
I'

VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMOCKEL p005

�GUÁ D���_:?3��_�G�STO DE 2005

ullimed I ftl.·IJIJIIl-••�!J!I!�.

Unirned. Seu Plano, Sua Vida!
"..- .

l10 2200 i
I w\,/w.unimed.com.br i

��reço·da gasolina varia R$ 0,09 em Jaraguá
tle

CORREIO TV

Cléo Pires é eleita mulher mais

sexy do Brasil, segundo revista

• PÁGINA6

N° 5.211 I RS 1,25

mínima: 18°
AMANHÃ: • Quarta-fei ra

nublada com

mfnima: 19°. máxima:29° Máxima:24°
HOJE:

Variável, sem previsão
de chuva

• Terça-feira
de sol e nebulosidade
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I!uns postos de cidades vizinhas, como Blumenau, estão vendendo gasolina a R$ 1,88 o litro. Em Jaraguá o preço cobrado pode chegar a R$ 2,39. • PAGINA 5
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Odiretor-presidente da Weg, Décio da Silva, recebeu
ontem em São Paulo no hotel Grand Hyatt, o Prêmio'
�alor 1000 pelo. destaque nacional da empresa em

Mecânica. E�ta é a quarta vez consecutiva que a empresa

ll)araguá do Sul é agraciadapelo Jornal Econômico. A
-

�Iemiação engloba as companhias que se destacaram em

I) setores da economia em 2004. O evento teve a

presença do' ministro do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio, Luiz Fernando Furlan. A escolha das empresas
se dá através de pontuação, baseada em oito critérios
distintos. receita líquida e crescimento sustentável,
geração de valor, .margem da atividade, cobertura de
dívida, lucro da atividade, rentabilidade do patrimônio e

liquidez corrente. • PAGINA 4

e
.

CROMOART
c o M UNI C A ç Â 'o

�_'Wii

Tel. 47 370 7919 1 370 0816

,

E-mail: cromoart@cromoart.art.br
'"

'-
'

Cassuli Advogados Associados S/C
OAB / se 397/99

(47) 371-7511
Advocacia EII!pr�sarhll

COMÉRCIO

Vendas em baixa preocupam
lojistas de Jaraguá do Sul

Mesmo. com as promoções e descontos, as vendas.
continuam baixas no comércio central da cidade.
Alguns comerciantes dizem que a queda, em

comparação com o ano passado,chega a 30%.E durante
o fim de semana, mais de oito mil pessoas foram
aproveitar os preços baixos na Feir�' de Ponta de
Estoque no Parque de Eventos. • PAGINA 8

fORMAÇÃO
Seminário de Educação reúne

, ;

1.200 profissionais em Jaraguá
.
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REIVINDICAÇÃO

Empresários.cobram recursos

do governo federal para BR 280
• PAGINA 3
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OPINIÃO.

o efeito Palocci
Avaliado por lideranças

dos principais partidos polí
ticos com assento no Con
gresso Nacional e, por
empresários de peso- a elite

que o presidente Lula da Silva
acusa de querer derrubá-lo do
poder- o ministro da Fazenda,
Antonio Palocci, recebeu
solidariedade unânime ,sobre
defesa pessoal que fez no

domingo cbntra declarações
contidas em depoimento de
seu ex-assessor Rogério
Buratti, que o acusou de

" receber propinas de empresa

responsável pela coleta de lixo

quando prefeito da cidade

paulista de Ribeirão Preto, em
troca de favorecimentos em

licitações públicas. É provável
que não tenha convencido a

população não influente no

Palácio do Planalto, que há
mais de três meses anda zonza,
em estado de torpor, com
tanta corrupção já descoberta.

Mas, no mínimo, e ao'

menos por enquanto, produziu

e injetou o anestésico que, a

economia nacional necessi
tava, visto a reação positiva do
mercado diante de explícitas
manifes tações an teriores- e

recentes sobre o temor de
investidores de que toda a

lama produzida até agora em

depoimentos nas CPls possa
afetar irremediavelmente o

setor. A atitude do ministro

'Se na média Palocci
conseguiu manter a imagem
de homem do bem, reas
cendeu na

oposição e no próprio PT
dissidente opiniões sobre
recente manifestação do
presidente Lula da Silva
acerca de fatos até agora
apurados desnudando uma

rede de corrupção jamais

� Fala do ministro não afeta as

investigações em curso do governo
federal e do Congresso sobre a corrupção

não anula nenhuma

investigação em curso, seja
por ações do governo federal,
seja por- iniciativas do Con

gresso Nacional. Ao contrário,
a firmeza, ao menos aparente,
de suas declarações, induz a

concluir que se o homem forte
do governo Lula tem as mãos

limpas desde seu ingresso na
'

vida pública, mais do que
nunca é preciso ,investigar
tudo.

vista em estatais, com

envolvimento de setores da
iniciativa privada beneficiados
em licitações e contratos

milionários. O presidente- e

as opiniões são quase
unânimes- não teria dito o que
a nação, esperava ouvir dele
na semana passada. Até agora
preservado pelos homens de

confiança que o cercam e,

ainda, absolvido por boa parte
do eleitorado que nele

FRASES
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acreditou em 2002, o

presidente Lula foi pres
sionado a um novo pro
nunciamento a nação.

