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REIVINDICAÇÃO

Moradores do Bairro Ilha da

Figueira pedem ciclovia

Os moradores do Bairro Ilha da Figueira estão

reivindicandomelhorias. As principais necessidades
�obairro sã� a pavimentação de ruas e construção de
ciclovias e passeios, melhorias nos pontos de ônibus,
aumento de linhas e escola que atenda alunos até a 8'
!érie. Acidentes envolvendo ciclistas são

FOLCLORE

Alunos da Escola Ribeirão Molha
ensinam a lenda Boi-de-Mamão

Mais de mil crianças de outras instituições de ensino

aeJaraguá do Sul foram assistir ontem à apresentação
�os alunos Escola Municipal Ribeirão Molha, que
Integram o Grupo Folclórico Boi-der-Mamão. A

atividade faz parte do projeto "Resgate Histórico e

Incremento do Boi-de-Mamão" implantado em 2003.
As roupas foram confeccionadas na própria escola.O
�rojeto de' resgate da cultura envolve todos os 200
alunos e quem não participa do espetáculo trabalha
COI1) pesquisas sobre o folclore. _ PAGINA 6

I':j
\;f

CROMOART
COMUNICAÇÃO

itWH�'i�·_âii}JB\%'lM!Iia1llru.HI%i

���:�: :�� ���t 4�:(;.� ,l \:' .,.':�
\

�

'<�

•

,��, �

'''Tel' 41',·370 7919,: 1"'370 0816'
.* ['ll1ali cr�;l{oart(f;)çro[nOart.al t b( ,i
� ,�:.� .����f��?��"��r !.� ��

,-

,/ I.
<

�
{,� ,

," I

comuns.Uma das vítimas é Simone Alves Posting, que
foi atropeladas duas vezes enquanto ia para o trabalho
de bicicleta. A falta de pavimentação obriga os'
moradores a deixarem as casas trancadas e a escassez

de ônibus, nos finais de semana, impede a

, comunidade de sair de casa. - PAGINA 6

FEMINISTAS

Trabalhadoras rurais participam
de Conferência em Schroeder

Cerca de 1 SO agricultoras comparecerar}1 a , °

Conferência Munidpal 'de Mulheres, promovida
pela Epagri ontem à tarde. As trabalhadoras rurais
mostraram interesse em" dividir experiências e

buscar uma maneira de se tornarem independentes
social eeconomicamente. _, PAGINA,6

SCHROEDER

Vereadores recuam e rejeitam
instalação de CEI do Transporte

- PAGINA-3

ADRIANO ZANOTTO

Presidenteda OAB/SC divulga
Conferência dos Advogados

- PAGINA 5
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I � I OPINIÃO

Direto na fonte
I
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'O empresariado de

[araguá do Sul 'e região dá

u�a demonstração inequívo
c� de total engajamento, co
�p de testo toda a população
usuária, na luta por reformas

d� pista de rolamento e

duplicação da BR-280,

Reportagem publicada na

edição de ontem com

e�clusividade pelo Correio do

PtvO mostr� claramente as

preocupaçoes quanto a

continuidade dos reparos

que começaram a ser feitos a

partir do entroncamento com

a BR-1O 1 no que diz respeito,
a recursos da União, Emmaio'
deste ano o Ministério dos

Tr;ansportes anunciou repas
ses de R$ 10 milhões, mas até
agora só R$ 2 milhões foram
efetivamente aplicados.
• Também não há qualquer

garantia de verbas federais

para as obras de duplicação
da rodovia entre São
Ffancisco do Sul e Jaraguá do
S�l até agora no orçamento

( '.

FRASES

de 2006, embora o projeto já
esteja praticamente con

cluído .. Há que registrar,
ainda, que o prazo de ela

boração do Orçamento Geral
. da União para o ano que vem

expira no próximo dia 31 de

agosto'. E, mesmo que a

rodovia seja contemplada,
não há, da mesma forma,
garantias de que o dinheiro

no Congresso Nacional são

expressivas e coesas quando
se trata de interesses daquela
região do país. A postura do
empresariado refletida em

reunião com deputados esta

duais e federal namanhã de
segunda-feira, incluindo
representantes do Departa
mento Nacional de Infraes
trutura e Transportes, reflete

� Empresários cobram total de recursos

federais anunciados para melhorias na BR-280
e garantia de verbas para duplicar a rodovia

será. liberado. Eventuais
emendas de parlamentares
tem apenas a força de pro

postas e não são deliberativas.
Portanto, em ano de

eleições majoritárias, será
. preciso pressão. ainda maior

para que não tenhamos, de

novo, o desprazer de ver ve

rbas a nós devidas escoarem

.ern direção a colégios eleito
rais do Nordeste brasileiro
cujas representações políticas

postura do presidente da
Acijs, Paulo Obenaus, tão

logo empossado no cargo.

"Chega de discursos",
disse ele à época, numa clara
referência a morosidade e ao

descaso da esfera federal
quanto aos projetos de
melhorias e duplicação da
BR-280. Não fosse apenas a

condição de Jaraguá do Sul
como terceiro maior pólo
industrial de Santa Catarina,

QUARTA-FEIRA, 24 de agosto de 2005

a rodovia é parte integrante
do chamado corredor do
Mercosul e umbilicalmente
ligada a um dos maiores

portos graneleiros e de cargas
do sul do país. Mesmo que
aos trancas e barrancos até

recentemente, o governo do
Estado retomou obras rodo
viárias de sua alçada na re

gião e, da mesma forma, im
portantíssimas. Para março
está previsto a conclusão da
SC-474, entre São João do

Itaperiu e Massaranduba.
.

As obras da chamada
rodovia do arroz, ligando
Joinville e Guaramirim já co

meçaram. Isso vai significar,
.

em futuro bem próximo, um
volume de tráfego bem maior.

que os 12 mil veículos em

média que hoje passam todos
os dias pela 280. Justifica-se,
portanto, a preocupação. E,
igualmente, a dúvida, visto
que o governo federal tem
sido, historicamente, um

caloteiro contumaz.

. ,

tUma certa soberba e um certo equívoco sobre o que é o poder. E houve uma simbiose

profundamente equivoca�a entre o partido e o governo':
\ I
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.• Do presidente do PTe ex-ministro Tarso Genro, dizendo ontem que seu partido cometeu erros fundamentais quando assumiu a
J . . J

Fresi�ência da Re'pú�Ii��. ,,' ,1' : �
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I Fatos & Pessoas

se deve à população
a Defensorja Pública

. (

Florianópolis - A Constituição Federal
diz que o Estado tem que prestar
.as slstência jurídica de graça' para
ipessoas que não têm como pagar um

;advogado. Estudo do Ministério da.
dustiça indica, no entanto, que o Brasil
deveria ter um número seis.vezes maior
'de defensores públicos para atender à
f'

população carente. Quase todos os

estados brasileiros já contam com esse

;s�êrviço, menos Santa Catarina, Goiás e

São Paulo. Segundo o secretário de

,;Reforma do Judiciário, Pierpaolo
Bottini, não há uma avaliação sobre a

quantidade necessária, mas o estudo

'Diagnóstico da Defensoria Pública no

Brasil constatou que/há 1,86 defensores
para cada 100 mil habitantes, quando a

quantidade de juízes para o 'mesmo

�rupo da população é de 7,7. liA

ill)1tenção foi charnara atenção para essa

instituição, saber de suas carências e

corno ela funciona no Brasil'; revelou
Bottini. A pesquisa, concluída em 2004,
Mi divulqada na semana passada. A

�esquisa indicou que a maior parte das
defensorias é mal estruturada e não tem
como atender a todo o público.

Fernando Bond

Poucos municípios
"Só 42% das comarcas, que são as unidades

judiciárias nas cidades, são cobertas por
defensorias'; observa o secretário Bottoni.
"Com o estudo, comprovamos que estados
com índice de Desenvolvimento Humano
mais baixo têm mais carência de
defensorias nas comarcas. Isso gera um

círculo vicioso, quanto mais pobre, menos
se investe numa defensoria':

A missão
A função da Defensoria Pública é orientar o
cidadão sobre seus direitos, mediar
.conflítos e propiciar acordos que,
formalizados, são homologados pelo juiz.
Se um conflito resultar em ação judicial, às
defensores abrem um. processo e o

acompanham até o final·. Nas defensorias
estaduais, o atendimento se dá nas áreas

cível, criminal, de execução penal, de
família, fazenda pública, acidentes de
trabalho. Já a Defensoria Pública da União
atua no âmbito da Justiça Federal.

