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. Quinta-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora

legundo pesquisa do Correio do Povo nos supermercàdos de J�a�uá, a cesta básica custa R$ 170,00. Os consumidores não fazem pesquisa de preços por falta de 'tempo .. ,
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ATRASO

Projeto da reforma deve _chegar
amanhã na Câmara de Vereadores
O projeto de reforma administrativa do prefeito Moacir
Bertoldi que exclui 30 cargos comissionados deve chegar
amanhã na Câmara comexato sete dias de atraso.Um dos
motivos da demora seria a pressão dos partidos aliados em
manter os cargos no governo. - PÁGINA 3

TRÂNSITO

Moradores do Bairro São Luiz
cobram melhorias no asfalto

Osmoradores e comerciantes da' rua José Narloch, no
bairro São Luiz, estão reclamando das más condições
da pavimentação asfáltica que está com buracos em

vários trechos. A Prefeitura informou que funcionários
já estão trabalhando na recuperação. ii PÁGINA 3
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Incoerências suspeitas
Os tucanos se apressam

'em impedir que as investi

gações em curso no Con

gresso, Polícia Federal e

iMinistéri�
.

Público se
I

estendam ao governo do ex-

presidente Fernando Henri

que. Temem que possam

chegar a Daniel Dantas e,

.Iconseqüentemente, revelar
os meandros que delinearam
:0 processo de privatização das.

,ii:elecomunicações, de que

participaram os fundos de .

pensão e o BNDES. Mais,.
que possam .reascender a

I

discussão sobre as priva
tizações e as suspeitas de que
houve o pagamento de

comissões a pessoas envol
vidas na alienação do patri
mônio público. Para os

nacionalistas, uma questão
de soberania do país.
A articulação para a

blindagem do governo FHC
iniciou- se com a cobrança
para que a CPI dos Correios
não desvie do foco principal;

ou seja, limite-se a investigar
a bandalheira atual, deixando
as, outras no baú das remi

niscências. Assim lideranças
do PSDB trataram de afinar
o discurso: "O governo e

aliados querem confundir a

opinião pública e prejudicar
os trabalhos da CPI", repetem
exaustivamente .os tucanos

de alta plumagem. Feliz-

participação direta nas

privatizações - fez nas contas

da DNA Propaganda. A
operadora repassou R$ 94,3
milhões à agência de Marcos
Valério nos últimos cinco
anos. Juntas, . Telemig,
Amazônia Celular e Brasil
Telecom transferiram R$ 145
milhões para as empresas de
Valério. Os valores colocam

.... A articulação para a blindagem do
governo FHC iniciou-se com a cobrança
para que a CPI não desvie do foco principal

mente, parece que a

articulação será derrotada e

as investigações retroagirão
até a administração do ex

presidente Fernando Henri-
.

que, o que revelarão muitas

maracutaias oficiais.
O temor aumentou quan

do a CPI encontrou 299

depósitos que a Telernig
Celular - empresa do Grupo
Opportunity, do banqueiro
Daniel Dantas, que teve

Dantas como o maior

depositante de recursos nas

contas de Valério. Entre 2003
e junho deste ano, a Telernig
depositou R$ 44,7 milhões
nas contas da DNA.

No emaranhado dos
benefícios. concedidos a

políticos e partidos pelas
agências de Marcos Valério;
se perde a origem do dinheiro
e seus verdadeiros motivos.
Além de Daniel Dantas,

quais são os outros finan
ciadores do esquema? Que
interesses existem por trás?
São perguntas, cujas res

postas podem esclarecer todo
.

o processo de distribuição de
dinheiro a parlamentares e

partidos, a origem da
bandalheira e

.

o mentor

intelectual dela. Mesmo

porque, já se sabe que não foi
o PT que a inventou, apenas
deu continuidade.
A nação exige que as

investigações vão além das

irregularidades atuais, que
sejam sérias e independentes
e que os culpados sejam
punidos. Quer e tem o direito
de saber quem são os envol
vidos, os interesses recôn
ditos e as verdadeiras moti

vações. As investigações estão

em curso, mas "o temor maior
é que tudo possa terminar,
outra vez, em pizza", como disse
o senador Leonel Pavan,
contrário à apuração dos

\

esquemas no govel1(.o FHC.

não apenas no aspecto da preservação da água, mas também do ar':

• Do diretor presidente da Malwee,industrialWandérWeege,em entrevista ao Correio em Florianópolis,ao receber pela terceira vez
o Prêmio FritzMüller de Meio Ambiente,

I Fatos & Pessoas

Malwee, um modelo
no Anuário Ecologia se

�Iorjanópolis - Logo que chegou ao

local ao Restaurante do Sesi/Fiesc na
,

noite de anteontem .para receber pela
terceira vez o Prêmio Fritz Muller de
Meio Ambiente (fora duas Menções
Honrosas, o que perfaz um pen
tacarnpeonato de ecologia), o diretor

presidente da Malwee, industrial
I

WandérWeege, foi sentar ao lado do

presidente da Fatma, Sérgio Grando
(foto), para uma conversa informal. Mais
uma vez vez, Grando disse ao diretor

presidente da Malwee da sua satisfação
de ver que a empresa jaraquaense se

constitui num modelo para indústrias
de todo o Estado, por sua determinação
histórica na preservação da natureza.

O presidente da Fatma se referiu
também à reportagem sobre a

Malwee contida no "Anuário Ecologia
�2005" que também estava sendo

lançado na mesma noite. De .acordo
'�com o Anuário, "produzir sem poluir é

p conceito que orienta os 5 mil
funcionários" da Malwee. E mais:
,:'Somente na inovação q ue está

recuperando a água a malharia aplicou
RS 3,3 milhões nos últimos 30 meses':

Fernando Bond
.'

Precioso líquido
o Anuário Ecologia relata que toda a água
exigida no processo produtivo da Malwee - 66
mil metros cúbicos mensais - é retirada do Rio

Jaraquá. Em 2001, o setor de tinturaria
(responsável por 80% do consumo) teve boa

parte do maquinário substituído por similares

ecologicamente corretos, Antes, para cada quilo
de malha produzido eram necessários 110 litros
de água, valor que caiu para 65 litros depois das
modificações,

Pioneira noBrasil
o trabalho feito na tinturaria foi fundamental,
mas o Anuário destaca que ele nem pode ser

comparado "à economia alcançada pelo projeto
de recuperação da água, implementado de
forma pioneira no setor têxtil brasileiro'Tendo
como base a estação ecobiológica de efluentes
instalada em 20Q2, no ano seguinte a Malwee

comprou um conjunto de equipamentos da
, empresa italiana Tecnobiologie Bioloqiche. São
tecnologia que realizam um,processo inédito.
de filtragem a quartzo e resina, removendo a

cor e a demanda química do oxigênio,f

I
Nova era
O Anuário diz que até 2002 o efluente

regressava já purificado ao Jaraguá, mas ainda
contendo cobalto-platina, o que deixava uma

mancha amarelada. ,A coloração da água
tratada pela estação impedia a reutilização na

produção, fazendo com que a Malwee conti
nuasse a retirar 3,4 milhões de litros por dia', O
novo sistema está permitindo a reutilização de

1,1 milhão de litros diários de água - o que
equivalente a 30% do consumo da fábrica -

evitando a captação direta no Rio'Jaraquá.

Centro deOperações
Numa concorrida solenidade, o presidente
da Eletrosul, Milton Mendes, inaugurou
segunda-feira o Centro de Operações do
Sistema (Cose), um dos mais modernos
centros de operação do país, A partir da sede
da empresa, localizada em Florianópolis,
operadores controlam em tempo real tudo o

que acontece nos mais de 68 mil Km de

cabos, 35 subestações, uma conversora de

freqüência, 19 mil torres e mais de 9 mil Km
de linhas de transmissão,

Bolsa de Estudo
Pela primeira vez o Governo de SC beneficia
com bolsas de estudos alunos
economicamente carentes de instituições
particulares de ensino superior. Com a

presença do governador Luiz Henrique, o

secretário Diomário de Queiroz assina hoje
convênios no valor total, de RS 3,2 milhões,
com reitores de 26 universidades privadas.

fbond@ibest,com,br
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Oposição' em _desespero
J

o �x-presidentt; Fernando Henrique Cardoso
1

completamente a noção da realidade e baixou o nível
perdeJ

, ,
ao tent�r

requentar seus paupernmos argumentos contra o
-,

L 1 N ião d ninh governóu a. uma reuruao o seu o tucano o PSDB ), ' " ern S-Paulo, no dia 22, fez o seguinte comentário: "o govern
ao

bêb d " d -

d
o parece

um peru e a o ,numa emonstraçao e que o repert' ,

, ��conservadorismo tucano parece estar se esgotando, O b.

Dom Fernando já havia pregado o medo quando, há a�o r�

dias atrás, comparou o presidente Lula e João Goufl11
d d" . , arqacenan o com.a ameaça e uma cnse mstitucional". )

Isto nãopassa de um jogo extremamente bruto, sUJ'o "

\b deira é

dei ,cuia
an eira e a mentira e o ataque e Ia so moralismo .

d bi
.