Pessoalmente, preferiria
continuar usando palanques
em cidades onde a infor
mação' ainda não tem a

velocidade dos grandes
centros urbanos e nem de
CPls se tem conhecimento.
Fica mais fácil convencer

pessoas que até então
nunca tinham visto uma

foto sua. Falar na "elite"

que estaria arquitetando
um impeachrnent , ou

sugerir um "jogo rasteiro"

para tirá-lo do poder como
discurso de auto-proteção
começa a incomodar alguns dos
que o cercam e em cujas mãos

também não hámáculas. Exceto
se tal compor-tamento embutir

estratégia de sobrevivência
pessoal. Os que o conhecem na

intimidade, porém, juram que
Lula não é um "companheiro"
afeito a deserções.

"Eu acho que a resposta do Palocci mostrou a segurança de uma pessoa inocente. ( ....). Eu
acho que o Palocci deu a resposta que o Brasil precisava ouvir':

� Do presidente Lula,no seu programa quinzenal de rádio,"Café com o Presidente.sobre a entrevista-defesa em ministro da Fazenda
nega ter recebido propina como prefeito de Ribeirão Preto (SP).

'

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

.'
PUERTO VAlIAS ICHILEJ/LUCIANO WEBER/CENTRAL DE NOTIcIAS

Mercado preocupado
,

com o "clima" no Natal

Florianópolis - Apesar de um certo

alívio no mercado financeiro ontem por
conta da estratégia utilizada peloministroI

d� Fazenda, Antonio Palocci, para
desanuviar a crise criadapelas denúncias'
de que havia um "propinoduto" em
RibeirãoPreto (SP) quando ele era prefeito
da cidade, analistas do mercado financeiro
ligados à Fiesc é outros inStituições
patronais demonstravam grande
preocupação neste início de semana com
a instabilidade provocada pelo noticiário

político. Estoques continuam altos,
negóci.os parados e contratações
suspensas elevam o clima de

pessimismo e prenunciam um Natal em

que, IilO mínimo, o consumidor terá muita
cautela antes de gastar o dinheiro porque
não sabe o que vem pela frente. Para
estes analistas, se os próximos três meses

continuarem com escândalos dia sim dia
não -: especialmente atingindo as

autoridades da área ecOnômica - o Papai
Noel deverá receber poucos pedidos e

isso é muito ruim para a indústria 'e o

comércio. E não há fórmulas para resolver
o problema: o único jeito é rezar.

Cidades irmãs
O fim de semana do governador Luiz,
Henrique no Chile foi de agenda cheia. Saiu
de Santiago de avião, percorreu mais de mil

quilômetros � chegou a Puerto Varas. Lá se

encontrou com o prefeito da cidade e também
com o prefeito Ramón Espinoza Sandoval,.
de Fruttilar. Sandoval recepcionou o governador
(foto) no hotel Cabana Del Lago, que fica às

margens dó maior lago do Chile.O governador
reforçou os laços de amizade que nasceram

em anos anteriores entre Fruttilar e Joinville.
Quando Luiz Henrique era prefeito da maior
cidade catarinense, iniciou contatos para selar a
co-irmandade entre os dois municípios.

Vempar�cá
O prefeito Ramón Sandoval estava com viagem
marcada para a Alemanha e por esta-razão a

conversa foi rápida. O governador convidou o

prefeito a estar presente em Florianópolis em ,

outubro, para o encontro da Organização
Latino-Americana de Governos lntermédios

I
Maiordomundo
o referendo do dia'23 de outubro sobre a

proibição ou não da comercialização de armas
de fogo e de munição será a maior consulta

popular informatizada do mundo. Segundo
informa a Agência Senado, o atual eleitorado
brasileiro é de 122.102.746 eleitores,
distribuídos em 5.564 municípios, sendo que
122.042.825 estão aptos para votar no

referendo.

Olhando para o céu
A Fundação Cacique Cobra Coral e ; agência d�
meteorologiaTunikito Meteorology Atmosphere
and Ocena Ltda., da médium A,delaide
Scrittori, acabam de fechar parceria com o

governo municipal de São Paulo. O objeto do
contrato é o' fornecimento de informações
prévias em casos de calamidade, tais como

"

inundações, secas, geadas, vendaval, tornado,
granizo ou qualquer outra adversidade climática.

SCjáusou
Nos anos 80 o Governo de Santa Catarina (na
primeira administração Esperidião Amin)
manteve o mesmo contrato com a instituição,
que fica em Guarulhos, logo depois que o Estado
foi arrasado por duas enchentes (em 83 e 84). A
Fundação não cobra pelo serviço: apenas exige
que o Estado cumpra algumas exigências no
que se refere à preservação do meio 'ambiente.
Com as "surpresas" que o clima tem feito em

Santa Catarina nos últimos anos (ciclone, seca e

um verão interminável este ano) não custava

nada reativa r este contrato.
fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Iniciativa com �cabativa' ,
assimdá certo

Atuahnente, todos os setores têm-se retraídocomo conseqüênciadalXltr '

econômiça do governo. Independente de qualquer crise que venhamos a
l!ca

I " telcomo a atua em que nos encontramos, e Importante que se busqI
�-

incansave mente- ações pró-ativas, realizadoras e transformadoras que' .

dinamizar a evolução dasociedade e fomentara desenvolvimentodase� IUma ação que está conquistando bons resultados é o associativismo ,:It
garante o desenvolvimento socioeconômico dosmunicípios com vistap!� I 11111
futuro. E por que? Porque fortalece e estrutura todos os setores, seja rural: lomlindustrial, comercial, serviços e institucional. O mercado, extremament' �I�
competitivo, está exigindo umamaior integração em todos os elementos�, ,�I
cadeiaprodutiva.O importante é ir em busca de oportunidades que Priorizem'

