
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 - 1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMOCKEL 1 1958 - 2004 .YVONNE.ALlCE SCHMOCKEL 12005

JUVENTUS

Roni estréia ,e participa do

gol da vitória sobre o Jec

• PAGINA 7

ARTE E CULTURA

estival de Formas Animadas lotou ontem o teatro da.
e atraiu' flúbl'ic'o também nas apresentações que

ntecem n() Te�minal e na Praça Ângelo Piazera.

je, a primeira apresentaçãó é do grupo carioca, Cia.
equod, como espetáculo "Sangue Bom", às 9h30, no
ande Teatr'o. Às duas da tarde, no Pequeno Teatro da
r, o grupo mineiro,·Cia. O Navegante, apresenta o

láculo "Que Bicho Será?". Às oito da noite, a Cia.

Dos Bonecos, de Rio do Sul, apresenta a peça "O
Incrível Ladrão de Calcinhas". A última apresentação
de hoje acontece. às 21h30, no Piano Bar, com o

argentino Sergio Mercúrio e sua peça "De Banfield à

México". O ingresso custa R$ 10,00 e R$ 5,00, para
estudantes credenciados com carteira, menores de 18

anos e idosos. 'Grupos de escolas têm preços dife
renciados de R$ 2,50 e R$ 3,50. • PAGINA4
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MAGISTÉRIO

Secretária Estadual da Educação
faz maior concurso da história

Superando as projeções, que estimavam 30 mil inscritos,
41.237 pessoas prestarão provas neste domingo para o

preenchimento. de 2.8,55 vagas para .çinco cargos. Em
','

' .

".�, .. ..,
...

'

;":, ..(;W�",·. t. \t":;;:ç',:_,,

[araguá estão insc\itas:'608'peSS9�,�jp�Fa 78 vagas, num

total de 7,78 candidatos porvaga:""'� -:hj�i.' • PAGINAS

DIREITO.

Meta do Comdim é implantar
Delegacia da Mulher em Jaraguá
Com a criação do Comdim (Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher), a chance de que Jaraguá do Sul
tenha umaDelegacia daMulher vai aumentar.A entidade

promete pressionar os governos estadual e municipal para
implantar a delegacia especializada.

I
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COMÉRCIO

Feira Regional de Artesanato
começa hoje no Parque de Eventos
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ESPORTE

Jaraguádo Sul recebe etapa do
Circuito Unimed de Tênis
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SERViÇO PÚBLICO

Conferência de Assistência Social
debate a descentralização
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A hora é esta
A administração pública

de Jaraguá do Sul entrou
numa espiral perigosa. De

�m lado, as .pressões de

gartidos e políticos para

�anterem os cargos. Do

outro, a necessidade de se

fazer a .reforma administra
tiva.' As duas posições são

4ntagônicas. Uma reforma

para valer implica em cortes

profundos de cargos, reava

�ação dos salários dos co

missionados e compromissos
com a eficiência e a trans

parência. Ações quase

impossíveis nas sendas da
'

política. Todavia, diante do'

impasse, 'caberá ao 'prefeito
Moacir Bertoldi optar por
aquilo que considera mais

importante e melhor para o

município e sua população.
,

Durante a campanha
eleitoral, repetiu-se à exaus

tão a promessa de cortar 50%
dos cargos em comissão na

administração municipal -

algo em torno de 180

humanizar as relações entre

o poder público e a população
e fazer um governo compro
metido com a ética e a probi
dade. A se julgar pela pro
posta de redução dos cargos
comissionados - 30 -, perce
be-se que não há qualquer
intenção de pôr em prática as

\

ações propostas ao eleitorado.
Mesmo porque, após sete

ração" alegando não ter

gostado das cobranças feitas
pelo prefeito. Ainda que
Bertoldi negue e dê outra

"explicação", não há como

negar que existe mais por trás
de tudo. Se o prefeito não

pode cobrar, quem pode?
Aliás, Alexandre é acusado
de usar máquinas da
Prefeitura em obras da igreja.

.... Ou se faz uma reforma para valer e põe
fim ao marasmo ou continuará colhendo
as críticas e alimentado as suspeitas

FRASES

Caso se comprove, não será a

primeira, tampouco a última
vez que se usa recursos

públicos em benefício
privado.
Na' esteira das diver

gências, encontra-se o

secretário de Comunicação,
Terrys da Silva, que desde o

início promete deixar o cargo
e assumir a vaga de vereador.
A contenda revela desejos
recônditos. Especula-se que

QUINTA-FEIRA, 11 de agosto de 2005

Terrys esteja em rota de
colisão com o governo, assim'
como outros membros do

primeiro e segundo escalões.
Se forem confirmadas as

"insatisfações", restará ao

prefeito recompor o quadro.
Aliás, deve aproveitar o

momento para uma ampla e

necessária reforma ádrni
nistr a tiva que propicie o

recomeço do governo.

O, que a população
financiadora da máquina
pública - não admite é um

governo ineficaz e compro
missado com interesses
outros. Não engoliu o nepo-
'tismo, mas ainda aposta na

capacidade de Bertoldi. Para

tanto, exige que não fique
refém das pressões políticas e

dos acordos espúrios. A hora
é agora. Ou se faz uma

reforma administrativa para
valer e põe fim ao marasmo

ou continuará colhendo as

críticas e alimentado as

suspeitas.

"Não renunciarei. Irei fazer a defesa total de minha honra. Irei até o fim em todas as instâncias':

meses, a sensação é de que
ainda não foram definidos os

rumos da administração. O
tempo foi mais do que sufi-

,

ciente para "arrumar a casa".
As divergências internas

revelam descontrole e

ausência de comando. O

disse-que-disse é a tônica da

administração. Ficou mais

evidenciado quando, o então

presidente do Samae, Jair
Alexandre, pediu exorie-

Do deputado e ex-ministro José Dirceu, na reunião da bancada do PT em Brasília anteontem, dizendo que não vai ceder ante às denúncias
de que é o"l?ai do rnensalão:

I Fatos & Pessoas

Fameg e Janqada assinam
rconvênlo para dar bolsas
I

i
:Florianópolis - o presidente da FamegI '

i(Faculdade Metropolitar,la de Gua-
I ramirim), professor JoséTafner, assinou1 '

lentem pela manhã no auditório da

[Secretaria da Educação o convênio com

1'0 Governo do Estado que concede à

r'instituição quase R$ 162 mil, reais para
G

•

(a concessão de bolsas de estudo paraI '

[estudantes carentes. Outra instituição
ldaJeg ião, a Faculdade Jangada, receberá
"

'

[R$ 13,1 mil para o mesmo fim. O

ldinheiro das bolsas será repassado em

�cinco parcelas, de agosto a dezembro.
•

A Fameg receberá R$ 32,3 mil por mês
e a Jangada R$ 2,6 mil. As institUições
rpoderão dar bolsas que representam de
! 30 a 100% da mensalidade, de acordo
! com a Lei Complementar 296. Esta é

I uma ação inédita em Santa Catarina: são
! R$ 3,2 milhões, distribuídos entre 26
I universidades privadas. No ato realizado
lontem o secretário da Educação'
! Diomário de Queiroz voltou a dizer

'I que "acima de tudo, a Educação é um

i bem público" e, portanto, deve receber

! investimentos e ser preservado. O
, governador Luiz Henrique marcou'
i
presença.

Fernando Bond

,:o. FLORIANÓPOLlS/NEIVA DAlTROZO/SECOM

Um contingente
Nas 26 instituições beneficiadas pelos
convênios assinados ontem estão matriculados,
35.752 alunos, que estudam em Florianópolis,
São José, Joinville, Xaxim, Criciúma, Jaraguá do
Sul, Concórdia, Balneário Camboriú, Chapecó,
Navegantes, Blumenau, Inda ia I, Brusque, l,.ages,
Capivari de Baixo e Guaramirim.

Esticando a corda
o presidente da Associação de Mantenedoras

. das Escolas Particulares de Ensino Superior,
Osvaldo Moon, disse aos reitores presentes ao
ato na Secretaria da Educação que se todas as

bolsas fossem de 100%, o dinheiro daria para
beneficiar apenas 1.500 alunos. Mas como a

Lei permite "esticar a corda" de 30 a 100%,
Moon acredita que pelo menos 3 mil alunos
serão beneficiados. O que significaria pouco
menos de 10% dos 35.752 que estudam nas

"

26 instituições. Moon agradeceu o empenho
da União Catarinense dos Estudantes e do
secretário Dionário de Queiroz para a

concretização dos convênios.

I
Conquista doestudante
Osvaldo Moon classificou o ato de ontem
como "uma conquista dos estudantes e do

povo catarlnense'Lernbrou as dificuldades das
escolas particulares em atender os alunos
carentes."Só quem sobrevive de mensalidade
sabe a dificuldade queé poder dar ensino de '

qualidade e manter as instituições
funcionando'; disse ele. Moon lembrou hoje o

Brasil tem 9% dos jovens de 18 a 24 anos

matriculados no ensino superior e que em

Santa Catarina este número chega a 13%."Mas
ainda é muito pouco diante de nossas

necessidades; lembrou Osvaldo Moon.'

