa 'mensal na telefonia fixa
BRASÍLIA - A Justiça Federal

de Brasília suspendeu ontem,

por meio de liminar, a cobrança
da' assinatura básica mensal da
telefonia fixa, que hoje custa

cerca de R$ 40,00. A decisão
torrí'a:da pelo juiz substituto da
la Vara 'Federal de Brasília,
Charles Frazão de Moraes,
atende ao pedido do lnadec

(Instituto Nacional de Defesa
do Consumidor), form�Jado em
uma ação civil pública. O juiz
considerou que a cobrança da
assinatura básica fere o Código
Tributário Nacional e fixou

multa diária de R$ 100 mil para
o caso de deséumprimento da

decisão, mas as empresas de
telefonia ainda estão sendo
comunicadas sobre a suspensão
da cobrança.

A as s irra tura básica r e -

pr e s.ent a hoje uma receita

mensal de aproximadamente
R$ I bilhões para as con

cessionárias de telefonia fixa. O
lnadec· observa que os cori-

.sumid o r e s de baixa' renda

preferem manter um telefone
celular pré-pago para não terem
que pagar a assinatura básica,

I

enquanto a telefonia fixa tem

milhares de linhas sobrando. A
assessoria de imprensa da Brasil
Telecom informou que "o
caminho natural será as

empr.e s as recorrerem da
decisão".

,

Os consumidores devem
continuar pagan d o pela
assinatura. básica da telefonia
fixa enquanto a cobrança for
'm�ntida nas contas mensais

pelas operadoras do serviço ..

'

A orientação é do próprio',
juiz substituto da lª Vara da

Jus tiça Federal de Brasília,

Charles Renaud
d ntem'Moraes, que conce eu o .

liminar ao lnadeç. e deve

notificar todas as empresa",
dentro de uma semana. '

, ABAIXO_ASSINADO-
N

'

ício d o n deputadoo trucio o an , v

I. :W I daSivaestadual Dionei /a ter
,

(PT-SC,) recolheu em Jaragual"

15 mi
do Sul e região, quase

firnda
assinaturas que pediam o

,

• f' O abaiXO'cobrança da tan a.
"dr . d' trIbUl O

assinado também 101 lSddos a

por outros deputa ,'

'outra,bancada petista em

regiões do estado.

\
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GIARDINI LENZI

enunciantevoltaatrésedizque
. ,

ão houve superfaturamento
J Delírio Uller
conheceu a

� enticidade dos. .

I ocumentos da esco�a
A]!AGUÁ 00 SUL - A denúncia
J

rfaturalIlento nas obras de .

supe 0' __ -l'_'Le' L
.

daEscolauiaruuu nzi.reira

residentedaAPP,DelírioUller,P
consideradas infundadas pela
t' l'a da 24° Secretaria de

ele ar .

nvolvimento Regional, Niura

s Santos. De acordo com a

retária, as obras foram f�itas de
rdocamo quemanda a lei e todo

rocessc de licitação está correto,
to que o próprio denu-ciante

ltou atrás alegando incapacidade
enica para julgar os fatos,

ntados por elemesmo.
De acordo com a secretária

e
'um, foram feitas licitações para a

de seis escolas, numvalor total

R� 54.625,80. A empreiteira
rn mke, de Guaramirim, venceu a

�. "taçáo e executou o trabalho de
rdocom o previsto. "Trata-sede

�
empresa séria, assim como toda

leJ comissão que assinou a licitação.
�T mlll amais absoluta certeza que
le, do foi feito de acordo com alei",

.

10

As reformas foram feitas por uma
licitação conjunta, envolvendo as

escolas Giardini Lenzi (revisão
parcial da cobertura), Lilia Ayroso
Oechsler (revisão parcial dos
sanitários) e Julius Karsten (revisão
parcial da cobertura e colocação de
alambrado) em]araguádoSul eElisa
'Cláudio de Aguiar, em Schroeder,
Lauro Zimermann, emGuaramirim

e General Rondon,. em Mas
saranduba.

A denúncia foi feita ao jornal
no dia 12 de julho pelo presidente
da APp, Delírio Uller e publicada
no dia 13 de julho, na página 5.
Na ocasião, Delírio Uller afirmou
que o valor da obra que custou.R$
7.965,00 era incompatível com o

serviço prestado.