,

a coletividade acima de interesses individuais.
Infelizmente,muitos bons projetos fracassampornão haver'sinergiaentre

a comunidade e os poderes; há que ocorrerquebra de paradigmaonde hámuita
inicia�vaepouca "acabatíva.Ou seja, bonsprojetos iniciarne nãosãofinalizach
ou sãomal executados pela ausência desta já citada sinergia. Deve-se acreditar
que os projetos são mais impor�antes que o IOP (INVEJA/ÓDIO!
PESSIMISMOE,OUPERSEGUIÇAO) praticados,muitas vezes,pelas�
neles envolvidas. Pensarpequeno epensargrandedáomesmo trabalho, lXlrtanto
que saibamos pensar sempregrande,lutandopelomelhore unidosem'objetiv�
claros e concisos.

Como se observa, as expectativas estão centradas na influência do
associativismo nas atividades. Certamente o envolvimento de lideranças e

comunidade arravés do comprometimento para efetivação de ações que visem
obemcoletivo será sempre ummarco de conquista para gerações futuras

Orlando Satler, Presidente da Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim

Os presidentes das Associações Comerciais e Industriais escrevem

sempre às terças nesta coluna

Educar O Educador
. De um professor espera-se, emprimeiro lugar, que seja competentena sua

especialidade, que conheça amatéria, que esteja atualizado. Em segundolug;n;
que saiba comunicar-se comos seus alunos, motivá-los, explicar o conteúdo,
mantero grupo atento, entrosado, cooperativo, produtivo. Militossesatisfuzem
em ser competente no conteúdo de ensino, em dominar determinada áreade
conhecimento eemaprimorar-se nas técnicas de comunicação desse conteúch
São os professores bem preparados, que prestam um serviço importante
socialmente em troca de uma remuneração; emgeral,mais baixa do que alta
Mas este não é o professor de que estamos falando. INa educação, precisamos de pessoas que sejam competentes em

determinadas áreas de conhecimento, em comunicar esse conteúdo aos seus

alunos,mas tambémquesaibam interagirde formamais rica, profunda, vivencia\
facilitando a compreensão e aprática de formas autê�ticas de viver, de sentiJ;de
aprender, de comunicar-se.

Na educação escolar precisamos de parceiros.Agrandeza da infünnática
encontra-se no imenso campo que abre à cooperação: É uma porta para a

amizade, paraacriaçãode atividades cooperativas: Nos projetos de aprendizagem
o professordeverádesestabilizar, desafiaroaluno aponto'de procurar as r�ta5 ,

aos questionamentos que se faz.Operar sobre os conteúdos, fazendo cornque
oaluno aprenda, compreenda omundo, construa e desenvolvao seu potencial.

O professor deverá ser o facilitador, desafiàdor, mediador e articuladot
Professor e aluno, aluno e aluno, aprendizes; interagindo, cooperando e

colaborando em busca da soluçãodo problema. É importante lembrannosque
estamos num outro modo de aprender e viver, que está se tranSformando
rapidamente. ,

.

O contato com educadores entusiasmados atrai, contagia, estimula, C6, ,

torna próximos damaior parte dos alunos.Mesmo que não concordemos com
todas as suas idéias, os respeitamos. As primeiras reações que o bom professor
e educador despertam rio aluno são a confiança, a admiração e o en�siasmo,
Isso facilita enormemente o processo de "ensino-aprendizagem'.

As mudanças na educação dependem também de termos diretores e

especiaIistasmaisaberros,queentendamtodasasdimensõesqueestãoenvolvidas,
no processo pedagógico, que apóiem os professores inovadores, contribuindo,
para que haja um ambiente demaior inovação, intercâmbio e comuIÚcaçãO,

Alunos curiosos,motivados, também facilitamenormemente o processo,
estimulamasmelhores qualidadesdo proíessot; tornam-se interlocutores lúcidC!
e parceiros de caminhadado professor - educador.

dEmbora saibamos das qualidades que umbom professor deve ter, um C6

pontos críticosmais discutidosul�ente a respeito dos sistemas educacio!1lll5
é a formaçãodoproíessorAnecessidade e aurgênciade investirqua!itlltivamenle
nesse processo tomam-se cada vezmais evidentes diante do atual estado

e I:njj
precariedade existente no sistema de ensino. �JI

Umadastarefasmaisurgenteséeducaroeducadorparaumanovarela� !dI
no processo de ensinar e aprender, mais aberta, participativa, respeitosa �I
ritmo da cada aluno, das habilidades específicas de cada um. h�

O educador autêntico é humilde' e confiante. Mostra o que sabe e, ao

\lá
mesmo tempo está atento ao que não sabe, ao novo. Mostra para o aluno a

'�ó
complexidade do aprender, a sua ignorância, suas dificuldades. Ens:
aprendendo a relativizar, a valorizaradiferença, a aceitaro provisório.AP:f(lIS �'I

é passar da incerteza a uma certezaprovisória que dá lugar a novas de:co \ii

e a novas sínteses. �I
,

'

" pela i�
Léo da Silva, Mestrando em Educação Científica e Tecnologlca :r(1
UFSC e Supervisor do Ensino Superior �t

12 fonte �Os textos para esta coluna devem ter de;35 a 45 linhas, de corpo d� fazei
Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dlrerto

oas
�

os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem
com i:�

correções ortográficas e gramaticais necessár!as.
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� N'em aí
Moradores das Vilas Carolina, Freitas e

Bruhmuller, às margens da SC-413, em
Guaramirim, que fecharam a rodovia no

domingo pela manhã em protesto
contra reivindicações antigas nunca

. atendidas- e, por causa disso, pessoas,
continuam morrendo por ali vítimas de
acidentes-ficaram falando sozinhos.
Ausência total das ditas autoridades

competentes, mesmo que convidadas.
Por certo" tinham compromissos mais

importantes que não fosse ouvira choro
de famílias já atlnqidas por tragédias
naquele trecho.