I
Novo Aeroporto
o governador em exercício, Eduardo
Pinho Moreira, e os diretores da
Fatma e Deinfra estarão reunidos, na
semana que vêm, com vereadores e o

superintendente do Aeroporto Hercílio
Luz, Valdeci Novaes, para definir

aspectos relacionados à construção do
novo terminal de passageiros, de
acordo com protocolo de intenções
'firmado no início do ano entre Estado e

Infraero.A reúnião foi anunciada pelo
governador em exercício, durante
audiência com Novaes, o presidente da

Câmara, Marcílio Ávila, e vereadores

integrantes da Comissão de Turismo

(foto). Eles pedem que seja assinado
convênio decorrente do protocolo de

intenções, pelo qual o Governo do
,

Estado se compromete a construir O'

acesso ao novo terminal e agilidade na

liberação do relatório de impacto
ambien�al pela Fatma.

Senai na lista
Pelo segundo ano consecutivo, o Serial/
SC integra a relação das 150 melhores

empresas brasileiras para trabalhar,
segundo pesquisa do Guia Exame -

Você SIA, divulgada no site da Revista

Exame, publicação da Editora Abril. A

relação completa, com as avaliações
individuais e a relação das 10 melhores
para trabalhar será divulgada no Guia
Exame-Você SIA que circulará em

setembro.
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SUA OPINIÃO

A OAB de Jaraguá e seu

trabalho pela Comunidade
Apartir desta semana, a 23.ª Subseção.daOAB/SC irá dispord

umespaçoceclidopeloJornalCorreioaoPovoparaexporàCom�
seus trabalhos, conquistas e realizações, ou, emoutros casos, abrirespa
para que advogadosmilitantesnaComarcapossam trazer infonna�
de interesse à população.'

'

. Nestaprimeiracoluna, queremos reafirmarnossocompromisso eotn
osAdvogadosmilitantes nesta 23.ª Subseção, fazendo um relato aberto
e sincero das conquistas.realizadas e dos projetos a se tomarem realidade
nestes próximos 18meses.

Cr�mos que as principais conquistas já foram amplamente
divulgadas. Passamos o anode 2005 inteiro às voltasdanegociaçãopara
conseguirmos as novas instalações daJustiça doTrabalho, bem comoa
vinda da Segunda Vara do Trabalho para melhor atender nOSSa
comunidade,

Alémdisso, vemoscomo conquistaagaranríadoTribunaldeJustiça
do Estado de SantaCatarina e confirmação de instalação da 3.ªVara
CíveldaComarca de Jaraguá doSul, cuja data está prevista para o dia
23 de janeirode 2006 (Iortarian? 289!2oo5-GP).

Também em janeiro de 2006 é previsto o irúcio da construção do aFórumdaComarca deGuaramirim, sendo que o processo de licitação
para talobradeverá serabertonopróximomês.Aexpectativaéque até
o finaldopróximo anooFórum tenhasido inaugurado e operando com
duas varas, o que trariamaior agilidade aos processos e uma prestação
jurisdicionalmais eficaz. Alémdisso, garantida tambémpelo Presidente
donossoTribunaldeJustiça, está amanutençãodaJuízaSubstituta na

Comarca deGuaramírim, até a instalação da SegundaVara.
Quanto ao ambiente de trabalho dos colegas Advogados, foi

instalada uma confortável sala daOAB nas dependências daJustiça
doTrabalho e, possivelmente - aguardando tão-somente a vinda dC\l
móveis e equipamentos - até o final de setembro, a inauguração da sala
daOAB noJuizadoEspecial existente junto àUNERJ.

Muito aindahápor ser feito, temos consciência disso.Mas também
sabemos que uma forte organização se faz com a efetiva participação
de todos os interessados e, tenham certeza, são vários os colegas
Advogados com força, dedicação e disposição em fazer nossa 21ª

Subseção cada vezmais ágil, cada vezmelhor.

Osmar Gradola é advoqado e presidente da OAB de Jaraguá
do Sul e escreve nesta coluna a cada 15 dias

I>esarnnannento não

atinge os bandidos
Direito a se defender-se de uma agressão, a você e sua famfla, por

quaisquer motivos, não pode ser furtado por vontade política e auto

afirmação da, rede globo como detentora e formadora da opinião pública
(e portanto manipuladora também) .

.'

Se um ou um bando de bandidos resolver entrar na minha

propriedade para sacar o que eu tenho ou fazer algummal, para o meu

cachorro que seja, "vai tomá chumbo nos cornos", porque quem invade
101

sabe o que está fazendo, � com certeza, não vai fazê-lo com as mãos

limpas, e como eu não tenho um policial armado dentro da minha
casa; a minha disposição ... , lógico que eu e aminha família ficaremos
amercê dos bandidos. Quem faz este tipo demovimentação em tomo

':1, .

.

Cdo desarmamento não está realmente preocupado com segurança cosa
, '

nenhuma, pois s6 uma pessoa muito ignorante é que não vê. que a lUa

campanha s6 não vai conseguir desarmar o agressores, porque eles já I �p�
possuem armas frias,' ou não devidamente registradas na polícia, As' t�u
armas dos cidadãos de bem têm o seu devido registro. São estas armas

"limpas" que a campanha quer retirar de circulação.
E o que dizer dos vagabundos do movimento sem' terra que se

.

apoderam de terras como se fosse festa. Sabem quem se livrou deles e

. de suas atrocidad�s? Os fazendeirosmuito bem armados e municiados,. I
d

.

a :ar
Porque depois que eles invadem, até que a justiça etermme

desocupação, (isso quando os fazendeiros e sua fam'ília não são iJn

espancados); vão ver o que sobra. Tudo é saqueado e destruido como

se os donos da terra fossem culpados de alguma coisa.
'

eQue tal procurar tomar e�tão a polícia mais competente e ativa do

que 80% registradora de ocorrências e 20% investigativa e a frente das

ócorrências? Porque admitir a incompetência diante da violência sem ter

feito nadamais relevante, de fato, contra ela? Não contra o cidadão, que �11
não tem nem ficha na polícia. Ir junto com as marés das "campanhas" que :ip�
estão por aí sem fazer uso de nenhum questionamento racional é colaboT \UI
com os falsos políticos que só querem se auto promover, ou com a re e

o �Ia
.globo que me parece estar mais interessada em se auto afirmar co� '11e

'. formadora emanipuladora de opinião, aumentando assim o seu poder e

influenciar pessoas usando seus artistas globais, confundidos com tun

celebridades. Qual será a próxima? Desarmar a população não é garanoa ilh
de segurança nem aqui e nem naChina. 'ij�i

:\�
Darcy Gonçalves Junior é veementemente contra o

<te
desarmamento da população ilf

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo Id2e'.

d'�fonte Times New Rornan. O Jornal Correio doPovo se reserva o Ir
oas

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem
corn

.

correções .ortoqráficas e gramaticais necessárias.'
.

� .�J,� �� �� _
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Ressuscitando�

r (tido Verde (P\V) vive tempos de
� Inanização em Jaraguá do Sul.

�

fr°(� C
'

id
.) 'nio Eckert, o anuto, e o presi ente.

10 •

dei I id'rneira tentativa e Insta ar o parti Ó

rndade esbarrou, à época, em vários
I �(I .

e

�lláculos, entre eles falta de �I,dera.nçale eltígio dos que tentaram cnar a sigla.
;O :�uapenas na conqição de comissão
es 110 •

I di d
.

dvisória e imp o lU epols, as

r:O(óes municipais de 2000. A idéia é '

f,fl fif dn (�e�a( em �006 con; :00 I Ia o�, o ,

o I enãosignlfica, na pratica, força eleito-
'

le �,OPMDB local tem omaior número

�emiados, mas
deu no que deu.

QUARTA-FEIRA, 24 de agosto de 2005

III> Candidatos
o vereador Carione Pavanello (PFL)
costuma responder"se Deusquiser"(e pelo
que parece "Deus" quer) a amigos que o

chamam de deputado, alusão à disposição
do parlamentar em disputar uma cadeira

para a Assembléia Legislativa ..Sonho

igualmente acalentado pelo também

pefelista Dávio Leu, que cumpre seu

quarto mandato como prefeito de
Massaranduba. Como não há densidade
eleitoral na região para dois candidatos do
mesmo partido ao mesmo cargo, alguém
terá de recuar. Ou, então, o PFL poderá'
sofrer abalos internos irreparáveis.

III> Dobradinha
Candidato declarado a deputado
estadual até agora na região é o ex

prefeito deCorupá,LuisCarlosTamanini
(PMDB), que em 2002 foi cabo eleitoral
dos bons na eleição à AL do ex-prefeito
de Rio Negrinho, Mauro Mariani

(PMDB), hoje secretário estadual de
Infraestrutura. A idéia é uma dobra
dinha em 2006, com Mariani para
deputadofederal'Iamánlni.hoje.ocupa
cargo em uma diretoria do Deter, o
que lhe dá mobilidade, no exercício

dafunção, para estarpresenteem várias
, regiões do Estado. A trabalho, é claro.

III> Quietos
A reforma administrativa da prefeitura de

Jaraguá do Sul segue tramitando nas

comissões da Câmara de Vereadores. Pelo
andar da carruagem, refletido no silêncio
da maioria, tem tudo para ser aprovado da
forma desejada pelo Executivo, embora

-

não contenha indicações sobre o impacto
financeiro no orçamento de 2005, se

vigorar com efeito retroativo, ou de 2006.