-: alor de 32° C impulsionou a.venda de sorvetes
e -

)" CE5AR JUNKES

mpelaturas registradas no início
Ha semana trouxeram' lucros

,

aos vendedores de sorvete de
'quina instalados no centro da
ade.Avendedora Elori Dunke,
anos, conseguiu vender 100

!Vetes de casquinha s�mente na
gunda-feira. "Se o calor
ntinuar, espero continuar
ndendo bem", afirma Elori.
O calor tarnbém mudou o

IUportamento dos jaraguaenses,
. ue tiveram de substituir os

- asalhos de inverno por roupas
�leves. Ontem, por-exemplo, a
aloria das pessoas que foram ao
ntro da cidade vestia ·blusas de

e �o. Shorts e camisetas também
n· a d' m oguatda-roupa.e A o '1

1
sei ação da temperaturaIS" urigou a '1' daux] lar e produção

arreDolas, 18 anos, a resgatar as

CESAR JUNKES

Niura reassumiu a secretaria

Quando resolveu publicar as denúncias feitas pelo presidente da APP da Escoíá Giardini Lenzi, no dia 13 de julho
passado, o C.orreio do Povo julgou estar cumprindo o seu papel. Mesmo que a consistência das denúncias
deixasse a desejar, havia algo nebuloso. Corno 'regra, o Correio nunca publica uma denúncia ou fato sem ouvir
todas as partes envolvidas. Por isso, a SDR foi procurada, mas também revelou inconsistência nas respostas. Com
o retorno da titular ao cargo; este jornal resolveu voltar ao assunto para esclarecê-lo de vez, o que o faz na edição
de hoje, com a entrevista da secretária e a carta do presidente da APP. Fica clara a lisura no processo. Assim, o
Correio do Povo mantém seu compromisso de dar voz à comunidade para que ela manifeste suas dúvidas, assim

.

como dará espaço, na mesma edição, a quem tem o dever de esclarecer estas dúvidas.
.

Eu, Delírio Uller, morador do município de Jaraguá do Sul, na qualidade de presidente da APP da EEB Professor
Giardini Luiz Lenzi, ESCLAREÇO para os devidos fins que após analisar os documentos apresentados pela Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Regional em Jaraguá do Sul através do secretário em exercício Sr. Nilson Bylaardt, e
por ser leigo em relação a construção civil, reconheço a autenticidade dos documentos e afirmo não restar qualquer
dúvida em relação a obra acima citada, sendo que a SDR comprovou efetivamente que realizou os serviços licitados.
Como morador da comunidade (Vila Lenzi), há 31 anos, acredito que o meu papel de cidadão é o de fiscalizar e
colaborar na construção de uma sociedade justa e organizada, sendo assim que questionei os fatos que agora estão
devidamente esclarecidos.
Como presidente da APP vou continuar lutando pela minha comunidade.e com certeza nossa principal meta que é
a reforma completa da Escola será concretizada no ano de 2006.
Sendo assim, deixo claro que estou há 12 anos participando da APp, sendo meu único objetivo o interesse da
comunidade escolar.

.

.

Calor fora de época é bem-vindo pelos sorveteiros do centro

roupas que foram usadas no verão. -,

De acordo com ela, o ideal é deixar
sempre alguma coisa àmão porque
o inverno de [araguá do Sul é
ameno.O inconvenientemaior, de

acordo com ela, é omal que estas

alternâncias de temperatura'
podem fazer para a saúde'. "A

gente. acaba se resfriando",
resume.'

Em fevereiro do ano passado,
Altamir de Jesus Nascimento

desapareceu em Ilhota, no Vale do

Itajaí. Desde então o pai, Leocir Jeses
do Nascimento procura pelo filhó,
que hoje, estaria com 22 anos."l::lá um

ano ele fOI visto no BairroTrês Rios do
Norte e há seis meses alquémdlsse
tê-lo visto em Corupá" disse o pai
aflito. Segundo ele, o jovem tem

problemas mentais, mas não

representa perigo. Quem tiver
notícias pode ligar para um vizinho
da família, que mora no bairro
Corticeira. O telefone é 373-�083, '

falar com Nodir ou pelo telefone

373-8074, na Petrobrás onde o p_ai
trabalha.

\
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CORREIO E.CONÔMICO

Máquinas li
A meta do novo projeto é de
aumentar 15% as exportações
de máquinas agrícolas, de
embalagens e para indústria

gráfica, e máquinas destinadas
ao setor de petróleo e gás,
entre outros segmentos, que
passariam de US$ 74,4 milhões

para US$ 85,56 milhões ao final
de 2005. Entre as atividades

previstas, destaca-se a

participação do Brasil na VII

AndinaPack, na Colômbia.