Em troca
O secretário Diomário de Queiroz pediu aos

reitores que levem ao pé da letra uma das

exigências para a concessão de bolsas: a de
que os alunos beneficiados participem dsos

programas sociais que beneficiam as

comunidades, executados por orientação dos

conselhos de Desenvolvimento Regional.

Saláriodos professores
Amanhã, às onze da manhã, no Centrá
Administrativo do Governo o qovernador, LHS
e o secretário Diomário assinam uma MP

que vai nrepresentar um grande avanço
salarial para o magistério catarinense.Num

pacote só saem a incorporação do abono de
RS 50 ao salário; o reajuste de regência de
classe e a revisão da tabela salarial. A Medida
beneficia também especialistas e aposentados.
O reajuste contido no pacote é maior do que a

inflação desde 2002.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Para pais e filhos
Datas comemorativas como oDia dos Pais

não deixam de ser uma grande oportunidade
para o comércio quemuito espera por elas para
alavancar suas vendas, Há atémesmo quem se

negue a dar importância a essas datas por
incentivar o consumismo. Mas, radicalismos à

parte, por mais que o lado comercial seja
estimulado (o que é natural e necessário ),
gostamos de ver a aproximação de mais uma
data comemorativa e acreditamos ser importante
sim instituir datas e preservá-las como parte de

, nossa cultura e preservação de valores familiares. Além disso p
�l

, ara nn""
novas gerações é fundamentalmantermos esses costumes' afinal e'

''''''1\
•

•

A •

' ,0quel1nt
tomamais humanos e menos mecarucos em nosso cotidiano e rotin

''li

O Dia dos Pais oportuniza um momento de reflexão saudáve�' sobre _....,

,nosso papel de pai ou de filho e, para muitos, ambos os papéis. N
iedad - I' uma

sacie a e e numa epoca em que o� re aCionamentos humanos .

questionados, encontramos nesta data a viabiliiação de umencontroe�ao
pais e filhos emuitas ve�es atémesmo uma possibilidade de reencontro

tre

1- ídas.Eorecí estafuncã paro
re açoes estremeci as. preciso resgatar esta nçao socíal como a principaldas datas comemorativas.

Oportunidade de olharmos para nosso "velho" pai (mesmoqueseja;;í
com os olhos damemória) e lembrarmos com carinho o quanto ele se d
nos ensinou, a segurança que nos transrrútiu, a força de caráter quenosl:jEmesmo quando olhamos para trás e nos lembramos que tivem�ratautoritários e enérgicos, entendemos hoje, ao conhecennos a patemidad
que havia a preocupação de fazer de nós pessoas íntegras, honestas, co�
autonomia e responsabilidade.

Hoje em dia há mais liberdade nas relações entre pais e filhos, oqu:t �
muito positivo uma vez que estimula o diálogo, mas também é importante
nunca deixarmos de estabelecer limites e mantermos a coerência enrre
nossos ensinamentos e nossos exemplos para que haja respeito mútuo, f el
que isso se cultive diariamente, pois o dia a dia estressante de no�1IS m!
compromissos restringe os relacionamentos , limita nossa tolerância 3 (Ü
paciência e quando percebemos nossos pais já envelheceram ou no�filhos já cresceram e nos questionamos se dispensamos tempo suficientlO 011

para este relacionamento e se conhecemos de verdade aquele com quem
tão pouco convivemos. �JNa ânsia de cumprir satisfatoriamente com nosso papel de satisfazeré �esuprir necessidades, nos esquecemos que a vida é curta e que o tempona Ut

volta para repararmos nossas ausências. In

Nesta data, gostaríamos de lembrar dos pais já falecidos (mas num criaç
esquecidos) e lembra�, ta�b�m daqueles.muitos pais que pre�isa[�m�, Mu�
tomar verdadeiras mães na falta delas; mas tomar como �xempló?Pai 'o te
maior que nos deu a.oportunidade de ser filhos e pais e assim pOderd�
continuidade ao ciclo da vida.

'�
flúIll

Parabéns, pais, pelo seu dia!!
' pre>j

, II mun

O prefe'ito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas.feira� imp
roreg

nesta coluna
,

'

, '&�
S

I,

Logosofia ciência e uma

nova'cultura
.

jl ,tia r
"A Logosofia é uma ciência nova 'e concludente, que revel"

�:'conhecimentos de natureza transcendental e, c,oncede ao espírito humariJ) I&:
a prerrogativa, até hoje negada, de reinar na vida do ser que anima, CondUl, !J

o homem ao conhecimento de simesmo, de Deus, do Universo e desu� iW
leis eternas". (Gonzalez Pecotche, 1995) rd't �J
.' Criador da ciência Logosófíca, o jovem argentino Carlos Berna � tJ
Gonzale� Pecotche nasceu no dia 11 de agosto de 1901, em BuenosArr

� iIul
, onde também veio a falecer, em 04 de abril de 1963. Para favorecer A
realização do cultivo da Logosofia, "cujas projeções;::oncebeu com a mali

clara visão, tanto em seu conteúdo como em seumétodo" o autor inlO�

ummétodo único em seu gênero; "ummétodo de aperfeiçoamentoq�l
ensina percorrer cada trecho na formação de uma nova vida e na supera�
de todos os valores da inteligência e da sensibilidade". (OonzaÍq
Pecotche,2002).

'

I'�'No dia 11 de agosto de 1930, na cidade de Córdoba, o�zaJ; �
Pecotche fundou a primeira "Escola de Logosofia" que foi conSI

era

áo
.j

1 d di l' d nosenslnan
�

I
uma esco a e a iantamentomenta, on e permaneceu a

d
I �

os conhecimentos deste novo saber: difundindo conhecimentoS, eu� 1 U
d -d 'd d d h "M

'

t rdeessaesconova concepção o mun o, a vi a e o ornem. ais a
, e �

foi denominada de "Fundação Logosófica" e, novas sedes surgtram
estenderam pela América e pelo mundo.

. ortant�
C

"O movimento logosófico conta atualmente com Im�, ÍIlt�' \bla
centros de cultura, destinados a praticar e difundir a nov� ciéflC

te yeDI' !!(Ie
certeza de pôr ao alcance do homem ummeio extraordinarulmen JUIl' �
e efetivo de. alcançar o conhecimento de' si mesmo e ,perte(;:!aId �iCi
profurulezas dos arcanos da vida humana e universal. j ti�lê
Pecotche, 2002)

" m 1961, �gar
No Brasil a Fund�ção Logosófica obteve a pe�soajund�aeStud()Sel to;n

As Fundações Logosófícas se caracterizam como escolas de
e

tcxJa;., i"",
. -

seu o em ," "'I,

investigações. "Tais escolas sempre foram, são e segUlraO 'pefilCiO- O Pf'il 1
'

1 I' r uma su '

as épocas, o lugar predi eto das a mas que ane am rea iza
_ [artarUenll. ��g',integral que lhes economize osmomentos de desventura que tao ClIU�/

, A' "

d d fi 'A ias que por Sua I
é �ea ignorancia proporciona, com to as as e ciencra '" (Oon!a e:'

existem no mecanismo mental e psicológico do ser " N
Pecotche,2003)

Glória Fernandes - Fundação Logosófica de Jaraguá do sul
\1

"
r

� �rl �__� � � �� ��.....
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Casa cheia .... ExpeCtativa .... Crédito .... Inclusão digital.
�

dor Pedro Ga'rcia(PMDB) O ex-presidente do Samae, Jair O governo encaminhou à Câmara de A parceria entre o Sinte (Sindicato
O verea

u as articulações pa ra uma Alexandre, reuniu-se na tarde de ontem Jaraguá do Sul projeto q.ue abre crédito dos Traba Ihadores m Educação),
I)

!(o�:;��:a:::;d0/���0�:::i�,g�!, :�:�i�:���:�u��:�i�::;��::���� :�:��;�ne��edn�a�e�:06d:��S'�::�' �li��;�:�la;a�i�:�C���I�:i���:���li:a�
SU.. ães envolvem integrantes do dele da autarquia e a possível com os serviços de conservação e a realização do curso de_lnformática,

gO�laçe segundo escalões do governo transferência para uma secretaria': manutenção de vias públicas': inteiramente grátis.
melro .

