
VENÂNCIO DA SILVA PORTO [ 1919 - 1922 • ÀRTHUR MÜLLER [1923-1936 • HONORATO TOMELlN [1937 -1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMOCKEL [1958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMOCKEL [2005

GuÁ DO SUL, 20/21 DE AGOSTO DE 2005

�ill1edlft

,

é dia Nacional de Imunização contra a Foliomelíte.A
tia d� Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 9.849 mil

aianÇas,d� até cinco anos de idade. Em [araguá, 25 postos de

DESFALCADOS

luventus e Malwee movimentam
o fim de semana esportivo

�uventus enfrenta o Metropolitano domingo às 15:30 no

� oM�rcat�o com três desfalques. Já a Malwee se despede
torclda de [araguá e faz a última partida pela Liga Futsal

flncasa. O time joga sem _Xoxo, Chico, Valdin, William e

�é,Apartidaé as lO:OOnoParque daMalwee.js PAGINA7

www.studiofm.com.br

DE SEMANAl

REFORMA ADMINISTRATIVA

Cacá critica projeto e garante
que despesa vai aumentar

- PAGINA 3

N° 5.208 I R$ 1,50
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HOJE: • Sábado • Domingo
nublado com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora'

,

nublado com alguns
períodos de melhoria

e chuva a qualquer
hora
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SAÚDE

Projeto da Duas Rodas ensina

crianças a cuidar dos dentes

vacinação estão funcionando, foram instaladas estruturas tam

bém nos postos de combustíveis Marcolla, Emmendoerfer e su

permercados Angeloni e Breithaupt do Shopping. - PAGINÀ 6

IGUALDADE

Diminuir preconceito é um dos
,

objetivos das Apaes da região

A Semana Nacíonal do Excepcional tem como principal
objetivo informar as pessoas sobre as formas de prevenção
das .deficiências. O tema deste ano é 'Escola, Especial:
instrumento de inclusão social e educacional para pessoas
com deficiência mental. _ PÁGINA 5'

e
CROMOART
COMUNICAÇÃO

Os alunos da Escola Municipal Ribeirão Molha, vão
participar hoje, à tarde, a partir das 14 horas, do projeto

I ABO Duas Rodas, promovido pela regional da

Associação Brasileira de Odontologia em parceria, com
a Duas Rodas. O' objetivo é orientar as crianças a

cuidarem dos dentes. Para ensinar as noções básicas de
prevenção à cárie dental são feitas brincadeiras como

teatro com fantoches. - PAGINAS

REIVINDICAÇÃO

Moradores fazem protesto público
.hoje e cobram melhorias

Associaçôes de Moradores de Schroeder e Guaramirim

promovem hoje manifestações' públicas para tentarem,

resolver problemas de infra-estrutura. Em Schroeder o pro
blema é o transporte coletivo, a reivindicação é por redução
dó preço da passagem de ônibus no transporte municipal e
intermunicipal dos atuais R$ 2,50 para R$ 2,00. Em Gua

ramirim, a comunidade reclama do estado de conservação da

SC-413, no trecho da Vila Brümuller. . - PÁGINA6

EXCLUSIVIDADE

Entrevista com presidente do

Badesc., Renato de Mello Vianna
- PAGINA4

TRADICIONAL

Escolha da Rainha da Schüízenfest
acontece hoje no Parque de Eventos

- PAGINA S
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lei inócua
No ano de 2000, quando

o país comemorava os 179
anos da independência e os

112 'anos de proclamação da

República, o então presi
dente Fernando Henrique
Cardoso promulgava, em 8
de novembro, lei que ga-

.

rim tia prioridade no aten

dimento a pessoas com

deficiências, idosos, gestan
qes, no sistema de transporte
coletivo, de modo especial o
urbano, . e logradouros
públicos. Cinco anos depois,
o que se vê? A lei; raríssimas
exceções, é apenas mais uma
do glossário existente,
ignorada olimpicamente por

aqueles que deveriam

cumpri-la à risca: a ini

ciativa privada do setor,

quase sempre livre de
concorrência que possa fazer
sombra ou mesmo bene
ficiada pela caneta de

prefeitos que renovam as

concessões sem qualquer

FRASES

pudor em troca de caixas de

campanhas. E o próprio
poder público, compro
metido; que se esforça na

condição de fiscalizador para
nada fiscalizar.

O artigo segundo da lei

10.048, diz que as repartições
públicas e empresas conces

sionárias de serviços públicos
estão obrigadas a dispensar

normas. de construção, para
efeito de licenciamento da
obra, baixadas pela auto

ridade competente; desti
nadas a facilitar o acesso e

uso desses locais por pessoas

portadoras de deficiências.
Mas só recentemente isso

está sendo observado na

construção civil. Centenas
de prédios construídos'

... Lei que garante tratamento prioritário
para pessoas especiais é ignorada pela
lniclativa privada e poder público municipal

atendimento prioritário, por
meio de serviços indivi
dualizados que assegurem
tratamento diferenciado e

atendimento imediato a

estas pessoas. A reserva de
assentos nos ônibus existe,
embora não suficientes e

nem em todos os veículos. A
lei diz que logradouros e

sanitários públicos, além de
edifícios de uso público terão

anteriormente à lei não

foram adaptados. Em outros,
edificados já na vigência da
lei, também não se observou
a obrigatoriedade. No que
toca a construções mais

antigas, as próprias prefeitu
ras da região estão ao arrepio
da lei. Isso é' grave quando
se saber que o poder público
municipal tem a obrigação
de não conceder alvarás e a
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obrigação legal de fiscalizar.
O parágrafo quinto da lei
sancionada pelo ex-pré
sidente resume o que ocorre ,

hoje no transporte coletivo:
os veículos a serem pro
duzidos após doze meses da

publicação da lei serão

planejados de forma a

facilitar o acesso a seu inte

rior das pessoas' portadoras
de deficiências.

E, ainda, obriga os

proprietários das empresas a,

num prazo de cento e oitenta
dias, a proceder as adap
tações necessárias, impli
cando multa estabelecida de
R$ 500,00 a R$ 2.500,00 por
veículo. No caso de servidor
ou chefia responsável, às

penalidades constam de

legislação específica. Resu

mindo" a continuar esta

"parceria", os beneficiados

pela lei continuarão pena
lizados pelo conluio e a

insensibilidade.
.

"Muitas vezes o que é importante nem aparece no dia-a-dia da imprensa"

• Do presidente lula, ontem na cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Nanociência e Nanotecnologia no prédio da Anel,
! em Campinas{SP), voltando a tapar o sol com a peneira.

I Fatos & Pessoas I·
Fernando Bond ,

f' •

,

I se quer renovar acordos
. comerciais com chilenos

Florianópolis/Santiago - O primeiro
compromisso oficial do governador Luiz
Henrique, em Santiago foi uma reunião
com o embaixador do Brasil no Chile,
Gelson Fonseca Junior.Eles conversaram
sobre a balança comercial entre os dois

países, a participação catarinense, tanto
.na vendà como na compra de produtos
chilenos e outros assuntos de interesse
do Estado. Uma das solicitações do

. governador diz respeito à renovação de

'alguns acordos co-merciais, como por
'exemplo a compra de ônibus da Busscar,
empresa com sede em Joinville e filial
emRio Neqrtnho/Hoje você não vê outra
marca de ônibus Chile que não seja
�Marco Pólo' e Busscar, produtos
.brasileiros, cujos contratos precisam ser

'renovados': explicou o secretário
-estadual da Comunicação, Derli Massaud
ode Anunciação, presente ao encontro. Os
'prefeitos de Flo-rianópolis, Dário Berger,
"e de Tangará, Faustino Panceri,

, 'participaram da reunião, assim como o

.deputado federal Edinho Bez e o

secretário de Articulação Internacional
Roberto Colin .

U�erais reunidos
Dentro da programação de Encontros

Regionais de Prefeitos e Vice-Prefeitos do PFL,
o Diretório Nacional realiza em Lages nesta

segunda-feira o 1° Encontro da Região Sul.
Convites para o evento, formulados pelo
presidente Jorge Bornhausen, foram
dirigidos aos 250 administradores municipais
eleitos pelo partido em 2004 em Santa
Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná.Os

objetivos são a avaliação, do quadro político
regional e nacional e das perspectivas para as

próximas eleições e apresentação de projetos
de criação de empresas e empregos nos

municípios administrados pelo PFL. Falarão os

prefeitos Raimundo Colombo, de Lages, e
César Maia, do Rio de Janeiro, o senador

Bornhausen, o deputado Onyx Lorenzoni,

o,utros líderes pefelistas e técnicos, convidados.