.:')9

':J'l
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Exportação de banana
"Os países da América Latina ganharam mais uma queda-de-braço na

Organização Mundial do Comércio (OMC), com a decisão que
çondenou a tarifa sobre a importação da banana proposta pela União
Européia (UE). De acordo com o documento divulqado pela OMC, os
três árbitros encarregados de estudar o caso consideraram muito alta
a tarifa de 230 euros '(279 dólares) por tonelada que a UE pretendia
impor à banana da América Latina a partir de 10 de janeir-o de 2006 e,
com isso, os países dessa região não poderiam manter sua cota no

mercado europeu.Após o anúncio da decisão da OMC, a Comissão

Européia informou que .neqoclará com os países latino-americanos
uma nova reforma que deve entrar em vigor no prazo fixado.Segundo
.informou a engenheira agrônoma, Josiane Duarte, os produtores de
Corupá não exportam para a Europa, mas saíram ganhando com a

medida porque o Equador estava disposta a concorrer com os

produtores brasileiros no mercado argentino. Mas com a vitória na

OMC, os equatorianos vão continuar voltados para omercado europeu.

'/c

nOJ

Sociedade
o Bradesco e a rede varejista

,

Colombo assinaram um memo

rando de entendimentos para a

criação de uma financeira.O
Bradesco e é:j Colombo serão

sócios em partes iguais no
.

negócio, que envolve a distribui

ção de produtos e serviços ban
cários oferecidos pelo banco,
como seguros, previdência,
capitalização: crédito pessoal e
outras operações financeiras.

Máquinas I
A Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e
Equipamentos e a Aqênda de

Promoção de Exportaçõese
rnvestimentos assinaram

ontem um convênio para a

liberação de US$ 2,5 milhões
destinados a atividades que
consolidam a presença
brasileira nos mercados
internacionais.
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Gol
O lucro líquido da Gol atingiu R$
51,52 milhões no segundo
trimestre, o que representa um

crescimento de 4,9% sobre o

mesmo período doano passado
(R$ 49,135 milhões).
Segundo o padrão contábil
brasileiro, a receita operacional
da empresa teve um aumento
muito maior, de 45,8%,
passando de R$ 385,5 milhões

para R$ 562,2 milhões.

Com a Descentralizaçio,"
Herval d'Oeste passou a contar
com novo posto de saúde.

Com o apoio da' Secretaria Regional em Joaçaba, Herval d'Oeste
agora tem um novo posto de saúde. Com isso, a população passa
a contar com mais qualidade no atendimento médico e odontológico.., ;/j

Foram investidos R$ 100mil na construção do posto, em parceria com

a PrefeituraMunicipal. Mais uma obra do Governo de Santa Catarina.
Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de
Estado da Saúde

,,�
(O
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EMPREGOS
lo Sine de Jaraquá do Sul funciona na Rua Getúlio

iVargas,577,C;entro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
;Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:
I .

I
'

I

�agas masculinas
I

I!Pintor Qistola em madeira

lpedreirci

Idade

;Servente oe Qeoreiro

18 anos

f"'�"",n""st""r=ut=o"",r""a..:d""e'""t:.;.ra""·n""s"",it,,,,Q._..... 21 a 35 anos

! Op. máquina de barbado
Prof. de contabilidade

! Enfermeira (em Pomerode)
�Escnta contá6TI---..... r.r?'---:�=---'"

Falecimentos
:-Faleceu às 3:30h do dia 02/08, o senhor Markiano Kroin, com
idade de 81. anos. O velório foi realizado na Igreja Santa Ana � o

sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 18:15h do dia 01 /08, a senhor Elvira Rannow Scifelbain,
com idade de 85 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério da Vila Rau.

INFORMATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM

PRIMEIRO SEMESTRE

A Câmara Municipal durante este período realizou um total de 40 sessões, sendo 36

sessões ordinárias, 3 sessões extraordinárias e O 1 sessão solene.

