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l.amartine Pereira da Costa
fala sobre "Valores do Espqrte"

_ PÁGINA 7

mínima: 16° máxima:27° míni�a: 16°
.
Máxima:29°

AMANHÃ: • Sexta-feira de
sol e nebulosidade

___ variável, com
pancadas isoladas
de chuva

HOJE: • Quinta-feira de

sol e nebulosidade
_. __ variável, com .

.. pancadasisoladas
"::.":.;": de chuva

rermina paralisação dos funcionários do INSS
funcionários do INSS decidiram voltar ao trabalho hoje. A categoria esteve em greve por mais de dois meses. As agências devem funcionar duas horas a mais por dia. _ PAGINA 6'
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TRÂNSITO

obras de pavimentação da SC4 7 4, quefaz a ligação'
tntreos municípios de Massaranduba e São João do
Ilaperiu estão em fase final. A principal função da
roaovia se 474 é o escoamento da produção
maustrial e agrícola dos municípios da região. Além

,
. .

RELIGIOSA

�omunidade do Rio Molha
prepara a Festa da Gruta

I I' .

Imagem da Nossa Senhora de Lourdes é reverenciada
���uta do Rio Molha, ponto de atração turística' de

�:O[lCoS de toda a região. Ao longo da estrada geral do
Ir�o, foram construídas todas as passagens da

�(Ificação de Jesus,que também são bastante visitadas,

��e(ia[mente na Semana Santa. A Festa acontece no

( ado.e no domingo durante todo dia. As mulheres da

:��Idad� estão pr�parando diversos tipos d.e 'doces,�m em vai ser servido churrasco. Os organizadores
�eram um público de 4a 5 mil pessoas.

. _ PÁGINA6

www.studiofm.com.br

LUCROS

Weg distribui mais de R$ 20
milhões e movimenta economia
A antecipação de uma parcela do programa de parti
cipação de lucros do Grupo Weg vai impactar posi
tivamente na economia da cidade. São R$ 20.183.000,00
extras acrescentados aos salários dos quase 14mil colabo
radores da empresa. O presidente da CDL de Jaraguá do
Sul, Waldemar Schroeder, vê de forma positiva a "injeção
de dinheiro novo" . Os estabelecimentos comerciais,
esperam por isso, "mesmo que a grande maioria dos traba
lhadores já tenha uma destinação certa para o dinheiro
recebido", analisa o dirigente. - PÁGINA4

LIGA NACIONAL.
I

Mesmo classificada., Malwee
enfrenta ACBF com força total

- PÁGINA 7

.GUARAMIRIM

Prefeitura abre hoje a licitação'
das obras na Ponte do Agricultor

- PÁGINA3

disso, também vai servir para desafogar o fluxo de
veículos na BR 280. O governo, estadual também
estuda a melhor. forma para construção ele um

viaduto no entroncamento das SCs 474 e 413, junto à
BR280. _ PÁGINAS·

SIM OU NÃO?
I

Comitê pelo desarmamento
é instalado em Jaraguá do/Sul

- PÁGINA 3

INDICADOR ECONÔMICO
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OPINIÃO

Cobrando o devido
Mesmo abafada pelas

CPIs instaladas no Congres
so N acional pára apurar

denúncias de corrupção
.

envolvendo parlamentares
federais, estaduais, dirigen
tes de estatais e empresários
do setor privado, a queda
de braço entre' gover
nadores e o governo federal
continua por co ri ta das

exportações crescentes do
País livres do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias,
o' ICMS, principal fonte de

I

recursos orçamentários dos
estados. De modo especial,
os governadores dos três

estados do Sul e de modo

particular Luiz Henrique da

Silveira, parceiro do
. presidente Lula nas eleições
presidenciais de 2002, têm
se manifestado com ve

emência.' E não é para
menos.

A não contrapartida do
governo federal, que
estimula cada vez' mais as

r

FRASES

exportações isentas' deste
imposto provocando o maior,

superávit da balança comer

cial de que se tem notícias
em toda a, história da eco

nomia brasileira, e que
deveria compensar as per
das cada vez. maiores dos
estados, tem sido a causa do
contínuo depauperamento
orçamentário e, por

enfim, de todos os seg
mentos produtivos que

alcançam mercados exte

rnos. Paralelamente, sem

arrecadar o principal im
posto para equilíbrio das
contas, os governadores
vivem em

.
situação de

penúria e os reflexos se

fazem sentir de maneira

palpável cada vez mais. E

... Governadores vivem em situação de

penúria financeira por conta do ICMS não

repassado aos estados nas exportações
conseqüência, a impos
sibilidade de investimentos'

\. '

de peso em várias áreas.

Afora convênios e parcerias
firmados com alguns minis

térios e órgãos financiadores
internacionais, os estados
enfrentam situações difi
cílimas no que toca a gastos

\
e investimentos.

Evidentemente, exportar
'representa crescimento real
da economia, da indústria,

Santa Catarina não é

exceção.
Cresce a população',

cresce a derhanda por saúde

pública, mais escolas, habi
tação, rodovias, segurança,
transportes, rodovias e por
aí afora. Não fosse apenas

preocupações de ordem
administrativa, agrega-se a

isso questõe� de ordem

política. Afinal, o gover

nador, a exemplo dos colegas

QUINTA-FEIRA, 18 de agosto de 2005

do Paraná e Rlo Grande do

Sul, não esconde desejo de

reeleição. E a reeleição se

'dará em 2006.Em 2002 foi
uma eleição difícil, baseada
-ape nas . em propostas e

intenções. Agora, em um

curto espaço de tempo, é

preciso materializa-las, sob

pena de se expor ao fogo
inimigo em trincheira rasa:
Mas, para isso, é preciso
desengessar a máquina. A
queixa, na ótica cata

rinense, é justa também pelo
quadro, político. Ninguém
mais que o governador ficou
exposto quando da aliança
com o arquiinimigo PT, a

começar por joinville, base
eleitoral de LHS e reduto
his tór ico de
desafetos.

Mas, pelo visto até agora
e salvo ·mudanças de per
curso, a depender da União
o governador vai dar
braçadas em areia

movediça.

eternos

"Ele se identificou como Marcos Valério, do PT do Brasil, mas não como representante
do governo brasileiro':

• Do "tesoureiro informal" do PTB, Emerson Palmieri, na CPI dos Correeios, falando sobre a viagem dele e de Marcos Valérlo para
"levantar dinheiro"junto à Portugal Telecom.

I Fatos & Pessoas I
, Fernando Bond .

Vinho e turismo: se.
usa a experiência chilena
Florianópolis - Empresários da região

I

que ingressaram ou começam a se

interessar pela produção de vinhos,
ihvestindo em áreas em outras regiões
do Estado propícias à vitivinicultura,
estão de olho na missão comercial

inkiada ontem no Chile pelo governador'
Luiz Henrique, pelo secretário da

Articulação Internacional, Roberto
Colin e o secretário da Comunicação,
Derly de �nunciação, assim como

empresários do setor. Vão conhecer de
perto novas tecnologias de produção
e também aspectos'turísticos ligados
ao negócio. Segundo Colin, a comitiva
vai visitar vinícolas bem sucedidas e

ainda conversar no Ministério da

Agricul-tura sobre a possibilidade de

€Cope-ração com se. Nos últlimos

tempos, o Chile tem alcançado um' dos
níveis mais avançados do mundo em

qualidade de vinho'. No dia 23, Luiz
Henrique será recebido pelo
presidente do Chile, Ricardo Lagos.
Também está agendada uma horne
nagem. a LHS, em almoço no Palácio
do Governo, com membros da Secre
taria Executiva do Governo do Chile.

Primeiroerro
A coluna na edição de ontem cometeu dois

, erros, um deles bastante grave: a Weg na

verdade não vai receber o Prêmio Valor Mil em
São-Paulo no dia 22. AWeg irá com urna
comitiva de representantes, comandada pelo
diretor presidente Décio da Silva, para concorrer

ao pr-êmio junto com outras empresas de. suas

categoria. Claro que a gente fica na torcida para
que dê Jaraguá do Sul "na cabeça.mas pedimos
desculpas por nossa ansiedade.

Segundoerro
A coluna de ontem estava realmente

"atrapalhada": dissemos que os 30 anos do
Badesc seriam comemorados hoje em

Florianópolis. Nada disso: a data certa é dia 26 de
setembro.O Correio do Povo se antecipa às

comemorações e neste fim de semana publica
,
uma entrevista exclusiva com o presidente da

.

instituição, Renato Vianna� Novamente

pedimos desculpas aos leitores por nossa falha.

Artrose tem cura

Florianópolis passou a, contar, recentemente,
com a primeira clínica para tratamento

avançado de artrose. Iniciativa dos médicos
Ricardo de Simas e Luiz Fernando de

Vincenzi, a Clínica Geron integra um seleto
grupo formado pqr apenas 12 endereços nas

regiões Sul e Sudeste que tratam seus pacientes
com a tecnologia PST (Pulsed Siqnal Therapy),

'

terapia de sinais eletromagnéticos pulsados. No
Brasil, 1.300 pacientes já receberam tratamento,

registrando mais de 80%,de sucesso.