Encontro latino
A viagem do governador ao Chile rende
frutos: Florianópolis será a sede; entre 26 e

28 de outubro, do próximo encontro de

governantes de toda a América Latina, Serão
mais de 200 prefeitos, governadores e

secretários de estruturas governamentais
que estarão em SC debatendo os problemas ..
e apontando caminhos enfrentados pelos
executivos' públicos latino-americanos que
optaram pela descentralização como

modelo administrativo.

r

Instituição salva
As comemorações dos 30 Anos do Badesc

(Agência Catarinense de Fomento de SC),
na sexta-feira (26)' estão fechadas, Haverá'

homenagens ao governador Luiz Henrique,
-

além dos ex-governadores Colombo
Salles (fundador) e Antônio Carlos
Konder Reis, (participou do processo de

fundação). Além disso, será feita uma

homenagem também ao funcionário

fundador, o aposentado Washington Luiz
do Vale Pereira.
A solenidade acontece sede do Badesc às
onze e 'meia da manhã, e contará ainda
com o descerramento da placa
comemorativa dos 30 anos e lançamento
do carimbo dos Correios. Às cinco da tarde
haverá coquetel de confraternização entre

os funcionários. Merecida: o banco, sob a

. administração de Renato Vianna, saiu de
uma situação de pré-insolvência em 2003

para a total recuperação em 2005. /

Nora no Stúdio
o coordenador do Procon em Jaraguá do Sul,
Juliano Nora, é o convidado desta semana

do programa Studio Atualidades Entrevistas,
que vai ar hoje das sete e meia às oito da

•

manhã na Studio FM (99,1). O programa é

apresentado por Albino Flores e Fabiana

Macl')ado e também 'terá perguntas dos

ouvintes diretamente das ruas da
cidade. Nora falará sobre as principais
reclamações dos consumidores

jaraguaenses, preços e qualidade dos

combustíveis, filas nos bancos, transporte
coletivo e a polêmica das vitrines que expõe
produtos sem a etiqueta de preços.

fbond@ibest,com.br
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Um cidadão de Lages me

interpelou, entre irritado e confuso:
- Luiz Henrique, corno é que

você pavimentou uns 800

quilômetros e ainda não acabou.
com essa novela dos 113

quilômetros semasfalto daBR-282
?!?

Foi difícil explicar-lhe que a 282 é uma obra do
Governo Federal, em relação à qual não tenho alça�
nem possibilidade de fazer a pavimentação.

,.. Caso ainda existisse alguma dúvida do mal que a

centralização tem feito aoBrasil, aBR-282 éum exemplo
perfeito e acabado, oumelhor, imperfeito e não acabado.
Iniciada, .com todo ímpeto, pelo presidente Juscelino
Kubitschek, há mais de45 anos, vem se arrastandoao
longo de quase cinco décadas, embora se constitua na

.: mais viável rodovia de ligação entre o Paeífico e o

Atlântico.
Nas dezenas de audiên�ias que já mantive com vários MA

ministros dos Transportes, tenho assinalado sempre que p3l1l
termos essa rodovia bioceânica bastaria que fossem Gat
.concluídos os 113 quilômetros dos trechos Lages-Vargem e

São Miguel d'Oeste-Paraíso (fronteira com a Argentina), rBt
e qu� os argentinos concluíssem os 45 quilômetros em seu 1\0 I

território, até San Pedro, na Província de Mísíones �) 5�
Já estive em Misiones.mais de uma vez, onde obtive a

solidariedade do Governador Carlos Rovira, que também
IARAreivindica essa obra junto ao Presidente Kirchner, com quem Imini

pretendo estar no dia 8 de setembro, em Buenos Airci, Ime c

para demonstrar a importância dessa ligação rodoviária, 'ireade
Uma vez pavimentada essa rodovia binacional, �lOp'

milhares de toneladas de grãos produzidos no cerrado [irios

'(Goiás, T�antins, OS doisMatoGrosso e Sul da Bahia), Ifeita
�missi

.

- bem como no Paraná, noRioGrandedoSul e em Santa
iiles c

Catarina, que se destinem à Ásia e outras regiões do unHa

Oriente.poderão ser exportados pelos portos do Peru e Ilceir

do Chile, com grande redução no custo do frete. 'eeiol

Isso aliviará, sobremaneira, os portos brasileiros, que Iread
rfl),:vivem congestionados, provocando longa espera de
i�eri

caminhões e navios nos portos" e, conseqüentemente, omad
aumentos significativos nos preços dos nossos produtos, 'liras

Para acabar de vez com a novela do trecho Lages!São !m ei

José do Cerríto.idando acesso asfaltado a esse município,
'propus, diante das dificuldades apresentadas pelo então

ministro Anderson Adauto, um aporte de R$ 5·milhões do. ; pai

orçamento catarinense.

Celebramos um convênio. Pois mesmo com a garantia
de o nosso estado entrar com cinco milhões para concluir a

obra, esse convênio levou 14 meses para ser publicado. Só
i�eal)

depois de algumas audiências, já com o novo ministro, �and
Alfredo Nascimento, consegui desfazer o embrulho da

J:um
burrocracia (eu disse BURROcracia!) federal. � "read

Querem maior prova de que o Governo centralizado O
não funciona! Vou lhes dar outra: na época ficou acertado livan
que Brasília repassaria R$ 7 milhões de r�ais ao Batalhão Isafi

Rodoviário do Exército, que está pavimentando o trecho. ��un

Na semana passada, estive lá novamente. Quando eu disse �Iúdi

ao ministro que �a obra só estava sendo tocada porque o, �P,
dum' -l'pr

Governo do Estado já repassara R$ 2 milhões, ele e� '!�DI
•

murro na mesa e perguntou para o assessor da área: , h ad
- O que? Vocês ainda não pagaram os 7 milhões?' �rlo
Para se livrar do constrangimento (acho que era a

\11 a

décima vez que eu mantinha audiência com o ministro ilrgl
sobre a 282 e Lages/Cerrito), o assessor culpou o ExérCito" .Ijeti
que não respondera um tal questionário de 62 itens sobre a �ti,
b �
om

..

.

Este é um retrato nu e cru da ineficácia do governO i;:;1
concentrado: ele é ausente, distante e inacessível. E" por �ese
ser grande demais, e, assim, ingovernável, inflscahzave, ':rl,
repetem-se, sistemicamente, os casos de corrupção. �es(.

.

/ "III
Novo pacto federativo, descentralizando o PaiS, la,,'

,
-,

'O governador luiz Henrique da Silveira escreve aos

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bem bom

dadas as proporções, na prefeitura
�r

guádoSultambémháum'�marcosI�ra .

" "que J'á deu o cano em prefeitos
'ellO,,

'z'lnhança, é detentor de muitos
,VI -

ues sem
fundo e que responde a

" processos. O artigo 171, consta,
,1105 ,

•

dá ( b
, ira de letra.

E nisso que a e a ase

Ipoioao presidente Lula·da Silva éo

';hor exemplo hoje) disputar eleição
,e

der.i d
nas pelo po er.juntan o uma penca

�partidOs sem qualquer expressão e

depois, mandam e desmandam,
I ,

'

ueo importando o tamanho do
o ..,

rejUízO administrativo.

� Costura
PSDB, PFL e PP de Jaraguá do Sul já
teriam acertado acordo para as

eleições proporcionais à Assembléia

Legislativa. Coligados, lançariam
apenas um candidato a deputado
estadual e um, se for o caso, à

Câmara Federal- neste caso, como

não há e, provavelmente, não

haverá um nome bom de urna- o

pretendente iria para o sacrifício na

tentativa de puxar votos para uma

das quarenta vagas disponíveis.E,
também, tentando atropelar
adversários. começo.

� Perigo
Ao longo da linha férrea que corta o

centro urbano de Jaraguá do Su (para
não falar na periferia), ratos se

multiplicam em velocidade espantosa.
Na praça Ângelo Piazera, centro de lazer

da população, "passeiam" à vontade.
Ratos são transmissores de doenças que
podem levar à morte, por exemplo, a

leptospirose, quando não tratada a tempo
e corretamente. É um caso explícito de
saúde pública e, salvo melhor juízo,
ignorado pela vigilância sanitária. Existia
um projeto de desratização, abandonado
no governo passado.

� Tempo quente
Desafio feito, desafio aceito. O

procurador jurídico Jurandir Bertoldi,
irmão do prefeito Moacir Bertoldi (PL)
e o vereador Carione Pavanello (PFL)
sentam à mesma mesa na manhã de

segunda-feira (7h30), nos estúdios da
'105 FM. Não exatamente para um

. bate-papo. O assunto em pauta é o

projeto de reforma administrativa

enviado pelo Executivo à Câmara de
Vereadores em regime de urgência.
Pavanello ridiculariza a proposta de
economia de salários e Jurandir tenta

provar o contrário. .

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

� Mudanças
A minireforma política aprovada pelo
Senado embute parte de proposta antiga
do senador Jorge Bornhausen (PFL).
Acaba com o troca-troca de partidos, uma
imoralidade, no caso de parlamentares
com mandato que pretendam disputar
cargo eletivo, exigindo filiação mínima de
três anos. E, ainda, entre outras coisas,
restringe a participação de candidatos em
programas eleitorais. Só o candidato, sem
imagens externas, o que inclui beijinhos
despudorados em criancinhas. pode
aparecer. No todo, é pouco, mas é um

Palocci nega ter recebido R$ 50�
mil de empres�, de lixo

DA REDAÇÃO - O ministro da
Fazenda, Antonio Palocci, negou
ontem as declarações dadas por seu'
ex-assessor, Rogério Tadeu Buratti
-com quem trabalhou quando
ainda era prefeito de Ribeirão Preto
(SP). Buratti disse ao Ministério
Público de SP que Palocci recebia

R$ 50mil por mês de empresas de
coleta de Iíxo.Em nota, Palocci

negou ter.recebido o dinheiro das

empresas de lixo e 'criticou a'

divulgação das informações de
Buratti.