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

, previstol, 'dia anunciada, o incêndio que
Ilge

rniu metade domercado público
�níU I' 'dflorianópo IS na semana passa a

I�eria ter si�O.evitado. Construído
1829, ° prédio transformou-se ao

lijtica dos anos em que passou a ser
ngO , •

di 'f' datei ado pelo comercio rversi rca o,
lU up d

..

d I!i:: depósito e matertars e a ta

"'J
m
bustão, sem contar a precária rede

tesas
..;;Iica, por várias vezes bombeiros

lque
I taram,

mas a tal fiscalização
ara0 1 er .

E J
'

dPetente nunca agiu. m aragua o
�:, -' d'

Ilhá situaçoes assim ampara as por
ente! U

did I d ibli
lSeIa I I!arás conce I os pe o po er pu ICO.

� C:orre�o
Está certo o prefeito Moacir Bertoldi

(PL) em suspender entrevistas coletivas'
sema�ais, como foi sugerido a ele já
no ano passado. A Prefeitura ainda não

tem a dinamicidade imaginada para, a

cada sete dias, produzir notícias novas

sobre projetos e ações que muitas
vezes não dependem de si própria. Não
é, nunca foi e não deve ser uma fábrica'
de notícias. Jornais. rádios e tevê
devem ser competentes o bastante
para buscar outras informações que não
só atos ou obras do poder público. Isso
cabe ao Boletim Oficial do Município.

� Transporte
Nos dois governos do ex-petista Décio
Limá, usuários do transporte coletivo
urbano de Blumenau tinham um do

mingoaomêscom passagem grátis.João
Paulo Kleinübing (PFL) assumiu e fixou

R$ 1,00 aos domingos contra os R$ 1,85
dos outros dias. Acabou com a bagunça
em ônibus superlotados e nas áreas dos
terminais. A gratuidade era apenas ape
Io de marketing político e hoje ninguém
reclama.Talvez se possa pensar nisso (pre
ço único aos domingos) quando o proje
to dos terminais integrados de Jaraguá
do Sul sair do papel.

'
.

.

� Ratos
Sobre nota publicada na coluna sábado,
a vigilância sanitária da prefeitura de
Jaraquá do Sul corrige: quem responde'
pelo combate à proliferação de ratos é o

setor de vigilância epidemiológica. Dito
isso, fica mantido o publicado,·é uma

'realidade impossível de se esconder.
Talvez fosse o caso de os dois setores

trabalharem em paralelo, orientando a

população insistentemente sobre como

agir, incluídos os estabelecimentos
comerciais. Até porque, neste caso, e aí

sim, o proprietário leva multa salgada.
Da vlqiláncia sanitária.

rg
[,ii.) ,

'ip

.
. (O

,

Projeto do PPA é aprovado por �
.

.

I JLl

unanimidade na Câmara ::'[

::)1

REUNIÃO COM DEPUTADOS:ntre

luita
acb
Jiiar
110/
!Gal

ll1to

ivell

mpresários buscam garantir
a 'recuperação da BR-280

(

)ARAGUÁ DO SUL - o projeto
de lei do Executivo que trata do
PPA (Plano Plurianual) para o

quadriênio 2006-2009 foi

aprovado em segunda votação
na última quinta-feita. A
Câmara de Vereadores aprovou
oito das 15 emendas apresen
tadas' pela bancada do PT. As
emendas' alteram a gestão
po lít ica de 'tecnologia de

informática, assistência social, a
.

gestão da política dos conselhos,
'programa escola cidadã,
programa vigilância à saúde do
trabalhador, gestão da política de

turismo, programa, guarda
municipal e programa desen
volve empresa. De acordo com o

líder -d o governo e vice

presidente da comissão de

Legislação, Justiça e Redação
Final, vereador Ruy Lessmann

(PDT), das 15 emendas apre

sentadas, sete não foram

aprovadas na' comissão porque.;q
inv.iab il izar iam técnica e

.n

.

financeiramente os programas do )rI

PPA.O projeto e as oito emendasip
foram aprovadas por una-oq
nímídade com nove votos. :q

O PPA é resultado de um rn

planejamento que define os
,3

macro objetivos e as diretrizes 81
que nortearão a administração
nos próximos quatro anos. Tem

'por base o plano :de -governo
(fI

divulgado no período de \

campanha eleitoral e também-l
ás propostas apresentadas pela i
c'om u n i d ad e em duas'j'audiências públicas, realizadas
pelo prefeito Moacir Bertoldi

I'(PL) em março. No PPA se

Iplaneja qu a tr o anos e se

executa três, já que n ot I
primeiro ano de governo a_j
administração sempre exe-.�

curará as ações deix�das pelo
antecessor.