� .filiados, como os vereadores Segundo Alexandre, a direção do PTB Se depender dos recursos disponíveis, Será ministrado Linux - software
e e� I Menel, Afonso Piazera, ambos decidiu que deve permanecer na base não haverá desculpa para deixar as ruas livre. As aulas, no turno da manhã e

Mallste�do,eRoraldoRaulinO(PL),além de sustentação do governo e participar da.cidade com buracos nem sem da tarde, cqmeçam no dia 29 de

rpa reador Vitório Lázzaris (PP) e do dele em postos de comando. Alexandre pavimentação asfáltica. Até porque, os agosto, ne Sindicato da Construção�ex·ve '

id nte da Fundação Municipal de
.

não descartou a possibilidade de custos da pavimentação são divididos Civil, na Rua Epitácio Pessoa, 345, no
�e dr

rtS Jean Leutprecht (PTB). assumir uma secretaria. "Tudo vai entre os moradores - 66% - e a Centro. As inscrições po em ser

fSpo �;ãO ficará do mesmo tamanho depender da conversa com o prefeito'; administração - 33%. O resto ..é feitas no mesmo 'local. Existem 40
A(OO

d resumiu. choradeira, vagas por período.
�parti_o�: ------�--�------------------� � m_o_s_ai_co_@�jo_r_na_lc_o_rr_ei_o_do_p_o_vo_,c_o_m_.b�r

,

'ATUAÇÃO

Comdim pressiona governos a
,

-

implantar a Delegacia daMulher
te

� Esta é a principal
meta do recém-criado

Ia& (Onselho, que defende
M OI direitos da mulher
Iml

" ,.

jARAGUÁ 00 SUL - Não é de

�eque se discute a implantação
reuma Delegacia da Mulher no

J:I rnunic�io, mas agora, com a recente

�Cft· ctiaíão do Comdim (Conselho
'�, MunicipaldosDireitos daMulher),
Pai o!;ma'é retomado. A entidade
c. JlIImete trabàlhar e, principalmente,
II

I
�e.ilionar os governos estadual e

li municipal para viabilizar a:

m implantação de uma delegacia
31

iaIiz' ê d ,.

r � a, que e e competencia
ibPottciaCivil.
Segundo a presidente do

, um:1ho,ElenirEscopelli, o secretário
õtaaual de Segurança Pública e

Defesa do Cidadão, Ronaldo
&neaet, que esteve em Jaraguá do
SJOOmêspassado, recebeu dasmãos

� <lIa.um documento solicitando a

fl� !IIil;<lodaDelegaciadaMulher. "Ele
rxl I&nedet), inclusive, sugeriu que�m trelc •

� , enrássemos o atendimento ao

I �
ilme �ez o despacho na hor�. M�s

Mo" �ra nao sabemos em que pe esta.

1& &!amos esperando uma resposta",
�� �onnou.

r ,Apresidente também disse que.
I
\If, fitáagendando uma reunião como

-

1��1 flefeito Moacir Bertoldi (PL) para
; �doassunto, já que sugere uma
q �reeria Com a administração
e� �.Elaespera conseguir apoio,
ld? �ialmente no que se refere à
lo

�. Advogada Alice
I�
N \�

CoRUPÁ - A advogada Alice

J.' lilUelra foi confirmada como

�; �(retá '

I . �
na de Turismo, Desen-

�. �.1!nento e Planejamento. Era a
ldJ <lleap
l J ti�lar

asta que ainda não tinha'

1. r.
,das seis que compõe o

), "�ano
l� � grama da administração.
�., � a nomeação, o PSDB fica
� O p��atro secretarias e o PP duas.

I�) �Iiga: embora faça parte da
�,

,ii, ,çao, não ocupa cargo de
e? ""'letra eScalão.

;Ie�a solenidade de posse, o
elto C ditdiu onra o Müller (PP)
a nova S

' . "r
:� pi ecretana que laça

turíStana de desenvolvimento
Ico .

, �d" para mars de uma
a, Ela também terá que

�,

concessão de funcionários daSaúde
- psicólogo, assistente social e

terapeuta ocupacional- para atuar .

na delegacia. "Este o grande
problema: conseguir uma equipe
capacitada ecomperfil", revelou.

Quanto ao local para construção
da sede, Elenir disse que este não será
o maior empecilho. Segundo ela, a (

Prefeitura dispõe de um projeto, pelo
qual a Delegacia da Mulher seria

implantada junto à Delegacia da
Comarca. "O projeto foi avaliado por
um engenheiro, que constatou que o
espaço não é omais apropriado.Mas,
de 'qualquer maneira, existe a

possibilidade de se' utilizar outro
. terreno da Delegacia da Comarca",
completou.

Elenir lembrou que com a saída
da delegada Fedra Konell em

março, as mulheres vítimas de
violência que até então eram

atendidas ficaram sem assistência.

"Esperamos que haja sensibilização
do poderpúblico. Sabemos que tem
autoridades, tanto lá em

Florianópolis como aqui, que não

são á favor da criação de uma

delegacia especialízada, porque
acha� que vai segregar", disse.

A presidente reforçou a

necessidade de uma delegacia para a
mulher combase emdadosestatísticos

apresentados pela Polícia,onde 30%
das ocorrências estão relacionadas à
violência contra a mulher. "Nossa
idéia é que, enquanto existir'

descriminação, amulher vai precisar
de proteção. Mas quando houver

igualdade, não vai mais haver
necessidade de uma delegacia
especializada", argumentou.

EleÍlir recebeu do deputado a homenagem em nome do Comdim

O Comdim (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de

Jaraguá do Sul) recebeu a Medalha Antonieta de Barros,
concedida pela Assembléia Legislativa a pessoas ou instituições
com relevantes serviços prestados em defesa dos direitos da
mulher catarinense. A outorga foi concedida por indicação do

deputado Dionei da Silva (PT).
A homenagem reuniu em Florianópolis vários representantes
de entidades que compõem o Conselho, além do ex-vereador

.

José Pendiuk dos Santos (PT), autor do projeto de lei que criou
.

o Comdim.Amedalha foi recebidapela presidente do Conselho,
Elenir Escopelli, que é psicóloga da Ciretran e também atua na

Rede Feminina de Combate ao Câncer.

"A criação do Comdim foi um marco muito importante para a

defesa dos direitos da mulheres no nosso município. Queremos
que o Conselho se estruture e se fortaleça e decidimos

homenageá-lo porque é uma forma de homenagear todas as

mulheres de Jaraguá do Sul'; declarou o deputado.

Maçaneiro é nomeada secretária de Turismo

encaminhar ações que se arrastam

há anos, como a adequação do
,

Plano Diretor, elaborado em 1985,
ao Estatuto das Cidades.

A secretária não tem nenhuma

experiência em administração
. pública, o que ela �spera compen
sar "com força de vontade", como.
disse ao assumir o cargo. ''Aceitei

porque é um novo desafio", confes
sou a advogada, que já trabalhou
na extinta Acaresc (Associação de
Crédito e Assistência Rural de
Santa Catarina) e atualmente é

presidente da Ação Social,
entidade não-governamental que
auxilia pessoas carentes no

município. Prefeito pediu à Alice que elabore um plano de desenvolvimento

'I
(,

.... Atendido
Ao assumir o governo, em 1995, o então

presidente Fernando Henrique Cardoso

(PSDB) pediu para que esquecessem o

que havia escrito. Por obediência ou por
outra razão, a população tem. atendido o I

pedido.
Esta semana, em Belo Horizonte, o Sebo

Páginas Antiqas, rejeitou exemplares de
I

"A construção da democracia" e "Negros I

em Florianópolis". A dona aceitava

qualquer preço. Universitários também
têm se recusado a ler e a analisar os textos
do ex-presidente.

. 1
O diretor-geral daSecretaria de

DesenvolvimentoRegional, Nilson' .

Bylaardt, prometeu visitar o Deinfra'
(Departamento Estadual de'

Infraestrutura) para tent�rviabilizar
o projeto final de engenharia da rua'
em toda a sua extensão - desde a'

Rua José TeodoroRibeiro até a SC-)
413. Mas ele adiantou que será

impossível iniciar a obra este ano

"Para cumprir todos Os trâmites legais,
a obra deve começar em março do
ano que vem, quando termina. o

prazo para o governo assinar:
.

convênios para as obras ", informou. '

A 'presidente da Coordenação:
dos Moradores do Loteamento;
Piazera, Maria Isidoro, lembrou qu�
não é de hoje as promessas de asfaltaq
a rua. A última .data, segundo €la,!
foi anunciadapelo governo estadual!
para agosto, mas a obra não come

çou. Nós vamos continuar pres
sionandoparaque a obra inicie. Gos
taria que fosse este ano, porque está
no PPA do governo de 2005. Mas se
sair ano que vem já é lucro. Se a

gente dormir, o tempo vai passando
,e não vai ter asfalto.nunca", resumíui .

.

Vereadores pedem ao governo
asfalto paraRuaCarlos Oechsler

, "

}ARAGUÁ DO SUL - A Câmara
de Vereadores vai enviar uma

moção de apelo ao governador
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) pedindo. que seja
pavimentada a Rua Carlos

. Oechsler, no Bairro Ilha da

Figueira. A moção foi assinada

pelos vereadores Afonso Piazera

Neto (sem partido) e Jaime
Negherbon (PT), que parti
ciparam de uma reunião no final
do mês passado para discutir a

necessidade de asfaltar a via, que
liga o município a SC-413.

Na reunião, foi decidido que a

obra deveria serfeita pelo gov�rno
estadual, já que a rua liga dois'

municípios: parte pertence ajaraguá
do Sul e outra édeGuaramirim. Para

tanto, os representantes das duas
Prefeituras e vereadores devem

pressionar o governador' para.
viabilizar a obra, conforme havia

sugerido o deputadoDionei da Silva
(PT). Os secretários municipais
tambémprometeram incluir recursos

para a obra no orçamento de 2006

para a contrapartida dosmunicípios.

Rua é uma das mais movimentadas do bairro e acesso a SC-413

Exodus Consultoria e Treinamento is looking
for English Instructors for Specific Purpose

. '.