,

1 para
escon er seu o jetivo rea : acuar o governo'para pavimentar
o caminho de uma eventual volta conservadora e neoliberal
em 2006. I

, Toda esta estratégia golpista esqU(;ce, os escândalos do
governo FernandoHenrique cuja apuração sempre foi barrada
por poderosas "operações abafa", monitoradas quase semp, re
diretamente pelo Palácio do Planalto, Assim, a compra de
votos para a reeleição, a privatização das telecomUnicações
(que teve gravação comprovada de irregularidades), arumorQSa
venda da Vale do Rio do Doce por três bilhões de reais (embora
tenha sido avaliada em 40 bilhões de reais), são apenas alguns
detalhes que até hoje estão pendentes daquele desgoverno
marcado pela subserviência ao estrangeiro e pelo descaso com"

.

o país, seu povo e sua economia.

1Vale lembrar que, mesmo hoje há governos estaduais do
:

PSDB marcados por escândalos. Em Rondônia, o govemador ,

tucano Ivo Cassol está no centro de um escabroso' caso de
corrupção e às voltas com uma verdadeira rebelião popular.
Outro considerado uma estrela tucana de primeira grande�J
como o governador Geraldo Alckmin, 'de São Paulo, sérios'
problemas e acumula na Assembléia estadual, como ressaltou
na imprensa o deputado Jamil Murad, nada menos do que40
pedidos de CPI e aciona sua base para não permitir a instalação.'
de nenhuma:

I '

, ,i'
O jogo desta oposição desesperada, além disso, pode não.

ser tão nobre quanto parece, e esconder a realidade- que)
deveria ser prosaica - de que o governo vai completando aI'

ocupação de todos os postos chaves da administração, com(\,
revela a revista Carta Capital em artigo recente. São 25 mil '

cargos; o governo já substituiu os ocupantes de uns 21 mil,'
transferidos para técnicos e políticos do PT e dos parridos!laliados do governo - mudança que pode estar na ran da'

chiadeira de políticos'oligárquicos e conservadores que sempre
medraram à sombra do poder, como é o caso do PFL e PSDB

(quando o SenadorJorge Borhausen esteve fora do poder! Só
neste governo ... ).

I,

A questão de fundo, todo este afã oposi'cionista para
constituir a CPI dos Correios, é que "esta é uma CPI para a

oposição fazer uso político contra o governo. É sobre isso que

não se pode ter nenhuma ingenuidade". É uma estratégia I
característica das campanhas conservadoras, moralistas e)
demolidoras, do passado, Com o apoio de setores da esquerda,
que, como lembra o ministro Aldo Rebelo, nestes momentOS

,

funcionam como linha auxiliar da direita.
.

Dom Fernando (FHC) parece uma reedição empobrecidaq
do tribuno direitista Carlos Lacerda, ele também é um,
trânsfuga que abandonou a luta popular e progressista, mudou,
se para o campo conservador que instigaram golpes �on:.Getúlio Vargas (foi um dos principais responsáveis pelasordi
campanha que o levou ao suicídio em 1954), JuscelIno,
Kubitschek e João Goulart. . �Apesar de todo o barulho desta oposição conservadora :\1
perniciosa ao povo trabalhador - da qual Fernando Hennque)', d' ""1 ucesso pareee um os pnncipais ventn oquos, seu s

insignificante e a aprovação popular de Lula permanecbe
e

.
'

'

po re
permanecerá porque está trabalhando para a matOna

I
déste país.

, Precisamos ser firmes e corajosos para enfrentar e

'. ,mistaedesmascarar esta ofensiva do conservadonsmo extre
's. tual

também investigar e punir os responsáveis por eve� (jJ
delitos, E, superada esta fase golpista só vista na década /- �
o governo Lula, apoiado e constituído por forças PO[,l:a
amplas, avançará ainda mais na realização da plata ° �
democrática, popular e nacional que o elegeu e o manteos

d vO men
para que este país seja realmente volta _o ao po
favorecido.

'

Luiz Henrique Ortiz Ortiz, bacharel em Direito
1

,
, de corpo 11, I

Os textos para esta coluna devem ter, no. máximo, 3S linhas, direitO dI
fonte Times New Rornan. O Jornal Correio de Povo se reserv� � COrliOl1
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao. espaçO., e

i

correções ortoçráfícas e gramaticais necessárias,
.
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conflito
�, restes a fazer água o acordo
[5ta Pd entre os vereadores 'que
firma °m Ronaldo Raulino (PL)

!le9���te da Câmara de Jaraguá do
�re51

lo acordo,Maristela Menel (semlul pe .

, . .

id"do) será a proxima, sequi a por
�artl

dlr Michel (PT) é por Afonso
jUran I

•

'

, a (sem partido).�Ialer
h' um boato de que, para votar

Ma5 a .

.

m o governo o proJet? contra o
(O

tismo, Pedro Garcia (PMDB)
nepo , idl C N

,
' apoio para presi Ir a asa, essa,

1XIglu .

_.

dança é Piazera, que nao aceita
quem d

.

15mudanças nas regras
o Jogo,

� Reação
o convite para o ex-presidente do

Samae, Jair Alexandre, assumir a

Secretaria de Planejamento de Jaraguá
do Sul acabou virando piada para
azucrinar o pessoal da régua e do

compasso, que reclamou que o setor
precisa ser comandado por técnico

especializado.
"Depois de um bloquímico, por que a

secretaria hão pode ser coordenada

por um pastor?, questionam ironi

camente, sugerindo indicar um enge
nheiro para a Saúde-e um médico para
Procuradoria. Já tem um no Turismo,

� Disputa
O-vereador Carione Pavanello (PFL)
promete apresentar na sessão da
Câmara de amanhã "sugestões para

ajudar o prefeito Moacir B,ertoldi (PL) a
economizar': Preferiu não adiantar as

propostas,mas garante que são "boas':
Não resta dúvida que as promessas
não passam. de provocações,
características da disputa política.
Nem que Pavanello tem lá alguma
razão. Por outro lado, é preciso dar .

tempo para que as coisas se ajeitem
na administração. Mas que está tudo
muito devagar, isso está.

� Ajudinha ,

Não há um só político que. não
denuncie os' lucros "absurdos" dos
bancos no Brasil. O coro decorado, de
vários anos, lembra que "nunca os

bancos ganharam tanto quanto aqora"
Mas, na prática, coisa é outra.

Na sequnda-feira, a Câmara de Jaraguá
do Sul aprovou o projeto que ratifica
contrato de cessão de uso gratuito de

área de 60 metros quadrados da
Prefeitura para instalação de um posto
de atendimento bancário da ,Caixa
Econômica Federal pelo período de

quatro anos.

� Na real
Militantes históricos do PDT, entre eles
um ex-governador, ficaram indignados
com as manobras da direção nacional

para levar de volta ao partido Anthony
Garotinho (PMDB). Depois do convite

ao ex-governador carioca, oferecendo
,a legenda para ser candidato a

presidente no ano que vem, o grupo se
,

prepara para deixar o PDT. Reclamam

também do uso de "imagens des
contextualizadas" de Leonel Brizola para
atacar Lula, "aderindo ao frentão

udenista PFL/PSDB':

Novo ORGANOGRAMA

projeto da reforma atrasa e

chega amanhã à Câmara
(WilNA TOMASELLI

, � Prefeitovai demitir
'l� comissionados.

Iq rartidos especulam
�uem serão eles

jARAGUÁ DO SUL - As
,

mudanças prometidas pelo prefeito
, Moacir Bertoldi '(PL) com a,

'implantação do novo organograma
'daadmiríistração têm sido tema

r: heqüente has' rodas políticas n�s
últimos dias, principalmente por
�U5ado anúncio da demissão de
JOfuncionários comissionados. O
projeto deve ser encaminhad�
mnanhãàCâmara de Vereadores,
(Qmexatos sete dias de atraso do

,prazo anunciado pelo prefeito, no
,iniciada semana passada.
Especula-se, inclusive, que os

I, motivos do atraso envolvam
partidos da base que estariam

� pressionando o governo amanter
Oi funcionários nos chamados'

1 (argos de confiança, mas a
.

� :ilministração não toca no assunto.
Normalmente, os cargos são
(edidos a filiados e líderes par
tidários em troca de apoio político.
Ocontrolador da,Pr,efeitura, Celso

j �,disse ontem que o projeto
!inda não foi enviado à Câmara

j POI questões j�rídicas, que

] �tariarnsendo revistas. .

. fu
Por causa da reforma, outro

toque já é dado como certo é a
�doel)genheiro Luiz Fernando

Marcolla da Secretaria de
Desenvolvimento Municipal. O
secretário nega e esclarece que
com a reforma a pasta será

desmembrada em duas secretarias:
de Urbanismo e de Obras, e na

Fundação Jaraguaense do Meio
Ambiente. ''Até onde sei não há
razão para eu sair. Conversei com
o prefeito inclusive ontem e está

tudo tranqüilo", declarou,
acrescenrad» que ele deverá
assumir uma das novas pastas, mas

,- que a decisão caberá ao prefeito.
,

.