'Atençãoadvogaçlos
O Diário Oficial Eletrônico, começou a ser

.. implantado a partirde ontem peloTRT (Tribunal
. Regional do Trabalho). O Diário Eletrônico
circulará na rede mundial de computadores no
endereço www.trt12.gov.br.primeiràmente
apenas às terças e sextas-feiras úteis, até o diÇl2
de o�tubro. Nesta fase inicial o Diário será

aplicado aos advogados já cadastrados ou que
vierem a se cadastrar no sistema de

peticionamento eletrônico, que manifestarem
sua adesão ao novo sistema de comunicação.
Decorrido esse período circulará em todos os

dias úteis, com extensão a todos os advogados.

Petiçõeseletrônicas
Desde 2002 o TRT catarinense disponibiliza o

serviço de peticionamento eletrônico, que
permite ao ádvogado "levar" suas petições até o
órgão do Judiciário, sem que seja necessário sair

I do escritório. Por razões de ordem técnica e até

que a Presidência do TRT amplie a sua

abrangência, a publicação no Diário Oficial
Eletrônico e as intimações eletrônkas somente

serão utilizadas pelas secretarias das Varas do
Trabalho e pelos Serviços de Distribuição de

.

primeira instância.
'

Jaraguá ea criança
Jaraguá do Sul irá participar amanhã em

Joinville, na Udesc e Univille, da 5° Conferência

Regional dos Direitos da Criança e do
Adolescente. "Criança e Adolescente-Prioridade
Absoluta; é o tema central dos trabalhos.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Parcerias ambientais
Na última sexta-feira C 12 de

agosto. ), tivemos a grata
oportunidade de presenciar
atividade do Projeto Parcerias
Ambientais; ocasião em que o rio

Jaraguá foi limpo por
aproximadamente cento e

cinqüenta pessoas que estiveram
envolvidas nesta �peração que gerou algo em tomo de�
duas toneladas de hxo, sendo em grande parte compostoS
alémdematerial orgânico, porgarrafas plásticas que lev�

. até mil anos para se decompor na natureza.
Em ocasião anterior, nestamesma coluna, falávamos

sobre o lixo como uma das maiores ameaças à vida na
Terra e um dos maiores desafios ,governamentais e

comunitários dos dias de hoje. A atividade deste dia nos
alertou, .

mais uma vez, para a necessidade da busca de
soluções imediatas, umavez que o ser humano pouco foi fconscientizado emuito menos preparado-para enfrentar
as modificações ambientais, mesmo sendo agente de
grande parte delas.

.

'JSeria preciso que o adulto de hoje já fosse consciente-
de que a escassez de água no planeta é crescente e que é � I
preciso pensar de forma coletiva pois só essa consciência �n
disciplinada possibilita um desenvolvimento viável de

�rr
nossos centros urbanos. Além disso, quem mais pode

te
pensar nas gerações futuras, a não ser nós mesmos!

Nossos rios estão morrendo e com eles a beleza das
paisagens e a saúde das populações. Os rios, fonte de, l\K

água e alimento, gritam por socorro, chamando-nos àl 1,YI

realidade, pois não só saciam nossa sede como também IIliI

geram energia e sustento para milhares de pessoas. É mi

preciso proteger nossas nascentes, preservar a fauna e'
.

.

,

flora nativas e a mobilização de parcerias, como. a que�
ocorreu neste dia, deve ser uma constante para que num lili

futuro bem próximo os rios não nos dêem de volta as <Ia

impurezas que lançamos neles', através de águas iJlâI

.

d d ',�n
contamma as por' oenças. "

J ]0

Lá .esteve a Prefeitura, representada pela Divisão de
li\1

Meio Ambiente que teve a iniciativa deste projeto" ��

Também presentes estiveram o subgrupo "Enchentes"
da Defesa Civil de nosso município e os clubes de )�I

Canoagem e Motociclistas (Bicho da Lama), aos qua�í �;
.

.

d
�[

agradecemos por participarem tão ativamente este ato. cll
Agradecemos igualmente o apoio'de Associações de, ,�I

Moradores e Associações de Pais e Professores das' III[

Instituições de Ensino que lá estiveram com seus aluros I�

que de forma criativa e agradável puderam aprender :
através de uma aula "prática de Ciências, Geografia eJ .I<r
Cidadania; a importância da educação ambiental e

preservação ecológica. Vendó a participação de nossas, �(

crianças e adolescentes temos cada vezmais a certeza d�' ;l

que"educando.a criança não será preciso punir o adult�, �
e neste caso aindamais, pois não serápunido pela própng, N.

natureza.
,

. .

d
') \[

Somos gratos também à Polícia Militar e ao COJPo e I lin

Bombeiros, sempre parceiros e prontos em todas, as- ;1'situações de mobilização de nossomunicípio. E, por�I' O

agradecemos à Empresa Malwee, que através da doaçao

de material de divulgação, camiseiras personalizadas_ e
alimentação para os voluntários, incentivou esta açao �

social e ambientaL ,
!]O

Parcerias como essas vêm. nos lembrar quel
e �n

dá e o 'II
responsabilidade de cada um de nós manter sau av

,

ambiente em.que vivemos e que nos acolhe. O que hOJe" �
ri d tina a ser
roi. um programa eve passar a ser uma ro h

-
. f: em usa, tassimilada pelas comunidades que dos nos az

" d
�

,

b enclo e ,

Educar, num esforço comum, é a saída para en
_

'I

h em naO �!
toda uma sociedade. Pois, enquanto o om

-o.

d ezana'�perceber que ele é uma extensão a natur ,

aprenderá a respeitá-la.
,

. tas-feiras,
O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve as qUln
nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Assembléia 1
I

pululam balões de ensaio, a corrida

iJlliOrrnabléia Legislativa já começou. Há
'Alle d

.

, defenda lançamento de OIS, no

�e�o três nomes, em acordo entre os

f\s,argumeqtando que Jaragu� do Sul

�� três representantes e hoje tem
leVe, dfd

.

1 nas um. Mas
ha quem e en a o maior

�mero de candidatos possível, o que

�u'lJ(aria uma depuração natural de nomes, r�'rn garantindo a eleição de candidato
1 11111,

rnpetente (s) e com vontade de
j� ,

� Ihar. Na verdade, nenhuma formula
� ante representatividade política
�Ia I'

,

I
.

&�nte. Eleição, para
o e eltor, e otena,

� Assembléia 2
Ao contrário, sem que se vislumbre
no horizonte qualquer indício de

mudanças pela qualidade, a indústria
da boataria tenta retomar espaço na

mídia com informações sobre
convites feitos a figurinhas
carimbadas e sem lastro rias urnas

. para filiação em outros partidos. Em
pelo menos um caso, a ser verdade,
tanto faz que certo cidadão vá para o
PSDB ou pra casa, dá no mesmo

comparando com sua nulidade no.

quesito política partidária e votos, Já
foi testado e reprovado.

�. Na muda
Nenhum prefeito do Vale do ltapocu
arvora-se a uma candidatura a deputado
estadual neste momento. Embora pelo
menos dois teriam, digamos, respaldo de
votos que possam ser levados em conta

vislumbrando alguma possibilidade de

eleição, pesa a obrigatoriedade de
renúncia (sem volta ao cargo) para

disputar em 2006. Como assumiram há

poucosmeses e, sem exceções, ainda não
tiraram dopapel, porcircunstânéias óbvias,
as principais pregações da campanha, o
discurso não teria consistência em âmbito

regional por enquanto.

� Oratória
Longe de desmerecer o trabalho

.

desenvolvido pelos vereadores, um curso
de oratória cairia muito bem para alguns
que, mesmo com diplomas universitários

em baixo do braço não conseguem articular

frases com sentido inteligível. Misturam as
,

palavras de tal' forma .que, não raro, fica

impossível acompanhara raciocínio. Como
se diz no popular, fazem discursos sem pé
nem cabeça, Se até jornalistas acostumados
às sessões do Legislativo 'sentem difi-

'

cu Idades em entendera que dizem alguns,
é de se imaginar como fica a cabeça do
eleitor mais humilde.

� É dose!

RECEIO

Projeto que retira.dinheiro da
�onte doAgricultorgera debate
'lllNA TOMASELLI

Mas acabou sendo

�rovado em segundo
rnacom voto

Ieda oposição

GUA�A\=.... A
'-

d';jjcâ-�v�
- cormssao e

i nCla Instalada no Hospital
'!llo A ' ,

1., ntOnto para apurar as
<Ilunc",

'

"
Ias de Irregularidades em

,r�ext
�, ras e cartões ponto de
:'Cionários deve concluir as

"�Iig -

1 .

açoes até o próximo mês,
iteret" d:, ano e Administração e
'.nan
t'l.ças da Prefeitura, Jair
'"Ieln .

c ,

, ,lnlOrmou ontem que o
'ÍIíe� .

.",
oDehberativo do hospital

"lSereu '

d
1"u'l'

tun o periodicamente
, tlIn' ,

'I
o enContro foi realizado

'Irça c '.

\, 'letra.
'10m'

'i C,
es passado, o presidente

a
'

/. mara de Vereadores
�rco M

'

�efors annes (PSDB), disse
am Constatadas irregula-

reforma. Se a licitação está aí, ela
deveria ter acontecido na semana

passada. Não posso engolir esse tipo
de licitação", declarou o vereador
Osni Bylaardt (PMDB).