"A indiscrição de autoridades
e o modo como foram dadas as

declarações configuram total

desrespeito a regras jurídicas e

podem prejudicar o bom
andamento das investigações. A
LeiOrgânica doMinistério Público
Estadual obriga os promotores a

resguardar o sigilo do conteúdo de
documentos ou informações
obtidas em razão do cargo ou

função", diz a nota.

Segundo,Buratti, o dinheiro
recebido por Palocci serra depois
repassado ao ex-tesoureiro do PT
Delúbio Soares, que já admite ter
montado um esquema de caixa

dois para financiar campanhas
políticas do partido. As

informações foram divulgadas pelo
promotor Sebastião Sérgio da

Silveira, do Gaerco (Grupo dei
Atuação Especial e Repressão ao;

Crime Organizado), que ouviu

hoje o depoimento do advogado)
em Ribeirão Preto.

O ministro nega também que,
seu' ex-assessora Ralf Barquete,
tenha recebido recursos que

posteriormente' teriam sid;
repassados ao diretório. do'
PT.Ainda de acordo com a nota,'
Palocci afirma que recebeu
recursos da Leão&Leão como

contribuição a sua campanha] ,

pata prefeito e que isto constai
da prestação de contas que está!
no TRE (Tribunal Regional]
Eleitoral).

>

i
O líder do PSDB no Senado,l

Arthur Virgílio (AM), comentou:
a denúncia do envolvimento doi
ministro da Fazenda,' Antonio"
Palocci, na 'formação do_
esquema d� caixa dois do PT.
Segundo Virgílio, as informações
são muito escassas no momento

.1
e pr e crsarn ser comprova-,

das.t'Acho que; se confirmado

isto, é grave para 'o país, porque
atingt:; um setor que não tinha'
sido atingido pela crise. O
Palocci vem conduzindo bem a

economia e esta é uma área que'
devia passar ao largo desta

conjuntura de crise".

POLÊMICA

acá Pananello e' Irineu Pasold
discordam sobre reforma

aMACHADO

para
sem Gabinete do prefeito
,me

á36 servidores a um
na),
seu Ito mensal superior

�)59mil
ea

rem
jARAGuÁ DO SUL- A reforma
lministrativa enviada em

imede urgência à Câmara de
, 'irladores e, ao mesmo tempo,
rroposta de redução dos
�rios do prefeito, da vice

Alila, secretários e servidores
'missionados e gratificados
';Iesos efetivos em cargos de

onfiança) do segundo e

irceiro escalÕes tem um

'ecionamento claro, afirma o

Illador Carione Pavanello
rfl),Segundo ele, no primeiro
iIIcria-se mais seis secretarias,
�madas às 10 existentes, e

,Iras cinco autarquias, estas
:m estruturas de secretarias
ilaabrir espaços prometidos a

Iilidos aliados durante a
• ranha de 2004. E, segundo: '

'Icausa disso, evitar que os

'Iascom salários ultrapasse os

�%do orçamento conforme a

Dó ,!f (Lei de Resp�nsabilidade
r, :�cal), o procurador jurídico

II� ��:�::t���i�:��::���:��
, '1Iador,
o

I
O vereador Carione

o' /, 11lo tane o (PFL), que aceitou

I "Ia([o para um debate na

f' �nda,feira pela manhã nos

L �Wdlosda 105 FM(7h30), faz
10 \fjfljparativos entre o governo do

[
'I'prefeito Irineu Pasold
'�DB)eo' , ,

ha '

S,OltO pnmeiros meses

dnllnlstração de Moacir

a ,noldi. Pavanello argumenta
b :.ea proposta de redução de
I ';rgOs comissionados

t :iv�ndo enxugar a folha de

'ild
OSe pura invencionice. "Na

.

ade, estão criando mais seis
,eClet '

'I artas- Comunicação,
r tan, '

,

'I eJamento e Gestão, de
,�elenvolvimento de
I�an' .

'

I lsmo, Fazenda e 'de
·eSen 1
',

vo vimento Rural,
lal,Izando 13- e cinco
'1lar '

�J qUlas, entre elas a

�uaç J '

��
ao araguaense de Meio

;,e
lente. No governo do ex

""elt po asold, compara, eram

Cacá critica e procurador diz que só no final do ano será encaminhado o relatório de impacto financeiro

nove secretarias e quatro
autarquias.

"Ora, a estrutura amplia-se,
o quadro de servidores também
e o prefeito insiste em dizer que
se gastará menos. Queria
entender essa matemática",
disse Pavanello. Denuncia,
ainda, que o projeto de reforma
enviado à Câmara não explicita
o impacto financeiro em 2005 e

2006' que o "inchaço", corno

rotulou, da máquina
administrativa vai causar. "Isso
é indispensável .para que
saibamos qual o tamanho do

orçamento da prefeitura e que
.

passa pela Câmara e, ainda, se
ficará ou não no limite
estabelecido pela LRF", observou '

o vereador.

Compara, ainda, em relação
a administração anterior: 110

cargos comissionados (estranhos
ao quadro de servidores

efetivos) e 229 gratificados
(concursados), neste caso

funcionários' de carreira

ocupando funções consideradas
de confiança. E, ainda: um

quadro de 2.748 servidores
contra atuais 3.100. "Só no

gabinete do prefeito serão 36

servidores, dos quais 23 efetivos.
Sem contar férias e 13º salário e

incluindo o salário do prefeito,
cerca de R$ 60 mil mensais",
aponta o vereador, que cita

exemplo da iniciativa privada. "A
Weg tem quase 14 mil
funcionários e apenas 18

diretores. A prefeitura tem 3.100

servidores, com 13 secretarias e

seis autarquias. No gabinete do

prefeito, por exemplo, tem
dir e tor de cerimonial,
coordenador de cerimonial e um'
sub-coordenador de
cerimonial", ironiza o vereador.

PROCURADOR RESPONDE

O procurador jurídico. rebateu alguns pontos ontem. "O

. quadro atual, da gestão passada, tem 1 O secretarias,
incluindo o gabinete do prefeito e a controladoria geral e
seis autarquias e fundações, A reforma prevê sete autarquias
e fundações, entre elas a Fujama, e três novas secretarias, de
Planejamento � Gestão, Comunicação e Desenvolvimento

Rural, uma delas (Comunicação) elevada ao status de

secretaria, com extinção de outras': Pavanello afirma que a

reforma cria mais cargos- 216 comissionados é outros 186

gratificados. Segundo Jurandir, hoje existem 418 cargos
comissionados,"porém nem todos ocupados. Nossa proposta
prevê a extinção dos cargos gratificados existentes mas, em

contrapartida, contempla 35% dos servidores concursados
em funções comissionadas':
Disse, ainda, que neste momento o município não é obriqado
a anexar ao projeto de reforma administrativa enviado à
Câmara de Vereadores o relatório de impacto financeiro que
as mudanças vão causar no orçamento, mas gatánte que até

o final do ano a' nova estrutura e a redução de salários do

prefeito, vice, secretários, comissionados e gratificados vai

representar, até o fim do ano, economia mensal de R$ 100 mil.

Berzoini culpa Delúbio e

Genoino pela crise no PT >,

DA REDAÇÃO - O secretário

geral do PT Ricardo Berzoini
concentrou a culpa pela crise em

, seu partido no ex-tesoureiro Delúbio
Soares e pediu o afastamento dos

parlamentares envolvidos no

escândalo do "mensalão" .Segundo
Berzoini, a culpa pela crise cabe "ao
Delúbio Soares como responsa
bilidade pessoal e ao ex-presidente
José Genoino por ter se omitido a

acompanhar estagestão demaneira
adequada e também a toda
Executiva que não cobrou a teIIl;po
a responsabilidade". O secretário

geral foi ao diretório nacional do

partido para participar da reunião
da Comissão de Ética, que ouviu

ontem as cinco testemunhas
arroladas pelo ex-tesoureiro do

partido Delúbío Soares que não

puderam comparecer à oitiva que
ocorreu na última terça-feira.

Sobre a comissão, ele afirmou

que "certamente ocorrerão

expulsões". "Certamente ocorrerão'
expulsões. Eu tenho dito que o sr.

Delúbio será expulso. Eu tenho

)

adiantado meu voto a todos.
Quanto aos demais, tem que olhar
caso a caso".

Ao comentar as declarações de
Delúbio em depoimento à CPI do
Mensalão, Berzoini disse que "tudo

,

deve ser verificado". Delúbio
afirmou que o ex-ministr�da Casa
Civil, deputado José Dirceu (PT
SP), sabia dos empréstimos obtidos
com o publicitário Marcos Valério
Fernandes de Souza."Até agora,
tem tanta contradição nos depoi
mentos, que não se pode dizer que
esta declaração está correta ou que
outra está incorreta", disse o secre
tário-geral do PT.Berzoini deve'

expor à Comissão de Ética a situa

ção atualizada do partido junto com
o secretário petista José Pimentel
(Finanças e Planejamento).