Já o ex-diretor do Samae

(Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto), Jair Alexandre
(PTB), deve ser convidado para
assumir uma secretaria. Alexandre
deixou o cargo há dez dias

alegando'não concord�r com "uma
decisão do prefeito". Dias depois,
afirmou não .ter gostado da

cobrança feita pelo prefeito sobre
, a utilização de uma máquina da
Prefeitura num terreno onde será

construido uma casa de

recuperação de viciados da Igreja
Quadrangular.

O prefeito voltou a afirmar
ontem que Alexandre teve que se

afastar por causa de compromissos
'com a igreja, para não faltar ao
trabalho. "Assim que ele tiver

resolvido, ele (Alexandre) estará
fazendo parte da administração, se
ele quiser". Segundo Bertoldi, a

definição de cargos ainda está

sendo revista, portanto não se pode
dizer para qual Alexandre será

convidado. "Todos que fazem parte

Terrys confirmou que assumirá a vaga na Câmara de Jaraguá do Sul

do quadro serão avaliados",
completou.

Bertoldi disse ainda que
conversou pessoalmente com o

presidente estadual do PTB,
Narciso Parisotto e que "não há

problemas" entre a administração
municipal e o partido. O prefeito
também informou que vai se reunir

hoje com Jair Alexandre e com o

conselho político da administração
para "conversar sobre o assunto".

Ontem à noite, a Executiva do
PTB também se reuniu para

.

decidir se o partido vai continuar
apoiando o governo, segundo
informou assessor de Comunicação
da Prefeitura e vereador
licenciado, Terrys da Silva. O .

petebista admitiu que devemesmo
assumir sua vaga no Legislativo,
hoje ocupada pelo suplente Ruy
Lessmanri (PDT), mas vai

confirmar hoje a decisão.

COnselho.de Ética abre processo contra José Dirceu esta tarde'
l BRASíLIA - o ped'ido de
1ueltu dra e processo de
(1)S-

Dir açaoContra Q deputado José

lihc� (PT) será aberto hoje às

�' processo já passou pela
esadlt t d
l'"

e ora a Câmara e já
)�nas -

[ti d
maos do Conselho de

Ca aC' d
qUe d ,arnara os Deputados,
rei

eCldirá hoje o nome do
ator O

ahe' petista tem duas
rnati

�rÜ(
vas. enfrentar o

i1ssa��o/ correr o risco de ser

�ó" ,lcando inelegível pelos
'l1))os '

"'

lOtes d
alto anos, ou renunciar

COOt
a abertura do processola ele d

.

ilndid
., po endo, assim, se

"ue
atar normálmente no ano1 vell).

P0l( ,

tas dessa decisão do

Conselho de Ética t;mergem
pressões que o presidente da

Câmara, Severino Cavalcanti
(PP), sofreu depois que colocou,
ontem, os processos contra

Dirceu e contra 9 deputado'
Sandro Mabel (PL) "no fim da

fila".: '

Severino, ontem, alegou que
estava seguindo a "ordem

cronológica". A decisão acabou
abrindo uma crise entre ele ,eo
Ricardo Izar (PTB), presidente
do Conselho de Ética. Os doi�
trocaram acusações ontem.

Sever ino culpava a "ação
procrastinadora do presidente do
Conselho de Éúca". Izar disse
que Severino estava sendo

"injusto". Severino sugeriu que
Izar "lesse oregimento".

A pressão sobre Severino
teve mais força depois que o

deputado Sandro Mabel
concedeu uma e.rrtr e vis ta

coletiva para anunciar que' iria.
encaminhar ofício ao presidente
da Câmara para que o pedido
de abertura de processo de

cassação contra ele fosse
enviado ao Conselho de Ética
junto com os outros quatro de

deputados do PTB (Sandro
Matos, Neutori Lima, Joaquim
Francisco e Alex Canziani,
acusados pelo PL de fazer uso
de caixa dois em suas

.

campanhas a pr.efe i to nas

eleições de 2004). O deputado
Mabel disse que não queria ficar
por último na lista e que, como

não havia "nenhuma prova"
contra ele, ele teria "pressa em

• " • H

comprovar mocenCla .

PROCESSO - Já há 62 dias,
o Conselho de Ética da Câmara .'

analisa o processo de cassação do
mandato de Roberto Jefferson
(PTB). Antes da abertura de um
processo no Conselho, o

parlamentar acus'ado pode
renunciar ao mandato e ficar
livre para se candidatar nas

próximas eleições. Depois da
abertura do processo, a eventual

. renúncia não livra o acusado da

suspensão dos direitos políticos.

mosaico@jornatcorreiodopovo.com.br

com a conclusão das investigações
e as considerações dos vereadores.

O presidente da CE, vereado;
Valmor Pianezzer (PFL), disse que
os integrantes da comissão se

reuniram com o departamento
jurídico da Câmara para "acertai
os últimos detalhes". Ele informou

que amanhã o relatório deverá ser

aprovado e "automaticamente
vamos fazer a abertura da CEI". ,

Segundo Pianezzer, a CEI tem
maior poder e autonomia e,

inclusive, poderá convocar pessoas,
para prestar depoimentos. No caso:
da CE, ele disse que houve;
resistência por parte da empresa;
Canárinho em repassar as:

informações e que a empresa teria:
até enviado um ofício ameaçando:
os vereadores e �ontestandb ai
eficiência da comissão. )

Vereadores' instauram amanhã

CEI do transporte coletivo
SCHROEDER - A Câmara de

Vereadores deve instaurar amanhã
uma CEI (Comissão Especial de
Inquérito) para apurar denúncias
de irregularidades no transporte
coletivo urbano e interurbano do

município. O presidente da Casa,
Rudibert Tank (PMQB) deverá
convocar uma sessão

extraordinária, já que no

município as sessões são realizadas
.

nas segundas e quartas-feiras.
A CEI vai dar continuidade

aos trabalhos da CE (Comissão
Especial), criada em fevereiro, e

que constatou irregularidades no
serviço, como preços abusivos das
tarifas, superlotação e linhas,
insuficientes, entre outros. Os
cinco vereadores que integram a

CE estiveram reunidos ontem à

noite para concluir o relatório final,

A população de Schroeder reclama do preço e da superlotação
, \ '

Associações venderão .produtos
}ARAGUÁ DO SUL - A AJA

(Associação [araguaense de

Aqüicultura) e a Apeafa (Asso
ciação dos Pequenos Agricultores
Familiares e Artesanais de Jaraguá
do Sul) vão participar do Programa
«le Aquisição de Alimentos da

Agricultura Familiar, da (Com
panhia Nacional de Abaste

cimento). As entidades enca

minharam projetos que estão em

fase final de aprovação no órgão,
segundo informou o su

perintendente da Conab no

Estado, Sione Lauro de Souza.
O programapermite que aConab

adquira produtos diretamente do

agricultor, no valor de atéR$ 2,5mil
por ano. Os alimentos são doados a

entidades sociais cadastradas no

programaFome Zero.
O deputado Dionei da Silva

(PT), que vem estimulando a

partÍcipação dos agricultores da

região nos programas do governo
federal, lamenta que, por falta &
agilidade do Executivo, as entidades
sociais de Jaraguá do Sul aindanão

.

podem se beneficiar do programa. Os
alimentos adquiridos dos agricultores
pela Coriab, em vez de serem

destinados para programas sociais

locais, serão destinados a instituições
e programas cadastrados no Fome
Zero deJoinville.

Desde o início do ano, já foram
realizados oito seminários sobre

agrícuhura familiarnoEstado.
.:
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}ARAGUÁ DO SUL, - O
motorista e operador de

guindaste Olandir Gaivão, 34
anos, vai prestar exame de

Matemática na segunda etapa
dos exames' de supletivo de

Educação Básica,
que acontecem nos dias 29 e

30 de outubro, na Unerj. Ele fez
a inscrição ontem, no Cejas
(Centro de Educação de Jovens
e Adultos) de Jaraguá do Sul e,
se passar, conclui o Ensino
Fundamental, A diretora geral,
do Cejas, Selézia Nichelatti Van
Vossen estima que aproxi
madamente mil pessoas da

microrre�ião se inscrevam para os

'exames, que representam uma

chance para quem está fora da
escola e deseja concluir o Ensino
Funda�ental e Médio, Até

ontem, cerca de 30 pessoas
haviam feito as inscrições, que
começaram na segunda-feira e

terminam no dia 19 deste mês,

1;41 PANORAMA

POR MARCOS AUGUSTO POROEUS DE PAULA

,

I •

Reflexos da crise política sobre
�s instituições econômicas:
p paradigma da segurança como

elxo do desenvolvimento sustentável
,

,

Nos últimos meses, nossas atenções têm se voltado ao Planalto Central,
eixo do governo do Estado Brasileiro que enfrenta uma das mais nefastas

trises institucionais da "história da República':Mesmo no auge do processo
I '

que levou ao afastamento do ex-presidente Fernando Collor, nunca se

�iu uma teia de corrupção com ramificações tão bem tecidas que
�tingissem e dominassem todo o centro do poder Estatal.

'

IÀ margem da discussão polítiéa, que já toma consideravelmente nosso

�empo diário na leitura de jornais, telejornais e nos "papos de botequim"
iproponho-me a destacar a alardeada "blindagem" da economia, já que,
para alguns especialistas, a máquina produtiva não tem sido afetada pela

'

icrise nos Poderes Legislativo e Executivo.