O vereador João Deniz Vick

(PMDB) tem a mesma opinião de

Bylaardt e lembrou que, desde que
o projeto foi encaminhado pelo
prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL),
no período de recesso e solicitando
sessão extra, vem gerando
polêmica, "Pode atrapalhar a

construção dessa passarela (Ponte
do Agricultor), que vem há anos

sendo prometida, e também não

quero ser cobrado por isso no

futuro", justificou o voto contrário.
Já o vereadorEvaldoJoão Junkes

(PT), o Pupo, mesmo fazendo

oposição ao governo, votou

favorável ao projeto, pois não

acredita que as obras não sejam'
feitas. "Se existe esse cbmpromisso
da administração municipal de
botar anúncio de licitação nomural
da Câmara de Vereadores, nos

meios de c.omunicação, existe um
compromisso da bancada do PP de

que essa obra vai sair, então eu não

vejo porque votar contra", declarou.
O líder de governo na Câmara,

vereador Luiz Antônio Chiodini

(PP)! também reforçou a idéia de

Junkes e disse que "se a obra não

sair, nossas cabeças que 'vão rolar".
"O comprometimento' do
Executivo com o Legislativo vai se
tomarmuito difícil, por isso que eu
acho que ela sai. Eu quero torcer

para a gente poder estar junto na

inauguração da passarela até o final
do ano", disse.

AR UIVO CORREIO/CESAR JUNKES

'Apesar de ser oposição, Pupo votou favorável ao projeto do Executivo

LiclTAÇAo SAI HqJE
o secretário de Administração e Finanças, Jair Tomelin, disse ontem que
a Prefeitura abre hoje a licitação para saber qual empresa será a

responsável pelas melhorias na Ponte do Agricultor, no Bairro

Guamiranga. Por ter apenas uma pista, a ponte não comporta o fluxo de
veículos e, principalmente, de máquinas agrícolas, que acabaram
destruindo a proteção lateral. Além disso, não há espaço para pedestres
e ciclistas.

'

Ele explicou que será construída uma passarela em uma das laterais,
que vai ser utilizada pelos pedestres e ciclistas. Para isto, será retirada
uma das paredes laterais da ponte e, conseqüentemente, vai aumentar
a largura da pista, permitindo a passagem das máquinas agrícolas.
Segundo Tomelin, o setor de engenharia da Prefeitura fez um,

levantamento da obra e uma estimativa de investimentos, de
aproximadamente R$ 142 mil, incluindo materiais e mão-de-obra. A
empresa vencedora da licitação - a que apresentar menor valor - deve
concluir a obra até o final do ano,

Tomelin também-disse que no ano passado a administração municipal
fez uma projeção de custos e incluiu R$ 200mil no orçamento deste ano
para recuperação da ponte. Em 2002, a Câmara de Vereadores já havia

aprovado o investimento,mas, de acordo com o secretário, não se chegou
a um consenso sobre como deveria ser feita a obra: construindo a

passarela ou mais uma pista.

deve concluir trabalhos até setembro

ridades no pagamento de horas
extras, vales de adiantamento de
salário e horários de trabalho

registrados nos cartões-ponto,
tanto na Prefeitura quanto no'

hospital. O vereador explicou
que para chegar a tal conclusão
foram analisados balancetes,
empenhos, notas fiscais, folhas de
pagamento e outros documentos
referentes aos primeiros meses

deste ano e a 2004.
O prefeito Mário Sérgio

Pe ixer (PFL) negou algumas
acusações e ,'disse que outras

seriam' apuradas e que "os

culpados serão punidos", No caso,
da Prefeitura, disse que foi

instalado um processo adminis
trativo no dia 6 de julho e, no

hospital, as denúncias dos
vereadores levaram a criação de
uma sindicância int-erna.

O secretário de Administra-
'

ção e Finanças voltou a criticar

os vereadores por terem levan
tado suspeitas contra o governo
municipal. Para ele, o fato "é uma

hipocrisia e um pré-julgamento da.
oposição, que é condenável".

, "Criamos meios para gerar eco

nomia e surgem estas situações"
No caso das horas extras, por

exemplo, não é ilegal. Está previsto
na CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho)", disse,' Tomelin: investigação continua

Além da desconfiança generalizada sobre as

conclusões das CPls que rolam no Congresso
Nacional- até agora, toneladas de papel que,
,efetivamente, ainda não levaram a lugar algum
depois de 100 dias de investigações (governo) e I J

apurações (deputados e senadores), o que dói,
mesmo, é ouvir os ditos "ilustres" parlamentares
questionando confessos ladrões usando expres
sões como vossa senhoria e sua excelência. É

por isso que a imagem popular de justiça, no
país, persiste: cadeia prá quem rouba umá galinha,
amplos direitos de defesa em qualquer instância
_pra ladrões do dinheiro dos contribuintes,

POLíTICA

,
"

n
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Comitê pelo desarmamento

é instalado em Jaraguá do Sul
�,

}ARAGUÁ BO SUL - "Sim ao

desarmamento do Brasil". Este é

o nome do Comitê Regional que
será instalado amanhã, às 19

horas, no Siticom (Sindicato dos
Trabalhadore� nas Indústrias da

Construção Civil e do
Mobiliário), O movime�to conta

.

com o apoio do deputado
estadual Dionei da Silva (PT),
do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas e de
outras entidades que estão'

aderindo à campanha pelo "Sim"
rio referendo de 23 de outubro,

O evento contará com a

presença do Pastor Carlos

Musskopf (IECLB), educador do
Colégio Bom Jesus/Ielusc de

[oinvile, e de�embros do Comitê
SIM ao Desarmamento 'de
[oinville. O objetivo do comitê é

reuniras pessoas e entidades para
discutir e propor atividades,
eventos e atos para conscientizar

a população a votar "sim" no

referendo do dia 23 ,de outubro,
que decidirá sobre a proibição ou
não da venda de armas de fogo e

munição no Brasil.
Uma das primeiras ações do

Comitê será voltada à orientação
da população para a votação na

urna eletrônica. O Tribunal

SuperiorEleitoral sorteou e a opção
"sim" ao desarmamento corres-

, ponderá à tecla número 2, na uma
eletrônica. '

Dionei defende maior escla
recimento de colecionadores e

praticantes de tiro' esportivo,
modalidade bastante difundida
na região de Jaraguá do Sul. Ele
lembra que se a proibição do
comércio de armas e munições
no Brasi l for aprovada,

GuARAMllUM - O projeto do
:\KUUVO que retira R$ 45 mil

l,rislOs no orçamento para a

l1b11llçãoda passarela na Ponte do
!1Ícultor, no Báírro Guamiranga,

�rou debate na última sessão da
•. O receio dos vereadores é

� que a obra, uma antiga
:uiindicação dos moradores, não
<�feita. Mas a administração

IS �Ieque a obra sai e que retirou
, \(fl3S0recurso excedente, já que

[
J ]ill\amento deste ano estavam

e ;éVÍllosR$200mileaobranãovai
Mtarma� que R$ 150mil.

;" Depois de muita discussão, o
le lújetodoExecutivo foi aprovado
b m1lgUndo turno com cinco votos.
I' l�ojeto também tra�sfere R$ 40D. .1

le �rrevistos no orçamento para a

I :plantação de uma galeria no

[S �que de Exposições Perfeito
" !\noeldeAguiar. No total, serão
Ir :ilLIferidos R$ 300mil de obras e

�. il\ilosparaoutros investiinentos,
� 1 i1rihuídos em diversas secretarias.

� O vereador Osni Bylaardt
I' 'Ioucontra, alegando ter receio
f ��obras sejam comprometidas.
I' �àoposso concordar com esta

� '�da porque eu não quero, se

�: �lOora não sair no Guamiranga,
, �(ulpado de ter retirado esse

I 'nheiro. Sou a, faver des ta
� ,

I �llJdicância no hospital

colecionadores e praticantes de, I

tiro esportivo vão po d e r"
continuar a comprar armas e

"

munições, desde que sigam os
'

preceítos da lei. ,'}

PROPAGANDA AI'
propaganda gratuita no rádio e na

televisão vai começar no dia 1º .;

de outubro e terminar no dia 20 )

de outubro, em dois blocos de dez
minutos diários. Das 7h às 7h10 e

de 12h às 12h10, no rádio, e das I

13h às 13h10 e de 20h30 às 20h40, i
na televisão. Os 10 minutos de I

cada bloco diário serão divididos '

igualitariamente entre as duas
frentes parla-mentares ("Por um
Brasil Sem Armas" e "Pelo Direito
da Legítima Defesa"), obe- ,

, ,�
decendo ao sistema de rodízio na
ordem de apresentação.

• O Comitê Regional "Sim
ao desarmamento do
Brasil" será instalado

amanhã, às 19 horas, no
Sindicato dos
Trabalhadores nas

Ind[ustrias da Construção
Civil

• O objetivo é reunir as

pessoas e entidades

para discutir e

conscientizar a

população a votar "sim"

no referendo do dia 23

de outubro, que decidirá
sobre a proibição ou

não da venda de armas
de fogo e munição no

Brasil.

Passeata protesta contra Lula

BRASÍLIA -t-.Três pessoas que

participaram da 'marcha contra a'

corrupção e o governo Lula na

Esplanada dos Ministérios, foram
detidas pela Polícia Militar. Duas

pessoas foram presas por desacato à

autoridade. Já no fimdamanifestação
umjovem,de 16anos, foidetido por
atentado ao pudor. O adolescente
abaixou as calças e sevirou emdireção
aoCongressoNacional.