Courses and related services. lnternational
Certificates and experience abroad are pluses.

Starting wages at R$ 18/hr.
C.V.s to be sent to exodusjgs@brturbo.com.br.
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CORREIO ECONÔMICO
Talento Empreendédor
Micro e pequenas empresas catarinenses dos setores de indústria,
comércio, serviços, aqroneqócios, de bases tecnológicas e turismo

�já podem mostrar os métodos utilizados para gerenciar cada um

'-dos seus negócios. Estão abertas.até o dia 5 de'outubro, as inscrições
2para o 'Prêmio Tale�tos Empreendedores; concedido pelo Sebrae
'em Santa Catarina, pelo Grupo Gerdau, Rede Brasil Sul de
;"(omunicação (RBSl, Movimento Catarinense de Éxcelência e

·Movimento Brasil Com-petitivo, O prêmio é focado em empresas
::que se destacam pela busca na excelência em gestão. Os candidatos,
fpreenchem uma ficha de inscrição e um questionário, que serve

ecorno auto-avaliação e gera uma pontuação para o ranking dos
-candidatos. Em seguida, as empresas recebem visitas de consultores,
"que avaliam e checam a veracidade das informações forneCidas

í'pelos empresários. Além dos seis setores, há duas premiações
específicas para as áreas de exportação e cidadania.

Deflação
A inflação medida pelo IGP-M

registrou uma taxa negativa de
0,36% na primeira medição de

, agosto. A queda nos preços foi
ainda mais intensa do que na

primeira prévia de julho, quando
o índice havia apurado deflação
de 0,09%.A desaceleração foi
generalizada. Os preços no
atacado registraram uma taxa de
-0,48%, ante -0,23% em julho.

--eMercado
:A combinação entre fatores

lpositiVoS na economia nacion�1
8e internacional garantiu bons

"resultados no mercado
=flnenceiro brasileiro nos

c negócios ontem. O dólar
Ó' recuava 0,69% e era negociado
��por R$ 2,277 na compra e R$
2,279 na venda. A Bolsa de
Valores de São P�ulo avançava
0,44% ,com R$ 1,090 bilhão

:em negócios.
I'
I

I Calmaria
I A boa performance dos ativos
brasileiros é garantida por.
fatores como o apetite do.
investidor estrangeiro pelos
ativos brasileiros e redução do
estresse com o cenário político.
Com as taxas dos títulos
americanos em baixa, os papéis
brasileiros ganham fôlego e,

I sobem. O risco-país nacional,
: em conseqüência, cai 1,83%,

I para 374 pontos centesimais,
I menor patamar desde 1997.
I

Recuo
o movimento mais intenso de
recuo de preços ficou com as

matérias-primas brutas, que
passaram de -0,17% para -

0,77%, com destaque para'
produtos corno soja (4,29% para
-0,25%) e bovinos, (0,41% para-
1 ,23%).Os insumos industriais
também most�aram queda de

preços influenciados pelo
comportamento dos

suprimentos, que passaram de -

0,02% para -1,09%.

redacao@jornalcorreiodopovo.com:br

;".,.
,:;:Z A. Secretaria de Educação de Guaramirim promoveu ontem um

l' encontro com os diretores, secretários, professores, auxiliares dos
� Centros de Educação Infantil do munic[ipio. O evento foi realizado
no salão da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus, com palestra'
motlvaciónal ministrada pelo professor Lúcio Stein. A secretária

adjunta, Cláudia Chiodini, disse que a meta era inteqrar todos os '

envolvidos com a educação municipal.
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Crianças lotam oauditório da
Scar no primeiro dia de Festival

\

ELlS BINI

... 'MaIÇlbarista,
domador e dançarino
fazem a platéia ficar
atenta e entusiasmada

]ARAGUÁ oo SUL - Ontem, o
'PequenoTeatro da Scar ficou lotado
com crianças de3a 10 anos, amaioria
de escolas da redepública e privada,
que .foram assistir ao espetáculo
"Circo deMarionetes", apresentado
pelo.grupo lajeanoMenestrel Faze
Dô. A platéia permaneceu atenta

do início ao fim da apresentação,
com duração de 50minutos.
o "Circo deMarionetes" ,é uma

montagem que já vem sendo

apresentada há 20 anos. São 13
marionetes que representam, os

principais personagensdo circo, como .

o malabarista, o contorcionista, �
monociclista,o palhaço, o domador
de leões e o encantador de serpentes.
Um dos personagens que mais

agradou às crianças foi o esqueleto
dançarino "Alcides Mancha", que
arrancoumuitos risos e aplausos da
platéia. Todos os personagens foram
confeccionados pelos mestres

bonequeiros, Adeodato Rohden (in
memorian) 'e Manuel Kobachuk,
que atuano teatro emCuritiba. Esta
é a terceira vez que o grupo
Menestrel Faze-Dô participa do
Festival de Formas Animadas de

Jaraguá do S�l. Amanhã, no espaço
<' panorâmico da Scar (último piso do
CentroCultural) , o grupo apresenta
o espetáculo "Bulha dosAssombros",
com personagens que fazem parte
da cultura popular do alto da serra
catarinense,

TEATRO NA PRAÇA - O

Grupo Teatral Pastelão, da capital
paulista, fez sua apresentação ontem
na praça.Ângelo Piazera. Cerca de
100 pessoas, entre adultos e ctianças,
assitiram à comédia "O Pastelão e a

Torta", inspirada em um "texto

anônimo medieval. O espetáculo,
com duração de 50 minutos, é

voltado para todas as idades,e será

QUINTA;FEIRA, 11 de agosto de 2005

FORMAS ANIMADAS

l,oul
As apresentações acontecem no Teatro da Scar.rio Terminal Urbano e na Praça,Ângel� Piazera� �
novamente apresentado amanhã, às
8h30, na sala 201 da Scar,

'

Na parte da tarde, o Grupo
Teatral Lauro Góes, de Joaçaba,
apresentou no Pequeno Auditório,
o espetáculo ''ACaixa", voltado para
o público infantil. Em seguida; O
Núcleo de Bonecos Gigantes
Nazareno, deRio do Sul, apresentou
sua performance na sala 201 da Scar.
Em seguida foi a vez do grupo
convidado Mikropodium, da

Hungria, apresentar o espetáculo

�tri

1�
Hoje, a primeira' apresentação do dia está por conta do grupo I
carioca, Cia. Pequod, que apresenta novamente seu espetácúlo
"Sangue Bom'; às 9h30, no Grande Teatro. As 10h, no Pequeno 1
Teatro, apresenta-se o grupo de Brasília (DF), r0amulengo
Presepada, com' a peça "O Romance do Vaqueiro Benedito': Às
11 h20, o grupo da Hungria apresenta novamente o espetáculo
"Stop'; desta vez de graça, no Terminal Urbano da rua Getúlio

Vargas. Às i 2h20, mais uma oportunidade para o público assistir
ao teatro sem despesa alguma. Neste horário, o GfUpO Mão na

. Luva, de São Paulo (SP), apresenta.a peça "Amor entre Penas'; na

Praça Ângelo Piazera. \
'

Às duas da tarde, no Pequeno Teatro, o qrupo mineiro de Belo

Horizonte, Cia. O Navegante, apresenta o espetáculo "Que �icho
Será?': Àsoito da noite, a Cia. Dos Bonecos, de Rio do Sul,

apresenta a peça "O Incríve.l Ladrão de Calcinhas" A última

apresentação de hoje acontece às 21 h'3'O, no Piano Bar,

novamente com 0 argentino Sergio Mercúrio e sua peça "De

Banfield à México':
.

Em todas as apresentações, incluindo os espetáculos com

grupos convidados, o ingresso custa R$ ,1 0,00 e R$ 5,00, para
estudantes credenciados com carteira, menores de 18 anos e

idosos. Grupos de escolas têm preços diferenciados de RS 2,50
e R$ 3,50. A 5a edição do Festival de Formas animadas prossegue
até o sábado, dia 13.

-

\ "Stop".
Às oito da noite, no Grande

Teatm, apresentou-se a Cia.
Pequod, do Rio de Janeiro (RJ),
com a peça "Sangue Bom",
voltada para o público adulto, com
duração de uma hora. A última

atração de ontem foi a

apresentação do argentino Sergio
Mercúrio, no Piàno Bar, com o

espetáculo "De Banfield à

México".

I' •

Descentralização da assistência social é tema de conferênCIa
]ARAGUÁ ço SUL-Mais de 150

-representanres da sociedade

organizada domunicípio participam
hoje e amanhã da3a Conferência
de Assistência Social que está

.

sendo realizada no auditório da

Unerj (Centro Universitário de

J araguá do Sul). O evento,

organizado pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habi

tação e pelo Conselho Municipal
de Assistência Social, tem como

objetivocentral definir as metas a

,

Oi

curto, médio e longo prazo para a '

implantação do Suas' (Sistema
Único de Assistência Social), uma
política national que visa descen
tralizar o atendimento social e

,

aumentar a participação da comu
nidad� nos programas assistenciais.