Dentre os muitos fatores que podem justificar a manutenção de um,
, :ritmo de aparente crescimento, com a permanente valorização do Real e

imanutenção de um elevado- superávit primário, pode-se destacar o

;crescente consumo mundial do minério de ferro exportado pelo Brasil e

lá manutenção da alta taxa de juros paga pelo país, que estimula a entrada

ide capital especulativo.
IEspecialmente no tocante ao último aspecto, estamos novamente

'

lassistindo impassíveis ao amargo remédio já provado e que, salvo juízo
Imais qualificado, nos fez sentir o gosto da recessão por anos a fio, E, diga
se, recessão significa um ciclo negativo de desenvolvimento econômico,
'imuito distante do esperado "espetáculo do crescimento':

ILogo, falar-se em "blindagem da economia" é história que não se pode
laceitar, A economia não está blindada. Ela está é sem forças de reação,
!após ter sido consumida vários anos por uma politica recessiva de estimulo

!à manutençãode um superávit primário suportado pelo capital
iespecu lativo.
!Está certo que manter a estabilidade, mesmo que artificialmente corno
.jocorre, é importante para a manutenção de uma credibilidade vigiada,
lrnas não é o carninho para o esperado desenvolvimento econômico,

.;Se o que desejamos é efetivamente o crescimento da nação, lastreada em
'fortes fundamentos econômicos, não há dúvidas de que devemos

!aproveitar o momento de reflexão sobre as bases políticas e promover
luma ampla reforma que vise a estabilidade e segurança de nossas
I •

[instituiçôes. E o único caminho possível e independe de partidos ou

[ideoloqias. Depende de ação!
i IMPORTAÇÕESCONTIDAS PELA CRISE INTERNA

IApesar do câmbio valorizado, a expectativa de aU':1ento substancial nas

I importações não se confirmou, Um dos motivos para o fraco desempenho
!é explicado pela baixa demanda no próprio mercado interno, que se

.:mostra cauteloso frente aos desarranjos provocados pelo cenário político,
tSe, por um lado, tal fato significa proteção do produtor quanto à entrada

� de bens importados, por outro, "pode minguar a póssibilidade de

! renovação tecnológica" do parque industrial brasileiro, como destaca José

1 Augusto de Castro, vice-presidente da AEB (Associação deComércio Exterior
,

I
do Brasil), (Fonte: FSp, B6, 08,08,05)"

'

METADESUPERÁVITPRIMÁRIO ÉMANTIDA, '

, Para o Secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, os resultados
I apresentados pela economia não justificam uma mudança na meta do
; superávit primário (arrecadação menos despesas, exceto juros), dos atuais
: �,2S% para 5,1%, ao menos em se considerando a realidade atual. (Fonte:

�FSP,09.09,OS),
'

"

,

;:tal fato significa mais dinheiro circulando na economia, dando um certo
; fôlego para que investimentos possam ser feitos e seja engatada alguma

, � marcha contrária à estagnação experimentada nos próximos meses.

'

�)'NALlSTASAPOSTAM NAMANUTENÇÃODATAXA BÁSICA DEJUROS

r'Segundo análise de especialistas no mercado financeiro, o cenário

�,econômico-político que vivemos atualmente não sugere um ambiente

:: propício para a redução da taxa básica de juros, ao menos num primeiro
�,tnomento.

.

�:,iv1esmo com a inflação se manter contida, alguns especialistas indicam
�.que os números podem refletir uma inflação acima da meta prevista,

�,forç'ando COPOM a iniciar à esperadaqueda gradualmente tão-somente

.à partir do próximo mês. (Fonte: Gazeta do Paraná, 09.08.05).
.Fato é que sem os governos tomarem outras medidas de combate à

: Jnflação e manutenção do superávit primário, continuaremos reféns da

-política de altos juros deflagradas há mais de dez anos e que, embora

_
tenha mostrado resultados positivos no passado, mostra-se inconsistente
r n� presente.' ,

�APARTE:BRASILVENCEDISPUTA DA BANANA NAOMC
r'

:�f. OMC - Organização Mundial do Comércio - decidiu no início do mês

;;'pela ilegalidade de uma tarifa imposta pela União Européia sobre a

t�tmportação de bananas de países latino-americanos. ,,'

SNesta semana, a União Européia deverá apresentar uma 'proposta de
,

-tárifa que não viole os princípios do comércio internacional, mantendo
,

se o equilíbrio das importações originárias dos países latino-americanos
; e os países da ACP (África, Carlbe e Pacífico), que têm preferências tarifárias.

,

,

, /

I
MarcosAugustoPordeusde Paula éAdvogado,Mestreem Clência Jurídica

,

e professor de Direito Internacional ná UNERJ.
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ARTES CÊNICAS

sa edição do Festival de Formas
animadas começa hoje na Scar

ELlS BINI

� o qrupoda Hungria
apresenta hoje, na
Scar, grande família de
bonecos em miniatura'

}ARAGUÁ DO SUL - A5ª edição
do Festival de Formas Animadas que
começa hoje e prossegue até o

próximo sábado, dia ,13, tem sua

primeira apresentação marcada

para às 10h damanhã, no Pequeno
Teatro da Scar (Sociedade
CulturaArtística). Estará no palco
o Grupo de Teatro de Lajes,
Menestrel Faze-Dô, com seu

"Circo .de Marionetes". O

espetáculo, voltado a todas as

idades, tem duração de 50minutos
e é apresentado por 13 marionetes
que representam os principais
personagens do circo, como o

Palhaço, o Contorcionista, o.

Encantador de Serpentes e outros.

Às 12h20, em frente ao Museu
Emílio Silva, .na Praça Ângelo
Piazera, apresenta-se o Grupo
Pastelão, de São Paulo, com a

montagem "a Pastelão e a Torta",

inspirada em um texto anônimo

medieval. O espetáculo tem

duração de 50minutos e será levado
'tambémpara escolas e empresas.Às
14h, no Pequeno Teatro da Scar,
apresenta-se oGrupo Teatral Lauro
Góes, de Joaçaba, como espetáculo
''A Caixa", voltado para o público
infantil.

Às 15h30, na sala 201 da Scar,
,

serão apresentadas performances
com bonecos dos gruposNazareno,
de Rio do Sul, e Mikropodium, da
Hungria, cada um com duração
média de 2� minutos. O grupo da

Hungria traz a Jaraguá do Sul o

espetáculo "Stop", composto por
uma "família" de bonecos, criada
há dois anos por Andás Lénárt,
professor do College of Art de

Budapeste. Lénárt criou, um novo

tipo de boneco comuma construção
'única. É um espetáculo em

miniatura, totalmente original e de
grande técnica, já apresentado em
diversos países da Europa.

Às 20h, a Cia. Pequod, do Rio ,

de Janeiro, apresenta rio Grande

Teatro, o espetáculo "Sangue Born",
que com duração de uma hora, úne
� teatro de bonecos à êultura pop

Moradores pedempavimentação
}ARAGUÁ DO SUL - Moradores

e comerciantes da rua JoséNarloch,
no bairro São Luiz, estão re

clamando das más condições da

pavimentação asfáltica que está

com buracos em vários trechos.

" A moradora Cleonice Lamin,
disse que há preocupação inclusive
com a falta de segurança. "Para
desviar dos buracos, algunsmoto
ristas chegam a subir nas calçadas".

O secretário do '

Desenvolvimento Municipal, Luís

Fernando Marcolla, informou que
funcionários da prefeitura já estão
trabalhando na recuperação de
uma área de 200metros quadrados.
"Vamos retirar os restos do asfalto
antigo e refazer apavimentação no
trecho danificado, de forma que a

recuperação fique bem feita, sem
ser apenas um 'remendo'", disse

,

Marcolla. De acordo com o

secretário, em uma semana o

trabalho deve estar pronto. Para isso
serão investidos cerca de R$ 15 mil.

Justiçadá prazo de dez dias para INSS normalizar atendimento '1}ARAGÚÁ DO Sul-O juiz da 9ª' cujos servidores estão em greve há ao trabalho, o corte de pontodos Justiça, nem soube diZerquan:::
Vara da Justiça Federal em Brasília, 69 dias.Càso não haja um acordo trabalhadores vai continuar.' pessoas deixaram de

Em
I

Antonio Corrêa, deu dez dias de para acabar com a greve, aUnião e O chefe da agência do INSS atendidas durante � grev��ndo
prazo para que a União e o INSS o, INSS serão obrigados a pagar em Jaraguá do Sul, Marcelo Belo, Jaraguá, O INSS esta aten

ãode
adotemmedidas para normalizar o multa diária de R$ 100mil. disse que ainda não tinha sido apenas os casos de hablhtaç •

atendimento nos postos do órgão, sé os servidores não voltarem informado sobre a decisão da auxílio doença.

Cerca de 30mil pessoas já assistiram ao festival nasquatro edições passadal

contemporânea e outras mani

festações artísticas, como a literatura,
amúsica, o cinema, a fotografia e os

quadrinhos. A apresentação do

argentino Sergio Mercúrio, com o

espetáculo de "De Banfield à

México", marcado para as 22h no
Piano Barda Scar, encerra o primeiro
dia do festival.