APolíciaMilitarestimaque entre
12 e 15 mil pessoas participaram do
ato, estimativa maior do que a da
marcha da véspera, em defesa do
mandato do presidente, organizado
pelos principaismovimentos sociais do
país, que reuniu cerca de 10miL

Com faixas e bandeiras,. os'
manifestantes desta quarta-feira -

representantes do PSTU, P-SOL,
PDT, PPS e de entidades sindicais,
como a ConLutas (Coordenação
Nacionalde Lutas) -deramumavolta
na Praça dos Três Poderes e ao

passarem em frente ao Palácio do
Planaltogritarampalavrasde ordem
como "Olê olê olê olá, fora Lula!" e
"Quero fora já daqui o Lula, o
Congresso e o FMI!".

Os manifestantes pediram punição
para os envolvidos nas denúncias de

corrupção e defenderam a reforma
política, propondo mudanças no

financiamento público de campanha.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Mantida taxa
Mais uma vez o Capam (Comitê de Política Monetária) do Banco
Central optou pelá manutenção da taxa básica de juros (Selic)
=em 19,75% ao ano. É a terceira manutenção consecutiva. Entre
<setembro de 2004 e maio deste ano, foram nove elevações.
é);A convergência das expectativas de inflação para a meta ainda
[mão foi suficiente para o BC se convencer de que os preços estão
"sob controle. A volatilidade nos mercados, em especial nos preços
internacionais de petróleo, adiou o tão esperado início do ciclo

c'de baixa dos juros."Avaliando as perspectivas para a trajetória da

':éinflação, o Capam decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic

;�fem 19,75% ao ano, sem viés'; diz a nota divulgada pelo Banco
� Central após a reunião de ontem.O comitê trabalha para assegurar
a convergência da inflação para a meta perseguida pelo BC, que(o •

é um IPCA (lndice de Preços ao Consumidor Amplo) de 5,1.
,8 ..

(

'ií

GIMínimo
n Para evitar que o Planalto

.

sofresse uma nova derrota,
:co presidente da Câmara
:; dos Deputados, Severino
o-Cavalcanti, encerrou a

2, sessão que iria votar

':' ontem a MP (medida
-provtsórta) do salário

.zmínimo. Na semana

?,passada, o Senado

�aproveitou a

.

[:desarticulação do governo
::e elevou a proposta de

1:elevação do mínimo para
� R$ 384-29. Esse valor é
�7 �

V' superior à propostà
�. original do governo -ern

�;vigor desde 10 .de maio

�,que elevou o mínimo de

� R$ 260 para R$ 300,A

, manobra foi utilizada por
� Severino, após perceber
;,que o acordo fechado pelo
f}ícolégio de líderes -para
f;lmantet o mínimo em R$
r",

�300- poderia ser .

r. descumprido.

Gigante do chocolate'
o lucro líquido da Nestlé
mundial no primeiro semestre

do ano alcançou 3,68 bilhões
de francos suíços, equivalentes
a US$ 2,92 bilhões, mais de
32% acima dos 2,78 bilhões
de francos suíços, registrados
ano passado. Os números
foram divulgados, ontem. As'
fortes marcas da companhia e

aumentos de preços ajudaram
a incrementar as vendas.

Noar
A companhia aérea Gol
anunciou ontem um acordo
de compartilhamento de vôos
com a companhia
panamenha Copa
Airlines.5egundo comunicado I

enviado pela Gol à Bovespa, a
parceria tem como objetivo
oferecer mais opções de vôos
e conexões entre o Brasil,
Panamá e os demais países
das Américas.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Concurso da Secretaria de
, .

,

�eguranç?- abre 1.797 vagas
I

'

:
l FLORIANÓPOLIS '_ A Se-

dretaria da ,segurança Pública
� Def�sa do Cidadão vai abrir
. ,

cfoncurso público, para o

Ifreenchimento de 1. 797 vagas
rl:as áreas da Polícia Militar (900!... .

iagas), Polícia .Civil (336),
, é�rpo de Bombeiros Militar

�150), Sistema Prisional (243)
� Diretoria de Justiça e

Qidadania (16'8). A previsão é

q'l1e até o final do ano todos os

candidatos aprovados estejam
nomeados e trabalhando.

'!Queremos total ú,ansparênda

concursá: 691

08 - 16 - 37

50 - 55 - 58 56 - 64

�liLoteria Federalõ:;":
concurso: 545

01 - 05 - 13 - 15 - 34 - 38 - 39
40 - 42 - 45 - 49 - 50 - 59 - 61
71-75 -77 - 85 - 90 - 91

Concurso não
sorteado até o
fechamento
.desta edição

'I''f'

WEG

Salário extra provoca reflexos (

positivos na economia da cidade! n

CELSO MACHADO

� Trabalhadores da

Weg fazem planos,
para aplicação do
dinheiro recebido

)ARAGUÁ DO sui . A

antecipação de uma parcela do

programa de participação de
lucros que o Grupo Weg
desenvolve desde 1991, ontem,
deve impactar positivamente a

economia da cidade. São R$
20.183.000,00 extras acres

centados aos salários dos quase
14 mil colaboradores das empresas
do Grupo, significando, nesta
primeira liberação, 1,18 salário a

mais para cada um. Até março
de 2006 a segunda parcela será·

liberada, totalizando algo ao

redor de 3;5 salários a mais

'segundo estimativas. Mesmo que
parte dessa renda extra não seja
gasta a curto prazo no comércio

local, por exemplo, amédio prazo
isso ocorrerá já que boa parte dos
b�neficiados que não dependem
disso para a quitação de

compromissos mensais, embora
muitos tenham neste dinheiro
uma saída para dívidas
contraídas no ano, devem aplicar
em poupança para investimentos

em futuro próximo. Nos últimos
cinco anos (2000 a junho de

2005) o programa de participação
.,. de lucros já destinou R$

na realização deste concurso. 190.520.731,00 aos funcionários
Estamos analisando propostas de das empresas Weg. poupança para investir em um

submeter os editais à apreciação Orlando Gruetzmacher, 53 imóvel. "Pretendo casar em dois,.
do Ministério Público, ou até anos e há 17 trabalhando no setor três anos e neste tempo juntar
mesmo a realização de uma de bobinagem de motores dinheiro para construir uma

audiência pública para que os elétricos como preparador de casa", disse. Em 2004, relembra
candida tos possam esclarecer máquinas, não tem pressa no que Márcio, a participação nos lucros
todas as' dúvidas", explicou toca a aplicação do salário extra da empresa representou para ele
Benedet. Os editais do concurso que recebeu ontem. Os três filhos algo ao redor de R$ 2 mil. "Não
público ·serão feitos em separado de Orlando também trabalham- há coisa melhor", afirma.
por cada uma. das instituições naWeg Motores. "Penso, agora, CDL - O presidente da CDL
e.nv o lvid as .. A Secretaria em trocar minhageladeira por (Câmara de Dirigentes Lojistas)
acredita que os editais serão outra mais moderna", disse ele, de Jaraguá do Sul, Waldemar
publicados até setembro, ou no acrescentando que o restante da Schroeder, vê de forma positiva
mais tardar em outubro. primeira parcela recebida deveir a"injeção de dinheiro novo"

D�-e-fe-s_:_:__a-C-iv-i�l-a-Ie-r-t_:a-s-o-b-r�e-a_:__im-p-o-r-ta-"n-c-i-a-d-a-p-r-e-se-r-v-a-ç-'--ã-o-I
J I .

1 I)ARAGUÁ DO SUL _ Com o usados nos ttabalhos e palestras com destaca que, devido àsua localização membros conselheiros e voudno,I
.

• ,. U feti que' segun o,

objetivo de conscientizar a membros da DefesaCivil estadual e geográfica,SantaCatarinaéoestado tanos. me etrvo {ob d I
comunidade sobre a importância do nacional. Também será construída brasileiro campeão em desastres Dias, teria que ser dOlra ��I. d d d .