Se para mais oú para menos. O procurador
jurídico Jurandir Bertoldi diz que não há

,obrigação leg�1 de se informar isso agora.
Há quem fale em RS 8 milhões só com

salárlos de comissionados.

NORTEANDO AÇÕES
,

, ,"

aropreso se reune com tucanos
antes de assumir a coordenação
limlNATOMASELU

encontro será hoje,
i 119h30, no gabinete

deputado federal
I àulo Bauer

jARA(:;UÁ DO SUL - o ex,

Irutado federal Vicente

preso (PSDB) se reúne hoje
Iffipreside�tes, vereadores e

tros tucanos da microrregião,
�rtirdas 19li30, no gabinete
odeputado federal Paulo
oer, Será o primeiro encontro
'futuro coordenador regional
rSDB depois do anúncio da
Oi,e, na semana passada.'
ropreso assumirá o cargo no

jar do ex-prefe ifo Victor

iÍne, há dois anos no comando
�iona[ do partido. A trans

iliào, e festa de confra

llnização serão no dia 17 de
tembro, às 10h, na recreativa
leilhaupt.
Caropreso considera impor',

lnte o que ch arnó u de
Inversas para d.ar "d ir e
Qonamento ao partido" e

1mbém para "valorizar" as

�eranças. Na opinião dele,
'Imaconversa sincera é sempre
mrortante para afinar o

hurso", principalmente por se

�1Iar de ano pré-e le
í

toral.
Indiferente do nome do
llJrdenador, o grupo deve estar

Jtnhado", completou, numa

ilara r f ' ' ,

e e re ncra a postura
intrária de algumas lideranças

sobre a escolha'do seu nome ao

cargo.
As eleições do próximo ano

são, segundo ele, seu principal
foco como coordenador regional
do PSDB, seguindo a orientação
do Diretório Nacional. "A luta
vai ser para detectar, dentro das
nossas lider.anças,· prefe itos,
vereadores, presidentes de

partido, uma.quantidade boa de
candidatos a deputado estadual
e, federal para alavancar votos

para a legenda egarantir vagas
na Assembléia Legislativa e na

Câmara dos Deputados, além de
consolidar como uma sigla",
disse.

O ex-deputado também
informou que está praticamente
confirmado o nome do senador
Leonel Pavan como candidato
ao Governo do Estado. A decisão
foi anunciada no último

domingo, durante a 12a

Convenção Estadual, realizada
em Florianópolis, que reelegeu
o atual presidente estadu'al do
partido, Dalírio Beber, para o

cargo. "O PSDB está instituído
em 265 municípios catarinenses

,

e isso significa que o partido está

se credenciando para ser uma

grande força nas eleições do ano
que vem" i declarou.

Caropreso disse que aliança
com o PMDB nas eleições de
2002 poderá se repetir no pró
ximo ano, mas ele também con

firmou as especulações que o

'PSDB estadual está mantendo'
conversas com o PFL para uma

possível coligação na chapa

Caropreso: trabalhando o PSDB na região 'pensando em eleições
majoritária. "É lógico que o

PSDB sendo coligado de pri
meira mão com o 'PMDB, .até
porque muitos dos companheiros
que fazem parte da �xecutiva
estadual ocupam cargos no

governo do Estado. Mas parale
lamente, ninguém é ingênuo o

suficiente para não manter

conversar com outros partidos.
Com o senador (Jorge Bor

nhausen), o partido tem man

tido conversas de perto", revelou.
O futuro coordenador

regionál disse ainda que as

possíveis alianças no Estado

seguirão asfeitas pelo Diretório
Nacional, já que,
"definitivamente, a prioridade
vai ser a eleição para presidente
e governador". "Na medida em

que o PMDB for vice de algum
candidato nosso, por exemplo:
estará estabelecida uma

corrente. De modo algum /0
PSDB na região vai ter uma

postura contrária da nacional em
nível estadual e municipal".

ereadores votam contra instalação da CEI do transporte coletivo
c

�CHROEDER - o pedido de
�ta[ação da CEI (Comissão

: :i�ecia[ de Inquérito) para
�urar as denúncias de irre-
lula cd

'

, fl ades no transporteille' ,

,

tlvo, municipal e inter-
'Uni' 1

'

'I[ Cipa, f;ito pelo vereador
,Iillor Pianezer (P,FL), foi
:Ieltado na última sessão da
,lillara de Vereadores com
'v

' .,

I,
Otos. Apenas Pianezer e o

tread
�c

or Manoel Burgardt
I foram favoráveis à criação
CEI, que daria continuidade
. �,

� trabalhos de úma CE
\Oill'lssão Especial), r e s
�!'

'

ave! por analisar o serviço

nos seis últimos meses, e que
, I

teve seu relatório final con-
cluído e aprovado na semana

passada.
Segundo Pianezer, que

presidiu a CE, a maioria dos
vereadores alegou que se deram

por satisfeitos com a redução do
valor da tarifa de R$ 2,90 para.
R$ 2,50 na linha intermunicipal,
anunciado pelo' Deter na

semana passada e que passou a

vigorar segunda-feira. O preço
foi um dos ítens analisados pela
CE e uma das principais
reclamações dos usuários, mas
não a única. "Apontamos 44 não

conformidades que devem ser

apuradas", informou o vereador.
. Piariezer também disse que

outros �ereadOres consideraram
não ser o momento ideal para
instalar uma CEI, mas 'não ,

c explicaram o porquê, mesmo

que na semana anterior os

vereadores aprovaram
c

o

relatório da CE, que apontava
todas as irregularidades. Em
nota enviada ontem à imprensa,
o ver�ador declarou:
"Misteriosamente, uma semana
depois, mesmo .tendo o parecer

jurídico favorável à instalação '

da CEI na forma como foi

requerida e aprovada .n a

conclusão final do relatório da
CE por todos os vereadores,
aconteceu algo impensável".

Apesar da recusa dos

colegas, o presidente' da CE
disse que está analisando, junto
à assessoria jurídica da Câmara, ,

a possibilidade de apresentar
um novo requerimento que

permita a instalação da: CEI, o
que, segundo ele" deve se

confirmar. "Acredito que os
,

vereadores vão reavaliar suas
d e'c isô e s , espe c ia lmenr e

aqueles que consideraram ser

cedo para instalar a CEI", disse.

POLíTICA

III> Emxeque
Boataria ou não, o país acordou ontem

com informação de que o presidente Lula
da Silva poderá não disputar a reeleição
em 20p6. Tudo por conta dos escândalos
envolvendo o Partido dos Trabalhadores. ,}

j'l

Pergunta: se Lula, que ainda desfruta da ",'

credibilidade de boa parte do eleitorado, ",'

não for o candidato presidencial do PT, ,; i,
quem o seria.quando se sabe que, abaixo '

, ,)
dele, não sobrou ninguém do partido

.

/ r
incólume e com cacife necessário para ,

tal empreitada? Sem Lula na disputa como I)�'

candidato, certamente o PT se esfacela. :1

i. \(1mosaico@jornaicorreiodopovo.com.br

Presidente Lagos c

diz a LHS

que apóia Corredor Bioceânico?
c,

SANTIAGO/CHILE (CENTRAL
DE NOTÍCIAS/ADI) - Foi o

presidente do Chile, Ricardo

Lagos, que abriu o tema da

criação do Corredor Bioceânico
entre ,San ta Catarina,
Argentina e Chile ao receber
nesta terça-feira (23) em seu

gabinete, no Palácio' La
Moneda, .o governador Luiz

Henrique. Lagos garantiu que
seu governo está disposto a dar
início 'às liberações para o

Corredor, não apenas

rodoviário,- mas tamb é

m o

ferroviário. "Ele informou que
vai levar este assunto � reunião
de chefes de estado do
Mercosul, que acon te ce em

,

setembro, em Brasília, quando
pretende conversar com o

presidente Nestor Kirschner, da'
Argentina", informou Luiz

, Henrique, após a audiência.
.Outro assunto importante

tratado entre Lagos e o

governador de Santa Catarina
foi o comércio de vinhos. Luiz
Henrique foi direto: "Queremos
comprar mais vinho chileno". A

intenção abre a porta para uma

redefinição comercial entre 0S

dois países, já que as barreiras

que o Brasil impôs à entrada do
vinho chileno em larga escala
tiveram em contraparti:da
restrições do Chile à importação
de carnes de suínos e frangos
fabricados em Santa Catarina.
"O comércio é Urna via de duas
mãos, pois do contrário

começam os embargos",
explicou o secretário de

Articulaçãq Internacional,'
Roberto Coliri.