Os ingressos para todas as

apresentações, incluindo os

espetáculos comgrupos convidados,

custam R$ 10,00 e R$ 5,00 para roffi
estudantes credenciados com nop
carteira, menores de 18anoseidcms ooq
.acima de 60 anos, Grupos de escola que
pagarão preço diferenciado de RI um

2;50e R$ 3,50. Desde sua primeira oott

edição, o Festival de Formas rali
Animadas de Jaraguá do Sul já quil
recebeu um público estimado em \�ri
mais de 30 mil pessoas, ooq
principalmente da região Norte e � 1
Nordeste do estado.

Deve chegar a mil o número

de inscritos para o supletivo

y'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CESTA BÁSICA

PANORAMA I 5 I

produtos têm preços parecidos
nos principais supermercados
IO:�
, A cesta básica

;
�

lIa em média RS
(

, ,

I 10,00 em Jaragua e-

163 em Florianópolis

JARAGUÁ DO SUL - Somente'

, pra dos 13. produtos quenicam /' /

O'em a cesta básica, e
[Ü01p ,

k a'rl'O desembolsar cerca de
n ess

, ,

" Ri 110,00, O cálculo foi feito a

\rdapesquisa de preços que o

�rreio do Povo fez nos três

maiores mercados de Jaraguá do

�ul. O valor dos principaisaI J

lIx1utosépracicamente omesmo,r
,

,_

wmuma malar vanaçao apenas

� nopfeçode alguns, como é o caso

� Joquilo da carne (coxão mole),
la que teve diferença de R$ 1,00 de

:1 ummercado em comparação aos

ra ootroldois,doquilo de tomate que
lS variou entre R$ 1,69 e R$ 2,75, do
já quilo da farinha de trigo, que
m variou entre R$ 1,45 e R$ 2,24, e
s, OOqullO de feijão, que variou entre
e �I,8geR$ 2,39,

Acesta básica é composta por
O®e (6,6 kg), leite (7,5 litros),
i1ijãopreto '(4,5 kg), arroz agulhinha
(Hg), farinha de trigo (1,5 kg),
rotata (6 kg), tomate (9 kg), pão

: nancês (6 kg), café (600 g), banana

a,
ia

OI

'qO '

II- 'Circo deMarionetes"
[denestrel F9ze-Dó -Laqes-Sü0Ca1: Pequeno Teatro

Os consumidores dizem que não fazem pesquisa por falta de tempo, mas aproveitam as promoções
(7,5 dz), açúcar (3 kg), óleo de soja
(1.080ml)e�anteiga (750g).

.

Levando em consideração o
preceito constitucional que
estabelece que o salário mínimo
.deve suprir as necessidades de um
trabalhador e sua família com

alimentação) moradia, transportes,
educação, vestuário, higiene,
saúde, lazer e previdência, o Dieese.
(Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio

econômicos), estima que o salário
mínimo de julho deveria ter sido de
R$ 1.497,23, ou seja, 4,99 vezes o
valor vigente' de R$ 300,00. A

capital onde a, cesta básica tem

preço mais elevado é São Paulo (R$
178,22), seguido de PortoAlegre
(R$174,75).Ocustodacestabásica
em Florianópolis, segundo pesquisa
doDieese, é de R$163,8L

-

PESQUISA DE PREÇpS -

Muitas pessoas não costumam

pesquisar preços antes de adquirir
gêneros alimentícios, principal
mente pela falta de tempo, mas

procuram aproveitar as promoções,
como faz a dona-de-casa, Janice
Schiochet "Se o produto não é

perecível e pode ser estocado, é bom
aproveitar o preço baixo, porque é.

..9h30 - ·Sangue Bom"
Cia Pequçd - Rio de. Janeiro-RJ
Local: Grande Teatro

.. 10h· "O "emance do
Vaqueiro Benedito"
Mamulengo -Presepada-Brasilia-D
Local: Pequeno Teatro

.. 8h30- "O Pastelão e a Torta"
Grupo Pastelão - São Paulo-SP
Local: Sala 201

� 10h - "O Incrível Ladrão de
Calcinhas"
Cía dos Bonecos-Pío do sul-se
Local: Pequeno Teatro

o ;2h20. "O Pastelão e aTorla"
,��PO Pastelão - São Paulo-SPcOçai E f
E

rn rente ao museumll,Q da Sllv,* * llh20- "STOP" * *
Mlkropódlum - Hungna
Local Terminal Urbano *

,ef
�14It,:flI

. lealxa"
do r: Lauro Góes - Joaçaba-sc
de I, ,Pequeno Teatro

,

� �.30. 'PerformanCeS"
, I Bonecos-Rio do Sul-SO

I
Spe�culo���Ódium-HUngrialOCai: Sala 201

�:'SanUU88Õm"
'

�eqUod'_ Rio de Janeiro-RJ
- Grande Teatro

�22b.S!19i��BaRlleld àMéxico
l!càl' p' ercuno

- Argentina
',Iano Bar .

12h20· "A Pensão dosAmores'
Grupo Xeque Mate-São Paulo-SP
Local Em frente ao museu *
Emílio da Silva *12h20- "Amor Enlre Penas"

Grupo Mão na Luva-são paulo-�
Local Em frente ao museu

Ernilio da Silva *

.. 1411- "Amor Entre Penas"
Grupo Mão na Luva-São Paulo-SP
Local: Pequeno Teatro '1II1111••••1i

11h- "Stop" - Mlkropodlum
Budapeste - Hungna *
Local Terminal Urbano

.. 15h ' "O Patinho Feio"
Grupo Gats
Jaraguá do Sul -se
Local: Pequeno Teatro

.. 20h30 - uAntolOIJla"
Jordi Bertran - Espanha
Local: Grande Teatro

.. 22h - "BUlha dos
Assombros" ,

Menestrel Faze - Dó
Lages-Se
Local: Restaurante Panorâmico

.. 20h- "Anlologia"
Jordi Bertran - Espanha
Local: Grande Teatro

.. 21h30 - "Performances"
Nazareno Bonecos-Rio do sul-se

e "STOP" • Mik'ropódium - Hunqri
Espetáculo misto

'

Local: Piano Bar

lt

uma forma, de economizar. Mas é.

importante estar atento aos prazos
de validade", ensina. A professora
aposentada, MarisaGarcia, diz que
não fazpesquisa por falta de tempo.
"Porém costumo aproveitar
promoções, comprando os produtos
que estão com preço bom emmaior

quantidade". [ucélia de Souza, que
trabalha no setor de produção de
uma empresa, procura pesquisar
preços e aproveitar as promoções

, sempre que possível. "O problema é

que nem sempre temos tempo para
fazer a pesquisa ou' o dinheiro
suficiente para estocar", diz.

CORREIO ECONÔMICO
,Alta de preços
A inflação medjda pelo IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo)
registrou alta de 0,25% em julho, segundo dados divulgados ontem

"

pelo IBGE.No mês anterior,o principal índice de inflação do país havia
apurado deflação de 0,02%, a primeira taxa negativa em dois anos.O

< resultado de julho ficou levemente abaixo das, previsões de analistas.

Sequndoo último Relatório de Mercado, organizado pelo Banco

Central, a expectativa era de que o índice apurasse alta de 0,27%.0
comportamento dos preços foi influenciado principalmente pelo
aumento dotelefone fixo, que representou 60% da inflação de 0,25%.
A Anatei (Agência Nacional de Telecomunicações) autorizou um

reajuste de 7,27% para o telefone fixo, o que fez as contas ficarem
421% mais caras em julho.Os combustíveis também contr.ibuíram, ,

para que a inflação se. acelerasse de junho para julho. O álcool ficou -

2,05% mais (aro e a gasolina,'0,87%, e juntos foram responsáveis por
0,06 ponto percentual.da inflação de 0,25%. Oálcool acumula no ano 1

queda de 13,36% e a gasolina, de 0,90%.
.

q

AcumuladoJuros
No acumulado do ano, o IPCA

registra alta de 3,42%, a menor
taxa acumulada para os

'

primeiros sete meses do ano

desde 2000. Com a moderação
dos índices de inflação, já há

analistas de mercado que
acreditam que a meta de,
inflação definida pelo BC de

5,1% na previsão ajustada, já
teria se tornado factível.

Nos primeiros sete meses, as

exportações do agronegócio
somaram US$ 24,273 bilhões,
recorde hlstórico' para c

períodos de janeiro a julho e .
J

9% acima do valor exportado �

_ no mesmç período de 2004. "

Entre agosto de 2Ó04 a julho "1

de 2095, as vendas externas

do setor totalizaram .US$
.

-I

41,q44 bilhões, ante US$
36,669 bilhões no mesmo

período do ano passado.,

Agronegócios
As exportações do
agronegócio no mês de julho
totalizaram US$ 4,072 bilhões,
valor superior em 8,7% na

comparação com mesmo mês
de 2004, Com importações de

US$ 408 milhões, a balança
comercial do setor registrou
superávit de US$ 3,663 bilhões.'
Tanto o valor das exportações
quanto do superávit comercial
são recordes históricos para
meses de julho.