Segundo informoú a secretária

do Desenvolvimento Social, Nilda
Bertoldi, a descentralização no

atendimento
I

social deve
acontecer num prazo máxitno de -

'lO anos e os municípios têm prazo

até setembro deste ano para se

cadastrar e receber recursos do
'Governo Federal. Participam do

,

evento como conferencistas, a

assistente social mestre em

, Sociologia, Maria Salete da Silva,
- e as assistentes sociaisMaria Tereza
,Soares e Marilda Agione.

A secretária destaca que é

muito importante a participação
comunitária nas discussões e

debates que estão acontecendo na
Conferência, pois elas servem para

�VIAÇA�CANARINHO�. -

Uma Transportadora de Vidas.

t(�
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PAN'O,RAMA

Antigo hospital agora é
.' i :

Centro de Revitali�ação
,

Local oferece '

� .

tlrapias alternativas

Hlra
trat�menta

,.

� mente e do espirita

IMASSARANDUBA
-'o antigo

, iral queatendeu pormais de 50
"

, OIdoentes da cidade agora é um

:' ��llOdereabj]itaçãO
do "espírito",

�
I

e definição da diretora do
J: innã Natália Oleskovicz. As

li
' .' FranciScanas da Santíssima

I: illade,proprietáriasdopatrimônio,
j �Oirammudar de atividade há

• Loumenos três anos, quando o
;. ��iral foi fechado por ca�sa das

, Q�das, "Não dava mais para

,: (OOtinuar prestando atendimento

1 lrípitalar. Fomos forçadas a fechar",
,

linenta irmã Natália, que se diz
I' !alisfeita com o novo
"

crnpreendirnento,batizado deCentro
,

Trinitário, de Revitalização,
, �do em terapias alternativas,
I IlIOOi\Wpuntura,massoterapia, reiki,

�una, y6ga e drenagem linfática e

" outras que, segundo a diretora,
ali �Wamoserhumanoacohquistare,

,� rnanteroequilíbrio e harmoniaentre
Mttêsdimensões da pessoa: a física,

1 [OOilógicaeespiritual,
Mesmo sem revelar o quando

Centro oferece drenagem linfática, acupuntura, massoterapia.yôqá.psicoterapiã entre outros tratamentos,
'

.

gastaram com a reforma do prédio -

que ganhou aspecto mais mod�rno
semperder o clima bucólico - irmã

,

Natália a�a que o investimento
tem tudo para valer a pena, Os

, 'pacientes agora são chamados de
clientes'e recebem um tratamento
diferenciado, "Tratamos não apenas
o corpo; mas a mente e o espírito",
ressalta irmãNatálía.que conta com
a colaboração de sete colegas emais
três profissionais da área da psicologia

e parapsicologia, contratados para o;
atendimento aos clientes.

De acordo com irmã Natália, a
procura aindanãoémuito expressiva,
atéporque as terapias oferecidas são
alternativas e o preço cobrado limita
o interesse às pessoas com poder
aquisitivo,Umpacote promocional
,de três dias custa atualmente !Z$'

, 390,OOporpessoa, seopagamentofor
à vista, Mas nem todos precisamse
hospedamoCentro. Todas as terapias

'são oferecidas de acordo com a

disponibilidade do interessado e cada
sessão custa aproximadamente R$
30,00 a, hora. "O sistema é

ambulatorial"; esclarece irmãNatália,
informando ainda que na noite de
ontem teve iriício uma turmade yôga
com cerca de 10 pessoas e de 19 a 21
deste mês está programado um

-

pacote que oferece todas as terapias
ao preço de R$ 390,00, menos a
psicoterapia.

Educação realiza no domingo
maior -concurso da história

J

FLORIANÓPOLIS!JARAGUÁ DO

SUL' - A Secretaria Estadual de

Educação, Ciência e Tecnologia
divulgou ontem o perfil dos
candidatos e das vagas do
Concurso Público para o Quadro

.

Civil e do Magistério Estadual,
avaliado pela UFSC

(Universidade Federal de Santa

Catarina) como omaior concurso
público da história do Estado pela
participação de candidatos.

Superando as projeções, que
estimavam 30mil inscritos, 41.237
pessoas prestarão provas neste

domingo para o preenchimento de
2.855 vagas em cinco cargos

diferentes, que vão do nível
fundamental ao superior. Os
c�ndidàtos têm emmédia 31 anos;

10.543 comprovaram curso

superior, 2.352 pós-graduação em
nível de especialização, 60
mestrado e 5 doutorado. Depois de
Santa Catarina; omaiôr índice de

procedência é do Paraná e Rio
Grande do Sul.

Em Jaraguá estão inscritas 608
pess9as para.78 vagas, num total
de 7.78 candidatos por vaga. Na
'divisão por cargos na Gerei de

[araguá do Sul a situação ficou:
. 175 candidatos para 40 vagas de
Assistente' Técnico Pedagógico;
240.cand�datos paraas nove v�gas
de Técnico em Atividades

Administrativas; 114 candidatos
para as seis vagas de Agente de
Serviços Gerais; 79 concorrentes
para as 81 vagas do cargo de
Assistente de Educação.

"'

Além da procedência, idade
média, formação e titulação,' 9
relatório mostra o perfil ,dOIS
candidatos com deficiências,
doadores de sangue e número de
concorrentes por cidade e cargo.
São 10.543 candidatos ao cargo de
Assistente Técnico Pedagógico, 314
ao de Artífice II, 16.484 ao de
Técnico em Afivídades
Administrativas, 9:167 ao de

Agente de Serviços Gerais e 4.73:7
ao de Assistente' de Educação.

'

Os locais das provas estão dispo
níveis no sitewww.concursosed.ufsc.br '

e daSecretaria (wwwsed.rct-sc.br).O
gabarito será divulgadonomesmo dia
dasprovas, no site do concurso, apartir
das 20 horas, No dia 26 de agosto a

Secretaria divulga o resultado final do
concurso, para que a contratação dos
classificados possa ocorrer ainda neste
semestre .

• Em Jaraguá do Sul,
60.8 pessoas estão
inscritás para 78 vagas,
totalizando 7.78
candidatos por vaga.

• Os locais das provas já
estão disponíveis no slte:
www.sed.rct-sc.br. O
resultado será divulgado
no dia 26 de agosto.

.

Vocêmerece todo 'L0sso

respeito e'dedicacão:

Parabéll.spelo DIA DO fSIUDANIF!
.;

Votos dos Ptofessores,
fU'Lciol1�rios e
Direção do Cf}A

D'escentralização garante-construção'
de escola-modelo em Curitibanos.

A Descentralização está garantindo obras importantes na área da

educação em todo o Estado. Em Curitibanos, por exemplo, a Escola
Casimiro de Abreu recebeu cerca de R$ 2 milhões em investimentos.
Os recursos foram aplicados para que a escola se transformasse em

modelo para toda a região, com salas amplas e modernas, além de

anfiteatro e laboratório equipado. Mais uma obra do Governo de
Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

SecnnanadeE�dodo
DesenvolVimemo
Regional eio Curitibanos

ftAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
,

E DO ADOLESCENTE DE JARAGUA DO SUL -sc
Lei Municipal n, o 2.579/99

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. ·OO1l200S/CMDCA/JS.

Torna público as diretrizes do Processo de Escolha dosMembros do Conselho

rutelardeJaraguádoSul, fixaperíodo das inscrições, e dáoutrasprovidências.
fUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n,· 8.069/90 e nas Leis Municipais n.

� 2.579199, 3.566/2004 e 3.899/2005,

DAS VAGAS

�argo: Conselheiro Tutelar

1)1 •• de Vagas: 05 (cinco) Titulares

10 (dez) Suplentes
, '

bAS INSCRiÇÕES
feríodo das inscrições: de 29/0812005 a 27109/2005

Horarlo. das 07h30min às 11 h30min e das 13h às 17h

�ocal: Sede do CMDCA - PMJSIDivisão de Conselhos - Rua Walter Marquardt,
�:·1.111 ,- Bairro: Barra do Rio Molha -r- Jaraguá do Sul/SC
,

DOS REQUISITOS: a) reconhecida idoneidade moral; b) idade superior a '�1
(vintee um) anos; t) residir no município de Jaraguá do Sul; d) estar no gozo de
$eus direitos políticos; e) atuação profissional de; no mínimo, 02 (dois) anos,
com criança ouadolescente, comprovada mediante documento oficial que
confirme a relação de trabalho, em uma das seguintes áreas. e.t). estudos e

pesquisas; e.2) atendimento direto;'e e.3) defesa e garahtia de direitos da

friança e do adolescente; fi ensino superior completo; g) participação i10

processo de capacitação, na forma prevista no Ca,pítulo X da Lei Municipal
r.·3.566/2004 com alterações na Lei n,·3.899/2005; e h) aprovação no exame

�é aferição de conhecimentos específicos acerca do Estatuto da Criança e do

fl\dolesc::ente.
' '

pA ESCOLHA DOS CANDIDATOS: A votação. será realizada no dia 31/10/
,�005 (Segunda-feira); das 9h às 17h - na sede do Tribunal do Júri do Fórum de

�araguá do Sul, à Rua Guilherme Waçkerhagen, n.· 87; bairro: Vila Nova,
I
, .

pO EDITAL E DA RESOLUÇÃO: O Edital de Convocação N.·001/2005, na
íntegra, e a Resolução N.o 008/2005 com o detalhamentodo processo de
escolha (documentos necessáriós, processo de capacitação, votação e

apuração; nomeação e posse, e demais informações) estarão à disposição dos
:interessados na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
, .