I do
ase

sem

\:�IINATOMASELLI

Pressão é pa ra

em (Iuir mais recursos

�Orçamento Gera

iUni�o de 2006

jARAGUÁ DO SUL - Com a

dade doprazo para conclusão

!Orçamento Geral da União
para2006, nopróximo dia31,
árias voltam a cobrar mais
dogovemo federalpara aBR-.

1,wll5iderada uma das prioridades
ieadeinfraestruturapara a região.
�ramgarantir a continuidade
oorasde recuperação da rodovia,m.

,1wmeçaram no mês passado, e
'm o início dão projeto de

cação. O assunto foi discutid�
em reuniãoentre o relatorgeral

Orçamento para 2006, deputado
CarlitoMerss (PT), deputado

ta ,�eral Paulo Bauer (PSDB),
. lado estadual Díonei da Silva

m:

as �1. coordenador do Dnit

le' _ento Nacional de Infra
u.' UmJtura de Transportes em Santa
IL 'lanna), João José dos Santos,

etárioestadual de Infraestrutura,
e ,ilnoMariani, e opresidentedaAcijs
o, ,�iaçãoComercial e Industrialde
s

�!J,�á do Sul), Paulo Obenaus. À
�omesmoencontro foi realizado

r QGuaramirim.
.

I. emmaio, prefeitos eempresários
1re�ão já haviam apresentado
�demelhorias para aBR-280

5, �aeputados e aoDnit.Nomesmo
l' l!;, o Ministério dos Transportes

llIi:iou repassedeR$ 10milhões.O

, .

Carlito Merss João José dos Santos e' Dionei da Silva: buscando atender os pedidos da região O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, "

desernbarqador.Jorqe Mussi, enviou ofício ao presidente
da Câmara de V�readore\s, Ronaldo Raulino, informando
que será instalada no municí:pio a 3a Varal Cível/com
competência cumulativa com a la e a 2a Varas.Clveis e·

privativa para matéria' de registros públicos': A '�b
solenidade de instalação está. prevista para o dia 2'3 de

�G
janeiro de 2006, às 17 horas.
No Estado, 24 comarcas terão novas varas, conforme

,'-i

,estabelece a portaria numero 289/2005, publicada no Diário n

da Justiça de Santa Catarina, no último dia 17 de julho. Foram ;:.

realizadas visitas nas comarcas para estudar a viabilidade da !)
instalação das novas varas e levantamento completo :i
considerando as-prioridades de caráter técnico. No início ;)
do ano, foi aprovada no plenário da Câmara à moção de.

q
apelo do presidente Ronaldo Haulino (PL) pedindo a

"

instalação urgente de duas novas varas na comarca de 'I

Jaraguá do Sul.

trecho entre o trevo. da BR-I0l e

Jaraguá do Sul foi contemplado com
R$ ·2 milhões. Parte das melhorias
solicitadas estão em andamento e

outras aindanão começaram, segundo
opresidentedaAcijs. "Percebemosque
os recursos são escassos diante do que
é necessário",' disse. Dos pedidos
'encaminhados, Obenaus cita

revestimentos na pista de rolamentos
e tambémumprojeto de recuperação
daPonte doPortal, que faz limite entre
Jaraguá do Sul com Guaramirim. A

previsão é de que as obras comecem
emquatro meses.

Masobras de ascostamentoe áreas
de escape entreJaraguá do Sul. e a

serra de Corupá; iluminação e

sinalização do trevo com aBR-lO1; e
melhoríasnoacessodaâêêàbk-Iõl (
sentido sul)

.

ainda não começaram.

'Agora nós buscamos entendimento
no sentido de dar continuidade,
através das verbas dei Orçamento,
para fazer os serviços emergenciais,
que são obras em áreas de risco",
informouObenaus.O presidente da .

Acijs disse que, no estágio atual, as
melhorias na rodovia quase não são

percebidas pelos usuários, mas espera/

agilidade do poder público na

conclusão das obras e no repasse de
recursos. "Percebemos aboa intenção
doDnit, mas a sociedade cobra para

que as verbas para a BR-280 sejam
contempladas no Orçamento do

próximo ano", completou.
Aproveitando' a presença do

secretário estadual de Infraestrutura,
MauroMariani, o presidente daAcijs
também cobrou agilidade nos prazos
de entrega da Rodovia do Arroz.
"Fizemos uma solicitação para que a

rodovia tenha continuidade até o

Distrito Industrial deJoinville", disse,
lembrando .que no projeto atual
termina no Bairro Vila Nova.
Obenaus cobrou ainda a conclusão
das obras da BR-474 e a construção
de umviaduto na intercessão daSe-
413 com aBR-280.

arlito quer incluir BR no Orçamento para pOUPaI: as emendas Lula fica satisfeito com Palocci
.

..,
'"

declarou aoMinistéri� Público (MP) p
que Palocci recebia, R$ 50mil poso
mês da 'empreiteira Leãoôd.eâo.i,
prestadora de serviço de coleta de.,
lixo, quando era prefeito da cidade..)
Palocci negou no domingo todas a;�
acusações e afirmou que continua'

.

no governo porque assim decidiu Q::
presidente Lula, que não aceitou o' I
afastamento doministro .

r.� relator do Orçamento da

G�opara 2ü06, deputado federal,ul'toMerss (PT), disse que vai::duiros pedidos de conclusão de ,

�Ih .

lonas na BR-280 na proposta
'.
MlIlIstério dos Transportes, que
��entregue no próximo dia 31.
.