. Tentativa de compra )

,A Gradiente anunciou a

assinatura de um acordo para
-'

a compra da fábrica e da

marca 'de produtos Philco,
que pertence à Itautec. Nos

próximos 45 dias será
realizada uma auditoria na

Philco para se chegar ao
preço final do neqócio, que
só então poderá ser

concretizado.

,j

"

s

ovo.corn.br :

Pavime.ção da se 451,na
Regional de Curitibanos.Mais _

uma obra da Descentralização.

'I

Na Regional de Curitibanos, são muitas las melhorias na área da infra
estrutura. O Governo de Santa Catarina ·está. investindo R$ 24,3 milhões
na pavimentação da rodovia SC 451. Ela liga Curitibanos a Frei Rogério
e é fundamental para o escoamento da produção agrícola. Com a conclusão da
obra, finalmente Frei Rogério terá acesso asfaltado. Mais uma obra do Governo
de Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização .

�14h - "Que Bicho Seráil"
Cia o Navegante
Belo Horizonte/MG
Local: Pequeno Teatro

.. 20h - "O Incrível ladrão de
Calcinhas" •

Cia dos Bonecos - Rio do se-se
Local: Pequeno Teatro

.. 21h30- De Banlield àMéxico
-

Sergio Mercorio - Argentina,
Local: Piano Bar

Secretaria de Estado do
DesenvolVimento. .

I

ReÍli�nal emCurlibanos
'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: O Sine de Jaraquá 'do Sul funciona na Rua Getúlio
I .,

I Vargas,577,Centro.Telefones ,370-7896 ou 370-7360.
! Veja abaixo a� vaqas óferecidas para esta semana:
I

INFORMATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM

Neste.infonnativo o leitor teFã um resumo da atuação dos vereadores nas últimas sessões.

Evaldo João Junckes - Renovação de contrato do município com' a Canarinho,
ele espera que a empresa atenda os pedidos dos vereadores. "Comopai' exemplo
mais linhas de ônibus para as comunidades de Poço Grande, Guamiranga,
Brüdhental, Barro Branco. Ilha dá Figueira, Figuetrinha, Ponta Cumprida e

Iodos os bairros ". .

Osnl Bylaardt - Destacou a aprovação do projeto de lei que adota normas de

prevenção contra incêndio, segundo o vereador "o leivat beneficiar os 'Bombeiros
Voluntàrtos de Guaramirim, que está semprepresente em todos os atos, e a taxa

que será recolhida lias vistorias vai ser virpara que os bombeiros melhorem'
ainda mais o atendimento a população".
Maria Lucia da Silva Richard - Lembrou a todos o. verdadeiro papel dos
vereadores, legislar e fiscalizar. "Ofato de estarmos cumprindo com ti nossa
função não quer dizer que não queremos o bemdo nosso município, Prejudica o

municipio quem fica calado diante das irregularidades e injustiças, Opovo quer
trabalho, e nós estamosfazendo o nosso".

.

Luiz Antônio Chiodini - Concorda com a maioria dos vereadores que a empresa
Canarinho deveria participar da implantação de novos pontos de ônibus no
município. "Temos empresas de Jaraguá do Sul quejá contribuem com
Guaramirim, porque a mão de obra delas também é do 110$050 município.
Esperamos-que a Canarinhofaça a sua parte",
Aleíbaldo Pereira Germann - Apresentou uma, indicação que pede ao Poder
Executivo que conceda 100% do Vale refeição para os servidores. "Atualmente o

funcionário que recebe o. vale F("leiçãi) tem um desconto em folha na ordem de RS
1.10, por vale. Tal valor caso () prefeito atenda JlOSSa solicitação irá parao

'

servidor, beneficiando-o com J(/()% do seu vale".
'

Marcos Mannes • Atendendo a uma solicitação dos moradores do Bairro Nova
Esperança apresentou lima indicação pedindo um pontode ônibus próximo ao

. Mercado Vasques. "Ha necessidade de um ponto neste bairro que épopuloso. E
vai atender também os moradores da Vila Nova, Vila Progresso e Centro, que vem

sentido Jaraguá a Guaramirim",
.

Jeâo.Dlaíz Víck - Destacou na primeira sessão depois do recesso, 08 trabalhos dos
, vereadores durante o período de recesso. "A atuação dos vereadoresfoi maior
nesteperíodo, do que 110período ordinário. Realizamos várias reuniões, e
estivemos atentos as passiveis irregularidades-naprefeitura li! no hospitel",

.

Jorge Luis Feldmann - Está acompanhando li colocação de alguns telefones
públicos no interior do municipio. "A Brasil Telecom está instalondo os orelhões
no Tibaji e /lO Putanga que aprincípio são via antena, quero parabenizar a
comunidade que está sendo beneficiada. Foi um pedida quefizemos aqui na
Câmara,para que instalassem estes telefones",
Bel,mor Bernardi - Nas duas últimas indicações o vereador solicitou ao executivo
"(1 implantação de Tubulação em dois bueiros bem como o alargamento da Rua
João Souer Correa, começando na propriedade do senhorAmônia Stringari até (I

final da rua. Aquisição de uniformespara os Funcionários Públicos, que
trabalham lia secretaria de Obras".

MELHORIAS

Obras na lilia Ayroso devem
ser concluídas em um ano

I
.

MARIA HELENA DE MORAES

.... Ampliação e reforma
começou semana

passada. Alunos ficam
sem aula até o dia 15

JARAGU,Á DO SUL - Os alunos
da Escola Estadual Lilia Avroso
Oechsler, na Ilha da Figueira,
.ainda estão sem aulas e vão ficar
assim até o dia 15 deste mês,
quando' ficam prontas as

adaptações que estão sendo feitas
no Centro Comunitário da Igreja
Nossa SenhoraAparecida que é

onde vão estudar os cerca de 970
alunos desta unidade de ensino até

que a reforma e ampliação da
Escola fiquem prontas, daqui a
aproximadamente um ano. "No

prédio da Igreja vamos abrigar os
alunos do ensino fundamental e
médio e os da educação infantil
vão para uma casa alúgada, aqui

,

pertomesmo", esclarece a diretora O galpão da Igreja Nossa Senhora Aparecida está sendo reformado para receber os alunos
da Escola, Salete da Silva Chaves. Cal

De acordo com a diretora, as
aulas que faltarem serão

recuperadas no transcorrer 'do
semestre' através de trabalhos
solicitados pelos professores e outras
ações pedagógicas, como viagens
de estudo e outras atividades que
poderão ser desenvolvidas no '

ginásio de esportes, que ficou fora
da reforma. As réuniões

pedagógicas com os professores
<' também foram. canceladas. No
total, a exigência é de 800 horas/

aula por ano, sendo 25 horas/aula
por semana.

A obra de reforma e ampliação
. da Escola é uma antiga
reivindicação da comunidade da
Ilha da Figueira.' "Esta obra estava
sendo cobrada desde 2003, mas

. somente agora a SDR conseguiu
liberação dos recursos", afirma'
Salete. Segundo ela, a Secretaria
de Desenvolvimento Regional
conseguiu a liberação de R$ 1,4
milhão para a obra, que começou

A reforma da escola será total, técl

mas não vai atingir a parte irnr
estrutural do prédio. Todo o telhado dúv
será trocado, assim como a parte Mm

elétrica ehidráulica, janelas, portas, éjú
. forro, madeirame e piso. A Escola a p
LiliaAyroso Oeschler tem maisd1 )

70 anos e já passou por várias FI
ampliações. "Começou como

.

multiseriada, depois com Educa��
Infantil e gradativamente fdi aI

.. crescendo até chegar ao ensino

'médio", comenta a diretora,

na segunda-feira da semana

passada e está sendo executada pela
empreiteira Endeal, de Curitiba.

A ampíiação inclui a

construção demais cinco salas de
aula emais um piso na parte frontal
do prédio, ónde vai funcionar a

administração, com secretaria, sala
da diretoria, dos professores e

também aEducação Infantil. Este
'parte da reforma deve terminar em
dezembro e já no iniciado próximo
ano letivo já estará sendo ocupada.

Rec
fen

CORR 10 TV
N�meros. '

,
. �e i

Nem com o escarcéu que fizeram em torno .do Tmbróglio Carolina; 'rerl
Dieckmann, a audiência do "Pânico" decolou: O programa deu

ure�médiá de oito pontos. Ficou atrás da Globo (23) e do SBr (18),

Com tudo
Os correspondentes do "SBT Brasil'; de Ana Paula Padrão, se
encontraram neste final de semana em São Paulo. Cada um

'ganhou uma câmera, um laptop e um equipamento para
, fazer geração de reportagens.

.

Troca de emissora
Há 22 anos na Globo e diretor-geral de produções
comandadas .por Wolf Maya, como "O quinto dos infernos" e

"Kubanacan" Alexandre Avancini assinou com a Record. Ele
comunicou sua decisão ontem à Globo. Filho de Walter

Avancini, Alexandre é considerado especialistaem cénas de

ação e comédia e em HDTV e vai dirigir a novela "Destino"

Veterila,mas linda
A festa de 30 anos da Playboy contou com veteranasque, anos

atrás, ilustraram as páginas da revista. No evento. realizado na

noite de segunda-feira, dia 8, no 'Museu de Arte Moderna do Rio,

uma delas, em especial, chamou a atenção: Susanayieira.
Empolgada, a ex-estrela da revista reviu suas, fotos.