�Adolescente - CMDCA: PMJS/Divisão de Conselhos - Rua: Walter Marquardt,
tn.o1.111 - Bairro: Barra do Rio Molha - Jaraquá do Sul/SC, bem como via Internet

ino endereço:wW)III.jaraguadosul.sc.gov.br, e afixados nos murais localizados

;no rol da Prefeitura e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.
,
, ,

IINFORMAÇÕ'ES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no

:ender,eço acima, pelo Fone: (47) 372-8170, ou pelos e-rnails

!maristela.conselhos@jaraguadosul.com.br ou

:social.conselhos@jaraguadosul.com.br
!

'

!Jaraguá do Sul, 10 de agosto de 2005,

1: RENILDA FARIAS

Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente

INFORMATIVO ��J����'�
Segurança noTrânsito
terá semana de reflexões

A Semana de Mobilidade e �egurança no Trânsito, sob o

lema Consciência para Todos, iniciativa da PMJS, polícias Civil
e Mílitar e SDR, com organização da Episterne Eventos, tem o

)

objetivo de promover ampla reflexão sobre a qualidade de vida
rio trânsito. Acontece de 18 a 24 de setembro, com palestras
sobre Mobilidade Urbana Sustentável, Educação para o Trânsito,
Importância, da Qualificação do CFCe Qualidade de Vida no

Trânsito. As campanhas Educação para 0_ Trânsito,
coordenada pela equipe do PROERD e Na cidade, sem meu

carro, com o slogan Um dtspeloW que respiramos,mostram
a preocupação com o uso individualdo veículo e a qualidade
do meio. ambiente. A Semana de Mobilidade e Segurança no

Trânsito foi lançada na plenária ACI)S-APEYI em 8-de aqosto,
pelo Tenente Coronel Ricardo Broering, Comandante do 14°

Batalhão PMSCe Márcia Alberton, Diretora da Episteme. O

público-alvo são: departamentos de Trânsito; secretarias de

Educação; estudantes: entidades 'de classe; CFC; polícias Civil
e Militar e comunidade. A abertura .será dia 18 de setembro,
com apresentação de teatro e amostras premiadas nas escolas.
De 19 a 21 acontecem campanhas e palestras. com

participação na plenária ACIJS-APEVI para explanação de custos
sociais � econômicos dos acidentes, além de painéis, debates,
distribuição de material educacional, caminhada, Rua do Lazer e

plantio de 1.500 mudas de árvores, com o objetivo de reduzir
acidentes de trânsito em Jaraguá do Sul.

Falecimentos
Faleceu às02:00hdodia09/08,a senhora Pashc�alinaMatediMurara,
com idade de 90 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária de
Nereu Ramos e o velório foi realizado no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às 13:00h do dia 09/08, o senhor Norberto Gàedtke, com
idade de 65 anos.O velórió foi realizado naJgreja Evangélica Luterana'
Rancho. Bom e6velório foi realizado no cemitérioMunicipal deSchroeder.
Faleceu às 11 :40h dodia09/08,a senhora Tereza Vizentainer, com
idade de 71 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila,
Lenzi e o sepultamento no.cemitérioVila Lenzi.

\ '

.' ESTíMULO

Artesanato tem qualidade
, .

'

mas ainda é pouco valorizado
CELsoMACHADÓ

� Feira que começa
hoje reúne 96

expositores da região
e outras cidades

]ARAGUÁ'DO SUL - Um colar
de contasfeito a partir da fibra de
bananeira vale em alguns países da
Europa US$ 25. Na região de

Jaraguá do Sul, a 'mesma peça de
artesanato alcança o preçomáximo
deR$ 10,00. A comparação é do
secretário de Produção, Leônidas
Nora, aludindo à 4ª edição da
Feira Regional de Artesanato
programadapara o pavilhão "e" do
Parque de Exposições. O evento, .

também denominádo de "Agosto
para Todos" e que tem presença
marcante da Associação dos
Artesãos de Jaraguá do Sul,
fundada em 1984, começa hoje e

vai até domingo, com entrada
franca e sorteio de brindes. Nora
defende que o próprio público que
costuma freqüentar a feira observe
e valorize o trabalho dos artesãos,
"de qualidade e muito superior ao

, quemuitos costumam comprar em

lojas de R$ 1,99".
'

Exemplificando cotn trabalho
desenvolvido no nordeste ao país,
onde as exportações, de pr?dutos

artesanais já, são expressivas,
garantindo emprego e renda para
centenas de famílias, Nora aposta
na organização do segmento da

região para que
-

também a

produção regional alcance

patàmares bastante satisfatórios a'
ponto de figurar na- lista de

produtos brasileiros exportados'.
Anuncia, inclusive, que o

programa Exporta J araguá,
incentivado pelo governo federal,

,

deverá incluir artesanato regional
de quahdade,"que não pode ser

confundido com o que se vende
em camelódromos".

Mas nemsempre o artesanato

legítimo teve vida fácil na cidade.
A Assarj foi quem organizou a

primeira feira, porém, seus

integrantes quase foram expulsos
da praça Ângelo Ptazera no

governo anterior, acusados de

prejudicar o comércio vizinho
formalmente estabelecido. O atual

presidente da assoriação, Silvano
Schappo, lembra que a categoria
foi à luta, obtendo solidariedade
da esmagadora maioria deis
comerciantes próximos. A Assarj
de utilidade pública municipal,
tem hoje 28 associados.

A 4ª Feita de Artesanato terá
96 expositores contra 85 registrados
em 204. O coordenador da feira,
Marcelindo -Gruner, diz que se

houvesse espaço para duzentos
.

estandes todos estariam ocupados

A 4a Feira Regional de Artesanato começa hoje e vai até domingo•

.J cinc

já que-artesãos de outras cidades
cada vez mais se sentem atraídos,
"As vendas sempre são boas",
garante Silvano Schappo. A reação
dos artesãos, diz o secretárioNora,
mostra que também são capazes de
se organizarem para transformar o
artesanato em permanente fonte
de renda. A organização da feira

espera público visitante em tomo

de 10 mil pessoas. No parque,
'diversão para todas as idades,

oficinas oferecendo.cursos gratuitos aai
e uma praça de alimentação o)e
baseada em lanches, mas sem nin

comercialização de bebidas f15t
alcoólicas. Hoje, os portões abrem cru

entre 18 horas e 22 horas, Sexta e imp
sábado, das 10 horas às 22 horas e daí,
no domingo das 9 horas às 20 horas, �ri,
As atrações incluem, ainda, I�fí
exposição de �eículos antigos, de 1jC(

motos, e espaço radical (parede de
escalada em área externa),

Ii
redacao@jornalcorreiodopovo,com,bt; CCORR 10 TV

CPI é sucesso'
Na última semana,.a Claro registrou um aumento de

300% nos downloadsdo serviço Vídeo Agora (TV em
,

tempo real). O pico foi no depoimento de José Dirceu à

CPI.

,�!I
Bra
.�
&e

Pendente
.

O repórter da Globo, BrittoJunlor; é uma alternativa da Record para comandar o
. "Hoje em Dia'; ao lado da modelo Ana Hickmann. Até ontem à tarde a emissora
ainda não havia checado a um acordo financeiro com Rodolfo Gamberini,
apresentado na.semana passada como o parceiro de Ana Hickmann no programa
matinal. Com o impasse, a estréia do "Hoje em Dia';marcada para segunda-feira,
pode ser adiada.

Country
Ana Maria Braga fará o "Mais Você" ao vivo de Barretos hoje, na abertura da soa Festa
do Peão de Boiadeiros.

'
.

Talento exportação
Executivos da Telemundo vêm fazendo sondagens discretas no mercado carioca de

roteiristas, diretores e produtores de novelas. Querem montar uma equipe nos EUA
com a expertise brasileira.

Assediado
Gabrielzinho do Irajá é tema de 90% dos telefonemas recebidos pela produção de
"Amérlcat São empre,sários do Brasil todo querendo contratar o menino para shows,

"AlmaGêmea"
Walcyr Carrasco vem recebendo inúmeros e-mails depessoas quenão acreditam

em reencarnação, mas, por causa da novela, passaram a crer que acharão sua alma
_

gêmea.

Novo casal?
Depois do tão comentado encontro entre Vera Fischer e Marcos Paulo, no
casamento da filha da assessora da' atriz, que aconteceu recentemente no Rio, 'O
casal engatou um romance. Conforme informou a colunista Heloísa Tollpan.do
Jornal do Brasil, Vera e Marcos estão mesmo namorando. No último final de semana,

o casal foi visto almoçando em Guaratiba. Ainda se�undo a colunista, Vera-e Marcos
, não escondem mais dos amigos o romance, mas evitam fazer alarde .:

Que fase!
Depois de brigas, separação, rescisão de contrato, entre outros casos que
envolveram a modelo e apresentadora Daniella'Cicarelli, a ex-mulher de Ronald�
voltou a pisar nas passarelas ontem em São Paulo. Contudo, com um ca�hê singelo.
Cicarelli, que ficou fora dos desfiles do São Paulo Fashion Week, vai desfilou pela
Lycra, no Prêt-à-Porter, com cacheequivalente � metade do valor que recebia'
quando era a companheira do Fenôm�no .