Os Vereadores apresentaram e aprovaram, 136 indicações, 36 pedidos de

informações, 2 requerimentos e foram expedidos 257 Oficios,

PROJETOS E INDICAÇÕES

Aprovados:
34 projetos de leis ordinárias do executivo.
13 Projetos de Leis Ordinárias do Legislativo
6 Projetos de Leis Complementares Executivo,
1 Projeto de Lei Complementar do Legislativo,
1 Projeto de Decreto Legislativo
2 Projetos de Resoluções
e 5 Portarias,

Rejeitados:
3 Projetos de Lei Ordinária do Executivo

A Câmara institui o "Título de Cidadão Fiscalizador" e vai entregar no final do

ano um certificadoe uma medalha, para as cinco pessoas, que mais vezes

comparecerem as Sessões do Legislativo durante o ano. O objetivo é incentivar a

população a assistir com mais freqüência as sessões.

www.cme.sc.goy.br este é li site da Câmara de Guaramirim que oportuníza as

pessoas um contato com os vereadores, interagindo, mandando recados,
reivindicando, e colocando a sua opinião sobre os projetos e indicações que
tramitarem oa casa. Ioteressadas no conteúdo de cada projeto ou indicação
podem acessar também este site que vai encontrar uma cópia original, ou se

preferir o cidadão pode se dirigir a secretaria e pedir uma cópia que será

prontamente atendido.

NESTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2005 A CÂMARADE VEREADORES DE

GUARAMIRIM DESENVOLVEU UM TRABALHO SÉRIO E COMPETENTE,
ATUANDO JUNTO COM O PODER EXECUTIVO, OBJETIVANDO

PRlNCIl'ALMENTE MELHORIAS EM TODOS os SETORES DA

COMUNIDADE, BEM COMO CUMPRINDO O SEU PAPEL DE LEGISLAR E

FISCALIZAR OS ATOS DO PODER EXECUTIVO,

II FIQUE LIGADO!

As sessões da Câma�a de Vereadores neste segundo semestre

já começaram, e serão realizadas as terças e quintas-feiras a partir
,

das 18 horas, Agende-se e participe.
--�--------------_.

ii\;
-------
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EXPECTATIVA DE LUCRO

Comerciantes preparam muitas
-

.

promoções para o Dia dos Pais

"Criança Esperança"
Xuxa não quer saber de repórteres e fotógrafos na hora em

que estiver ensaiando com Sasha, sábado à tarde, para o.
"Criança Esperança'Tudo para a menina não se assustar. Mãe e

filha vão cantar juntas no evento.

, Sandy eJunior separados
Sandy e Junior vão se apresentar separàdos no "Criança
Esperança'Sandy interpretará "Fascinação" e. o irmão cantará

"Enrosca" (música de um CD antigo da dupla).

Primeiro lugar
Raul Gil ficou 26 minutos à frente do "Fama" no sábado. Mas

enquanto se confrontaram, a Record deu média de 11 pontos
no lbope contra 12 da Globo.

Solo
Rita Lee grava o programa "Madame Lee" na próxima terça. A
estréia será em setembro, no GNT, e ela deixará edições
gravadas.:

Carnaval
Valéria Valenssa vai desfilar na Mocidade Independente de
Padre Miguel, no Carnaval de 2006. O tema da escola de

, samba será "A Vida que Pedi a Deus'Sequndo a assessoria da

mulata, o acordo foi fechado nesta semana.

Estréia
Além de assumir o comando do "Jornal da Noite"Marcelo
Rezende também terá Um programa semanal na Rede TV!.
"Pode ser que eu já entre ao vivo de Brasília nesta quarta"
disse: Enquanto ficou numa boa com a Rede TV! (que perdoou
os RS 5 milhões de multa de rescisão de contrato), ele
.continua a disputa com a Record. A multa de rescisão de
contrato gira em torno de RS 3,5 milhões.

MARIA HELENA DE MORAES

� Os vendedores de
eletroeletrônicos e

perfumes são os mais

otimistas com a data

}ARAGUÁ DO SUL - A duas
semanas do Dia dos Pais o

.

comércio ainda não demonstrou
sinais de aquecimento nas
vendas. Os donos de lojas de
vestuário do centro aguardam o

final de semana (época de

pagamento dos salários) e uma

improvável queda de temperada "

para diminuir os estoques de

roupas de inverno. Já os

vendedores de eletroeletrônicos
e perfumes estão mais otimistas,
já que o Dia dos Pais é

considerada a quarta data mais

proveitosa depois do Natal,
Páscoa eDia das Mães.

O comerciante Sandro

Moretti, do Boticário, espera
um aumento real de 3% nas

vendas em relação ao ano

, passado. Moretti diz que as

vendas, de um modo geral,
estão fracas e atribui o fato a'

crise política. "O consumidor
!)íl .;.

está inseguro, esperando uma

definição no quadro político do
País, Até onde eu sei, está tudo

parado, especialmente nas lojas'
de artigos do vestuário",'
comenta.