AComissão de Ética do PT, que
previa iniciar seus trabalhos às 10h
de ontem, suspendeu o início dos
primeiros depoimentos Como atraso

de Luix Costa, do diretório do Rio
Grande do Sul e quase chegou a

ser cancelada.
'
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CORREIO ECONÔMICO
Reajustes
A Petrobras informou ontem que vai reajustar os preços dogás natural
produzido no Brasil em 6,5%,a partir de 10 de setembro e em mais 5%
a partir de 10 de novembro. Já o gás trazido da Bolívia terá um aumento

� de 13� a partir de 10 de setembro e em mais 10% a partir de 10 de
;. novembro.A estatal justifica o reajuste do gás brasileiro com a evolução
, dos custos de exploração, produção, aquisição e transporte nos últimos
r 32 meses. Em nota, a Petrobras informa que o aumento visa assegurar
:. a sustentabilidade dos esforços da empresa para o desenvolvimento
: do mercado desse cornbustível.A manutenção dos preços do gás; natural de produção nacional desde janeiro de 2003 teve como

� objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma política comercial
� que garanta a competitividade do produto, segundo a nota. A estatal
í' destacou também o estímulo ao consumo do gás natural por
: segmentos que a longo prazo serão seus principais usuários.
.

. '

�< Gás boliviano
� o aumento do gás boliviano é
:-. resultado da substituição do
� preço-teto por um sistema
:: temporário de descontos. Em
nota, a estatal afirma que a

decisão foi tomada após a

Petrobras ter absorvido desde
janeiro de 2003 reajustes de

, preços ocorridosnocontrato
: de compra do gás da empresa
� boliviana YPFB. O preço de

·

: aquisição do gás boliviano está

? vinculado a uma cesta de
derivados de petróleo, que tem

,

sofrido aumentos significativos
nos últimos meses.O impacto

; imediato dos reajustes parao
,

consumidor final dependerá
,

dos possíveis aumentos
.

aplicados pordistribuidoras e

postos, de aspectos
� regulatórios específicos de
�. acordo com cada área de
�. ,concessão e da participação do
J custo do gás no preço de cada
�. segmento.

.

Denúncia
o ministro da Fazenda,Antonio

. Palocci, negou ontem as

declarações dadas por seu ex

assessor, Rogério Tadeu Buratti -

O ex-assessor disse ao Ministério
Público de SP que Palocci
recebia RS 50 mil por mês de
empresas de coleta de lixo.

Segundo Buratti, o dinheiro
recebido por palocci seria'
depois repassado ao ex

tésoureiro do PT Delúbio Soares.'

Denúncia li
,

A CPI dos Bingos já estuda
convocar o ministro da Fazenda,

.
Antonio Palocci, para prestar
esclarecimentos sobre suposto
esquema de corrupção na

prefeitura de Ribeirão Preto.
"Se tivermos o. ministro da
Fazenda baleado, para aonde vai
esse país?" Pretendo esperar as
explicações dele (Palócci), mas a

notícia é gravíssimá,disse o

senador José Jorge (PFL-PE).
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

; CESMAR promove REBU-200S
·
·

I

! Assim como em anos anteriores, o CESMAR- Centro Educaci,onal
1 e Social Marista, esta promovendo mais um REBU.
; Neste ano o evento aconteceráem duas datas; a primeira no dia
: 27 de agosto para alunos de 5�s e 6as séries e no dia 08 de"
: outubro para alunos de 7as e 8as séries.
: As duas edições acontecerão no Ginásio de Esportes do Colégio
: Marista São Luís e terão corno tema "Solidariedade e Paz",
� escolhido por todos os CESMARes da Província Marista do Brasil
�Centro Sul.
;0 REBU é um evento que tem por objetivo, proporcionar às escolas
��de Jaraguá e Região, atingidas pelo Programa Vida Feliz, um
.rnomento de integração entre alunos e professores com

:-apresentações artístico- culturais, atividades
: de desafio, ginástica, capoeira e muita
: animação, proporcionando reflexões em

: vista de uma maior conscientização sobre o
tema.

,

O CESMAR tem a grata satisfação de poder
, reunir e transmitir aos adolescentes e jovens
-da região a necessidade da Consciência
Solidária em vista da PAZ.

' MAR!STA

.!***�*****

Feira de Ponta de Estoque
-A nossa tradicional Feira de Ponta de Estoque tão ansiosamente
aguardada está che.gando; 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 às21 :00 H.
Você 'não pode perder,os preços são lrresistiveis e não esqueça que
você estará colaborando para as obras sacias do Hotary Clube de
Jaraguá do Sul.

ENTREVISTA

Renato Vianna fala sobre o
-

-

.

Badesc e projetos de crédito
FERNANDO BOND

Florianópolis - Parceiro ideológico e político de Luiz
Henrique da Silveira desde que ambos fundaram o MDS
em SC e ocuparam as prefeituras de Joinville e Slumenau
nos anos 70, o presidente do Sadesc (Agência de Fomento

,
de SC),Renato deMelloVianna,é considerado hojé o"brado .

direto" do governador, com quem partilhou. as lições da
vida política com o "timoneiro" Ulysses Guimarães, morto
em 1 992. Através do banco; que pegou praticamente falido,
Vianna vem colocando em prática o investimento em

descentralização, através domicrocrédito e de outras linhas
de financiamento que apóiam a iniciativa privada e as

prefeituras, gerando emprego, renda e evitando o êxodo
das cidades dolnterior e do campo para as cidades maiores
e o Litoral. Na sexta-feira da semana que vem,Viãnna estará
à frente das comemorações dos 30 anos do Sadesc. Foi na
sede do banco na Capital que ele recebeu o Correio do
Povo e concedeu esta entrevista:

Correio doPovo- Como erao banco quando o senhor assumiuíQual era
a situação?
RV - Quando assumimos em fevereiro de 2003, o banco se achava numa
situaçãomuito difícil. Até a imprensa registrou que foi realizado saque sem a

devida autorização doBancoCentral e sem formahdades essenciais. Além disso,
nós encontramos UIJl ativode apenas R$ 1,5 milhão. Isto significa dizer que se

houvesse qualqueroperação financiada peloBNDES, à fontematrizdo nosso'.

financiamento, nós teríamos que reduzirsensivelmente nosso patrimônio líquido,
que naquelemomento atingia aR$ 244milhões. Porque é importante registrar o.
patrimônio líquido dobanco? Porque a nossa capacidade de alavancar recursos
corresponde a três vezes ovalordo nosso patrimônio líquido. Portanto, nós temos
frente ao BNDES, multiplicando por 244 o valor para que possamos com isso
garantir financiamento aos investimentos catarinenses,

... "O desejo é prepararmos o início de
uma atividade econômica produtiva com

geração de emprego"
CP- E hoje, qual é a realidade do Badesc?
RV - Nóshojeestamosnuma situaçãoque eu diria sólida, nós conseguimosneste
momento registrar em caixamàis de R$ 120milhões ematívos financeiros. Nosso
patrimônio conforme oúltimobalançopublicado, édeR$ 286milhões, portanto'
aumentamos de fevereiro de 2003 até aquimaisR$ 42milhões, isso sem contar

para umaperspectivade R$ 50milhões de lucro que ainda vamos computar neste
exercício de 2005. Hoje, obanco cumpre umpapel fundamental, por quealém
dos programas tradicionais comoCréditoAutomáticoeFinamído BadescDaesim
(estímulo à exportação) e-ainda a linha de crédito chamada de Badesc especial,
tambémestamos fórmatando o programa "BadescCompetitividade".E vamos
também lançar, já estamos finalizando a formatação, deste que será, semdúvida,
um projeto revolucionário. O governador Luiz Henrique demonstrou com

veemência o desejo de já, a partir dos primeiros meses do segundo
semestre,operarmos como programa doPró-emprego.
CP - Como é o programa?

.

RV --: Esse programa do Pró-emprego vai ao encontro dos anseios damicro e

pequena empresa.Nós vaIDoscolocar àdisposiçãodomicroepequenoempresário
catarinense um tratamento diferenciado emquestão de prazos, até R$ 50mil. Ele
vaipoderpagaremdois anos, tem os juros que estamos ultimando,mas quenão
irá alémdos 12% ao ano.

CP - E esse dinheiro o empresário vai usar para que? .

RV - O dinheiro do empréstimovaipoder ser usado para giro, investimento. Eo
giro tem sido amaior preocupação com á recessão. Como um dólarno parâmetro
que nós estamos sentindo dentro de uma taxa cambial que vemprincipalmente
penalizando os exportadores, o nosso empresário catarinense, que tem semdúvida

. nomercadoexteriorumagrande fatia, somos o5ºou6ºestadoexportadorno país,
Além disso, destacoque ogovernador LuizHenrique vaicolocar àdisposição do
Badesc os recursos doFundoSocial. Com isso, vamos garantir, quem sabe até o
ano quevem, R$50milhões.

1'0/'" ',;
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Renato Vianna. comemora os resultados positivos do Badesc

CP - O Microcrédito parece ser a menina dos olhos do Badesc,
menos até esse momento. Como funciona e qual o papel dele
descentralização dç Estado de Santa Catarina?
RV-Hoje nós já temos cercade 70mil famílias através de contratos firmados
financiamento domicrocrédito, de R$ 200 a RS 1 mil, para pagamento ernd .

anos.Nós orientamosque juntamente comaparceria que aqui vai ser desta
comoSebrae, que capacita, não apenas ovendedor catarinense, como t:amIi
lhes fornecem noções básicas de contabilidade, receita e despesas. Hoje "

'o
estamos comcerca deR$ 180milhões-iniciamosoprocesso comcom30milh' ti., '11
para rotatividade. Temos que provisionar esses recursos junto ao BancoCen I!
repassamos aos Ossips, e eles fazem junto ao seus agentes de crédito
multiplicadores de crédito, que sãomais de 60 postos de serviço e mais de 2
agentes de crédito. Através de determinação legal os bancos teriam que coi
á disposição do microcrédito, 2% do compulsório e já agora, com acesso a

.

recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) teremos mais R$
milhões. Vamos, com isso, incrementaro sistema demícrocréditono país.
CP - Esse Plano previa também o desenvolvimento regional emuni '

· O Badesc parece que entra como parceiro nesse desenvolvimento.
RV-Nós vamos agora, comoutras instituições financeiras encaminhara

.

para que possamos fomentar a operação chamada de Pró FDM (programa
FundoMunicipal deDesenvolvimento).Aadministração passada-investiu
quatro anos R$ 50milhões. Nós, em dois anos e cincomeses de govemo, a'

.