Jatobá éagredido ",
,

Na próxima segunda-feira, em "América; Jatobá será

agredido. O deficiente ffsíco será vítima de Ramiro e um ':
comparsa. Após procurarVera e não encontrá-Ia em

casa, Jatobá decide espairecer, e seFIta-se em um banco \jÜ

-para refletir: O que ele desconhece é que, logo a sua

frente, Ràmiro e um homem fazem uma transação �

ilegal. Sem saber que se trata de um deficiente visual, os mo

criminosos ficam apreensivos com o.olhar fixo do
,

' nen

desconhecido na direção, deles. Ramiro liga para Alex e C)iaJ

não hesita em obedecer a suas 'ordens: acabar com a COn

vida de Jatobá. Ao vê-lo sendo agredido, o cão-guia
J ruo

.

Quartz corre para um grupo de rapazes e puxa um

deles, chamado Deco pela perna. O jovem acha

estranhá a atitude do animal e o segue, chegando a

tempo de libertar Jatobá dos criminosos.

I
Offil

Que pão '
'

Maurício Mattar (foto) foi um dos atores mais cit�d�S "A
pelas donas-de-casa do 'último grupo de discusSao e

Lua me disse" como "o homem que toda mulher quer
.

. �eU�levar para casatO galã anda fazendo um suces

não só pela beleza como pelo seu "talento':

,

)/)<,
" ,

r,

. /

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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juventus bate o Joinville por
1XO com gol de Paulo Rossi
�
i
� Tricolor ag�ra se

repara para Jogar
mTimbó, no
omingo à tarde

jARAGUÁ DO SUL _ o Juventus
I dever de casa. e venceu o
le! °

I inville por
lxO no Estádio João

�\arcatto. Apes.ar
de um jogo

ático, o Moleque Travesso

IlInseguiu sua primeira vitória no

�l\][IlodaSérieA2 do Catarinense
il)ffi um gol de Paulo Rossi, aos 22

mmutOS do segundo tempo. O time

�técnico Itamar Schüller volta a

(garne5tedorrúngo, às 15h30, contra
�Uniáo, noComplexo Esportivo de
TnnOO.
O primeiro tempo começou

ipático. A primeira chance do

lloleque Travesso foi somente aos

ciocominutos. Jadsonchutou de fora
ooárea para a defesa de Gilberto. Já
o Jec levàu perigo somente aos 12

minutos comRafael chutando fraco
rnsteiro. Aos 22 minutos, Jadson
cruzou da esquerda e Roni,
mpedido, quase marcou. A partir
OOí,oJoinville começou a levarmais

�rii\\�rjr}çiP,'!!m�nt�_c:c.?� ç:Çl.ta��.de
iora dC) áry,a e nas cobranças de
&aIlteio.

O juventus respondeu somente

RÁDIO
"

-'ARAGUÁ

CESAR JUNKES

Público compareceu para empurrar o tricolor para a primeira vitória no returno da Série A2

no fim do primeiro tempo, com uma
'

seqüência de gols perdidos. Na
chance mais clara, aos 45 minutos,
Gralha (que entrou no lugarde Fábio
Lopes aos 35) cruzou da esquerda e

Acássio, de frente para o gol, chutou
para fora.

Na segunda etapa, o jogovoltou
momo. As duas equipes criaram

pouco no primeiro tempo. Aos 14

Jaraguá recebe etapa do
Circuito' Unimed de Tênis
)ARAGUÁ IX) SUL _ Quatro jogos

�rem hoje a 2a Etapa do Circuito
Brasileiro Unimed de Tênis Pro
fuW, nasquadrasdoClubeAtlético
&ependi, em [araguá do Sul. Além
Je Contar pontos para o ranking
\rnsileiro de adultos distribui urna, .

!I1nriaçãoemdinheiro.No total serão
ililtribuídosR$ 6milnestaetapa, que
11Íatédomingo, comentradagratuita,
A rodada tem seu início pro

!IlInado para às lShde hoje.O gaú
choYuriRadomsky encara o catari
�MarcílioFerreiraDaSilva, en
I)IantoopaulistaBrunoSchick duela
COiltraLucas TissotDeOliveira do
'fu Ora .

'

° nde do Sul. Já o paranaense

Lucas Loersch Simm enfrenta

RaphaelRibeiroTrindade, também
gaúcho e J?Or último, um confronto
entre catatinenses reúneGlênioPaulo
Zanin Zanella e Marcelo Henrique

. Mazoroski. Para chegar à chave

principal da coml?etição os atletas

terão que.vencer somente um jogo.
Disputada emquadras de saibro,

aetapa de Jaraguá doSuldoCircuito
Brasileiro Unimed de Tênis

Profissional, tem como cabeça-de
chave umeprincipal favorito ao titulo;
o catarinense Eduardo Bohrer, que
conquistou há pouco mais de uma

semana, a priineira etapadoCircuito
realizadaemFlorianópolis.

minutos, Licaentrou duroemCarlos

Rogério e acabou expulso. Com um

jogador amais, oJuventus soube tirar
proveito e, 'aos 22 minutos, Roni

partiu para o ataque, chutou cruzado
e Paulo Rossi só teve o trabalho de

empurrar para as redes fazendo 1xO:
Doisminutos depois, Alê Menezes

quase empatou em uma bela

cabeçada, que Adilson defendeu.

O técnico Itamar Schüller fez
mais duas substituições: colocouXuxa
no lugardeCarlosRogério eMarqui
nhos no lugar de Paulo Rossi. Aos 42
minutos, alguns refletores doEstádio
JoãoMarcatto apagaram. Depois de
maisde 2qminutos, o árbitroencerrou
a partida e hoje a Federação
Catarinense deve divulgar a decisão
sobre o final da partida.

Ajinc disputa a Copa Mercosul
de Natação com oito atletas

]ARAGUÁ DO SUL _, Oito
nadadores daequipeAjinc/Urbano/
FME participam, a partir de hoje, da
VIICopaMercosul deNatação, que
segue até domingo m Curitiba. A

intenção dos atletas jaraguaenses é .

• buscar índices para competir os

campeonatos nacionais de categoria
que começamemoutubro. Para esta

competição emCuritiba, esrão sendo.
esperados I11fÍS demil atletas de todas
as regiões do país, além de clubes da

Argentina, Paraguai e Peru.
Segundo o técnico Ronaldo

Fructuozo, só foram os nadadoresque
estão próximos do índice de

classificação. "Os demais,muitos dos
quais já obtiveram seus índices, vão
continuar os treinos visando os

JoguinhosAbertos e em seguida, pelo
selecionado catarinense.. o Troféu
Chico Piscina Internacional", disse
Kiko.

Os nadadores que vão para
Curitiba são: Luana Mannes Tages
(13 anos) categoria infantil I: tentará
índice nas provas doslOOmborboleta
e 200mmedley para oCampeonato
Brasileiro Infantil queserá realizado
em Fortaleza, CE em dezembro;

-

Mariê Nazário (13 anos) categoria
infantil I: 100m costas e 10Omlivre,
para omesmo campeonatoBrasileiro
Infantil de dezembro; FláviaDeMasi
(14 anos) categoria infantil 2:
tentativa de índice nos 100m costas,
lOOmlivree I00mpeitoparao m�
campeonato. .

Rodrigo Demarchi (15 anos)
categoria juvenil 1: tentará o

• Para esta competição
em' Curitiba, estão sendo

esperados mais de mil
atletas de todas as regiões
do país, além de dubes da

Argentina, Paraguai e Peru.

• As nadadoras Marina

Fructuozo e Nathália

Krelling, que já possuem
índices para o Troféu José

Finkel, usarão esta

competição para melhoras
as suas marcas pessoais.

Quadra 2

9h-Gabriel Ries x Édio Castenhel FiLho
IOh30-João de Nes x André·Souza
I3h-Qualifier X Stéfano Flores

Q14h30_ Rogério Hoppe x Paulo Ferreira Neto
uadra 4
9h-Qu I'f'
I '

a I ler x Roger dos Santos

1��30 - Oualifier ,x Gera Ido Knorr

14h
- Carlos Nedel x Leonardo Simon

Q
30- Renan Nardelli x Marcio Carlsson

uadra 6
9h - Re
IOh

nato Pereira x Bruno Von Hertwig

13h
30 -.Oualifier x Lucas Morais

14h -�,chel de Mont�iro x �elio Steiner
Q

30 Eduardo Pereira x Ricardo Schlachter
uadra 8

.

.