Horas antes de ir até o La

Moneda, o governador teve um

encontro caiu representantes da
Sadia no Chile. Uma das
maiores empresas exportadoras

o,)

, ,H
de alimentos do Brasil, hoje as

j
restrições'comerciais impedem::':
.na de vender carne suína e d� i

aves aos chilenos. "Ocorre que':!2
Santa Catarina é um estadoi>
livre de doenças animais, porérnle
o nosso Ministério da

Agricultura ainda não fez a,g
distinção. Creio que vamo�q
conseguir essa diferenciaçãg b
em breve pa,ra que possamo�';f·
exportar carne de suínos ,e_)

frangos ao Chile, assim coml'
fizemos com a Rússia", explicou
o governador. -1Lagos também inteirou-se i

, dos roteiros que a comitiva de I
Santa Catarina escolheu par� I
conhecer parte do país durante I
sete dias. As passagens pelo I
gabinete do governo d� iValparaíso e pela Câmara "

Nacional de Comércio foram-J
destacados pelo governador. _._

O presidente Lagos
comprometeu-se ainda a enviar

um ministro para o encontro da

Olage (Organização Latino
Americana de Gov e r n os

Intermédios), que OCOrre no dia
25 de outubro, em Florianópolis.
"A delegação chilena será 'de

peso' e vai fortalecer o evento
que vamos sediar), disse o

"governador. ,:.�

Durante a tard e., LuilP
-

Henrique também te vee

audiência com o ministro d:al
Agricul tura do Chile, J airne-,
Campos Quiroga, com quem�
tratou das negociações �
envolvendo a entrada de mais

.

";J

produtos vinícolas em Santa
Catarina. q

Nesta- quarta-feira (24), i"
comitiva catarinense retorna a€':2
Brasil, com saída marcada para
as 7 horas de Santiago fi São.
Paulo. A chegada a

,
Florianópolis ocorre às 19 horas.:

Câmara remaneja R$150 mil-
. '4

}ARAGUÁ DO SUL, - Os
vereadores aprovaram por
unanimidade, na última sessão, o

remanejamento deR$ 150 mil do

orçamento da Câmara para o

Hospital eMaternidade Jaraguá.No
total, o Legislativo repassou R$ 500
mil à instituição, somados osR$ 200
mil entregues este fino e outros R$
150mil no ano passado.

Segundo o diretor-adminis
trativo dohospital,HilárioDalmann,
os recursos foram investidos na am-

-

I

pliação em450metros quadrados do
ambulatório de ortopedia, e também
em reformas nos vestuários, farmácia,
lavanderia e banco de leite.

IMÓVEL - Foi retirado dil
pauta de votação o projeto do'
Executivo que remanéja R$ 28'0:
mil do 'orçamento para reforma:
do Parque de Eventos, no valor de.

. R$ 100mil; e para o pagamentá
de parte do imóvel de propriedade:
dó Sesi, de R$ 180mil. O imóvel,
será compradopela Prefeitura para:
sediar o Procon, Conselho Tutelar
e Jari. O vereador Dieter]anssen:
(PP) sugeriu a retirada do

projeto, pois não constava'
a localização do-imóvel, para que
os vereadores pudessem visitar o

local. A votação única deverá'
acontecer amanhã.

('(,�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR ALEX BECKER
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COMEx
<t,gcambra.

Avalanche

Quais as diferenças entre aulas em grupo ou particulares? Podemos citar

aqui a atenção dada em particular, o foco no interesse (sem interrupções
de outros alunos), o ensino personalizado. Mas tudo tem seu Custo e

benefício. As aulas em classe têm sua principal atrativldade na otimização
de recursos para quem 'promove e na troca de experiências para quem
participa. Como professores da UNERJ, nós da CAMBRA temos vivido
diariamente isto nos bancos escolares.
Entretanto, esta situação não é um privilégio da universidade.funcionando
para tJdo que nos envolve .. Um exemplo claro desta situação é o

associativismo, tão comentado e buscado pelos empreendedores da
atualidade. O conceito básico de associativismo está no engajamento
empresarial em prol de objetivos comuns promovendo ganhos de escala

eredução de riscos.
.

Embora em nossa região o exemplo não tenha sido bem sucedido,
consórcios de exportação são um bom exemplo de ganhos de escala.

Deve, entretanto, ser tratado com cautela, afinal possui níveis de

comprometimento e estágios de aplicação bem complexos, e que nem

sempre estão claros e assimilados pelos empresários participantes deste

tipo de arranjo. Percebe-se que deve claramente haver a internalização da
cultura associativista e a quebra' de tabus para os tais "segredos produtivos':
O assunto não é novo no Brasil, mas dentro dos quase duzentos consórcios
de exportação. em funcionamento no Brasil, acompanhamos que não

chegam a 10% o número de consórcio que atingem seus objetivos ou

metas. A pergunta é 'o que fazer para funcionar'? Seria muita ousadia ter
a resposta na ponta da língua, mas a percepção é generalizada no Brasil,
quanto à interligação das empresas. Está ficando cada vez mais claro que

o: processo terá que ser no rateio de despesas promocionais.
Estaremos fazendo uma análise sobre o modelo de consórcio da Itália

que é muito famoso, pelo número de empresas que se unem. para
desenvolver a região e elas próprias. Em uma recente viagem à Itália

tivemos oportunidade de acompanhar a negociação de' empresas da

região de Jaraguá do Sul, que iniciaram um processo de conhecimento do
mercado internacional. Para nossa surpresa, verificamos que empresas
italiana têm desenvolvido. atividades comerciais com mais de uma

empresa brasileira, colocando o seu objetivo acima de interesses pessoais
ou preocupações sobre processos produtivos.
Cabe aqui sugerir aos empresários que queiram se desenvolver, que
,vislumbrem os negócios internacionais, pois os concorrentes estão/
estarão aqui. Fica também a sugestão de que acompanhem as tendências
eltratatívas internacionais, vindas de empresas buscando parcerias que
muitas vezes beneficiam as empresas locais, geram empregos

especlalizados (a partir da utilização do potencial técnico e universitário)
e'trazern receitas de impostos ..
F:IEPORGANIZAMISSÃO EMPRESARIALPARAA FRANÇA.
O Centro Internacional de Negócios ,da Federação das lndústrias do
gstado do Paraná (Fiep) prorrogou até o dia 31 de agosto as inscrições
qos empresários para a Semana do Paraná na França. Segundo o,

coordenador de Novos Negócios da Fiep, Henrique Santos, 50 empresas
j� estão inscritas. Um dos encontros confirmados é com a Mouvement
des Entreprises de France (Medef), instituição similar à Confederação
Nacional da Indústria.'

.

- A Medef agrupa corporações, que juntas somam um' faturamento de"

eoó milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão). Neste evento estarão

presentes o presidente do Conselho de Administração da Renault

rpundial, Louis Schweitzer, e o diretor da Renault na França, J�an Marie

fi!urtiger.
.

.

Além destes encontros, estão programadas visitas técnicas a centros de

pesquisas franceses, como o Instituto Francês Têxtil, Centro Técnico das
Indústrias Mecânicas, Centro Técnico da Madeira e do Mobiliário, Centro
técnico das Indústrias de Climatização de Ambientes e Filtragem de Ar
é Térmicas e Instituto Superior Agrícola de Beauvais (ISAB). Os
interessados em integrar a missão deverão confirmar a 'participação
com Janet Pacheco, no telefone (41) 3350-7361 ou pelo e-mail: ..

j�net.pacheco@fiepr.org.br.
GOVERNO I.,IBERA R$ 350MILHÕESPARA INFRAERO

O'governo federal decidiu na semana passada aumentar o limite de

despesas de custeio e investimento dos órgãos em R$ 1 bilhão. Desse
Valor, R$ 350 milhões serão destinados a projetos de ampliação de

aeroportos, particularmenteCongonhas (SP),Santos Dumont (RJ) e Brasília
(DF). Outro órgão que recebe um volume expressivo de recursos é o

Ministério da Fazenda, R$ 170 milhões, destinados principalmente para
. projetos de modernização do controle aduaneiro nos portos brasileiros.
O ministro do Turismo,Walfrido dos Mares Guia, afirmou nesta segunda
feira (22), durante palestra na Fundação Armando Alvares Penteado, em
São Paulo, que parte desses recursos será, desembolsada ainda neste

ano e o restante em 2006, de acordo com o orçamento da Infraero."Nós
estamos investindo na questão da segurança dos aeroportos, na questão
Gla segurança dos vôos, além de investir na melhoria das condições
teceptivas dos aeroportos" afirmou Mares Guia.

Alex Becker é Pós-graduado em Comércio Exterior e professor da mesma
�rea na UNERJ. Além disso é diretor de negócios da CAMBRA � Câmara
Gle Negócios Internacionais.
é-mail: alex@portalcambra.com.br

Moradore·s querem melhorias I
\

no Bairro Ilha da Figueira
ELls BINI

.... Pavimentação nas

ruas, ciclovias e mais
linhas de ônibus estão
entre as éarências

JARAGUÁ DO SUL � Os
moradores do Bairro Ilha da

Figueira, o mais populoso do

município, estão reivindicando
melhorias na infra-estrutura do
local:Asprincipais necessidades
do bairro são a pavimentação de
ruas e construção de ciclovias e

passeios, melhorias nos pontos de
ônibus e aumento de linhas,
melhorias na iluminação
pública, construção de área de
lazer e escola que atenda alunos
até a 8a série.