Próxima aposta
A Globo gravou cenas do primeiro capítulo de "Belíssima';
neste domingo, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo.
Foi registrado o primeiro encontro entre os personagens de
Henri Castelli e de Cláudia Abreu, qué serão um casal na
novela. Xuxa eMaradona

A apresentadora Xuxa Meneghel (fõtb) vai ser a principal atra�ãO
do programa de estréia de Maradoría ;na TV argentina, na próx�ma .

segunda-feira.Xuxa, que está na Argentina para divulgar umvldeo,
vai cantar e dar entrevista ao vivo, Maradona disse rarnbérn que

quer convidar os brasileiros Pelé, Ronaldo e Roberto Carlos para

participar do programa, que vai ser semanal,

.Pestlnha
Ivete Sangalo deixou sábado o "Criança Esperança" e se'
mandou para a festa de aniversário de Preta Gil na boate The

Week, em São Paulo. Ela fOI com o namorado Fábio Molejo e

ficou até as quatro da manhã. Sandra de Sá tomou umas a

mais e estav� animadíssima. Rico Mansur fói com amigos.

Programação
A direção da Globo está às voltas com a grade de 2006,
quando começarão a Capá, em junho, e o horário político, em,
outubro. A novela das 21 h vai começar quase às 22h,

.

empurrando para muito tarde a programação que se segue.
Já se fala na possibilidade de suspender a segunda linha de'
shows. Ou na chance de se testar na faixa alguns dos projetos
apresentados em Angra.

II.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Handebol �

o time feminino da ADHJ/ -;

Unerj/FME ficou tom a
;"

terceira colocação no

Campeonato Estadual de
-

Handebol Juvenil. As meninas
"

de Jaraguá do Sul venceram r-,

Florianópolis por 19x17 e -',

perderam para Joinville por
29><16 e para Itajaí por 23x14. �.
Já o time masculino da ADHJ/
FME não teve a mesma sorte

J

e foi desclassificado da
-,

competição depois de perder "

para Itajaí (33x27), Concórdia _,

(29x20) e Florianópolis
"

(30x21).
A

-,

Natação ",

�
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CLÁSSICO REGIONAL

ESPORTE

juventus e Jolnvllle voltam
a jogar no João Marcatto

JULlMAR PIVATTO
•

�

Diretoria colocou
ngreSSO a RS 10

ara a coberta
a descoberta

jARAGUÁ DO SUL - o Estádio

joáoMarcatto volta a receberum

;dá�icoentreJuventus e Joinville.
�s duas equipes chegam na

�artida em momentos. distintos.

Enquanto o tricolor jaraguaense
ousca a teabilitação na com

fttição, o lec estréia onov? técnico
Vágner BenaZZ1 e usara o Jogo

como preparação para o jogo de

tlomingo, pelaSérieC do Brasileiro.

O )uventus também terá os

�esfalques de Pereira e Paraná

'(suspensos)! além de Grisley e Bill,
ainda no departamento médico. Já
,o atacante Carazinho ainda é

dúvida porque está com um

rroblema no joelho.
, Sem Pereira, suspenso, e sem
Capilé, que pediu dispensa, o

técnico Itamar Schüller terá que
improvisar na laseral-direita. A
dúvida ainda é se começa jogando
Marquinhos ou Jackson (que ainda
éjúnior). Duas novidades no time:
a primeira é o goleiro Adilson

CESAR JUNKES

Juventus vem se preparando há mais de uma semana para o confronto de hoje com o Jec

entrando como titular e a segunda
pode ser a estréia do atacante Roni,
que deve substituírCarazínho,

SchüIler
.

deve começar
jogando comAdilson, Marquinhos
(Iackson), Acássio, Renato Tilão
e Fábio Lopes; Dega, Leandro,
Paulo Rossi (júnior) e Gralha;
Gringo e Roni (Carazinho). "Será
uma partida .difícil, porque os

.

j?gadores do Joinville vêm com

Ferretti volta ao trabalho
após 40 dias de tratamento
jARAGUÂ DO SUL Ferretti disse que a base da

Recuperado, o técnico Fernando equipe é a responsável pela boa fase.
ferrettijá acompanha os treinos "Temos um grupo que joga junto
mpertinos daMalwee. Depois de há um bom tempo e uma comissão
Wdias afastados por problemas de técnica que fala a mesma língua.
�íxle,elejádirigeotirnenoclássico Isso' foi fundamental para a

de sábado contra o Joinville. campanha". Outro fator apontado
ferretti disse que o médico o pelo treinador foi a regularidade das
�rou para os jogosmais próximos partidas fora de casa. "É a primeira
e espera estar melhor pará as vez que a nossa equipe faz uma boa
�milinaisdaLigaNacional. campanha nos jogos na casa do

"O técnico ainda tem algumas adversário. Essa era uma cobrança
illficuldades de se locomover e por' de todos e,; se analisarmos as
lIIoacompanha somente os treinos campanhas dos últimos campeões,à tarde. '�inda espero melhorar todos mantiveram essa regu-
�anão ficar tão dependente dos [aridade", explicou Ferretti.
Outros. Quero· voltar ao ritmo O jogo do próximo sábado é de
fH)nn� aos poucos", disse Ferretti, muita importância para o Joínvílle,
que se mostrou aliviado em que tem dez pontos, e está três atrás
retomar ao trabalho. 'Acornpanhei do Atlântico, vice-líder, e seis atrás
�mpreotun'e à di A' dMI'

..

'b
' mesmo a istancia,

.

a a wee, que esta em pnmeiro.
e� d

'

�aeran o com os bons resultados . Uma vitória dos jaraguaenses

��"qUlpe, que vem numa boa praticamente garante o time na

semifinal da Liga.
.

tudo", disse o treinador do

Juventus. Ele também espera casa
.

cheia, por se tratar de um clássico.
"É a oportunidade da torcida rever
mais um encontro entre esses dois
times", disse Schüller. O juiz da

partida será Jefferson Schmidt,
auxiliado por CélioAmorim e [oel
Reias Alves Júnior.

}EC -r- O .tirne do .joinville
chega escalàdo para enfrentar o

Juventus. O novo ·treinador,
Vágner Benazzi, assiste o jogo da

arquibancada e o time será
comandado pelo interino Zé

Carlos Paulista, que chega com a

'eguinte formação: Gilberto, Éder,
Liça, Rogelio e Denis (estréia);
Elizeu, Toréti, Alessandro e Rafael;
Marcinho eAle Menezes. Este
último ainda-é-dúvida, pois vem
de uma recente contusão.

Figueirense apresenta reforço
FWRIANóPOUS - O Figueirense

apresentou ontem à tarde um novo

componente do seu grupo de atletas

paraoCampeonatoBrasileiro daSérie
A. Trata-se do volante Moreira (20
anos) que começou nas categorias de
base doCruzeiro (MG) e estava desde
2003 noComercial (Ribeirão Preto).
O jogador já se apresentou ao técnico
ZéMário e trabalhoucomseusnovos

companheiros no Centro de For

mação eTreinamento doCambirela.
A forte chuva desta tarde em

Florianópolis antecipou o encerra-,

mento do treinodo alvinegro. ZéMá
rio teve que suspender os trabalhos
interrompendo a preparação da sua
equipe para o jogo de hoje (21h45)
contraoSãoPaulo, pelo Brasileiro.

Para enfrentaro tricolorpaulista,
ZéMário não terá o zagueiroBebero,
que cumprirá suspensão automática
pelo terceiro cartão amarelo recebido
na partida contra oVasco daGama.
Emcompensaçâo, o treinador terá o
retornodo zagueiroCléber, dovolante
Carlos Alberto e do meia Bilu, que
não atuaramnoRio de Janeiro.

I '

20h30 - Paysandu x Vasco
20h30 --Coritiba x.:e.tJ�tiÇ9-fY1G
20h30 - Palmeiras x Ponte Preta

20h30 - .Fluminense x Fortaleza
20h30 - Santos x Bra�iliel'lse
20h30 - Flarnenqõx Paraná

20h30 - Goiás x Juvgntude

Classificação
10 Çorinthian�""'----�3"4
20 Ponte Preta 33

60 Fluminense
70 Goiás
80 Internacional.

LINHA DE FUNDOI ----,-i•

!
Clássico ' -; !

Depois de um bom tempo, o João Marcatto recebe o time do.i !
. JoinvilJe para mais um confronto pelo futebol profissional. O . .; i
Juventus terá muito trabalho neste jogo de amanhã. De técnico i
novo, os jogadores do Jec vem para mostrar serviço e se preparas-

i

para o jogo da Série C no próximo domingo. Outra dificuldade d�:,'
ambas as equipes será o gramado, quê está encharcado e, nesta'
semana, dificultou até mesmo o treinamento do tricolor"
jaraguaense. Promessa de um bom jogo e, já que o preço da coberta;
também será RS 10, podemos ter um bom público também.