R$ U2milhões emcontratos já firmados. E alémdissoestamos nessas ínsti
.•

financeiras privadas consultandodaviabilidade oBàdesc também poderre
especificamente, não apenas para infra-estrutura, para o saneamento básico
tratamento de efluentes e dejetos, para ser exemplo como sistema flnance'
suste�tável. Porexemplo. nodesenvolvimentQeconômico,mascomestrito

.

aomeio ambiente. Portanto nós conseguimos com isso gerar emprego, re

m�lhorar a qualidade de vida nas cidades:
� "Nós conseguimos com isso gerar emprego,
renda e melhorar a qualidade de vida nas cidade{
CP -; Já falamos muito em números, vamos agora falar das experiê
com histórias humanas do Badesc.

.

RV - Nós recolhemos o depoimento de pequenos empresários, principalmen
dos que receberammicrocrédito, em que R$ 500 ou R$ 1 mil, realizaraIn_·

transformação na vida destas pessoas. São pequenos negócios, como sal�o
beleza, um pedreiro quecompra a suabetoneira, salão demanicure, agândola
supermercado, coisas assim.Bós temosouvido pequenasm�, pessoas
saem de uma grande malharia e resolvem no núcleo da família ou de

, a
I�

fazer um investimento, um empreendimento no fundo do seu quintal. :OflSSO, J.

grande cultura domicrocrédito é não só contemplar a pessoa fisica e ]undidl� �Ieviva ou não na informahdade. O desejo é prepararmos o início de uma aOVl
t [I"

d
.' tJJUeoe ,

econômicaprodutivacomgeraçãode emprego.Que ele venha epJ1S]US
trib fl)! [li

·

se capacitar e progredirpara com isso adquirir a formalidade e aípagar�d uem lXo
e impostos que são necessários para os investimentosna educação, nasau ee

outros setorespúblicos,

-""IIitl,ã
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LOCAL: COMBAT - Walter Marquadt. 1400

Jaraguá doSO) M Jn1o:.www.s�ombat.com.br
Reservas: (47) 991�5442 _INGRESSOSANTECIPAOOS. �

9!'•. IN05
R$10,OO (0& vetores dós ingressos podem sofrer

,
alteração sem aviso prévio). Pontos deVenda: �
• Center Som (Shop•• Calçadllo);

• Mim� Mátrí% (Walter Marquardt)
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EVENTO NACIONAL

omeça domingo a Semana do Excepcional
zy,{�BENTO

UÁ DO SUL - A Semana Nacional do Excepcional tem como

,Gipal objetivo levar ao conhe-cimento da população as formas -

j{evenção das deficiências e também diminuir os �reconceitosGO P�5taS pessoas enfrentam no seu dia-a-dia. O tema deste ano

, ,;{ola Especial: instrumento de inclusão social e educacional
, I

pessoas com deficiência mental': Dentro deste objetivo as

, ,r3Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da
, liãO (Guaramirim, Massaranduba e Jaraguá) estão com uma

I rarna-ção especial para próxima semana.

federação Nacional das APAEs reúne corno filiadas, as

erações das APAEs dos Estados e aproximadamente 1.500

fse outras entidades espalhadas por todo o país. A Federação
'fundada em 1962 e seus diretores são todos voluntários. Hoje,

I elta atendimento a aproximadamente 200 mil pessoas

adoras de deficiência e os seus 400 mil respectivos pais. São
{a de 37 mil profissionais das áreas de educação especial,
ilitação e reabilitação, saúde e formação profissional.

f

ança e inclusão' profissional
,

Na Apae de, Jaraguá do Sul

am 255 crianças, sendo 29

Ias de Schroeder 'e 37 de'

pá, cidades que não contam
�ID o apoio de uma escola

��cializada em pessoas

(�pcionais. A Programação
semana começou ontem com

rJIticipação do grupo de dança
�cola na abertura da Semana

m
'

\cional da escola de Araquari.
ta 'o próximo sábado, 27, vai
fnbI D' d F '1'J 'ontecer o la a arm la, com
en" bttadapresidente do Conselho
llh' utela;;MariaDolores Schadeck,

eviolência doméstica contra à

criança e o adolescente. Na

seqüência os pais e os alunos vão

participar de jogos de integração.
"O destaque da nossa escola é a

inclusão dos alunos nomercado de
trabalho", destacou' a diretora da
escola Cíntia ,- Chiodine
Schmôckel, Hoje, cerca de 100
alunos estão fazendo cursos de

capacitação em lavagem de
'automóveis ou -de panificação.
"Muitas empresas parceiras
procuram incluir nossos alunos nos
quadros de emprego. Hoje 24 já
estão ocupando postos de

trabalho", completou Cíntia.

Teatro e conscientização
Em Guaramitirn a Escola

Especial Maria Anna Malutta
atende hoje 78 alunos, entre os 55
anos e 8 meses de idade, A

Programação da SemanaNacional
do excepcional da escola começa
hoje quando o grupo de dança da
escola se apresenta no Festival de

Dança da cidade. No domingo
está marcado um almoço por
adesão no Parque Municipal de
Eventos, Depois do almoço vai ser
apresentado pela primeira vez o

espetáculo teatral "Prevenção de

Deficiências" que é encenado por
alunos do ensino regulamentar e
conta com a participação especial
da aluna da Apae Dorotea Roloff,
de 27 anos,Mais tarde a peça vai

ser levada para as escolas e para as

faculdades interessadas. Essa
semana as escolas também vão

receber palestrantes da escola para
falar sobre a prevenção. E na

próxima quarta-feira o Curupira
Rock Clube vai ser opalco de uma
festa a fantasia que vai reunir
alunos das três escolas.

RAPHAEL GÜNTHER

Grupo de dança Gúaramirim faz último ensaio antes da apresentação

ainha da Schützenfest será escolhida hoje

uma festa regional, mas a cada ano

que passa tem recebido pessoas de
todas os Estados brasileiros.No ano

passado, aproximadamente 100mil

pessoas prestigiaram a

Schützenfest, que tem como

característíca principal as

competições diários, de tiro nas
, mod�lidades chumbinho.: fle
chinha e carabina apoiada.

As crianças ficam encantadas com as fotos dos animais

Mais espaço para' a educação
Em Massaranduba, a Apae

atende a 36 crianças, sendo que 80%
.

del�s moram no interio� da cidade.
"Infelizmente não temos verbas
suficientes para colocar 'o segundo
carroparafuncíonai; comisso osalunos

, perdemmuito temponas idas e vindas
da escola", disse a diretora, Maria
LourdesDalPosso. Segundo ela, este
tempo prejudica a aprendizagem. A
escola conta com o apoio financeiro
das empresas, comunidade e dos

governos Municipal, Estadual e
Federal. "Os custos são altos, por isso
contamos com a ajudade todos para
melhorar a qualidade dos serviços",

,

disse a diretora.
Aescola tambémestáconstruindo

umnovoprédiocomcercade800m2.
"Este prédio só está saindo do papel

porque uma empresa da cidade doou

R$160milparaanossa�scoh(,disse IMaria de Lourdes. O dinheiro doado

pela Marisol vai possibilitar que os i
alunosdaescolapossam estudar todos I,
os dias por pelo menos um período. II'Assim as crianças não vão .perder o ,

conteúdo preparado pelas nossas I

.professoras", defendeu a diretora. O I
novo prédio vai abrigar salas de aula, !
auditório, refeitório, cozinhaeumaárea i
para educação fsica. . I

f

Aprogramaçãoemcomemoração �
. aSemanaNacionaldoExcepcionaljá i

"N c., d I
começou a quarta-terra passa a i
levamos 26 alunos parao zoológico de i.

Pomerode. Foi lindo, as crianças ,

adoraram os animais", contou. Està I
semana vão ser distribuídos foldered
sobre 3, prevenção das deficiências.

-

.

.

, �
I

I
\ I

IGoverno investe em seguranç�
e amplia vagas em presídios.

Entre os principais investimentos do Governo �o sistema prisional, que

já garantiram um aumento de mais de 1500 vagas, estão a construção da

Penitenciária Industrial de Joinville e a conclusão do Complexo Penitenciário
de São Pedro de Alcântara. Além de minimizar o problema da superlotação,
as duas obras têm comofoco a ressocialização, assegurando oportunidades de
vidas melhores para os detentos. Mais 'obras do Governo de Santa Catarina.
Mais um resultado da Descentralização.