S d 1 'I
. "E e após a rea lzaçtrabalho desenvolvido pela Defesa umamini-ci a eparaserpercorri a naturais.

egun.
o e e, nos u nmos speramos qu

sei'Civil, nos dias 21 e 22 de outubro de bicicleta pelas crianças, que vão 24 anos foram registrados mais de desse ,evento mais p,ess��s
será realizado no Parquede Eventos, aprender tudo sobre sinalização. As quatromil situações deemergência disponham a ser volunt�nos�quelo 1QEncontroMunicipal de Defesa bicicletas serão disponibilizadas pela no estado. "E essas ocorrências não CarlosAlberto�!as. �stamentel
Civil e Meio Ambiente. O evento, organização. Além disso, serão foram só na faixa litorânea.Na região a Defesa Civil esta �lre�: e suai

. aberto a toda a comunidade, vai realizadas apresentaçõesmusicais e Oeste há freqüentes casos de ligada ao Mel? A�bIen tantel'reunir uma série de atividades. de danças típicas. vendav'ais e chuva de granizo", preservação. "E muito �PO�ra a

A programação inclui a O secretário-executivo do exemplifica. O Conselho de despertar a populaçao p
Meia:

simulação de um resgate doCorpo Comdéc (Conselho Municipal de Defesa Civil de jaraguádoSul tem importância de preservar o

i
de Bombeiros, e}ÇpOsiçãodemateriais DefesaCivil), Carlos Alberto Dias, hoje cerca de 50 integrantes, entre Ambiente", ____.,.-----:I

I

, (
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f
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Márcio (esq.), Vol�ei e Orlando já sabem onde vão aplicar o salário extra da participação nos lucros ilR ilnu
•

I, " " I:Iite
proporcionado por empresas que ar:.�Esq _o ,dir.i�W),te loi.\�m;II��� i<glll
distribuem parte dos lucros entre seja, se e� parte.l,sso �a?;i', liriO
seus. colaboradores. Os estabe- representa uma onda d11q �el
lecimentos comerciais, segundo consumo atemporal, direcionando,' _
Schroeder, à exemplo dos o dinheiro para outras aplicações,
trabalhadores beneficiados com

.

d� outro lado tem reflexos palpáve�
a renda extra, também esperam

!

nos índices de inadimplênci
.

por isso, "mesmo que-a grande medidos pelo SPC (Serviço d�
maioria dos trabalhadores já Proteção ao Crédito) para
tenha uma destinação certa comércio que pode recuperar

para o dinheiro recebido", receitas de caixa..

para a poupança ou , talvez,
aplicada de outra forma que ele
ainda .n ão definiu. Volnei
Luciano Gruetzmacher, 8 anos

de empresa e filho de Orlando,
já decidiu: vai investir o valor
total no financiamento de uma

c-asaMárcio Mateyczki é solteiro,
tem 27 anos, t�abalha há cinc�
anos na empresa e também pensa
em deixar o dinheiro na

Presente nos cinco continentes, a Weg corre atrás da meta de

ser a maior fabricante de mot-ores elétrlccs industriais até

2007. Para isso, alquns projetos de ampliação das f�briGas,
incluindo Jaraguá do Sul, estão sendo executados e, �ambém
a abertura de mercados novos como a .China e a [ndia. A

empresa exporta desde a década de 70 e responde por 80,%
do mercado brasileiro de motores elétricos, cuja produçao
em 2004 alcançou a marca de 10,423 milhões de unidades.
Ainda no ano passado o faturamento em vendas ultrapassou
a casa dos R$ 2,5 bilhões com exportações de US$ 359,8

milhões

,

'SI-CA!:!.ARf!jHQ
Uma Transportadora de Vidas.

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFRA'EsTRUTURA

Governo espera concluir obras

na se 474 dentro de doismeses
!

.

"

� rrincipal utilidade da
avia é o escoamento

�rodução in.�ustrial e
�cola da reglao '

RAPHAEl GÜNTHER

M,iSSARANDUBA - Estão na fase

1 !Sobras de pavimentação da

'114, que faz a ligação entre os

I f'ópiOS
deMassaranduba e São

l �o [taperiu, A obra, que teve
v �.

I segunda etapa iniciada em

1 nlO de 2002, é uma antiga
j

I, 'cação da classe empresarial
1 tserçol,lcluída em 60 dias. .

Nesta etapa, a pavimentação
deum trecho de 19,48 km,

"

1 investimento de· R$
I ,910,00.Aprincipal função da

) _SC474 é o escoamento da

�u�o industrial e agrícola dos

dmicipios da região. Além disso,
, rm vai servir para desafogar o aplicados nas obr�s rodoviárias em
: IfronaBR280, por onde trafegam SantaCatarina", destacá. De acordo
I Ilmilveículos por dia, e encurtar com a secretária regional de

Jcerca de dois quilômetros a desenvolvimento, NiuraDemarchi

F,cornolitoral (BarraVelha). dos Santos, as obras de infra-
� �ndo 0 diretor do Deinfra, estrutura na rodovia devem atrair o

)� ilnualdoFrança Júnior, o governo investimento de empresas e

" �tendogrande preocupação com impulsionar o crescimento da região.
�� l!gUrançaeo confort� no sistema O bananicultormassarandubense,
9,1'1 linodoestado. "São conceitos de João Fernandes, tem a mesma

Ylq �eiro mundo que estão sendo opinião. Acostumado a transitarpelo
� ------------------------------------�---------------------------

Obra na se 474 tambêm vai desafogar o fluxo na BR 280 e atrair investimentos para região

trecho, ele também observa que vai
termenos custos com amanutenção
do carro.

VIADUTO - O governo do
Estado estuda amelhor forma pára
construção de um viaduto no

entroncamento das SCs 474 e 413,
junto àBR280.Odiretor do Deinfra
diz que a solução depende de

aprovação do Dnit, já que o trecho
de entroncamento destas rodovias

laborado
pira a Semana reva ção de Aciden

empresa L Têxtil, que ocorreu de 8 a 12 de agosto. O slogan deve-se a um

concurso realizado pela CIPA (Çomissão Interna de PrevençãÕ'�de Acidentes) onde
foram estampadas camisetas e cartazes da V SIPAT.

Este ano os temas trabalhados na SIPAT foram o Alcoolismo e Acidentes do .

lrabalho. Palestras foram realizadas 'com o intuito de envolver todos os colaboradores
ijaempresa na programação organizada pela CIPA. A idéia da pescaria da segurança de
�ijestões relacionadas' aos temas proporcionou momentos de descontração e

a�rendizagem aos participantes. .

.

'

Fotos de acidentes de trânsito, e a participação de Representantes do Corpo de
;

�ombeiros VolUntários de Corupá, ajudaram a conscientizar os colaboradores. 9a
r!�Ponsabilidade que a direção de um veículodenota. .

Ainda ao final da semana, através de uma mostra de EPl's (Equipamento de
�roteção Individual), os colaboradores tiraram suas dúvidas com o téeníco de
�!�urança do trabalho da Empresa. O evento contou com a participação damaioria dos
�olaboradores, O que trouxe satisfação à equipe que promoveu e organizou a V SIPAT.

passa a ser de jurisdição federal. De
acordo com o secretário estadual de

Infra-estrutura, Mauro Mariani,
ainda não há recursos disponíveis
para isso.A secretáriaNiura destaca

que em dois anos de governo, já
foram pavimentados cerca de 500
km de rodovias. "Até o final do ano,

.

mais R$ 30 milhões, devem ser

investidos na pavimentação de

rodovias intermunicipais", informa.

Secretaria de Educação elabora'__ í

novo regimento para escolas .!

}ARAGuA 00 SUL - Diretores de
escolas, especialistas e professores da
redemunicipalde ensinoparticiparam
ontem, no CPL (Centro de

Profissionais Liberais) de uma reunião
.

de preparação para a segunda etapa
da elaboração do novo regimento
interno das escolas. De acordo como

secretário municipal de Educação,
AnésioAlexandre, o novo regimento
interno deverá ficarpronto até o final
de ano e tem um caráter inédito: pela
primeira vez será feito com a

parricipação da comunidade.
Odiretor do InstituoCatarinense

de Pós-Graduação, professorMarcos
Augusto Pires Meurer, convidado a

falar para os professores, salientou a

necessidade de adequação dos

regimentos internos das escolas.

Segundo ele, os aspectos legais'são.
sempre respeitados, mas desta vez

vem acompanhado de um processo

democrático, onde a comunidade
participa, o que vai diferenciar um

.

J
.

regimento do mitro, respeitando-se
sempre o aspecto cultural da I
comunidade onde está inserida a :

escola.

Segundo a secretária-adjunta da
Secretaria de Educação, Marister
Raulino, o regimento interno das
escolas tinha mais de 10 anos e

precisava serrenovado.Aparticipação
da comunidade se dá a partirde agora,
quando professores e 'comunidade

/

devem se reunir para discutir como
. vai se dá o relacionamento entre a

'escola, alunos e comunidade.
O regimento interno é responsável

pela definição' das regras de
relacionamento entre as pessoas no

processo educativo, definição das

funções de cada um na educação e

possibilidade de construção de um

cidadão que respeite as regras sociais.
CESAR JUNKES

Anésio diz que o 'novo reqlrnento fica pronto atê o fim do ano

Governo amplia escolas na
Regional de Canoinhas.

BALANÇO REGIONAL:
Luiz Davet émais uma

�

, escola inaugurada após'
reforma e ampliação x
gircantid(J.$pelo. F,s�ailô

J">C':" /._>,:#

o Governo do Estado continua construindo, ampliando e reformando
escolas na Regional de Canoinhas. A Luiz Davet, no município de Major
Vieira, é mais um exemplo desse compromisso com a educação. Foi um
investimento deR$1,6milhão" utilizado na reforma e ampliação doprédio.
E a escola, já inaugurada, pode agora oferecer um ensino de qualidade
ainda melhor para a Regional. É mais uma obra do Governo de Santa
Catarina. Mais um resultado da Descentralização -,

. Secretaria de Estado do
DeseilvolVime.o
Regional em Canoinhas .

",
'.

"
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Festa da Gruta do Rio 'Molha

mantém tradição de 34 anos
,

:}ARAGUÁ DO SUL - Paulina
Stdfani Morbis tem 78 anos de
idade e há 34 faz parte dó grup�
de :mulheres da comunidade do

RiÇJ Molha que prepara as

guloseimas servidas na festa' em
homenagem a Nossa Senhora de

Lourdes, padroeira do local.
O�tem, ela e outras colegas
passaram a tarde na preparação dos
dotes que serão servidos na 34°
FeSta da Gruta do RioMolha, que
ac6ntece neste final de semana.