"O último inverno com frio
<' intenso foi em 2000", lembra a

CORREIO TV

Muitos lojistas já prepararam a vitrine com avisos de promoções para atrair os filhos

dona do Ponto Certo, Mara Otto.
Ela afirma que as oscilações de

temperatura têm deixado o'

consumidor inseguro e as vendas

estagnadas, "Este ano o inverno

veio muito tarde", acrescenta

Mara, que está vendendo os

artigos mais pesados com 20% de
desconto, Mas a falta de frio no

inverno jaraguaensenâo é mais

novidade entre os lojistas. Muitos
até abriram mão de oferecer

artigos de lã, como é o caso de
Mara. "Aqui não faz frio
suficiente que valha a pena
investir em lã", afirma a lojista.

.

O gerente da Ravelli, que
vende só artigos masculinos,

César Adriano Pereira tambem

espera que as vendas melhorem
na semana que vem. Com�

estímulo, está oferecendo J�
de desconto nas compras à vis�
Ele espera um incrementou

vendas na ordem de 30% e,

relação ao Dias dos Pais do a[ ,

passado.

Natelona
Os cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano receberam amigos e

familiares na segunda-feira à noite, em São Paulo, para o lançamento dó
filme "2 Filhos de Francisco; que conta a história da dupla. A platéia foi

marcada pela presença de vips, como Caetano Veloso, que assina a trilha

sonora do lonqa-rnetraqem, Daniel, Edson e Hudson e Wanessa Ca':largo, I

filha de Zezé 'e Zilu. O elenco do filme também marcou presença. Angelo
Antônio, Dira Paes, José Dumont, Márcio Kieling e Thiago Mendonça entre I:
outros.foram acompanhar de perto o resultado final do longa. I ;:

Pink
De'pois de inteqrar o elenco de "Zorra Total'Taty Pink está se preparando
para estrear uma peça teatral chamada."Uma Linda Quase
Mulher': Na estória, Pink e o também ex

BBB5 Alan, .atuarn como personagens

principais, A peça cômica tem data de '

estréia marcada para odiá 19 deste

mês.

'I

Solteira
Luana Piovani é a mais nova
"solteira" entre as

.

celebridades. E no seu site a

atriz e apresentadora solta o

verbo contra os paparazzi:
"Vocésacreditam que só

porque estou solteira já
tem um carro de

paparazzi na porta da
minha casa?! Isso me

lembra C1 música Tieta do
Caetano Veloso.Todo
mundo quer saber com

'quem você se deita,
nada pode prosperar, ..

"
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CONVOCAÇÃO LINHA DE FUNDO
�

Sete nadadoresjaraguaenses
integram a Seleção Estadual

, ,

JULlMAR PIVATTO

JoguinhosAbertos
Cinco equipes de Jaraguá do Sul disputam, de 16 a 20 de

agosto, a etapa regional dos Joguinhos Abertos-de Santa

Catarina, em Mafra. São três equipes no masculino (basquete,
futebol de campo e handebol) e duas no feminino (vôlei e

,

futsal). Se classificadas, elas se juntam ao basquete e handebol;
femininos, futsal e vôlei masculinos, nos dois naipes de

atletismo, natação, tênis de mesa e xadrez, na etapa estadual �

que acontece de 22 de setembro a 10 de outubro em São .:

Bento do Sul.

,

Os atletas disputarão

�TroféU Chico Piscina

internacional, na
cidade de Macaca

Final em Corupá
Nesta sexta-feira, no
Ginásio Willy Germano

Gessner, acontece a final

da Copa Aberta de Futsal
de Corupá. Às 19h50
acontece a disputa de
terceiro lugar, entre Auto

Posto Salornon, de
schroeder, e Franca

Calçados, de Jaraguá do
'Sul. Na seqüência entram

em quadra a Bela Flor, de
Corupá, e a Nova Auto

Elétrica, de São Bento do
Sul, para definir então o

campeão.

Tiro Olímpico
o atirador jaraguaense
\samuel Lopes está em

Resende (RJ) disputando a

4a Etapa do Circuito
Brasileiro de Tiro Olímpico.
Ele competirá nas categorias
carabina deitado e carabina
ar comprimido. Segundo
Lopes, a forma de disputa
será diferente das disputadas
nas outras competições
nacionais. "Após a prova
eliminatória, os oito
melhores colocados
disparam uma série extra de
tiros no sistema denominado
de finais olímpicas'; disse.