"

�,a !Ic�ützenfest acontece em outubro, no ano passado aproximadamente 100 mil pessoas participaram

I que f IARAGUÁ DO SUL":'" Acontece meses em festas de etnias, como a registrado em anos anteriores",
�de �e, no Parque Municipal de Festa de Integração das explica Daniela. Ingressos a R$
plte 'Jlentos, o lançamento da 17° Sociedades e Baile do Atirador. 5,oó.I. II'f� "Iao da Schü tzenfes t com De acordo com Daniela Lenzi, A Schützenfest acontece em

-1,en1 ��adaRainha da festa e baile. que trabalha na coordenação do outubro e desde' o ano passado
l--"

'!rQrrem ao título 20 candidatas, .everito, à estimativa de público 'integra o calendário oficial de
;:erepresentam as Sociedades de ,para hoje à noite é de cerca de três eventos da Santur. É considerada

�I'a e Tiro dos municípios de mil pessoas. Este ano o lançamentoIrao· d. b d' bUa o Sul, Corupá, acontece em um sál a o, ao

&Jararn' .

d b
'

ric d
'

� [fIm, Massaran u a e contrário os anos antenores,
, loeder. As candidatas serão quando o lançamento era feito em
"li d '

.I,
a as pela beleza facial, uma sexta-feira e somente com a

�nCia, postura e desenvoltura participaçãb de convidados. "Este
,,�arela. Todas sãomenores de ano estamos abrindo pára o público
�nos e as eleitas - Rainha e em geral e trocando de dia da

\n�esas -, vão representar a semana. Acreditamos 'que o

Utzenfest nos próximos 12 público tende a sermaior do que o

Secretaria de Estado da
Seuurança Pública e
Oelesa doCidadão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moradores fazem protesto
�úblico neste sábado

I
,

I '

i SCHRÓEDER/GUARAMIRIM-
Associações de Moradores de

S�hroeder e Guaramirim

p�omovem' hoje de manhã
. I .

nianífestações públicas para
tentarem resolver problemas de
i�fra-estrutura urbana. Em
S!chroeder o probléma é o

I .

transporte coletivo e em

quaramirim, a comunida�e
rfclama do estado de conservaçao
e1dqs perigos da SC-413, no trecho
dia Vila Brümuller.
I .

I Em Schroeder, o presidente da
.t}ssociação de Moradores do

cj:entro, João Reis Filhos convoca a
8opulação paraàs 9horas, em frente

� Prefeitura. Como é a primeira vez

�ue
se fazmanifestação pública de

rotesto, ele não tem idéia do
úmero de pessoas que pode

�parecer. A reivindicação é por

1duçãO do preço da passagem de

ônibus no transportemunicipal e
ir�ermunicipal dosatuais R$ 2,50.
qara R$ 2,00; mais linhas e mais

�orários; dom,ingo livree passe de
i�oso para quem tem 60 anos,

�tualmente só anda de ônibus de

�raça quem temmais de 65 anos.

I Ainda de acordo com Reis

�ilho, a intenção é também criar

�ma Comissão de Usuários do

Transporte Coletivo, que ficaria

4ncarregada de acompanhar os

�rabaíhos desenvolvidos pela CEI

(Comiss,ão Especial de Inquérito)�nstaurada pela Câmara de
ereadores com a finalidade de
purar irregularidades apontadas
a CE (Comissão Especial) no
'Ie ._

transporte coletivo da cidade.
'

Em -Guaramir im , a.

manifestação está prevista para às

9h30 e a intenção dos integrantes
da Associação dos,Moradores da
Vila Brumüller é fechar a rodovia'
SC-413 por uma hora no trecho

que dá acesso a Vila. O ato será

pacífico, mas de protesto ao

péssimo estado de conservação da
rodovia, que, segundo os

moradores, não é roçada, não tem
.acostamen to, está cheia de
buracos, sinalização é precária e por
isso se torna perigosa aosmotoristas
e pedestres.De acordo com .o

tesoureiro da Associação de
� Moradores, até junho do ano

passado aconteceram 84 acidentes
ná entrada da Vila, que fica numa
curva é este ano, até agora, já são

94 acidentes.

• Aproximadamente 80

famílias moram na Vila
Brumüller e todas devem

participar do protesto, que
acontece hoje de manhã,
na rodovia SC-413.

• A Associação de

Moradores da Vila já
enviou vários ofícios às

'

autoridades competentes
pedindo providências, mas
até aqoranada foi feito,
Rodovia será fechada por
uma hora- ,:

,_

"."'0

Falecimentos
f ,

Faleceu ás 13:20h do dia 18/08, o senhor Augusto Alfredo Pereira,
com idade de 77 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuaria
Cda Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu ás 22:30h do dia 18/08, o senhor Walter Lemke, com idade"
,1lIe 73 anos. O velório 'foi realizado no Centro Comunitário da Igreja
, Evangélica Da Paz e o sepultamento no cemitério da Rlo da Luz.

;,faleceu as 01 :OOh do dia 19/08, o senhor Dionizio Tambosi, com
rJ.dade de 73. O velório foi realizado na Capela Municipal de Nereu

sRamos e o sepultamento no cemitério Municipal de Nereu.

POUOMELlTE

Meta da Secretaria da Saúde
é vacinar quase 1 O mil crianças

--'-------------------------------'------------,---------IoctrtaI

MARIA HELENA DE MORAES

'� Campanha começou
na segunda-ferra. Hoje
é Dia Nacional contra
a Poliomelite

jARAGU� 00 SUL - A meta da
Secretaria Municipal de Saúde é

imunizar 9.849 mil crianças de até

cinco anos de idade nesta segunda
etapa da campanha nacional de

, vacinação contra a poliomelite. A
primeira etapa da campanha foi em
junho, com a mesmameta. A chefe
do setorde imunização domunicípio,
Marinei Ostetto, afirma que na

primeira etapa a imunizaçâo atingiu
95%amuito custo. Destavezelaespera
que sejamais fácil atingiropercentual
mínimo de 95% exigidos pelo
Ministério da Saúde.Até agora, 30%
da meta já foi alcançada porque a,

campanha começou na segunda
feira e prossegue até o dia Zó deste
mês.O horário da vacina, hoje, é das
8 às 17hOTas, sem interrupção.

De acordocomMarinei, 25 postos
de vacinaçãoestarão àdísposiçãomais
as barreiras, instaladas nos postos de
combustíveisMarcolla, Emendoeríer
'e supermercados Angeloni e

Breíthuapt do Shopping. Também
haverá posto de vacinaçãonoParque'
Municipal de Eventos, junto com a

Marinei Ostetto é chefe do setor de imunização e alerta as mães para importância ela vacina Utiley
Feira de Ponto de Estoque, que
acontece amanhã, durante todoodia.

Marinei ressalta que há 16 anos
não ocorre nenhum caso da doença
no Brasil. Nos outrosmunicípios da,

, ,

microrregião ameta é vacinar 975

crianças em Corupá; 2.538 em

Guaramirim; 900 em Mas
sarandubae 929 em Schroeder.

Apoliomelii:e, tambémcorlhecida
como paralisia infantil, é uma doença

viral aguda, transmitida principal
mente através do contato oral direto
com a pessoa infectada. Para impedir
e reintroduçâo dopoliovírus emSanta

Catarina, � necessátio que 95% das

crianças com menos de cinco anos

sejam vacinadas em pelo menos

80% dos municípios, o que

representa 483.995 crianças nesta'
faixa etária. Nos últimos 20 anos, o
Estado de Santa Catarina vem

,

atingindo este índice de cobertura QIttaf[

vacinal e de 1996 a 2004 ultrapassou "El

o indicadormínimo de 95%. �últi
, Durante a primeira etapa, foram :�rir

imunizadas 94,84% das crianças com ,\�tic
idade de zero aquatro anos e 73,72%, �e[
dosmunicípios atingiram a metade Imen

95%. O problema foi identIDcadom" pa�i

vacinaçãó das crianças commsisre relem

um ano de idade, onde o índiée �eve

ficouem92,16%. mano

Crianças do Rio Molha vão ,aprender a, cuidar dos dentes

que começou em 2002 e já atendeu '

mais de duasmil crian�as de sete a12
anos em diferentes comunidades do

município.'
O objetivo éorientar as crianças a ,

cuidàr�m dos dentes, Para ensinar as

noções básicas de prevenção.à cárie
dental são feitas brincadeiras como

teatro com fantoches. Também será 300 crianças participem desta edição
entregue às crianças um kit dental doABO/DuasRodasComunidadei �a1
comescova de dentes e pasta dental. No primeiro ano do projeto, foi
Todas as crianças vão ganhar um apresentadaUma peça teatral "Doce D

lanche(cachorroquente, refrigerante, ilusão, doce lição", escrita por uma lOles

sorvete e bala). Uma palestra comos dentista da cidade e encenada])ll Wlta

pais tambémfazpartedaprogramação. filhos deprofissionaisda áreade saúde !tn:

Aestimativa é que aproximadamente bucal.
" �aV(

--------------'----�--_:_---�--�-�--__,_--------:....-------- Il1pa
�1ad,

l--------'-'--_----------'-----------------_:___::_--_:_----'--------�------------;]I!lteredacao@jornalcorreiodopovo,com,bl
trein

}ARAGUÁ 00 SUL - Alunos da
EscolaMunicipalRibeirãoMolha, no
BairroRioMolha, vão conhecer.hoje à
tarde, a partir das 14hOTas, o projeto
ABODuas Rodas, promovido pela
regional da Associação Brasileira de