"Flz os docinhos da primeira festa.
A .receita era da minha mãe.

Agora estamos convidando as

mulheres mais novas porque a
'

turma antiga oujá morreu ou está

adoentada", comenta dona
Paulina, que ainda goza de boa
sa�de e não deve abandonar o

posto tão cedo.
i A imagem da Nossa Senhora
, , CESAR JUNKES

de Lourdes é reverenciada na
'

Gruta do Rio Molha, ponto de

atração turística de toda a região.
A Festa da Gruta do Rio Molha é

considerada evento tradicional na
cidade por causa do aspecto
religioso. Ao longo da estrada geral
do Bairro, foram construídas todas
as passagens da crucificação de

Jesus, que também são bastante
visitadas, especialmente na

Semana Santa.
Esta será a primeira vez em34

anos que a festa será realizada sem a

venda de bebida alcoólica. De acordo
com a voluntária Catarina

Bacchamann, em anos anteriores o

público era de 4 a 5 mil pessoas, e a

esperança dos organizadores é de que
este ano continue assim.Dependendo

,

do resultadode público, a festapoderá
acontecer apenas no domingo apartir
do ano que vem.

Paullna de 78 anos, trabalha há mais de 34 nos preparativos da festa

,

�

rllNFORMATIVO ��!J����� ��wl- <'

Curso orienta para Negociação
� Adminis'tração de Conflitos
A ACIJS oferece a profissionais de diferentes áreas, de

�hegócios o curso Negociação e Administração de Conflitos,
(nos dias 24 e 25 de agosto. Coordenada pela área de

"capacitação da ACIJS; a atividade é voltada a profissionais
-dcs diversos níveis da organização que necessitem

âprimorar seus conhecimentos e habilidades de negociação,
especialmente na administração de conflitos. Com o curso,
'e buscado o desenvolvimento de habilidades de negociação
e resolução de conflitos, com uma abordagem de

-colabcração para a solução de problemas buscando

.resultados deqanhos mútuos. Outro objetivo é pro'porcionar

.o desenvolvimento da credibilidade, confiabilidade e

excelente reputação, além de manter relacionamentos de

negócios duradouros e projetar uma imagem profissional e
positiva, Informações e inscrições na ACIJS, fone (47) 275
7017 ou e-mail capacitacao@acijs.corrl..br.

Falecimentos
Faleceu às 22:00h do dia 10/08,0 senhor Faustino Murara,com
'idade de n anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério daVila Lenzi.

Feira de Ponta de Estoque
: A nossa tradicional Feira de Ponta de Estoque tão

,

ansiosamente aguardada está chegando; será nos dias
; 20 e 21 de agosto no Pavilhão de Eventos no próximo
: final de semana depois do dia dos Pais, das 09:00 às
21:00 H.

Você não pode perder/os preços são irresistiveis e não
� esqueça que você estará colaborando para as obras
; socias do Hotary Clube de Jaraguá do Sul.

FIM DA GREVE

Servidores do INSS voltam
ao trabalho a partir de hoje

MARIA HELENA DE MORAES

� Assembléia
realizada ontem, em

Florianópolis, definiu
pelo fim da paralisação

}ARAGUÁDO SUL - Os servidores
doMinistério daSaúde e do INSS de

. Santa Catarina decidiram voltar ao
trabalho apartir de hoje, quando todas
as agências doEstadodevemabrirpara
o atendimento àpopulação.Adecisão
de interromper a greve, que durou

quase 80 dias aconteceu durante
assembléia realizada na tarde de
ontem, em frente àSuperintendência
do INSSdeSantaCatarina, noCentro
de Florianópolis e foi motivada pela
falta de apoio do comando nacional
de greve. ';.\penas Santa Catarina e

mais dois Estados permaneciam em

greve.Não tinhamais sentido", infor
mou ontem a assessora de imprensado
Sindprevs/SC (Sindicato dos Traba
lhadores em Saúde e Previdência do

Serviço Público Federal), Rosângela
Bion deAssis.Nos outros Estados, os
servidoresdecidiramvoltarao trabalho
namanhã de quarta-feira, atendendo
ao comando nacional e à

superintendêncianacional do INSS.
Em Jaraguá do Sul, o chefe da

agência local,MarceloBello, nãohavia
recebido nenhuma informação aré.o

A greve durou mais de dois meses, nos outros estados os servidores voltaram ao, trabalho na quarta·feira

final do expediente,mas garantiu que
nãoexistemuito acúmulo de trabalho

porque os servidores da cidade
voltaram parcialmente ao trabalho já
na semana passada. Dos 21

funcionários, 12 já estão trabalhando
há duas semanas e os outros devem
voltarhoje.
A diretoria do sindicato da

categoria não se diz satisfeita com a

proposta negociada com o governo

porque não há previsão de aumento
salarial para este ano, mas aceitou

horas não trabalhadas serão repostas :
, em três sábados consecutivos e o II

acréscimo de duas horas na jornada ,

diária; 50% de reposição efetiva do
'

serviço até o desrepresamento totalda; ,

processos acumulados; pagamento da 1

parceladenominadaPCCS, (planode)! �

Cargos, Carreiras e Salários) no {

percennial de 47,11% para a carreira r

doMinistério daSaúde e doTrabalho, ,L
comefeitos financeiros apartirde 2mi, �

parcelado em 6 anos, totalizando 12 :, mi

parcelas.

reajuste na remuneração com efeitos
financeiros apartirde janeiro de 2006;
aplicação do montante de R$ 140
milhõesde impacto; reestruturação da "

carreira a partir de cronograma com
início em outubro/200S, e final em

junho;2OO6, podendoserestendidopor
mais 30 dias; reabertura do prazo de
opção para ingresso na carreira do

SeguroSocial, semefeitos retroativos;
devolução do desconto efetuado,
mediante compensação dos dias

parados, rios seguintes termos: SOOlodas

cORRE IO TV ....I---------------------------re-d-ac-a-o-@J-'O-rn-a-Ico-r-re-io-dO-P-OV�o-,co�m-,brr �
Queda no Ibope
Ratinho ficou irritado com a mudança do horário de seu programa em

razão da estréia do "SBT Brasil'; de Ana Paula Padrão. Entrando no ar às
18h 15, sua audiência caiu para seis pontos no Ibope. No antigo horário,
Ratinho vinha registrando média de oito pontos, mas muitas vezes

chegava a dar.até 11. Cada vez são mais fortes os rumores de que ele
ficará só com um programa semanal.

Cinema
Tarcíslo Meira foi convidado para o filme de Renato

'Aragão "Didi, o caçador do tesouro'; que começou a ser

rodado esta semana. No elenco, ainda Grazielli
Massafera, Carlos Bonow e Eduardo GaJ.�ão,

Desprestígio ou ciúme-s?
Muitos estranharam a ausência de artistas do SBT como Adriane
Galisteu e Ratinho na festa' em comemoração à estréia de Ana Paula
Padrão, segunda-feira, no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Hebe

.

e Gugu não contam. A loira tinha programa ao vivo e ele não gosta de

aparecer em público, Ana Paula chegou à festa de helicóptero com o

marido Walter Mundell e Luiz Gonzaga Mineiro, diretor de jornalismo
do SBT. "A estréia superou minhas expectativas, Achei o resultado muito

bom, apesar de ainda estar longe do que consideramos ideal':

Celebridade
Sasha está cada vez mais exposta na mídia. Depois de aparecer no

"Criança Esperança" e na capa da "Caras'; a menina deu entrevista na

Argentina.

Mudança
A nova grade da Rede TV! estréia segunda. O "Repórter Cidadão" sairá
do ar. "A Casa É Sua" entrará às 14h."Encontro Marcado'; com Luiz

Gasparetto, ficará às 15h30.

Ibope
A Record, que chegou a mexer com a audiência do SBT com "A escrava

Isaura'; não ameaça mais a vice-líder. Segundo a média nacional de

julho (dados do lbope), um único programa da Record chega a dois

dígitos: "O aprendiz" (média de 11 pontos).
'

É provável
A Maria Breteira Detinha cisca, cisca, mas não pega ninguém
em "América': Mas a intérprete, Sâmara Felippo,já faz torcida para o

final feliz da moça com um dos 'peões da trama, o mais maluco, aliás.
"Ela só ataca, mas beija muito pouco. Torço muito para que ela termine
com o Carreirinha.