1

jARAGUÁ DO S�L - Sete
;

dadores da equipeAJmc!Urbano/na
d'5MEforamconvoca osparamtegrar

��Ieção Catarinense infanto

�ElesdisputarãoOTroféuChico
� IntemaGio�al, que acontece
�setembro, naCidade deMococ�
�),comadetaS da categona infantil
'([3e14anCl'i)ejuvel)ÍÍ (15e 16anos).
ÂléxisSchroeder,MidíãdeAndrade,
qtá�io de Azevedo, ,Heh:ique
âuctuOZO,MayaraMartins, Barbara
�enuanneEduardo [unkes viajam:
�depois da disputa dos [oguínhos
�.
o técnico jaraguaense, Ronaldo

"'Kiko"Fructuozo, também fará parte

delegação, que enfrentará clubes
Argentina, Paraguai, Peru eÁfrica
SU1.'�equipe feminina de Santa
tarina chega como uma das

� ,

favoritas", explicouKiko. Para a

convocação, a Fasc (Federação
Aqyárica de SantaCatarina) seguiu
'os critérios dos índices do

OnnçeonatoEstadualAbsoluto e do

Palestra
Nesta sexta-feira os alunos
de Tae Kwon Do da HT
Academia Sport Center, no
Jaraquá Esquerdo, vão
receber a visita do

presidente da Federação
Catarinense, o Mestre
Adelino da Silva Filho. Faixa

preta no 4° dan, ele é um

dos mestres de maior
autoridade no Brasil. A
academia esperar reunir
60 alunos, às 20h de sexta.

Xadrez
A enxadrista jaraguaense
Karina Kanzler voltou da

França com 0400 lugar no
Campeonato Mundial de
Xadrez da Juventude. Atual
campeã brasileira na

cateqoria sub-tê, ela teve

, um rendimento de 50%. O
técnico de Jaraguá do Sul,
Maurício Berti, disse que o

resultado representa um

grande feito para a cidade.
_

julimar@terra.com.br ,

Bm _!

Bárbara, Mi,diã, Otávio, Henrique, Eduardo, Aléxls e Mayara disputam competição em setembro

Enquanto isso, seis atletas da equipe
jaraguaense se preparampara aCopa
Mercosul, que será disputada nos

dias Ue 14 de agosto ,emCuritiba.

Segundo Kiko; esta é uma das
maiores competiçôes do país em

número de participantes. "Até nesta
semana já haviam sido confirmada
a participação de mais de 1.100
atletas".

, Sul-Brasileiro Infanto-Juvenil.
Bárbara (16 anos) chega à

competição depois de conquistar três
medalhas de ouro, uma de prata e

uma de bronze, alémde um recorde
nos 400m hvr� da Olesc. JáEduardo
(16 anos), foi um dos melhores
nad�dores de Jaraguá do Sul na
mesma competição: quatromedalhas
de ouro e três recordes: 100m costas,

100m borboleta e 200m medley.
Mayara também disputou a Olesc,
onde conquistou o índice de

participaçãonoTroféuJosé Finkelna
prova dos 100m costas. Os quatro
garotos do infantil (Aléxis, Midiã,
Otávio e Henrique) se destacaram
no sul-brasileiro, onde ficaram em

terceiro lugar;
PRÓXIMO DESAFIO -

�------------------------�--------------------------------�--�----�i
: '

Figueire�se tem desfalques para amanhã
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ'DO SUL,:'
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL .: FROHAB '�Iii FLORIANÓPOLIS - O volante

'Axel, com dois dedos da mão
direita f�aturados e o atacante

'Edmundo com estiramento no

músculo posterior da coxa

;esquerda, são os desfalques da
,equipe do Figueirense para os

dois jogos seguidos fora de casa:

amanhã, em Fortaleza e

,domingo, no Rio de Janeiro,
,Contra o Vasco da Gama.

Já o meia Fernandes e o

!atacante Rodrigo são as

,novidades na relação dos
'convocados pelo técnico Zé
'M' ,

ano para os jogos dó
'Fi '

guelrense, além da volta do
'vai C,

ante arlos Alberto, que não
estava n

'

o grupo que enfrentou
o FI '

umtnens·e. O meia
Fernand

,
es, que estava com

estIrament I'"
'

o muscu ar, Jogou sua

ultunap idam a no dia 26 de junhona vit" d
'