9h - Ed
10h3 ua��? .Bohrer x Gonçal� Fischer

13h
O - ViniCIUS Marques x LUIZ Deneka

14h -Rodrigo Morgado x Paulo Passold
30 - Mauricio Schafer x Diego Toledo

índice nos 100m borboleta para o

Campeonato BrasileiroJuvenil, que
será realizado emoutubro emBrasília;
Soelen Bozza (15 anos) categoria
juvenil I : tentará aúltimachance de
índiceparaparticipaçãodoTroféuJosé
Finkel em setembro em Santos nas

provas dos 400m livre, l00rn costas e
100rnlivre; LuanaMartins (17 anos)
categoria júnior 1: também tentará

sua úlrima chance para obter índice
departicipação noTroféuJoséFinkel
nas provas dos 50m livre e SOm
borboleta.

As nadadorasMarina Fructuozo
eNatháliaKrelling, que já possuem
índices para o Troféu José Finkel,
usarãoesta competiçãoparamelhoras
assuasmarcas pessoais.Marinanadará
as provas dos 100m e 50m costas e

50m livre. Já Nathália nadará as'

provas dos 50m e 100mpeito e 200m
medley.

LINHA DE FUNDO�
JUllMAR PIVATTO

Clássico tricolor
Parece que os jogadores de Juventus e Joinville sentiram o

frio na noite de ontem. Com exceção do fim' do primeiro
tempo, quando o tricolor jaraguaense perdeu, no mínimo

três boas chances de marcar. No segundo tempo, com a«

expulsão do jogador do Jec, o jogo teve mais espaço para o I)'

Moleque Travesso que acabou marcando o gol. Destaque
para a volta do goleiro Adilson, que fez grandes defesas,>
além de Paulo Rossi, que marcou o gol e buscou o jogo em'

todo o momento. Gralha também entrou bem e conseguiu '

..
'

dar um outro ritmo para o time do Juventus. .-. :
.� I

'J'

Sel�ção de FutsalCoroa
Seis jogos abrem, neste
sábado, o 5° Campeonato de

Futebol Sete Sênior "Coroa
Bom de Bola':A partir das
13h45, no campo da Vila Lalau,
jogam Lu Modas/Atlético Enec

x Beira 94, 9upermercado
Lenzi/Zapella x Borracharia
Senem e Auto Mecânica ABF x

Kiferro. E no campo da
Karlache jogam Amigos x

Floriani Equipamentos/Santo
Antônio, AlferrifTS x Arsepum e

Amizade Bola 8 x Karlache
Malhas.

A cidade de Brusque recebe, �.
de 20 a 24 de setembro, seis :.;.

seleções sul-americanas de

futsal, que disputam o Grand
o

Prix da América. Além do

Brasil, estão confirmadas
também Argentina, Paraguai,
Uruguai, Colômbia e

Venezuela. O técnico

brasileiro Paulo César de

Oliveira .promete convocar

os melhores jogadores do

país para esta competição.
Antes desta competição, a
Seleção Brasileira deve fazer �(

dois amistosos contra :.it,

Estados Unidos ou Rússia.Maradona e Pelé
Ao invés de Xuxa, que preferiu
ir a outra emissora, a principal
atração. do programa de estréia

de Maradona na TV será Pelé.

Os jornais argentinos já
definem como "o encontro

mais transcendental da
televisão mundial': Os dois

craques voltam a se encontrar

depois de quatro anos: Além

de Pelé, participam do

programa Batistuta, Gabriela
Sabatini e a atriz italiana Maria
Grazia Cucinotta.

Uma boa pedida para os

torcedores- catarinenses.

Comemoração
Neste sábado, os alunos da
Escolinha de Futebol do
Juventus da Vila Lenzi, farão ;'1

um jogo com os lpais, em
comemoraçãO ao Dia dos

Pais. A comemoração
começa às 10h da manhã, no ,,�

campo do bairro (ao lado do. r'i:

Getúlio Lenzi) e vai até o

meio-dia.

julimar@terra.com.br

liA maior recompensa da
vida é o conhecimento

conquistado pelo ato contínua

de estudar � aprender."

Parabéns pelo
Dia do Estudante

COLÉGIO MARISTA
SÃO Luís

www.marista-jaragua.com.br
3710313

i
-

'

Convite
Todas' as quintas-feiras, na AABB, venha
saborear deliciosas sopas na Noite das

Sopas, a partir das 19h30 mino

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Karyn Mattos e Rafaela Conti

Vanessa Silveira e Fernando Raboch Marcelo Odorizzi e Fernanda Bianchi

LuisaWerninghaus

-------\,----

Detector de mentiras à venda naWeb

t�""'-"�'{
\

Uniforme fashion
Alexandre Herchcovitch

acaba de fechar um acordo com
a direção do McDonald's para
desenhar os uniformes da rede
no Brasil.Herchcovitch vai vestir
mais de 34 mil empregados do
McDonald's, que usarão o novo

uniforme por seis anos. "Criarei
roupas para todas as áreas do
McDonald's: quiosques, drive
thru, Mc Café, Me Entrega, Mc
Internet, caixas, manutenção,
gerentes,Mc Festa e cozinha".

,

Harley Davidson

A Prefeitura de Jaraguá do Sul,
através da Secretaria de

Produção, recepcíonará cerca
de 300 Proprietários de Harley
Davidson a partir das 11 h30min
do próximo dia 20, no Parque
Malwee. O Encontro reunirá
"harleyros" da América do Sul.
Estados Unidos, Alemanha e

França. Os visitantes assistirão' a
um show com artistas locais e a

apresentação do grupo de
dança folclórica Dunantul, da
Associação Húngara.

QUINTA-FEIRA, 11 de agosto de 2005

O site smarthQme.com oferece uma solução para quem acha que está sendo
enganado: o Home l.ie Detector Kit, ó detector dementiras para ser usado em casa.O
dispositivo analisa o nível de estresse na voz da pessoa para dizer se está ou não
mentindo. Os resultados são mostrados em uma barra de luzinhas coloridas. O valor
do aparelho é US$ 32,99 (cerca de R$ 77).

Quero avisar que estou bem
Os recentes atentados em Londres deixaram milhares de famílias desesperadas sobre a possibilidade de
algum de seus entes queridos estar entre as vítimas. É para ajudar em situações deste tipo que foi criado o

serviço textOK, que envia ao e-mail das pessoas a mensagem "OK" quando o seu usuário não está
envolvido em nenhuma tragédia. As pessoas podem se inscrever no serviço gratuitamente pela Web,e
cada mensagem enviada custa apenas 25 centavos de Libra,o equivalente a cerca de R$ 1. Para avisar seus
parentes e amigos que está bem, tudo o que alguém deve fazer é enviar a mensagem "OK" para o número

•

60999. Ela chegará a todos os contatos cadastrados na página do serviço, evitando que eles entrem em

pânico. O endereço é www.textok.com. ,-

Moby no Brasil
Começam a ser vendidos nesta sexta-feira os ingressos para os quatro shows que o DJ norte, �E

americanoMoby vai fazer no Brasil em setembro. ,

,

Moby valtocar ern São Paulo nos dia 16 e 20,no Riodia 17 e em Belo Horizontedia 21.Elevai mostrara
turnê do álbum ','Hotel", o oitavo de sua carreira. Os ingressos podem ser adquiridos pelo call centerda
Ticketmaster: 03007896846,

*Dia 11_QUinta-feira//_
- Choperiá Bi�r'�ude
Música aovtvo cbmO§Brother's (Joinvílle).

J

fazer o quê?Combat
o top dj Fabricio Peçanha escolheu a Cornbat,

em Jaraguá do Sul, para a festa oficial de
lançamento do CD Hypnoseries 001. Será nesta
sexta ,dia 12.Também estarão animando a pista os

'DJs Handerson e Nando Oliveira. Os CDs já estão a

venda ao valor de R$ 30,00 na Center Som do
, Shopping Center Breithaupt e na compra de um
CD, o cliente ganha um ingresso para a festa.
Ingressos avulsos a 10 reais à venda no Posto Mime
daWalterMarquardt e na Center Som do Shopping
e Calçadão. Mais informações e reservas de mesa

no endereço www.sitecombat.com.br ou no fone
9914-5442.

*Dia12 'Sexta-feirall
- Choperia Bietbúde
MÚ'Ska ao vivo com Jackson (Joinville).

-Combat
Vide nota.

*Dia13 Sábadoll
- Choperia Bie�b",de
Música ao vivo com Jean e Jul] (S<losentodoSul),Reputação on-line

Como saber se uma determinada pessoa é
confiável? O que os outros acham dela? Voltado
principalmente para o mundo dos negócios, o

iKarma e um serviço de registro e promoção da
reputação pessoal. Você cria sua conta e seus

contatos vão registrando o que acham de você no

iKarma e você pode usar isso a seu favor em um

próximo contato comercial.
Conheça e cadastre-se www.ikarma.com

- BlackoutEletronic.Music I N�tre L'O
Se tada eletrõn i'ca com a particlpaçao do DJ

, €n
Renan + DJs residentes. Techno pe-rcusSIOo;
pirofaqista telão e deceraçêo fllior. Ingress

O' . " '

h IOJ3antecipados no Posto Mime do Kohlbac t
" às

Boticário do shopping ,e 115 Lounge Bar, IniCIO

2,3h.

I":)
\;t.

CROMOART
COMUNICAÇÃO
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fel '1Í7' 370 7919 I lio 'Oá'16 '::
.E-mail crOlnoalte@terracom.br
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