Odontologiaemparceriacom aDuas ,

Rodas. Esta é 10° edição do projeto,

CORREIO TV
,

"

TristeJustiça
Condenada a pagar indenização pelo assassinato de Daniella
Perez, Paula Thomaz entrou na justiça com pedido de falência.
alegando não ter bens parapagar os 500 salários mínimos pedidos
pela novelista Gloria Perez epelo ex-marido dá atriz, Raul Gazolla.
O Ministério Público está fazendo um levantamento para

'

comprovar se a criminosa é tão pobre quanto afirma. A atitude da

'advogada, de 32 anos, irritou Gloria Perez.
'

Aíque sono•••
Hebe está insatisfeita porque seu programa está sendo exibido depois das
22h30 e terminando à Oh3Q. "É muito tarde. Meu público dorme cedo e

trabalha no dia seguinte. Outro dia, a menina que lava meu cabelo no salão
disse que pegou no sono no meio do proqramalfalou a apresentadora à
coluna. "Quando acabar 'Xica da Silva; que está com ótimos índices de

audiência, pode' ser que meu programa volte a entrar mais 'cedo'; disse. Mas
nada será definido antes da semana que vem, quando Silvio Santos volta de

viagem. Hebe tem perdido (ou empatado) em audiência para programas da
Record como "RepórterRecord" e "Show do Tom': "A éoncorrência está
muito qrande" comentou a loira, sem perder o humor.

Marcelo Antony (foto) ainda não se recuperou
por completo da perd-a da guarda da menina

que pretendia adotar.Tanto o ator quanto a sua

mulher Mônica Torres, andam muito tristes por
causa da decisão da justiça. Para aliviar o clima

, l�ul
pesado, Antony tem dedicado o máximo do seu, llau
tempo a composição do seu novo personagem
em.Tíellssima"

Desabafo
"A família dela tem, mais de 30apartamentos em Copacabana"
assequrou a autora, que pretende destinar a indenização à Casa
dos Artistas.Paula Thomaz sempre tentou fugir da
responsabilidade. Ela tem muitos bens e pediu insolvência por

-

precaução. Se você não pode fazer doer a consciênda da pessoa,
pode fazer doer o bolso. Faço questão de puni-Ia/A batalha judicial
para o pagamento da dívida, que já está em, R$ 528.102,19, se
arrasta há cinco anos. Paula-tinha até o último dia 10 para fazer o

pagamento, mas entrou com pedido de insolvência'. Caso. ajustiça
decrete sua falência, a advogada fica impedida de administrar ou

dispor de seus bens durante cinco anos, o que a impedirá de pagar
o que deve.

'Audiência
Ratinho teve ontem sua pior média no SBT. Segundo a prévia do Ibope, ele
registrou 4 pontos. Empatou com a Band no horário. O "Tudo a Ver'; da
Record, está ganhando de Ratinho no Ibope desde sequnda-feira, quando o

SBT mudou o apresentador de horário.

Éoamor
Lurdina vai fázer Glauco cortar o cabelo e-mudar o visual. Apaixonado, o
empresário fará' as vontades da ninfeta. Na próxima quinta, em "América';
Lurdinha o levará para cortar o cabelo é para comprar roupas novas. A cena

foi gravada no Rio com o cabeleireiro W�nderley Nunes, que cort<;>u e ,

escureceu os cabelos de Edson Celulari.
' Crime

Paula Thomaz e seu marido na época, Guilhermer de Pádua, que
'fazia par romântico com Danlella na novela "De corpo e alma';
mataram com requintes de frieza a filha de Gloria Perez na noite
de 28 de, dezembro de 1992. Paula foi condenada a 18 anos e sete

meses de prisão, mas conseguiu a liberdade condicional, em 1999,
após cumprir um sexto da pena. No mesmo ano, Guilherme,

,

condenado a 19, deixou a,cadeia e foi viver em Belo Horizonte .

Ex-global
Marcelo Serrado-que já estrelou grandes produções na tela da Globo, acaba

, de fechar com a Record, onde será o principal vilão da próxima trama da
emissora, Prova de Amor. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo,
Marcelo será Lopo, um rapaz que é.apaixonado por Clarice (Lavínia Vlasak).

. li
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ESPORTE 17 �H
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chüller define o time somente
momentos antes da partida

Técnico do Juventus

á OS desfalques de
.

I ndro, Gralha e

rios Rogério
jARAGUÁ 00 SUL - o técnico

, Schül1er decidiu escalar o

ntusmomentos antes de entrar

'�contraoMetropolitano.O
reránestedomingo,� lSh30no

(OOMarcatto, com arbitragem .de

nSclunidt,GermanoCampos
luva Neto e Paulo Sérgio Dias

tOOOS deBalneárioCamboriú.

t�m dos desfalques de Carlos

\"géria e Gralha, contundidos,
, .

er também não contará com

dro, que recebeu o terceiro

_lonadomingo.O atacanteBill

inda se recupera de um'

_ento de crânio, mas omeia
.

I truley deve ser relacionado e pode
illIaI !Dalnasegundo tempo.
lSOU' "Euesperover um timediferente.

L húltima domingo. Precisamos
:tf!tir as boas atuações contra o

lOm ,l!Iéticode Ibirama e Joinville para

�% �ermas vencer a partida",
!de mlentau o treinador, A torcida

Irra rnguaense terá a oportunidade de

Ide Ilremcarnpo o atacante Ivan, que
Iiée I\Itvenacampanha do'título daB1

IDmpassado.O jogadorestevepara
-

!1!tarcomoJuventus no início do .

• AMRADIO lOtO

.JAQAGUÁ
Jogadores fizeram um recreativo ontem antes do coletivo. o. time só será definido domingo

ano,mas preferiu fechar como clube
de Blumenau.

Omeia-atacanteGrisleyvolta de
uma contusão no púbis, mas ainda
não está em condições de jogar 90
minutos. "Estou há quase doismeses

parado e agorapreciso recuperarmeu
.

condicionamento físico". O jogador
voltou a treinar com bola nesta

semana e disse que não sentiu mais
dores ..

Já o zagueiro e capitão Renato
Tilão esperaum jogo diíicil. "Eles têm

Guga desiste de torneio por
bi susa de dores no pescoço
� ,

oce DA REDAÇÃO - Ém razão das
blll oores no pescoço, o brasileiro
kl IMitava Kuerten anunciou ontem
I
ide !fnãodisputará oTorneio deNew

L ijaven, na próxima semana,

�eparatório para o Aberto dos

l�l\IUnidos, últimoGrandSlam
Iltemporada. Guga, que está

atinando' em São Paulo e se

;reparando para as próximas
mmpetições do circuito, disse que.
�da não se recuperou totalmente
�dores que o incomodaram no

lfunamês.
"Ainda não estou totalmente

:«uperado dessa inflamação que
i'lbagerando as dores no pescoço
rachamos melhor não arriscar
'!ar em New Haven, e me

lluperar bem fisicamente, que é a

�nha prioridade", disse Guga.
tava animado para jogar lá,

atinando legal esses dias em São'
1aulo, mas preferimos fazer uma

�eparaçãomelhor também para _o
, Open, que é um Grand Slam.

�a que ter paciência. Émais um.taculo que preciso superar",
Olopletou.

,

�
Omédico Rogério Teixeira da

'vaavalioCl que a inflamação nat'trtebra diagnosticada há duas
I�anas não regrediu como ele

�rava. "Reavaliei os planos e o

Uga Continua com essa dor

:uscular. A inflamação não
�ediu totalmente e apesar dele

�treinando bem, ainda não está
,

% pronto para competir",
"inentou.

'

Guga, que perdeu as suas

ARQUIVO CORREIO/RAPHAÚ GUNTHER

,Guga desiste de competição

últimas seis partidasno circuito, deve
ficar treinando, fazendo fisioterapia
e os exercícios específicos para o

quadril, no Brasil, até quarta-feira e

então embarcar para Nova York,
para jogar o Aberto dos EUA, com
início marcado para o dia 29 de

agosto.
SARETIA - O paulista Flávio

Saretta, atual número 105 do

ranking de entradas da ATP

(Associação dos Tenistas

Profissionais); embarca hoje para
Nova York, onde disputará o

qualifying doAberto dos Estados

Unidos, último Grand Slam da

temporada. Saretta vemdeuma boa
fase, depois de ter conquistado título
do Gramado Open, no último

domingo, no Rio Grande do Sul.

umbom timenopapel. Enós estamos
conscientes que se conseguirmos
vencer, voltamos aentrarnabrigapor
uma vaga".O jogador reconheceu a

qualidade do novo treinador do

Metropolitano, César Paulista. "Já
trabalhei com ele e sei das suas

qualidades. Mas vamos nos

concentrar no nosso trabalho", disse
o zagueiro. Além de Juventus e

Metropolitano, jogam também no

domingo Caxias x São Bento e

Brusque xChapecoense.

Malwee se despede da torcida

,de Jaraguá diante do Macaé
JARAGUÁ DO SUL - Hoje é a

última oportunidade do ano do
torcedor jaraguaense ver a

Malwee jogar no Wolfgang
Weege pela Liga Nacional. Já
classificada e com o primeiro
lugar da chave garantido, a

equipe enfrenta· o Mac�é às

13h30, com transmissão da

SporTV Quatro jogadores estão
suspensos: Xoxo, Chico, Valdin
e William. O goleiro Bagé, com
uma luxação no dedo, também
desfalca o time. Com isso,
Marcinho ganha a vaga no time

titular.
O auxiliar técnico Marcos

. .