Bo
atIa e 1xO s ob r e

i

o

tafogo R' d ..no to e Janeiro. PorSua Vez , o atacante Rodrigoatuou
o PaIm

na derrota para

Or!
eIfas em 20 de julho, no

ando Scarpelli.
\

E D IT A L
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2005

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

17aRodada

Hoje
I:I9fi$O==B'i-ã'rl!Len��fglLQ ","",,",,��,__TI'''_\H

19h30 - São Caetano x Juventude

OBJETO: a cornprademateriais de construção e contratação de serviços de engenharia com fornecimento
demão de obra, para edificação de 26 unidades habitacionais pré-moldadas, com área de 38,99m2 cada
uma,sendo:no L-oteamentoTifa Schubért.Rua Exp.Ewaldo Schuarz, lotes 23,58,59,60,61 ,62,63,(\4,65,
66,97,98,99,100, 101, 102,103, 104, 144 e 145, bairro Amizade; 2 unidades na Rua 609-Fritz Setter,
Loteamento Karsten, bairro João Pessoa; .2 unidades na Rua 51 O-DomingosVieira, bairro Rio da Luz e 3
unidades na Rua 620-Marcílio Bernardi, bairro João Pessoa, e 1 unidade habitacional, em PVC, com área

, de 36,00m2 na cidade de Jaraguá do Sul, SC conforme especificações previstas neste edital.

Classificação'
I!Jo PooteJ�Leta -3"3J[!2�Çõí-mba
20 Corinthians '31 13° Palmeiras

D° loterna,clonal----'·29] []!!J�tIDl�::::::::::::]r:]
4° Botafogo 28

[!;f'paJ].J1L
6° Santos

TIPO: Menor preço por lote.

REGIMENTO: Lei federaI8.666/93 e demais alterações posteriores.

AtESTADO DEVISITA: Para as empresas que forem cotarmão-de-obra será necessário apresentar o'
Atestado de Visita, fornecido pela Divisão de Habitação (modelo anexo VI), com declaração da

proponente, em conformidade com o anexo deste. edital, devendo a visita ser realizada até 02°

(segundo) dia útil à data marcada para a entrega e abertura dos envelopes.
'

, ,

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: deverão ser entregues e protocolados até às 9
horas, do dia 17 de agosto de 2005, no Serviço de Protocolo, sita na RuaWalter Marquardt,
nO 1.111.

ABERTURA dos ENVELOPES:A abertura dos envelopes nO 01 (documentação para habilitação) e
n° 02 (proposta comercia!), dar-se-ão às 9h15min, do dia 17 de agosto de 2005, na sala d�
reuniões da Divisão de Habitação.Os ciclistas Sérgio Paes Nunes e Jonl

Alberto Cozzarin se preparam para disputar �
Volta do Sul, que acontece nos dias 13 e 14 de

agosto, em Orleans. Serão disputadas três etapas
do ranking catarinense e a prova é considerada a

mais difícil do campeonato. No sábado de manhã

os ciclistas participam das provas contra-relógio, à
tarde uma prova de estrada e domingo eles
sobem a Serra do Rio do Rastro" No último fim de

semana, em Palhoça, Joni conquistou o primeiro
lugar na 1 Da etapa do Ranking Catarinense na.

categoria Master B.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinteendereço:
RuaWalter Marquardt, 1111, Bairro do Rio Molha,munlcípio de Jaraguá do Sul-Se.
A cópia dos Projetos complementares estarão disponíveis na empresa Graficop, localizada na Rua
WalterMarquardt, 623, Centro Comercial Vasel, sala 14, fone 3719116.

Jaraguá do Sul(SC), 01 de agosto de 2005

ALBERTO JOÃO MARCATTO

Coordenador do FROHAB

MOACIR ANTONIO BERTOlDI
, Prefeito Municipal
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Adriana Ivete Zuse

, Luis Catafesta
Darci Wille
Matilde Balock Stahl
Elaine Keunecke
Adir Valentini
Adalberto Pereira
Elenor Elert
Vanderlei Rosa
Ademir Richert

·31/7·'
Marcos Siewerdt
Verenita Erschinger
José Vilson Silvestre
Ivonete Papp
Eduardo Garcia
Adolar Berner
Antonio Wilson Correa
Ribeiro
Benta Bittencourt
Marcos Luis Maestri
Maria Ap. Gonçalves
Petters
Cláudio Porath
Gustavo M. Rosa
Jenifer Kopp
Edla Reinert
João Cláudio Prüsse
Cfarice E. E. Zanella

·1/S·
Joao Alberto Matos Fadul
Edemilson Varela
Franciele de Paula
Williams Bassani
Gilberto Venturi