O presidente da Associação
de Moradores, Francisco
Valdecir Alves, destaca que há
uma grande preocupação com a

questão da segurança para

pedestres e ciclistas que cir

culamno bairro, pois são comuns
os acidentes 'envolvendo
ciclistas. Uma das vítimas é

Simone Alves Posting, que foi
.

atropeladas duas vezes

enquanto ia pará o trabalho de

bicicleta, por volta das 4h30 da
manhã. Os dois acidentes acon
teceram em 2003,' mas as

seqüelas são sentidas até hoje.
Simone, que trabalhava como

auxiliar de produção, precisou
operar o joelho duas vezes e

ainda depende de muletas para
se locomover. Por conta disso,
está sem trabalhar há mais de
dois anos e dependendo de

pensão do INSS. "Nas duas

vezes, os responsáveis não

pararam pata me socorrer. Fiquei
muito revoltada com a situação.
Agora dependo do meu marido

para tudo. Já passei por quatro
ou cinco médicos e até agora
não sabem dizer exatamente

qualé o problema. Não sei até

quando vou ficar assim",'
desabafa. O pai de Simone, o
aposentado João Apolônio Alves,

QUARTA-FEIRA, 24 de agosto de 2005

INFRA-EsTRUTURA

também foi atropelado quando
andava de bicicleta, há cerca

de um ano, porém com menos
gravidade "Levei sete pontos por
.causa de um corte na cabeça e

machuquei as costas, onde sinto.
dores até hoje", conta. A
vendedoroEmilene Granja, que
trabalha numa loja do bairro,
vem todos os dias pedalando até

o trabalho. O trajeto entre sua

casa e a loja é de sete quílô
metros e ela se sente insegura
com a falta de ·ciclovias.

PÓ E LAMA - A família
Alves, que reside na rua Carlos
Oechsler hã 18 anos, também
reclama da falta de pavi
mentação na rua. As casas têm

que ficar fechadas por causa da

poeira, mesmo em dias de calor.
Quando chove, a rua fica cheia
de lama e buracos. "Entra

prefeito e sai prefeito, 'mas a rua

continua sem pavimentação",
reclama João Apolônio Alves.
A dona-de-casa Maria Luci de
Oliveira, residente no bairro há

.

17 anos, também reclama das

condições da rua Ângelo Júlio
Baruffi, onde mora. Ela contou

que além da falta de p a

v im e n tação, o ma to e s tá

tomando conta da rua. ,"No
domingo passado, os vizinhos
mataram uma cobra e aparecem
muitas 'aranhas e insetos, por
causá do ma to", diz pre-

ocupada. 'dAlém da escassez das linhas. de ônibus, os pontos estão destrui o

MORID.ORES DESISTEM DE SAIRNOS FINAIS DE SEMANA

A zeladora Maria Gorete Silveira, que mora no bairro há apenas seis meses, antes 'resrdia em Joinville e aqui
em Jaraguá do Sul está sentindo a falta de mais linhas de ônibus. Segundo ela, é comum esperar até 40

minutos entre uma llhha e outra. Nos finais de semanà a situação é mais precária."Nos sábados e domingos
só tem ônibus de hora em hora. A gente até desiste de sair de casa. Em Joinville, os ônibus passavam de 15

em 15 minutos'; compara. Muitos pontos de ônibus do bairro estão em más condições, sujos e quebrados,
Maria Gorete também 'considera ruins as condições da pavimentação da rua Santa Luzia, onde reside. A

zeladora Viviane Gomes de Lima, moradora do Ilha da Figueira há 25 anos, reclama da falta de pavimentação
na rua Avelino Floriano de Borba. Ela sofre de bronquite asmática e precisa deixar á'casa fechada por causa

do pó. Outra queixa de Viviane é\quanto ao atendimento disponibilizado no posto de saúde do bairro, onde
há falta de especialistas. De acordo com ela, para marcar consulta com um especialista'é preciso aguardar
meses.

O presidente da Associação de Moradores, diz que' o bairro também necessita de uma escola que atenda
alunos até a 8a série nas proximidades da comunidade Nossa Senhora Aparecida e de uma área de lazer com

acesso para deficientes ffsicos, que possa oferecer às pessoas um espaço para praticar esportes e caminhadas
e parque infantil para as crianças: Outro problema é a iluminação pública que é precária em alguns pontos,
inclusive na rua José Theodoro Ribeiro, a principal via do bairro.

.

Quase tudo pronto para evento que comemora aniversário daWeg
JA'RAGUÁ 00 SUL - Para

comemorar os 44 anos de fundação
aWeg vai.realizarmais uma edição
do Programa Ação Comunitária.
No dia 18 de setembro, os pavilhões
do Parque Municipal vão estar

-disponfveis, com atividades e

serviços de saúde, lazer, cultura e

bemestar para a população
jaraguaense. Esta é a 10ª edição do
evento que vai/estar aberto das 9h
'às 16h e é um compromisso

assumido pela empresa junto à

comunidade para contribuir com a

qualidade de vida, Todos os serviços
e atividades oferecidos no Ação
comunitáriaWeg'são gratuitos.

Este ano, vão estar disponíveis
atividades como; como avaliação
física, do stress, além de avaliação
motora em crianças de O a 2 anos;

Quiropraxia, Shiatsu, Fisioterapia,
Quick Massage, Osteopatia;
verificação de pressão arterial,

limpeza de pele emaquiagem entre

outros.Também serão feitos exames
dentários, de glicose e colesterol e

preventivo de l)1ama; inforínações
sobre programas de vacinação,
combate a dengue, DST/AIDS,
tabagismo, doenças infect�con-

.

tagiosas, atuação da vigilância
sanitária e plantasmedicinais.

Alémde todos estes serviços, os
trabalhadores'de-índústrias que não·
têm plano odontológico, poderão

.

fazer a carteirinha do "OdontoSESI".
O documento será confeccionado e

'tu!ar
entregue na hora e, para isso, o u

"d 'd dedeve levar 'carteira de 1 enu a /

CPF,' carteira
.

profissional e

comprovante de residência (unI
talão de água, luz ou telefone).Já05
dependentes devem levar ourr05

documentos além dos já citados: para
marido/mulher é necessária 3

certidão de casamento e, para 05

filhos, certidão de nascimento.

,00 .,.�
B BREITHAUPT

10 SORTEIO - 10 DE SETEMBRO - R$15.000'oO
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PANORAMA

s Preside'nte da 9AB visita a

idade e divulga Conferência

otenia, "República,
er e Cidadania';
i debatido na

ital catárinense

]ARAGUÁ DO SUL - o

iiidente estadual da OAB

em dos,Advogados Brasil)
lanoZanotto, esteve ohtem
ôdade para divulgar a 19°

nferência N aciorial dos

'ógadQs, que acontece de 25

lj de fevereiro, em

,., manópolis. O tema deste ano
,

�ública, Poder: Cidadania.

O evento, considerado o mais

importante da área do Direito, é
realizado de dois em dois anos,

'

sempre numa capital diferente.
� A última Conferência foi em

, 2002, em Salvador. "Naquela
oportunidade o Lula recém

havia assumido e discursou para
os presentes. Este ano ele já
avisou que não comparece",
informa Zanotto, que foi
recebido no Fórumde Jaraguá
do Sul pelo presidente da
seccional da OAB da cidade,
Osmar Graciola.

Ainda de acordo com

Zanotto, a Conferência é aberta
a advogados e estudantes 'de
Direito de todo o Brasil. As

inscrições podem ser feitas nas

seccionais de cada cidade ou

pela internet. Para estudante o

preço à vista é R$195,00 ou três

vezes de R$ 65,00 no cartãoVisa.
Advogados pagam R$ 405,00 ou
três vezes de R$ 135,00. Outros
interessados pagam R$ 405,00 ou
três vezes de R$ 135,00.

A Conferência Nacional dos
,

Advogados é promovida pelo
Conselho Federal da OAB e

sempre trata de assuntos de
extrema importância dentro do
cenário nacional. Aestimativa

, de Zanotto é que o público seja
de cerca de 5 mil pessoas. De

Jaraguá do Sul, 20 advogados já
,

confirmaram presença.