IA Lua me disse'
o público torce por Madô em "A Lua me disse" e Miguel
Falabella e Maria Carmen Barbosa escreveram um

desfecho para ela à altura da vontade popular. Sua mãe,

l.eontlna lerá uma reportagem numa revista de

celebridades eu ropéias sobre um ex-namorado, da moça

que herdou um condado inteiro na 'Inglaterra. Escreverá
para ele. E Madô se tornará a Condessa de Chaterville,

"Vip 1 00melhores"
A atriz Bárbara Borges (foto) aparece toda insinuante na

capa segunda edição do volume "As 1 00 melhores fotoS

de VIP': Maryeva Oliveira não deixou por menos no
,

quesito 'caras e bocas' sensuais. Daniella Sarahyba esta

entre as 63

beldades

, que mais se

destacaram
nas fotos
selecionadas

pela equipe
de redação
da revista'. A

seleção vai
fazer muitas
mulheres
recorrerem

às academias,
ainda mais

agora com a

proximidade
. do verão. A

revista já
está nas
bancas.

lo
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ENCONTRO

ESPORTE/GERAL

projeto quer trazer valores
I

do esporte para as empresas

� � �rofessor se

fi I!uniu com gestores

b �!Iazer das empresas

q �ira mostrar
a idéia

)ARAGUÁ 00 SUL - o professor
�tine Pereira da Costa esteve

iO ,Iteul em Jaraguá �,0v:Slul padra,,"eotar o projeto a ores o
1� f'�

0. lij)lrte" para os gestores de lazer.

la, emeresas da cidade. O

iJ\(ontroaconteceu no Auditório
'" �lesi e mostrou como os ideais

':, Joeôporte podem se�vir para
�' !lIIivJredarumamelhorestrutura
, r<J3 uma estrutura empresarial.
,I (olta é uma das maiores

autoridades 00 país na área de

Wucação Física.
Oprograma é uma iniciativa

oo�esi, que convidou o professor
)'Ma prestar assessoria e mos trar

exemplos práticos. "O esporte
��ade disciplina e ordem e, na

Imdill vitórias, existe uma grande
COOlemoração. Queremos levar isso
r<J3dentro das empresas. Que elas

�organizem dentro de' valores'
rregados em clubes e por
treinadores", disse Costa. A idéia
lemar a palavra valores é uma

blDla de mostrar como se pode
motivar alguém a trazei bons

Lamartine Pereira da Costa falou sobre a importância de agregar valores do esporte nas empresas

resultados.
O professor deu como exemplo

o técnico Bernardinho, que além
de comandar a Seleção Brasileira
Masculina de Vôlei, hoje também
dá palestras em várias empresas do
Brasil. Ele citou vários valores
usados no esporte que podem ser

adequados à 'realidade das

empresas: espírito de equipe,

M�wee vai com força total
noje contra o Carlos Barbosa
)ARAGUÁ DO SUL - A Malwee

i iOIrentaoCarlos Barbosa hoje, às
Wnlí no Wolfgang Weege, com
Íllatotal, mesmo com o primeiro
fugareadassificaçao garantidos.
)íotimegaúcho chega precisando
�ritória, pois ainda tem chances
ie Conseguir a vaga para a

!mifinal. Sem nenhum desfalque,
J utirnejaraguaense aproveita para

.

�eimar os últimos cartões antes
<

�próxima fase da LigaNacional.
O supervi;or técnico Kléber

�gel �isse que será uma boa
lfllnunidade de treinar a equipe,
vnncipalmente contra um

liversário forte. "A. classificação não'

rcaque vamos jogar em ritmo
tremo. Pelo contrário, vamos

,

entrar fortes e buscando a vitória".

Depois de enfrentar o Carlos
Barbosa hoje, a Malwee volta a

entrar em quadra no próximo
sábado, às 13h30, contra o Macaé,
também noWolfgangWeege.

'

Empolgado com a clas

sificação, o ala Xoxo disse que o

time agora quer dar continuidade '

ao trabalho e que vai buscar-a
vitória. "já é um dos maiores

clássicos da Liga Nacíonal e P'?r
isso vamos entrar com muita

vontade e concentração". O
,

jogador disse que é bom continuar

nessa crescente e não perder o

ritmo agora. "Contra eles (Carlos
Barbosa) sempre fizemos bons jogos
e esse também promete", disse.

superação dos limites, orgulho em
vestir a camisa e fair-play (jogo
limpo). Costa insistiu muito nessa

última palavra.
"É preciso tomar cuidado

porque o espírito de competição
pode tornar o esporte pervertido.
O faír-play traz um espírito, de
honestidade e por isso deve ser

aplicado", explicou o professor. Para

ele, estes valores existem na cabeça
das pessoas hámuito tempo e que,

para implantar isso, é preciso
conscientizar e cultivar isso todos
os dias. "Se os funcionários
participam de uma competição
esportiva, nada melhor que expor
os resultados/os títulos, para que
todos fiquem orgulhosos disso",
completou.

"

Atleta jaraguaense é convocado

para a Seleção Catarinerise
}ARAGUÁ 00 SUL - o atleta das

equipes de futsal da Fundação
Munícípalde Esportes,CarlosEduardo
Martins, o "Café", foi convocado para
a Seleção Catarinense de Futsal. A

informação é do técnico do jogador
na equipe Wizard/CEj/FME,
Augustinho Ferrari, salientando que
este ano, Café disputa campeonatos
estaduais em três categorias diferentes,
pois tem atuado emoutros dois times:
Malwee/FME (sub-20) e Carinhoso/
FME (adulto).

Ferrari lembra que Café também

parricipou de todos os campeonatos
estaduais de 1998, quandomarcou 55

'

golsefoiartilheiroemtcx:lasascategorias,
Vice-campeão da TaçaBrasil juvenil
de Clubes deste ano, campeão dos

[oguínhos Abertos e do Estadual

juvenildo ano passado e terceiro lugar
na Olesc de 2003 são as principais
conquistas no currículo deste atleta

jaraguaense; "Estou feliz por ter sido
convocado para seleção, pois é o

reconhecimento àminha dedicação
ao futsal de jaraguá doSul", declara o
jogador.

Café destaca que este momento
de suavidaesportivaestásendo possível
graças ao incentivo de seus familiares
e à orientação do técnico Ferrari, que
o acompanha há quase dez anos nas
categorias de base. "Ele me ajudou
muito na minha formação como

atleta", reconhece, acrescentandoque
agora também conta como apoio do
comandante da equipe juvenil da
FME, RenatoVieira.

Ferrari disse que Café sempre foi

Café está na Seleção Estadual

um atleta dedicado e que

acompanha ele há dez anos. "Ele
passou por todas as categorias e hoje
é uma das grandes revelações do
futsal jaraguaense, Éum orgulho pra
gente ter um jogador na Seleção".
O treinador disse que, desde o

começo, o jogador se dedicoumuito.
''Alguns dos atletas precisam parar
de jogar para trabalhar, mas ele

sempre disse que gostaria de ser'
jogador", disse Ferrari.

Os treinamentos da Seleção
Catarinense acontecem de 21 a 27
deste mês, em São Bento do Sul.
Sob o comando do técnico da Tuper,
NelsonCarvalhoNeto, a equipe de
Santa Catarina disputará o 1 º

Campeonato Brasileiro de Seleções
- Sub-17, a ser realizado de 28 de

agosto a 4 de setembro, em Campo'
Grande e Três Lagoas, no Mato
Grosso do Sul.

LINHA DE FUNDO------.
:,: �

JULIMAR PIVATTO

Semifinal em Brusque
Agora está confirmado. A Malwee vai fazer os das finais da

Liga Nacional em Brusque. A afirmação é do supervisor
Kléber Rangel que disse ter recebido a informação do
diretor de futebol Cacá Pavanello. Outras três cidades

.,'

estavam sendo cotadas para receber a final: Lages, Seara ou ',":'
Concórdia. Jaraguá do Sul não pode receber esta etapa da I '

competição porque a Confederação Brasileira de Futsal

exige um ginásio com capacidade mínima para cinco mil
torcedores.

"

Núcleos Tênis de Mesa li" _

Neste domingo, a Ser Jéssica Lemes Formigari .r: _,tf

Marisol recebe o 30 Torneio ficou com a segunda � , Ir '

Esportivo de Integração dos colocação, na categoria ..J"

Núcleos Setoriais Acijs- mirim, na 5" Etapa do _ir J�'I,

Apevi. O objetivo, do Campeonato Estadual de
evento é promover a Tênis de Mesa em

integração social e divulgar Florianópolis. Foi a primeira
as empresas participantes final da atleta em uma 'o' .I!

com possibilidades de competição estadual. Outro
�

I t' I

geração' de negócios. A destaque foi o terceiro ,

:"1 ,:_, �',

competição começa às 9h lugar de Juliano Lima . Lq
e segue até às 16h, com as Goulart, na categoria rating :;�

seguintes modalidades: E. A etapa teve a
, ,�q

bocha, dominó, futsal, participação de 175

general (cáneéo), truco e jogadores de 14 clubes de
vôlei. Santa Catarinense. Jaraguá

do Sul se, fez presente com

Jogos Escolares 14 mesa-ten istas.

Encerram nesta sexta-feira
as inscrições-para os Jogos De volta
Escolares da Semana da O Metropolitano, próximo
Pátria - Troféu Geraldo adversário do Juventus, vem
Werninghaus. A com uma novidade neste

competição é para alunos domingo. O técnico César
até 12 anos e regularmente Paulista volta ao comando
matriculados em qualquer de um time agora em crise,
instituição de ensino da com um mês de salários
cidade. Serão sete atrasados e jogadores
modalidades, de 10 a 6 de reclamando que estão
setembro: atletismo, comendo mal. Mesmo
basquete, futsal, handebol, assim, os blumel'1auenses
tênis de mesa, vôlei e vêm precisando da vitória. O
xad rezo jogo promete.