Olternos dez dias e, inclusive,
<�aP'

.

'

roxlma semana, o que eu

IiJfaze' .

D
�B

r e p:ocurar junto ao nit,
" raSUla, incluir algumas coisas
:.tseriarn importantes, para não
,Itcisa· d.

. r queimar recursos e

�endas dos parlamentares". Ele
,�

�
.no entanto, queo fato de ser

,

lor não implicará benefício para'It·,,.!laoem detrimento de outras
'llõesou Estados'. "Não dá para

.

ria rodovia se resumiram. a

"operações tapa-buraco". "E isso, de
uma certa forma, traz problemas,
porque em alguns trechos tem que
se refazer tudo- Mas vamos

procurar trazer recursos, nos limites

que a gente tem lã (em Brasília),
até porque vou sofrer pressão do

país todo porque a situação deas
'estradas é terrível em qualquer
lugar", completou.

O coordenador do Dnit, João
José dos Santos, disse que os R$ 4
milhões que estão sendo
aplicados na recuperação da

rodovia, entre São Francisco do
Sul e Jaraghlá do Sul, somados
aos R$ 5 milhões que pqderão ser

priorizar, mas como a gente
conhece os problemas, vamos poder
incluirmuita coisa no Orçamento",
completou. .

O deputado lembrou da
necessidade de investimentos �a
rodovia, que, segundo ele, recebeu

,

a "última grande manutenção no
governo Sarney". "Parte dos

problemas que temos hoje é de

manutenção durante os últimos 20
anos. Nós temos um trecho, por
exemplo, na BR-280 entre

Canoinhas e Mafra, que.a estrada
está sendo refeita totalmente",
informou.

Segundo Merss, isto ocorreu

porque nos últimos anos as obras

incluídos lia Orçamento 'da
União' de 2006 vai permitir
recuperar toda a rodovia". Por
outro lado, o coordenador disse
que a questão das travessias

urbanas é o principal problema
enfrentado pelo Dnit em todo o

Estado. Segundo ele, os

municípios cresceram demais e se

aproximaram ou englobaram as

rodovias, por isso o investimento
do governÇl federal na recuperação
das estradas até que se encontre

"a melhor forma de fazer a
duplicação '(da 280)". "Enquanto
isso, nossa obrigação é restaurar a

rodovia e isso nós estamos

fazendo", completou João. "

BRASÍLIA - O presidente Luiz
Inácio Lul� da Silva disse ontem que
ficou satisfeito com a entrevista

coletiva concedida peloministro da
Fazenda, Antonio Palocci, para
responder denúncias feitas pelo ex
assessor Rogério Buratti d'� que

participou de um esquema de
.

corrupção na prefeitura de Ribeirão
. Preto para favorecer o PT. B�ratti

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PA DRAMA

CORREIO ECONÔMICO I

Sofisticada
Há casos de fraudes
sofisticadas. A empresa
chega a fazer empréstimos
de ACCs (Adiantamento de
Contrato de Câmbio) para
exportar, mas não envia
um produto sequer para o

exterior.5ó que o dinheiro
!

ís e.dentra no pais e, essa

forma, a empresa
conseque "Iav�r" recursos
remetidos para fora de

.

forma ilegal.

Devassa nasexportações
A Receita Federal prepara uma devassa nas exportações brasileiras

.

para identificar operações fraudulentas quê permitem às empresas
obter bilhões de reais em créditos fiscais e economizar no pagamento
de impostos. A ação começa por São Paulo é deve se estender para
todo o país. Para realizaressa operação, fiscais da equipe de inteligência
da Receita vão cruzar as informações de pedidos de créditos. fiscais
dos exportadores com as notas de exportações das empresas. A

fiscalizaçãp vai guiar-se pelo valor dos pedidos de créditos fiscais. Isso
significa que a Receita está de olho nos grandes exportadores
brasileiros, já que são eles os que pleiteiam os maiores créditos. Em
São Paulo, os fiscos estadual e federal vão cobrar cerca de RS 2 bilhões
de um grupo de empresas que teria obtido vantagens fiscais com a

exportaçãofictjcia de óleo efarelo de soja.Pormeio de notasclonadas;
a exportação só ocorria no papel. Três empresas já procuraram a

Fazenda paulista para devolver créditos indevidos antes da autuação.

Notas clonadas
Investigações dos
ministérios públicos de São
Paulo e de Mato Grosso e

de fiscais da Receita e da
Fazenda indicam que o

esquema de exportação
fictícia, como o

I

identificado com os

derivados de soja, já
ocorreu em pelo menos

outros quatro setores: _

couro, bebidas, palha de

aço e açúcar.

Megasena
concurso: 692
11 - 18 - 33
57 - 58 - 60

Com.o
As fraudes nas exportações
acontecem porque os

produtos vendidos no

mercado externo são isentos
de impostos federais, como
PIS, Cofins e IPI, e estadual,
como ICMS. Ouando a

empresa comprova que
adquiriu insumos 'para
produzir para exportar, tem
direito a créditos fiscais.Além
da clonagem de notas, há
casos de empresas que

�
embarcam mercadorias em

navios durante o dia e as

'desembarcam à noite.