CESAR JÚNKES

Presidente OAB Adriano Zanotto

fulheres agricultores discutem rumos da atividade na região
�CHROEDER AIo

lnferência Municipal de

,llieres, promovida pela Epagri
imà tarde teve como ponto
mxpressiva participação do
Mico, que lotou o Salão
amitário São Vendelino.
,a de 150 agricultores
eceram, todas interessadas

aividir experiências e saber
�o se faz para Se tornarem

ll�endentes social e eco

emente. A presidente do

Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher, Zuleika Lenzi e a

Coordenadora Estadual dó Projeto
de Desenvolvimento Social e

Cidadania da Mulher Rural e do
Mar de Santa Catarina, Fátima '

Regina Cardoso, foram as

palestrantes,
De acordo com Fátima, a

reunião de ontem foi para divulgar'
o projeto, implantado ano passado
com o objetivo de oferecer

condições de profissionalização às

mulheres que atuam na

agricultura através de cursos de

capacitação e outra atividades

que sirvam para "despertarem as

mulheres para a ação". Em

Schroeder, 'a extensionista da

Epagri, Lucileide Possamai,
informa que já estão sendo
oferecidos cursos de artesanato
com a fibra da bananeira. Já a

presidente do Conselho Estadual
dos Direitos da Mulher enfatizou
a necessidade de mais par ti-

ir'.
A Cqdq, R$ 4Q,00 em compras

� o cliente preenche um cupom
le; pqrq concorrer.a vários
[: brincies, entre eles 01
: relógio de pulso e um
� Diq de Lazer no Hotel
Vqle ,d�5, Pedrqs com
q1rnoço Pqgo.
Promoção válída de
04/08, à 30/08�
Sorteio dia 31/08.

cipação da mulher nas decisões e

na política partidária.
A agricultora Evelina Doege,

63 anos, trabalha na roça desde os

9 anos de idade. É viúva e divide
o trabalho com a filha e'o genro.'
Plantam banana, milho e aipim.
Evelina considera importante
participar de "coisas novas. Muita
coisa a gente já sábia, mas nunca
havia escutado falar. É irn- ,

portante", analisa a agricultora,
que mora no Bracinho.

CQ,RREIO ECONÔMICO
.

:-,
: I

!
Política Econômica
Num discurso 'em que citou a crise política várias vezes, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva garantiu ontem, na capital do Mato Grosso,
que não vai fazer mudanças na política econômica. "Tem crise, tem.

J

Mas vamos tirar proveito dessa crise para que o país saia dela mais '

fortalecido, Pela primeira vez existe a perspectiva do país crescer de
forma sustentada com inflação baixa. E não jogarei fora essa oportu
nidade por nada neste mundo, Mudar. a economia agora seria preju-

' ,d

dicar osmais pobres.disse Lula.A ala mais à esquerda do PT,poderosas 'b

entidades empresariais - como a Confederação Nacional da Indústria

(CNO e a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) - as principais
centrais sindicais e o Movlrnento dos Sem Terra (MST) são alguns dos
setores que estão pressionando o ,governo a mudar a política
econômica, pregando principalmente a redução das taxas de juros.

, '

q

q
'6

fi

9

9

Desc�nfiança I
A Bolsa de Valores de São Paulo'
"devolveu" ontem boa parte

'

dos ganhos obtidos na véspera.
, A bolsa terminou o dia em

queda de ',80%, com o lndlce
Bovespa em 26.769 pontos. Os

negócios somaram RS ',58'
bilhão. O cenário político voltou
a dar o tom dos negócios com
ações, um dia depois da trégua'
concedida em favor de Antô
nio Palocci, que se explicou
quanto às denúncias de propi
na feitas por Rogério Buratti.

GasodutoSC
Está confirmada para a próxima
segunda-feira, a assinatura do
contrato para construção e

montagem do gasoduto que
levará gás natural até o

município deltajaí, Litoral Norte
catarinense. Acerimônia de
assinatura do contrato com a

Elecnor, empresa vencedora da

concorrência, está prevista para
as , Oh3Gmin, no Centro de
Eventos do Itajaí Shopping.

-t
::J

I)

o
IJ

,2

ij

p
o

3

I
Gasoduto II

P
bO projeto técnico e todos os

procedimentos necessários,
Mas Buratti vai depor nesta para 'obter ücençasjunto aos

semana na CPI dos Correlos, o organismos federais, estaduais
que traz grande expectativa. Na e municipais estão concluídos;

,

.

li

tarde de ontem, notícias de Com extensão de aproximada- "l

que ele estaria desaparecido mente 49 quilômetros, o gaso- o

ajudou a piorar o quadro."Fica duto chamado Ramal Foz do )

rnuito.difkil operar em meio a Itajaí iniciará junto à sede da
1

essa crise. Apesar de a empresa Cebrace-Crlstals
economia estar positiva, temos Planos, em Barra Velha, passan-

9

de tráDarhar�dm u�a v;{riável.
',,,

'dÓ'pc! Penha; pj'çàrras e Nave- I .'[[1
sem 'côntrok'ClisSé'Fábiô'

,

,'" J.I.

ga�tés:,�k.çbe,gar' em Itàjaí.
<

.. 9

, '9:
Cardoso, do BancoProsper.

Desconflança 'II jj

,li

,9

Educação é prioridade
na Regional de Criciúma.

I

I

I

I

I

Secretaria de Estado do
DesenvolVimentO
Regional em Criciúma

Em LauroMüller, diversas escolas passaram por melhorias e o transporte
escolar recebeu mais verbas. A Escola Walter Holthausen, por exemplo,
foi totalmente reformada. Os beneficios, que 'ainda incluem a construção
de um importante ginásio de esportes, são resultado de um investimento
de quase R$ 800 mil do Estado. Mais uma obra do Governo de Santá
Catarina. Mais um resultado da Descentralização.
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EMPREGOS
o .Sine de Jaraquá do Sul funciona na Rua Getúlio

. Vargas,S77,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

Falecimentos
Faleceu às 1 O:OOh do dia 22/08,a senhora IsoldeVasel Chiodini,
com idade de 69 anos. O velóriofoi realizado na Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz e o sepultamento no cemitério do Centro.
Fale'ceu às 13:30h do dia 22/08,a senhora Adelina Kohler Bolominir
com idade de 40 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento cemitério do Centro.
Faleceu às 14:48h do dia 22/08,a senhora Regina Marcarini.corn
idade de 77 anos. O velório foi realizado na CapeladaVila Lenzi e
o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 05:00h do dia 23/08,a senhora Darci Birr.corn idade'
de 36 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de Rio da Luz I.

56 os

largo e dura
Façamos um balanço desse tempo Que passou.

Foram 56 anos de lutas) conquistas e progressos,
Afinal sempre almejamos o melhor�

E não será diferente nos próximos anos.
Em nome de todos Vereadores:

Parabéns Guaramirim paios seus 56 anos.
Parsoéns guaramirenses por fazerem
parte desse largo e duradouro sorriso.

'Câmara Municipal
de Guaramirim

CULTURA

Escola RibeirãoMolha incentiv
.oresqate de lendas do folclore

,

Eus BINI

.... Mais de mil alunos
de outras escolas
assistiram apresentação
do Boi-de-Mamão

}ARAGUÁ DO SUL - Para
comemorar a Semana do Folclore,
65 alunos de 4a a 8a séries daEscola

Municipal Ribeirão Molha, que
integramoGrupo Folclórico Boi-de
Mamão, fizeram ontem uma bela

apresentação teatral na quadra de

esportes da escola. Cerca de 1.200
alunos de outras instituições de
ensino da rede pública e particular e
d�s Centros de Educação Infantil

.

foramconvidados para assistir.
O diretor da escola, Cláudio

Roberto Ribeiro, informou que em
.

2003, por iniciativa de professores e
funcionários, teve início o projeto
"ResgateHistórico e Incremento do
Boi-de-Mamão". De origem
açoriana, o Boi-de-Mamão é

conhecido em todo o Brasil,
piincipalmente noNordeste do país
e no litoral catarinense. O tema

central da lenda é a morte e

Grupo Folclórico Boi-de-Mamão se apresentou ontem na quadra de esportes da escola

ressurreição de'um boi, contada de
uma formá que une teatro e dança.

O grupo formado na escola já
realizou inúmeras apresentações para
a comunidade. Para que umnúmero

.

maior de alunos pudesse participar
foram incluídas na apresentação
outraspersonagens que integram o

cotidiano fantástico da população,

como os curandeiros e as bruxas, e
personagens de estórias infantis, como
o palhaço e abonecaEmília.A aluna
da 5a série, Ana Paula Tavares,
participa do grupo há três anos e diz

que omomento que mais gosta é o
, do folguedo, quando todos eis

participantes se apresentam juntos.
'

Os figurinos dos participantes são

coloridos e muito bem feitos,
acordo com o diretor, as roupassà
confeccionadas na própria escola e

"maior alegria dos alunos é partici .I

do grupo". O projeto de resgate
cultura envolve todos os 200 alu
da escola e quem não participa ,

espetáculo trabalha com. pesquis
sobre o folclore.

Chuva e' frio chegam a Santa Catarina a partir de hoje
DA REDAÇÃO - O tempo muda

em Santa Catarina a partir de hoje
com a chegada de uma frentefria
aoEstado. A nebulosidade aumenta
'e provoca chuva no decorrer da
semana em todas as regiões,

,

segundo previsão do Centro de

Informações de Recursos Am
bientais e de Hidrometeorologia de
Santa Catarina (Ciram).