Diôgo Paupitz
Cristiane Bachrnann
Luciane S. N. Zoz
Marlene Ap. Russo
Martins
Jéssica Heloisa Hornburg
Edson V. da Silva

·2/S·
Marcos Welke

Ângela Maiochi
Pedro Bonein
Gerson Wolf
Susana Lemes Formigari
lolanda Hauffe
Wilson Mayer
Ana Carolina voiqt
Teresa Bertoldi
Andressa Foppa
Jonathan Lunelli
Afonso Blank Filho
Malucélia Neves

·3/S·
Luciana Wodzinsky
Jéssica Ap. Flores
Valdeci Kekes
Luan Bortolini da Silva
Matheus Ruysam
Patrícia Vieira
Odivaldo Bennert
Alessandra Aline de
Souza/
Alexandre Hiroshi
Yamashita
Paulo Vitor Sauer
Lídia Medeiros
Leonildo Francisco
Ribeiro
Waldir Fanegitz
Greice Kelly Wittkoski
Daniele Nunes
Marlene Theiss
Renato Luz
Paulo Vitor Sauer
Waldemar Bruch
Natalia O. Almeida
Stela Maris L. D. Klein

Aniversariou dia 22/07, Mauri A. Herber.
Que na foto está ao lado da esposa Rose.

Ouern lhes deseja muitas felicidades, são
seus amiqos; Lorena, Wilson, Xande e

Páulo. Parabéns!

·S/S·
Eliane Koehn
Amarildo Giacomo
Julio César Siwerdt
Gisele Aline A. Theodoro
Maria S. Mayer
Amanda Risso
Tânia J. B. Carvalho
Hibnis Maria Heineck
Wittkoski
João Vasel
Julia Helena Moeller
Gentil Luiz Marció
Vilso Greiner
Ivete Maria Vieira

Orjana Bublitz

'·6/S·
Victor Bauer
Laura Safanelli Moserd
Francisco Bassani
Elvira Halsin
Camila Bertoli
Adirlene Kahn
Franciele Hedler
Isaumir Reitz
João Batista da Costa
Marilene Voigt
Geni Farias
Michele de' Paula Correa
Max Hiendlmayer

Aniversariou dia

29/7, Julio
Mathias.
Parabéns e

felicidades da

esposa Maiza,
dos filhos, Julio
César, Mario
Egidio e Juliana

Mayra
Feliz aniversário a Kelly Cristina que
completou idade nova no dia 31/7. Quem
deseja são os amigos e familiares

Dr.Willy Hiraga aniversariou dia 27/7.

Homenagem dos arniqos, Teresinha, lva,
Dalton, Dausa e toda equipe da Unidade
Sanitária Central

Casais de amigos
"inseparaveis"
Curtindo o

Shaw na praça,
no último dia 25/
7, Gilcemar e

Eliane, Adriana
e Lindomar

:r
I
r

,

Mariângela Ven'turi, curtindo uma

temporada .no verão de Londres.
Os amigos de Jaraguá do Sul mandam

lembranças! Estamos com saudades
,._,.,:�" ';".

,.,.

FELIZ ANIVERSÁRIO,
.

.' �

No dia 4, 5abrina Scheurer.corripleta idade nova: Parabénl
dos familiares.

PARABÉNS

" �

Carla Tatiane Guse comemora idade nova neste domingo
dia 7. Os pais Erberto e Iria, e os irmãos Carlos, Alexandree
Fabiane

FELICIDADES
'Aniversariou dia 1, Nilva 5anson Morei�a. Parabéns da

amiga Angelita e família.

SOPAS
Todas as quintas-feiras,na AA�B,venha saboreardeliciosasso�1
na Noite das Sopas, a partir das 19h30 mino

RESTAURANTE '

I
, O Restaurante Krüger Hauss, (antiga Recreativa Dal�ar;
atendendo aos sábados e domingos. Aceitand�resert��1.batizados, comunhões' e casamentos, Informaçoes: 3 11,

Jaraquá do 5ul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Quinteto Fantástiéo
14:00 - 16: 15 - 19:00 - 21: 15

Stars Wars - Episódio III

14:30 - 17:30 - 20:30

Em pose para coluna, Oaniele
Santos que completa 17 anos,

hoje, dia 3. Parabéns:

Comemora seus 60
anos no dia 6, Max

Hiendlmayer.
Felicidades da esposa
Ágata, dos filhos,
genro e os amigos

'", João e Tânia

Madagascar
13:30-15:15

Sr e Sra Smith
17:00-19:i5-21:30

I
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