Moraes espera um ginásio cheio
.

para este jogo. "Mesmo
classificado é importante deixar
uma imagem positiva". Marcão

disse que o time teve o cuidado
para limpar os-cartões antes das
semifinais. "Não temos porque

poupar os jogadores que têm

condições. É bom para eles
manterem o ritmo", comentou.
Ontem os jogadores apenas
fizeram trabalhos na academia.

J á o Macaé, que não temmais

chances, não tem nenhum

problema, a não ser pela ausência,
mais uma vez, do ala Zanata, que
segue sua recuperação de uma

intervenção cirúrgica no joelho.
O técnico Sávio Badini poderá
usar a partida como preparatório
para a disputa das finais, do
interior do Campeonato Carioca,
no qual os macaenses farão os

jogos ·decisivos contra o

Teresópolis.

Malwee pretende se despedir da torcida com vitória

LINHA DE FUNDOI-------i:�i
JULlMAR PIVATTO

.I -Ir

Injeção de ânimo ',�
É disso que precisa o time do Juventus para enfrentar o.

Metropolitano neste domingo. Os dois times entram em

campo com a obrigação. da vitória para continuar sonhando

com a vaga no quadrangular final do returno. É hora do tricolor
,

esquecer o péssimo futebol apresentado em Timbó no último: t,

domingo e colocar o coração na ponta das chuteiras. Se falta .'.:r

qualidade técnica, que sobre em raça. Torcedor não gosta de >;;

ver time perdendo, mas aceita um time que se esforça para' 'j

buscar a vitória.
· ,

Bocha Repasse
�

* i

\

Nesta semana foram A Câmara de Vereadores
"

definidos os semifinalistas de Jaraguá do Sul
� \ :�

do Campeonáto Municipal entregou, na sessão de
�,'

de Bocha Sul-Americana. quinta-feira, um repasse de

Agora os quatro RS 92 mil para 17

classificados se enfrentam entidades esportivas da
.r-,

em dois jogos, na terça e cidade. O dinheiro foi para
,. }

quinta-feira, e as que os clubes que disputam a

somarem mais pontos 1,a e a 2a Divisão da Liga .� �J

disputam a final. Os Jaraquaense e servirão
., ;

confrontos ficaram assim: para paqaras taxas de "

,.,

Metalúrgica Winter x Malhas arbltraqern. Já o presidente ' ,

Pradi e João Pessoa x da Liga, Rogério Tomazelli, , 1S

Ardoíno Pradi. Os jogos recebeu o valor de RS 21,5 .: l

acontecem nas quadras da mil, para pagar as despesas .-.' ")

Arweg. do campeonatosênior e
· .i

das escolinhas, ,
· �

Definido i
'u

O Criciúma joga hojecontra Treino forte c,
'_J

o Vila Nova, em Goiás, às O Avaí só volta a jogar pela .".'\

16h. O técnico Edson Série B no próximo dia 27. �i
Gaúcho já definiu o time Por isso, os treinos seguem
antes mesmo do embarque. fortes para dar melhor (-:

As novidades são a volta do condicionamento físico, '!

lateral-esquerdo Cláudio e tático e técnico aos

do meia Adelmo. O Tigre jogadores. Ontem os
. � ),

começa jogando com jogadores assistiram a uma
..

Marcello Flores, Daniel, palestra com o técnico
;

Kléber, Juliano, Alison, Márcio Araújo e depois
-

nr
Cláudio, Adelmo, Erick, treinaram marcação e

:....�

Vander, Renato Martins e finalização, com jogadas
Ricardo Lobo. rápidas é de dois toques.

'u:

-,

jutimar@terra.com.��
.

i

Figueirense enfrenta o Santos l
�

I

:' :
ser renovado no empréstimo aoi
Figueirense. -: : I

Uma viagem do presidente do'
Marília inviabilizou esta renovação:
que acontecerá somente na
segunda-feira. O técnico Adilson;
Batista ainda não confirmou ��
equipe que joga em Santos e
comanda um novo período de
treinamento hoje, às 9h, noCentro
de Formação e Treinamento do

Cambirela, em Palhoça. :

FWRIANÓPOI1S-0 lateral direito
Bruno - apresentado quinta-feir�
não terá o seu nome divulgado no
Bill (Boletim InformativoDiário) da
Confederação Brasileira de Futebol
e está fora do grupo que viaja para
Santos, onde o Figueirense joga
domingo, às 18hl0 contra o Santos.
Os direitos federativos do atleta

pertencem ao Marília,. que
concedeu opção de compra para o
Palmeiras, documento que precisa
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SOCIAL FIM DE SEMANA, 20/21 de agosto de 2005

As amigas Imi, leila e Mariana em evento social

JulJj)na Gonça,lves Emmendõerfer
De9�ring está retornando a Jaraguá do Sul,

pI,ara .abrir consultório médico atendendo na

área de Estética'Médica
',.,".

"

Marcando presença: Cimone Parasky
e suennensMesquíra

AIS comodidade
ento ortodôntico, todos os
Iizados aqui mesmo na

instalações, que além de
zadas, no centro da cidade.

OrtoMdis

Anfitriões Dimas'Tarcísio Vanin e esposa Rita de
Cássia Vanin recepcionarão no Baependi familiares e

amigos para juntos comemorar o aniversário dele.
Jústifica-se o local pelo grande círculo de amizade
que construiu no decorrer de sua vida. O Correio do
Povo se une a esta justa comemoração. Felicidades

/Para quem não sabe queporto a/meja/ não
há ventospropícios. //

EM DIA

.:. EXPOSiÇÃO I
Até o dia 27 de agosto está aberta a exposição"Magia da Saudadeldo artista Filipi AndréAmorim, na Biblioteca Pública Municipal. Filipi é de Pomerode - SC e reside em Corupá,Destacou-se em desenho desde muito cedo, foi aluno da SCAR no curso de "Histórias
em quadrinhos" e desenvolveu um estilo próprio, Ele tem se experimentado em váriastécnicas e materiais envolvendo desenho e pintura. Participou de vários eventos em
Jaraguá do Sul, be� como da organização de muitos através da Oficina que frequentava,

.:. BALANÇO
A quinta edição do Festival de Formas Animadas foi sucesso absoluto, na opinião d

W,

comissão organizadora. A presença de público em todos os espetáculos nos espaçosd
a

Centro Cultural onde houve apresentações, com lotação máxima durante os quatro diaodo evento, a movimentação nos locais alternativos e a receptividade da comunidadee�geral, consolidaram definitivan;ente o festival. Durante os quatro dias do evento, mais de10 mil pessoas acompanharam a programação.
I�

.:. EXPOSiÇÃO II
A artista plástica Linda Poli mantém até o dia 9 de setembro, no Espaço Cultural do
Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj),á exposição "Olhares mundanos':A mostra
exibe 17 pinturas de sua produção mais recente. A exposição pode ser visitada de
segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas e aos sábados' das 8 às 12 horas, na Biblioteca
Padre Elemar Scheid. A entrada é franca.

.:. TORNEIO
A Sociedade Esportiva e Recreativa Marisol será o local de realização do 3.° Torneio
Esportivo de Integração dos Núcleos Setoriais ACIJS-APEVI realização do Conselho dos
Núcleos, criado com a finalidade de promover a integração social entre os nudeados, O
torneio acontece amanhã, dia 21 de agosto, das 9 às 16 horas, nas modalidades de Bocha
Feminino, Bocha Masculino, Dominó, Futebol de Salão, General (caneco),Truco e Vôlei de
Quadra .

•:. PALESTRA
O setor de Capacitação Empresarial da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul (ACIJS) promove no dia 31 de agosto,às 19h30min,a palestra "A essência da liderança:
que será ministrada por Ana Lúcia de Mattos Santa Isabel.Graduada em Língua Portuguesa
e Literatura Brasileira pela UERJ, e pós-graduada em Administração de Recursos Hurnanos
pela UFPR, ela é professora da Universidade do Contestado, consultora e palestrante
convidada por empresas como Rede Globo, Souza Cruz, Caixa Econômica e Infraero,
entre outras. Informações e inscrições pelo telefone (47) 275-7059 ou pelo e-mail
capacitacao'2@acijs.com.br .

•:. GASTRONOMIA
No dia 23 de agosto, terça-feira, o Chef Julmir estará ministrando curso de Culinária

-

Italiana: Penne com vodka e tomate, Espaguete a Carbonara, Nhoque com salmão e

cogumelos, Lasanha de bacalhaú. Será das 19hs30min. até as 22 horas na rua Augusto
Milke, 301, Baependi. Fone para contato: 372-0851 ou 99�3-3404.

.:. FEIJOADA DO MOA ,.,

O evento é beneficente e acontece hoje na Combat (antiga Hari Om), ao meio-dia,
I

_

CU,.. H Cb.,,14J)liÚtle4
6,ilieil.�"ItNI)Wi
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(47) 422",1165 ou ,4334020
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-
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ft Blumenau, 178,·53Ia 610 -Centro - Ed. Med Clinicas .Jolnville -SC i_
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Domingo, 18/09 - Parque Municipal de Eventos
das 9h às 16h
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