Em [araguá do ,Sul e região-a
previsão para hoje é de tempo

nublado com chuva e intervalos de

sol, mínima de 16° C e máxima de
.

24°C. Paraamanhã, a temperatura
. fica entre 10°C e 23°C cotn queda
durante a noite e sem previsão de
chuva. Na sexta-feira, a previsão é

chuva a qualquer hora do dia co

interv�los de sol, mínima de 140C
máxima 20°C com chuva. Para
fím de semana, a mereorolcs
também prevê' chuva

temperaturas amenas.

CORREIO TV
: 1
I:

Na surdina
Raul Gil foi motivo-de comentários ontem na Band. Surgiram rumores de que o

apresentador assinou com a emissora na surdina. O contrato dele com a Record
acaba só em outubro. Quem não gostou de saber disso foi Gilberto Barros,
concorrente de Raul aos sábados à tarde. No final da semana passada, Raul G,iI
visito� a Band e foi apresentado às produções.

Mais um
Um casal de apresentadores (Britto Júnior eAna Hickmanri), um especialista
em gastronomia (Eduardo Guedes) e reportagens descontraídas. Assim é o

"Hoje em Dia� que estreou segunda-feira de manhã naRecord, À tarde, o
'telespectador pode ver quase a mesma. coisa, mas em outro cenário: o "Tudo a

Ver� com Paulo Henrique Amorim e Patricia Maldonado no comando e Olivier

Anquier com a culinária. A diferença é que o "Tudo a Ver" tem lsabella ..'

Florentino f�lando de moda e beleza. No "Hoje em Dia� Ana Hickmann é quem
cuida disso. Ela não vai querer concorrência, claro. Emaudiência, o "Hoje em

Dia" começou bem. Registrou quatro pontos no Ibope, o dobro que Claudete
'

Troiano dava com o "Note e Anote" n� horário.
"

Audiência
Na Rede TV! Marisa Carnicelli entrou segunda-feira no lugar de Monique Evans

e derrubou a audiência de dois para um ponto no Ibope. Já Luiz Gasparetto foi
um pouco melhor. Marcou 1,5 ponto. Os números são referentes à prévia do

Ibope.

Triângulo no condomínio,
"Some dogs" é nome do roteiro de Alexandre Machado e

Fernanda Younqcandldato a virar telefilme produzido pela
Globo ano que vem com direção de José Alvarenga. É a

história de uma modelo que vira alvo da paixão de seus

vizinhos, um casal. Trata-se de uma comédia e pelo
histórico dosautores tem tudo para ser um sucesso. Que
saudades dos I'!2rmais.

Fazendo planos ,

Ivete Sangalo (foto)anda anunciando em seus shows
'

.

quem será o 'pai de seus filhos. E adivinhem que é o eleito?
'

É dare, o seu atual namorado, Fábio Molejo.Depois de
'

reatar o rom'ance com o dançarino parece que Ivete Sanga' "

,

lo definitivamente encontrou a felicidade. Fontes ligadas à

cantora garantem que ela está felicíssima e até já anda
fazendo planos.Tanto que durante suas apresentações/ao
invés de somente anunciar o nome do namorado, Ivete
não tem tido vergonha de dizer.'E agora, com vocês, o

, futuro pai dos meus filhos':Será 'que dessa vez ela acertou?

Núpcias
Em "América" Feitosa vai descobrir que Creusa não é mais virgem.

Levantou poeira
Foi uma Ipucura a passagem do elenco de "América" por Barretos, no fim de
semana. O assédio era tão grande que Murilo Rosa teve que circular pela cidade
com escolta policial e de camburão. O ator, que fez aniversário anteontem, foi

homenageado na arena. Eram 20 mil pessoas cantando "Parabéns pra você':A
,

namorada dele, a modelo Fernanda Tavares, apareceu de surpresa. Paula

Burlamaqui também teve dificuldades de circular por Barretos. À sua passagem, o

povo gritava:"�Odeio a sua sogra!"eDá uma surra. naquela sogra!':
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BASQUETE FEMININO

I 7 I �
......................................................-=mB....mm....mm......... ��

ra araguá e Joinville começam
e hoje a decisão do Estadual

�de ser o primeiro
loestadual de
guá do Sul

trode quadra

GvÁ Jj)O SUL - Depois de

'confrontos noano com duas
·

para cada lado, chegou a

ae)araguá do Sul e Joinville
entarem na decisão do

nato Estadual de Basquete
'ino Juvenil. A primeira

· ada final, que acontece em
orde três jogos, será hoje, às
�, no Ginásio Artur Müller,
entrada franca. Na sexta

�20h em [oínvílle, acontece
mnda partida, e, se houver
·

. lisidade, a terceira será no

JS. D 000, às 15h.
&tepode ser o primeiro título

·

ense de um time feminino
liO de quadra. Em 2002, o

ntil ficou campeão, mas

snrecorrer ao "tapetão" para
,,�uistar a Taça. Para este

eiro jogo, o técnico Júlio
'ia terá a disposição todas as

. ,aoras. "Estamos pensando
em vencer esta partida em

rara passar a pressão para elas

Equipe jaraguaense quer vencer a primeira partida para levar a pressão para as adversárias

(joinville) ganharem ,o segundo
jogo", disse o treinador.

Patrício acredita que o jogo
será decidido nos detalhes, pois os
dois times vêm mostrando

equilíbrio desde o início do ano.

"São os dois clubes que mais

investiram em Santa Catarina
neste ano". Os números também

,

mostram igualdade nas, campa-

40C efinido OS campeões da 3a

:��;i tapa do Circuito, de Tênis
jARAGUÁ DO SUL - Terminou

mingo a3ª Etapa doCircuito
� de Tênis de Campo no

Irendi. Foram 110 atletas
'dosem 12 categorias. Agora
tenistas têm mais uma etapa,
Ila 16 de outubro no Beira
ipara definir os dezmelhores
moem cada categoria e, então,
tar oTorneioMaster no final
Itovembro no Baependi.
Veja os campeões da etapa em
a categoria: 1 ª Classe
ulirro: Maximilian Schmid e'

ulo E S. Neto; 2ª Classe
!culino: Wilson Watzko e

loon Luerdes: 3ª Classe
uUno: Daniel Bastos e Harry
her Jr.,; 4ª Classe Masculino:
n Trapp e Luís Rusczak; 5ª
Masculino: EvertonKraish

,\dtiano Moras; 6ª Classe

Masculino: Everton Kraish e .

Daniel Bochi; la Classe Feminino:
Joana Lenzi e Patrícia Schmid; ,14
Anos Masculino: Augusto
Teixeira e Everaldo V. Jr.; 10 Anos
Masculino: Humberto Pacheco e

Luiz Tazzinaffo.
Os primeiros colocados no

ranking geral em cada categoria
são: Maximilian Schmid (1 ª Classe

,

Masculino), TeoMeyer (2ªClasse
Masculino), Daniel Bastos (3a
Classe Masculino), Luís Rusczak
(4ª Classe Masculino), .Luciano
MiÜoli (5a Classe M'1'culino),Everton Kraisch (6- Classe

Masculino}, Norli Martini

(Seniores), Everaldo V. Jr. (14 anos

masculino), Luan Barbosa (12
anos masculino), Henrique Lenzi
(10 anosmasculino) e Joana Lenzi
(1 ª Classe Feminino).

nhas: as duas equipes têm 12 jogos,
dez vitórias e duas derrotas, sempre
nos confrontos diretos.

A Faculdade Jangada!FME,
de Jaraguá do Sul, marcou 900

pontos e sofreu 512. Já o Bonja/
Joinvil�e leva vantagem nestes

núme!os: 986 pontos marcados e

502 sofridos. Estes números é que

fizeram com que [oinville levasse

os jogos finais para dentro de casa.

Vale lembrar que este time jara
guaense este 'ano ainda dispu ta os

Joguinhos Abertos (onde é o atual

campeão) e se prepara para os Jasco
As finalistas são as seguintes:

Ana, Carlinha, Denise, lamar,
[éssica, [osi, [oelrna, Maria Hélena,

- Marcella, Mayara, Roberta e �

Thayse.

Malwee já treina em Brusque
e elogia a estrutura da Arena

DANIELA BURGONOVO/O MUNICIPIO

Jogadores fizeram o primeiro treino ontem em Brusque

BRUSQUE!.JARAGUÁ DO SUL -

Ontem a Malwee fez o primeiro
treino na Arena Multiuso de
Brusque, local que fará os jogos da
semifinal e final da Liga Nacional.
.Os jogadores estiveram de manhã

para reconhecer a quadra e não

pouparam elogios à estrutura do
local, que Jõr- inaugurado
recentemente.À tarde a comissão

técnica passou um vídeo com. os

jogos do JOhnDeere, adversário das
semifinais. Ontem foram definidos
as datas e horários das partidas, mas
até o final desta edição ainda não
haviam sido divulgados.