Brasil empata com a Croácia
com golaço de Ricardinho

DAREDAçÃo-Se Roque [únior
não fez falta, Ronaldínho fez. No

empatepor lxl na tarde de ontem, na
Croácia, emamistosocontrao time da

. casa, o meia do Barcelona foi a peça
que faltou nomeio campo brasileiro..
Seu substituto, Ricardinho,marcou o
gol que garantiu o empate, mas não
brilhou como a estrela do futebol
espanh6l.Outra diferençamarcante
faiapresença deRonaldonocomando
de ataque, desta vez, ao lado deAdri
ano. Se naCopa dasConfederações o
quarteto formadoporKaká,Ronaldí
nho,Robinho eAdrianomos-trouque

dá certo, o amistoso contra áCroácia
deu dicas de que Ronaldo eAdriano
no ataque podembater cabeça.

A falta de condicionamento fsico
das principais estrelas brasileiras, qu�
estão apenas começando suas '

, temporadas na Europa, também
atrapalhou o desenvolvimento do
futebolbrasileiro.Quem saiuna frente
foiaequipedacasa.Emum trapalhada
da zaga brasileira, aCroáciamarcouo
primeiro aos 31min. Dez minutos
depois,Ricardinho, emurna cobrança
magistral de falta, marcou o gol que
garantiu o empate aoBrasil.

EDUCAÇÃO �MARISTA
PASSO A PASSO COM VOCÊ

.......

00
i

� ,

COLÉGIO MARISTA
SÃO Luís

Educação Infantil ao Ensino Médio

Tradição e modernidade na formação
de uma nova geração'

www.marista.;.jaragua.com.br
3710313

'.:.\
( ,
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Dia 21 vai ser Domingo UP!

Sim senhores! Fechada para esse dOTingo agI} alizêlção da se

UP. Estávamos meio incertos' quanto à concr��i ünda .edi
aumento de custos decorrido da incrementação de alg ViÇOS (cÓmo, a

graças à um ato paterno por parte da Studio FM acabou-5.ivi�biiizándo o eventó,e(c, ! vai rolar. *, @ •

Apresentamos para mais esta edição um line-upcom elaboração de primeira duzindo ao

público duas novidades: o conceito de acompanhamento pOJ instrumentos e '0 back-td-back, Confira
como ficaram as escalas para o dia: ," ," ,

� Abrindo o evento às 16h, Scharles S.e o projeto UNIOI'j farão apresentação ao V;ivo de t de house
music acompanhado por instrumentistas.Cordas,metáis e teclado farão conjunto com o
- Às 17h sobem ao palco os irmãos blumenauenses Nato e Ricardo Constancio.Sua a

formato back-to-back,onde dois DJs tocam simultaneamente com rtilhando repe
as faixas, tornando Rresentaçãomuito mais criati 'ressiva.'O:é
ouse; H

'

�' Fechando com chave de ouro, às 19h30min o bhJ

juntamente ao jaraçuaerise Antony, também fazendo

,w até as 22h,encerrandqassim o evento.
,

Como pode-se perceber o line-up é progressivo, iniciando-se com um bem elab
r ,hotise musk.quê passará a aquecer com.a introdução do.tech-house e terminará co
ir technopuro.

'

..
'i "

Perceptível que ficar em casa vai ser vacilo.Avise aos vizinhos e conhecidos,pois,9ó!;ijlp9", vai ser up
novamente! Neste final-dê-semana, todos na praça Án'gelo Piazera ii partir das 16h.Tiif

,T' "

a que não
,

chova.
" .' W ,1'

ABORAOORES�ÜE1'0BNARAM POSSfVEL MAIS I!$<.'" y
feitura Municipal e;Fundaçãq Cultural, Multiso

éssoasd�Aâriano Junkes,Léo Renan,Scharles S.,N

o casal Sérgio Kuchenbecker Junior e Daniela Dematté

o sorriso meigo de Geyza G, Schwartz Fabricio Peçanha levanta o público na ComBat

Weezer no Curltlba Rock Festival
Já estão à venda ingressos para o Curitiba Rock Festival, evento que

,

acontece dias 24 e 25 de setembro na Pedreira Paulo Lemínski.na famosa
capital paranaense. Somente 10 mil ingressos promocionais estão à
venda. Válidos para os dois dias, podem ser adquiridos on.line nó site
oficial do evento (www.curitibarockfestival.com) ao preço de R$140,OO.

O Curitiba Rock Festival traz como atração principal o Weezer, um
dos grupos mais populares surgidos na cena independente norte

americana durante a década de 90. Na escalação internacional; também
integram o quadro as bandas The Raveonettes e Mercury Rev.Todas as

três bandas tocarão com exclusividade para o evento na América do Sul.
Imperdível para quem tem rock na veia.

Acústico Ira! em Guaramirim fazer o qui?

_ Quinta Cultural I SCAR
Happy hour no Piano'5 Bar à partir das 18h.

*Dia19
_ SeX!-�feira!!

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Renato (PopBand - JOinville).

-AyiaNapa
Abertura da
Ca rarriêlo, N
361-5318.

Integrando 'os eventos comemorativos ao

aniversário da cidade, está marcado para próxima
quinta-feira, dia 25, show com a banda Ira! no

Parque Municipal de Eventos de Guaramirim,
(margens da BR,280),

Com início marcado para 22h30min, o show
será apresentando a versão das canções gravadas
para o especial acústico da banda, feito
recentemente junto à MTV.

Em Jaraguá do Sul, ingréssos antecipados à
venda na loja O Boticário do shopping, Postos
Mime e 115 Lounge BaLEm Guaramirim no Manos
Lanches e Rádio 105 FM.

*Dia 20 Sábado!!
- Choperia Biêrbude
Música ao vivo comGeqê e Rochellí (Jaraguá).
'_ Noitedo lnverso I Notre
Inversão total:t}I�s tr�jados como elas e elas trajadas
como eles tem entrada free até meia-noite,
lnqressos ante

"

Posto Mime d.o Kohlbach
loja O Boticário a ,9pping eJ 15lounge Bar"nlci�
às 23h, ,,' ", ,

Badalação solidária
Chega então neste sábado a data da

realização de mais uma edição da já consagrada
Feijoada do Moa, que irá rolar neste sábado nas

dependências da Cornêat.O evento, cujo lucro será
revertido à Creche Constância Piazera, chegou à

quarta-feira com mais de 1.300 ingressos vendidos,
tendo seu sucesso já consolidado,

Com início previsto para 1 Oh30min,a festa não
tem hora definida para acabar. Irá rolar o dia inteiro
com apresentações de bandas, músicos e grupos
de dança. Muita diversão e alto-astral Serão as

marcas do dia. Participantes da feijoada que
levarem 1 kg de alimento ganharão ingresso para a

balada da noite.Maiores informações pelo telefone
3702900.

- ShQw com Nega Fulô I ComBat
À partir das' QOb 'no main stage da ComBat
apresentação da querida banda Nega Fulô,seguid�
de repertório pop por DJ Xalinho, Aos amantes da
música eletrônica, o' lounge da casa estará muito
bem servido com as apresentações dos sets dos OJs
Tulio (housel.Carlos Fuse (hou�e),Antony (techno)e
André (psy). os antecipados na loja Center
Som, do sh e Posto Mime da Walter
Ma rquardt.ao va lpr d�RSl 0,00.

*Dia:!1
-DomingoU .

A partir das 16h, na praça Ângelo Piezera.Víde nota
para maiores informações.

, Brasileiro cria bateria de celular descartável
Uma solução simples e nacional poderá resultar numa espécie de carregador descartável de bateria �

para celulares. Será o fim das situações de urgênda em que não há formas para recarregaro aparelho,como �em um camping ou lugar com difícil acesso a rede elétrica.
"

�
O carregador descartável,que lembra uma barra de chiclete.é criação do brasileiro Daniel Mota etem

, autonomia de até 40 horas em stand-by ou 40minutos,de conversação. O produto deverá custar de R$7 a le
R$10, e despertou o interesse das grandes da telecomunlcação (entre elas a Nextel).

Webcam transforma usuário em cartoon
A webcam "QuickCam Fusion" com 1,3 megapixel de

definição integrá as tecnologias "Logitech RightLight" e

"Logitech RightSound", da já conhecida produtora de hardware
Logitech, trazendo consigo um software de efeitos de vídeo que
capta as expressões faciais do usuário para transformá-Ias em

animações tridimensionais. Em outras palavras, cria uma versão
"desenho an imado" da pessoa que está à frente da câmera.

.

O produto é totalmente compatível para uso no MSN, e vêm
com vários modelos de personagens a serem animados. A
"QuickCam Fusion" começará a ser vendida aos moradores dos
EUA e Europa ainda este mês por cerca de US$ 100. Acesse a área
de produtos do site da Logitech (www.logitech.com) e clique no

línk "vídeo effe,cts" para ter acesso à um vídeo de demonstração.

Falando em cartoon
Você sabia que 1/3 dos

espectadores do canal Cartoon
Network têm idade entre 18 e 34
anos? Grande coisa, você diz,
mas saiba que a audiência do
canal nessa faixa supera nomes

como E! Entertainment,.
Universal Channel, Discovery e

CNBC . Pois é, e pensando nessa

marmanjada,oCartoon Network '

prepara agora para outubro um

lançamento especial.Trata-se do,
Adult Swim, uma série de
desenhos de conteúdo e humor
adulto que irá passar nas altas
horas da programação do canal.
A programação que já 'é sucesso
nos E.U.A há tempos chegará
agora ao país, trazendo entre

outros títulos: Cowboy Bebop,
Futurama, Family Guy, Ghost in
the Shell e a volta do hilário
SpaceGhost de Costa a Costa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