Dilema
A Receita vive um dilema: ao
mesmo tempo em que quer
fechar o cerco sobre os

contribuintes que lesam o

fisco por meio de

exportações fictícias para
obter vantagens fiscais, não
quer inibir as vendas para o

. exterior, consideradas o

motor da economia.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

Quina
concurso: 1488

i 1 - 13 - 28

30 - 54

Lotomania Loteria Federal
concurso: �46

07 - 12 - 18 - 24 - 34 - 35 - 37 � 44

45-4647-57-58-68-83-84
85 -' 89 - 94 - 00

concurso: 03962
1° Premio: 21.087
2° Premio: 70.125
3° Premio: 04.904
4° Premio: 06.589

5° Premio: 26.714

Empresários participam de
Seminário da Qualidade
.}ARAGUÁ DO SUL

Acontece em Jaraguá do Sul no

próximo dia30 de agosto c III

Seminário da Qualidade, que

busca dar oportunidade aos

associados da ACUS-APEVI e
a demais interessados conhecer

processos para a melhoria da

g
é

s tão , aumento da

competitividade e-conseqüente
desempenho no mercado. O
evento é uma iniciativa do
Núcleo' da Qualidade e será

realizado no Cejas - Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.
O seminário tem abertura às

18h30min, seguindo mesa

redonda com as presenças dos

empresários Eduardo Horn,"
diretor da'Menegotti Indústria
Metalúrgica; Ricardo Dõhler,
diretor da Dô hl e r S/A; e

Roberto Zardo, diretor de

Qualidade da Natura; como

moderador, Már io Motta,
apresentador do Jornal do

Almoço da RBS TV.

Após a mesa-redonda, o

Grupo Teatral Indumak

apresenta às 20h45�in a peça
"Ofupor - essa fábrica é do

vapor"; às 21 horas, a palestra
show "Menos pode ser mais",
com Dalmir SaneAnna; às 22

horas, acontece o encer

ramento, com Diogo Ferreira,
coordenador do Núcleo da

Qualidade. A programação
termina cam' coquetel, às

22hl0min. Inscrições e

informações com o consultor.
Alberto Zení, pelo telefone (47)
275-7019 ou pelo e-mail

alperto@acijs.com.br.

� OPrêmioé
concedido pelo Jornal

'Valor Econômico às

empresas de destaque

JARAGUÁOOSUI./SÁOPAULO�A
Weg recebeu ontem, emSãoPaulo, (i)
Prêmio Valor 1000 pelo destaque
nacionalemMecânica. Esta é aquarta
vez consecutiva que a empresa de

Jaraguá do Sul é agraciada pelo Jornal
Econômico.A premiação englobá as

companhias que se destacaramem 27
setoresdaeconomiaem2004.Odiretor

presidente daempresa,Décio daSilva,
foi a São Paulo com um grupo de
funcionários. Todos se mostraram

satisfeitos com o reconhecimento.
Publicado pelo Jornal Valor
Econômico, umdosmaiores jornais de
economiaenegóciosdopaís, oAnuário
Valor 1000 elege as empresas com

melhor desempenho na área de
atividade e aponta. as mil maiores

companhias por receita líquida. O
evento teve apresença doministro do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio, Luiz Fernando Furlan. A
escolha das empresas se dá através de

.

pontuação, baseada em oito critérios

distintos: receita líquida e crescimento
sustentável, geração de valor;margem
daatividade, cobertura dedívida, lucro
.da atividade, rentabilidade do

patrimônio e liquidez corrente. A

TERÇA-FEIRA, 23 de agosto de 2005

RECONHECIMENTO

toda a história do prêmio.
A seleção foi feita por meio de

questionários enviados a um grupo
de colaboradores de cada

empresa, selecionado aleato
riamente pelaGreat Place toWork
Institute, dos Estados Unidos, que
desenvolveu a metodologia e

aplica a pesquisa em mais de 25

países, Na pesquisa são abordados
temas relacionados ao ambiente

\ de trabalho, satisfação dos

Palocci negou. que tenha
recebido mesada de empresas de
lixo quando ocupava O cargo de

prefeito de Ribeirão Preto (SP)
e afirmou que o. presidente Luiz
Inácio Lula da Silva decidiu

.

mantê-lo no cargo, descartando
mudanças na p ol ít ic a
econômica.O ministro sinalizou
que não haverá guinadas
populistas ria política econômica,
o que agradou os empresários e

o mercado financeiro.
A entrevista foi motivada pelo

. depoimento do advogado e ex

assessor Rogério Buratti, que ha
última sexta-feira havia afirmado
ao Ministério Público paulista
que Palocci. recebia, entre os

�nos de 2001 e 2002, R$ 50 mil

por mês para favorecer empresas
de lixa em licitações.A iniciativa
do ministro, de dar uma'

explicação à população, foi bem
recebida também no exterior. O .

Weg recebe0 PrêmioValor 1000U
I

como destaque em Mecânica �

a1
o diretor-presidente da Weg foi acompan�ado de funcionários e parceiros da empresa OCOí

somatória dos pontos avalia o um impacto bastante positivo na c�ntínentes, a Weg corre atrás� :desempenho das empresas durante o economia da cidade. Mesmo que. meta de ser a maior fabricante d,
I 0j

ano anterior. parte dessa renda extra não seja gasta motores elétricos industriais até 2001, �A empresa -Commais de 13 .500 a curto prazo no comércio local, por Para isso, algunsprojetos de amplialãl .