O ala Xoxo foi um dos que
elogiou a estrutura do ginásio. ''A
quadra émuito boa. Para estes jogos
ela deve ficar em38x18 metros". O

jogador disse ainda que muitos

torcedores brusquenses estiveram

acompanhando o primeiro treino na
manhã de ontem. "Fomos muito

bem recepcionados. Estamos _nos
sentindo em casa", comentou Xoxo.

O time chegou na tarde de

segunda-feira e o primeiro
compromisso foi uma v}sita ao

prefeito da cidade. Ontem, eles
treinaram de manhã e assistiram

uma palestra no início da tarde. O
trabalho encerrou comos jogadores
assistindo a um tape com lances do

John Deere., Leco disse que o time
está pronto para ser campeão.

, "Hoje estamos com um único
objetivo: ser campeões da Liga
Futsal. Nossa campanha traz a

responsabilidade, mas ao mesmo

tempo nos traz também confiança,
,

além disso estamos treinando bem e

jogando bem, que é o mais

importante", disse ele.

'1

L,INHA DE FUNDOII---_
JUllMAR PIVATTO

Desrespeito da TV
o Correio do Povo recebeu algumas reclamações de leitores
sobre amudança de horário do jogo da Malwee no último sábado:
ATV,que tem os direitos de transmissão da Liga Nacional, resolveu
antecipar o jogo para manhã 12 horas antes da partida. Com isso,
muitos torcedores desavisados deram de cara com o qlnáslcvazlo.
Vale lembrar que o contrato com a SporTVvence neste ano e a

maior interessada em adqulriros direitos da competição é a Rede
TV!. Rumores apontam que a final pode acontecer em uma

segunda-feira para que somente um canal transmita a decisão.

q

Coroa Copa Clio
Como vem acontecendo em Não foi desta vez que o

todas as rodadas, o jaraguaense Kreis Jr.

Campeonato de Futebol Sete conquistou pódio. Na etapa
Sênior "Coroa Bom' de Bola" de domingo, em Vitória, ele
contínua registrando uma terminou apenas com o

boa média de gols. Veja os décimo lugar. Mesmo
resultados do fim de semana: largando na 12a colocação,
Karlache 10xl Amigos, ele conseguiu conquistar
Borracharia Senem 1 x3 A. duas posições. Como o

Mecânica ABF, Kiferro 4x2 Lu 'circuito tinha poucos
Modas/Atlético Enec, pontos de ultrapassagem, ,

v::<:.

Supermercado Lenzi/Zapella as posições do grid não se
�.

��
1 xl Beira 94, Floriani alteraram muito. Kreis Jr. ,

Equipamentos/Santo Antônio permanece na nona

3x2 AlferrilTS e Arsepum 5xO colocação, mas- agora com ,

Amizade Bola 8. 27 pontos:

Tiro Olímpico Ouró
A equipe jaraguaense de tiro A atleta paraolímpicà Adria
olímpico participou da Santos conquistou mais

quinta.etapa do uma medalha de ouro

Campeonato Catarinense de ontem. Ela venceu a prova
Carabina Livre, no último fim dos 200m rasos no Aberto
de semana em Brusque. Na Europeu de 'Atletismo
categoria carabina ar Paraolímpico, que está

comprimido, Jaraguá do Sul acontecendo em Espoo, na
ficou em segundo lugar e na Finlândia. Ela já havia
carabina deitado terminou vencido a mesma prova só :;
em terceiro. A próxima etapa que no Mundial
será no dia 3 de setembro Paraolímpico, também na

'

,-

em Blumenau, I ._.�, Finlândia. � <,,;:.

julimar@terra.com.br ,

\.Figueira reintegra Paulo Sérgio �
FLORIANÓPOLIS - Depois de

conversar ontem à tarde com o

Superintendente José Carlos

Lages e apresentar seu pedido de

desculpas pelo incidente que ,

promoveu com o ex-treinador do
Figueirense, Zé Mário, o lateral
direito Paulo Sérgio foi'

reintegrado ao grupo principal. O
jogador, que já atuou em 203

partidas vestindo a camisa do

Figueirense, estava fora do grupo'
principal desde o dia 11 do

.�

corrente e vai se apresentar ao :
técnico Adilson Batista esta �
tarde, no Centro de Formação e

'

Treinamento.
No treino de ontem, o meia

Bilu ficou na academia do estádio
Orlando Scarpelli trabalhando
com o professor Hudson
Coutinho e não acompanhou o

grupo que trabalhou com o

preparador físico Manoel dos
Santos, no Centro de Formação
e Treiname�to, do Cambirela.
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·21/S·
Cleison Geovani Drews
Antônio Elizeu Wust
Reno Karsten
Donilda Grutzmacher
Sidney Carlos Buchmann
Bruno Moretti
Rafael Gonçalves
Marcelo Alupp
Régia Fadul
Alex Gaedke Martins
Guisela Muller
José Carlos da Rosa

.
Joana Basegio

·23/S·
Alfredo Vinter

Felipe Baumgartel
Cláudio Marquardt
Kathia Ane Dalpiaz
'Ivo Pawlak
Norma Dalpiaz Pradi
Ivone Hafemann
Maria Lucia Correia
Juliana Hermes
Márcia Bona
Joao Paulo de Carvalho
Luis G. Q. Souza
Denise Basegio

.

Kauany P. B. Muller

·22/S·
Deise Daiana Weller
Rivaldo Bana
Moriize Hanemann

Virgilio Luís Klein
Durval Marcatto Júnior
Leandro Wosniack
Ademar Vieira
Aline dos Santos
Leandro S. Silva
Ermitã-Ramalho de Souza

·24/S·
Marisa S.Azevedo
Eduardo José
Pomianowski
Laura Antônio Schwarz
Pedro Ivo Richeter
Karen Kopp
Rubens Voigt
Márcio Fernando de
Souza
Ana Paula Olos Corrêa

·25/S·
DiegO Ehmke
Rovena Raboch Rubini
Marilia Grah
Flavio Murilo Vieira
Edemir Passold
Nerival Manoel Duarte
Ana Lennert Maas
Moacir Pradi
Daniela Engel
Silvia Helenz Manke

·26/S·
Elia Drews
Natali Francine Gehrke
Doraci Diel Becker
Eliane Paul
Luis Innella
Reimar Boder
Silvia Schneider
Luis Ricardo Hubner
Elisângela Cristina
Lorenzetti

.

Gelindo Pereira
Eder Luan Hackbarth
Ana Gilda Welter
Lucas Heinzen
Tarata Cristiné. K6pp
Regina John

·27/S·
Edinéia Menon

Lyra Gaulke
Marinaldo de Luca
Márcia Maas
Flavia Drews
Ivo Ristau
Marlete Pickler
Janete Candido
Hartwíq Krueger

o casal, Francis Cássio Marcarini e Daniela Engel,
ela comemora idade nova no dia 25 e hoje dia 24
eles completam 2 anos de namoro. Parabéns!

Aniversaria dia 25,
Francisco Pereira.
Parabéns dos filhos e

da esposa,

"Obrigada pela fantástica torcida no último dia 20, e por toda essa

força que vocês me deram! É um privilégio quando temos ao nosso

lado pessoas tão maravilhosas, que contaram comigo e me deram
todo o apoio! Um enorme obrigada por tudo!" Beatriz Fischer,
eleita" princesa da 17a Schützenfest e Rainhada Sociedade
Atiradores Diana - 2005

QUARTA-FEIRA, 24 de agosto de 2005

No último dia 15, Mykaella Mayra
Rosa completou 13 anos. Felicidades
da mãe Nena, dos avós e tios

Em pose, Camila de Lima que
aniversariou dia_ 19: Os familiares e os

amigos a parabenizam

Completou 18 anos no

dia 23, -Jullana Hermes.
Os pais, Marcos e Lori, e o

irmão Carlos desejam
felicidades

A Bela Luana Canal,
completou 15 anos

no último dia 17 e

junto com seus

familiares e amigos
. comemorou esta data

muito especial em
, . sua vida. Felicidades é

o que deseja a tia
"·1 •

, : Jane e família

O vô babão, Valfredo, que
completou idade nova dia
18. Felicidades da neta

Elyza, das filhas, Andréia,
Viviane e Vanessa e a esposa
Leoni

As primas
Adriana, Eliane

.e Marcia
Curtindo a noite

jaraguaense

Com .alegria e

satisfação, os
formandos do curso
de Administração
com Habilitação em

Recursos Humanos
(10 semestre/2005),
que se preparam para
as sonelidades de
formatura que
acontecerão neste final
de semana. Parabéns e

sucesso a todos

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

A Sogra
)4:00 - 16:00 - 17:50 - 19:40 - 21 :30

Quarteto Fantástico
14:30

Sr. e Sra. Smith
17:00 - 19:15 - 21 :30

,
,.
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