Vôlei de Praia
Neste sábado, a Amivôlei,
em parceria com a FME,
começa os treinamentos

.seletivos da equipe
masculina e feminina de
vôlei de praia. Essa é a

primeira vez que Jaraguá do
Sul investe no esporte. A
intenção é continuar com as

seletivas até o dia 10 de

outubro, para formar uma
equipe para representar a

cidade nos Jogos Abertos.

Três nadadores de Jaraquádo •

Sul participarám da 3a etapa
do Catarinense de Natação
para Não-Federados. Lucas
Watanabe venceu a prova dos
SOm livre, ficou como bronze
nos 200m livre e terminou
em quarto nos SOm peito. Ana
Zanandrea foi prata nos SOm -

borboleta, bronze nos' SOm
livre e quinto nos SOm peito. E

..

Daniel Behnke' ficou em

quinto nos �Om borboleta.
.

{ulimar@terra.com:1'lr

I�' '

j

JULlMAR PIVATTO

Jesp
Já estão abertas as inscrições

.

para os Jesp (Jogos Escolares
da Semana da Pátria) -

Troféu Geraldo Werninghaus.
O prazo final é o próximo dia
19 e elas devem ser feitas na

sede da FME. A competição
é destinada a alunos com até
12 anos e matriculados em

qualquer instituição de
ensino de Jaraguá do Sul.
Serão sete modalidades:
atletismo, basquete, futsal,
handebol, tênis de mesa,
vôlei e xadrez, disputadas de
10 a 6 de setembro.

- ,

Estado de Santa Catarina i
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 'I I
Fundo Municipal de Assitência Social : i

!

ED IT A L

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"

PREGÃON° 19/2005 - MENOR PREÇO POR ITEM

\ I
OBJETO: Aquisição de 1.200 (um mil e duzentas) cestas

. \ -

básicas e gêneros alimentícios avulsos, em conformidade.
com os itens 01,02 e 03 do Anexo I, e Minuta de Contrato,'
Anexo VII.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002.

-,

ENTREGA:
DOS ENVELOPES: CREDENCIAMENTO e SESSÃO DE
ABERTURA: ÀS-13:30 horas do dia 24/08/2005, no
endereço abaixo, na Secretaria de Desenvolvimento�·
Social e Habitação;
DAS AMOSTRAS: Até às 09:00 horas do dia 24/08(
2005, no .endereço abaixo, na Secretaria de"
Desenvolvimento Social e Habitação.'
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos'
poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter'
Marquardt n° 1.11 i, bairro: Barra do Rio Molha, municfpio
de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço,
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 08 de agosto de 2005.

\ MARCELINO SCHMIDT
SECRETÁRIO DE GESTÃO
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"I i"NIVEHSAllU\NfES
'4/S'
Hilário alido Schiochet

'7/S'
Poliaria Plautz Gorris
Rode de Borba
Elfrida O. Gielow
Sonia Machado

Eliane dos Santos
Simone Stinqhen
Edneuza K. dos Santos

,

·S/S·
,Gerta M. Ferreira

Emilly Pimentel
Valdemiro José Kuhn
Lourde Maria V. W. Marcílio
Claus Maquardt
Luciani Stein
Maicon A. Dalpiaz

'

Adalberto Rengel
DarciWenk

Aldo Riedtmann
Euclair Hass
Eliseu Raasch

Maikgn Siewerdt
Ferrianda Bruch
Irina J. Schmitz
Geraldo Lichtemberg ,

Maria Salete Patrício dos
Santos

Luis Alberto 5. Lopes

,

'9/S'
Itamar Moser

Adriana Wendorff
Josilene Strelow
Guilherme Foscalas
Elisangela B. da Silva
Leonardo G. Rodrigues

'10/S'
Rose Russi

Nilo Helnzen
Fernando Gabriel

Sergio Siewerdt
Jairo LuizDemarchi

Ivonete W. Raduenz
Ana Carolina Engel
Helena Modwa
Rita de Cássia C. Acoski
Maria Catarina Xavier

Marta Manfrini
Bruno, G. Kannenberq
Marielen Bloedorn
Ana Larissa Zaleus.ki
Erivaldo P. Batista

Gisleine Ap. Kurcheski
Miguel Nando Vicente

'll/S'
Jean 'Jung
Hermes Catafesta
Hercules Pelens
Guiomar Berner
Ivone Michalak Grim

Neusa Kohlbach
Marcos Paulo Buzzi
Constancia Vitkoski
Tânia Mara M. Laube
Irineu de Souza Filho,
-Ana C. Vieira

Edina Flavia Neckel

'12/S'
Mario Enke

Gustavo Behling
Ana Schiochet do

Nascimento
Andréa Moeller

Jayne, Luisa Raduehz

Agostinho Zimmermann
Tânia Mara J. Lange
Francisco Russo Martins

Jackson Antônio Gaspar
Suzalin Oioskamke
José da Silva
Deise M. Mathias

QUARTA-FEIRA, 10 de aqosto de 2005

No último dia 23/
7 uniram-se aos

, laços do
matrimônio, '

Arlete Hasse e

Carlos Alberto
Jacobi. A

cerimônia

religiosa realizou

se na Igreja
Evangélica
Apóstolo Pedro

No dia 7, Carla Tatiane Guse(D),
completou 18 anos, junto com a irmã
Fabiane que se forma em letras na

Furb, no dia 13. Parabéns dos familiares

Eliane e Gilcemar, "desejamos que
estes 6 meses de união durem '

eternamente com a mesma

intensidade, com o mesmo amor, que
vocês vem demonstrando um pelo
outro. Com Carinho dos amigos

Completou 14 anos dia 8,
Francieli Junges Gomes. Os

tios, Geovane e Lenice, e a
'

prima Amanda desejam
felicidades

Parabéns a Cristiano

Mendonça que aniversaria
dia 12, e atualmente está,
residindo em Florianópolis.
São os votos de sua família
e amigos

'13/S'
Maria Terezinha G. Fodi
Geovani Ávila,
Ivone Schmidt
Lucas Agostinho Kuskowski
Salete Darius

Maria Leonir Martins Veloso
Marciel Martins
Ivaldo Wandersee

Ruan Verbinen
Caetana G. Veieira
Selma Krauss
Rosana Picinini Imroth
Luis H. 5. Couto
Jéssica Klein
Gabriela Melch ioretto
Mareio Orlandir Gumz

Completa
'idade nova

hoje, dia 10,
Fernanda
Mattos.
Parabéns dos

pais, Elói e
Sônia, e o

,

irmão Chitão

<'

Helena S. Gorges Vieira,
proprietária da Toldos eTendas

Figueira aniversariou dia 10. Parabéns

No último' dia 5, Murilo 'Cesai',
Rosa Junior, colou grau em

Direito, pela Furb: Os pais, Murilo
e Joaquina desejam felicidades e

sucesso

Aniversariou no último dia 5, Carin
Schwanz. Parabéns dos amigos
Elzina e Ademir Konell, que deseja
muita saúde e felicidades

Completou idade nova Karlan
mais conhecido como queixudo,
os amigos desejam fellcidades

Ana Carolina Muniz completou
20 anos no dia 5. Parabéns do
namorado Vanderlei Franz

Na fotoo casal,
Geam, que
aniversariou dia

1, e Realdina,
comemorou

idade nova dia 4.
,

Parabéns e

muitas

felicidades, dos
pais, irmão e da
afilhada

Katheryne Parabéns a Ricardo Luís
Stinghen que aniversariou dia
Parabéns e muitas felicidades,
pais Rovina e Antônio, a noiva
Suzana, os irmãos, cunhadas e

afilhada Jenyffer Monique

Aniversaria neste'

dia12 a fotógrafa
Andréa

,

, Mõeller.
Parabéns do

marido Silvio, e
dos filhos

Gabriel, Matheus
e Júlia

PARABÉNS" ',,' ,

,

d
'

,
:

,

F I' id d da esposá Zulma,Aniversariou ia 2, Jose Morais. e ICI a es

A ERICH BLOSFELD COMEMORA 44 ANOS
No dia 13 de agosto, sábado,a E.M.E.F. Erich Blosfeld com.ple�:
44 anos de fundação. Para comemorar a data, realiza Feijoa

S' 'o Lazzarls,Beneficente (em favor da APP), preparada por. ergl b bida
famoso feijoeiro. Nesse aia terá cama elástica,jogose de OI' '

..
-

'

en a p
não alcoólica. Os cartões para a feijoada estao a v

Mais
R$ 7,00 na escola, com integrantes da APP e alunoS,

informações pelo fone (47) 370 6000.

MA Quart'�'� Quinta-Feira

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

Stars Wars - Episódio III
14:30

A Cruzada
17:30 - 2,0:30

Quarteto Fantástico
14:00 -16:15 -18:45 - 21:30

Madagascar
Sexta a Dorninqo - 14:45 __

----�--------------------

CSr e Sra Smith
'15

Seg. A Sexta: 14:45 - 16:30 - 19:00 - 21,

Sexo A Dom.: 16:30 - 19:00" 21:1 5

jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