,

funcionários, AWeg é uma genuína 'exemplo, amédio prazo issoocorrerá das fábricas, incluindo Jaraguá do . �
empresa multinacional brasileira, já que boa parte dos beneficíadosque Sul, estão sendo executados e, rJpreocupada também e, de modo não dependem disso para a quitação também a abertura de mercad� d. 'II!especial, com o bem estar de seu, de compromissos mensais, embora novos como a China e a India,A

Iquandode colaboradores.Nasemana muitos tenham neste dinheiro uma empresa exporta desde a décadad,
passada, por exemplo, antecipou a saída para dívidas contraídas no ano, 70 e responde por 80% dó mercado
primeira de duas parcelas referentes devem aplicar em poupança para brasileiro de motores elétricos, cuja !lIá
ao programa de participação de lucros investimentos em futuro próximo. produção em 2004 alcançou a marca di
implantado desde 1991. Forammais ' Nos últimos cinco anos (2000 a de 10,423 milhões de unidades.
deR$ 20 milhões acrescidos aos junho de 2005) o programá de Aindano ano passado o faturamento
salários. Atémarço de 2006, cada um participação de lucros já destinouR$ em vendas ultrapassou a casa dosRl

Ia,
dos funcionários deverá receber em 190.520.731,00 aos funcionários das 2,5 bilhões com exportações deUS)
média 3,5 salários extras, causando empresas Weg. Presente nos cinco 359,8milhões.

colaboradores, comunicação
interna, ética, entre outros

aspectos.
A relação completà, com as

avaliações individuais e a relação
das 10melhores para trabalhar será
divulgada noGuia Exame-Você SI
A em setembro. Abaixo veja
algumas das empresas de Santa
Catarina erri destaque noranking
Grandes&Líderes e 'que vão

receber homenagens no dta·24/08:
.

. I

risco-país -que mede a confiança
dos estrangeiros no Brasil- tinha
queda de 2,86% no final do dia,
para' 407 pontos básicos.

Apesar da trégua de ontem,
Paiva disse que é difícilprever
qual vai ser a tendência dos
mercados nos próximos dias. De
acordá com ele, o câmbio e a

Bovespa deverão continuar

.voláteis, com os investidqres
atentos aos. desdobramentos
políticos."A gente sabe como

começou [a crise política] � não
sabe como vai terminar. Quando
parece que a situação está se

. acalmando surge uma nova

surpresa. O mercado vive de

expectativas", afirmou.
RECUPERAÇÃO - Das 55

, '

ações que fazem parte do

Ibovespa -principal índice da
Bolsa paulista- apenas duas
tiveram baixas' ontem, mas

moderadas: a ordinária do Banco

Marisol eWeg estão entre as 150 melhores empresas para trabalhar

xa,
!cõ
;ur

Dólar cai e Bovespa sobe após explicações do ministro Palocci O[

do Brasil (-0,95%) e preferenci� .

"B" da Aracruz (_0,68%).Entr1 (lU

as altas, destacaram-se os papéi;
preferenciais da Ipíranga
Petróleo e da Tele Leste Celular,
que subiram 7,71% e 7,66%,
respectivamente.

• Para a maioria dos

empresários, Palocci
transmitiu segurança
durante o

pronunciamento feito no

domingo:

• Ontem, a moeda norte'

americana teve queda de

2,6'5% e encerrou o dia
valendo R$2,38, A bolsa
de Valores fechou em
alta de 2,3J %.

DA REDAÇÁO - Onze em

presas de Santa Catarina estão
entre as 150 melhores para
trabalhar no país. A informação
consta da pesquisa doGuia Exame'
,- Você S/A, divulgada ontem no

site da revista Exame. São Paulo
lidera o ranking, com 83 empresas.
No total 488 empresas, que
totalizam 196 mil colaboradores,
se candidataram. O índice de 3,25
empresas por vaga foi o maior em

DA REDAÇÁO As

explicações do ministr� Antonio
Palocci (Fazenda) repercutiram
bem no' mercado financeiro
ontem e fizeram o dólar fechar
com a maior queda desde i003.
A moeda norte-americana caiu

2,65% e encerrou os negócios
valendo R$ 2,385.Com a queda,
o dólar devolveu quase toda a

alta registrada na última sexta

feira, quando subiu 2,94% �

maior valorização desde 31 de
maio de 2004- e fechou a R$
2,45.A Bolsa de Valores de São
Paulo também operou durante
todo o dia positivá e fechou com

ganhos de 2,31%.
Mário Paiva, da. corretora

Liquidez; avalia que a entrevista

dada ontem pelo ministro Palocci
foi "clara e mostrou firmeza", o
que tranqüilizou os mercados.

Domingo, em entrevista de mais
de duas horas, em Brasília,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



trl1 Blumen�u,
1105 vendem a R$
,Aqui, o preço

�a a RS 2,39

ARAGUÁ 00 SUL - A pesquisa
feita pelo Procon junto aos

[Kl!toS de combustíveis do

'cípio constatou que a atual
. depreçosdo litro dagasolina
�nasR$0,09.Oposto como
preço da cidade é oKm 7, na
do Rio Cerro, que comer-

ocombustível aR$ 2,30olitro,
to o mais caro é o Posto

nobairroÁguaVerde, que
a�asolina a R$ 2,39 o litro.

ocoordenadordoProcon,Juliàno
observa que a pouca diferença

ás lia lmares se deve, emparte, ao fato
td., l'JgUádo Sul ter três redes que
eCOI,

tramcercade60%dospostos,
lialàl e&ia variação já foimaior. Em ,

á 00 'oeste ano a gasolina chegou a

se, mdidaaR$ 2,44", diz. Segundo
rad� lllcidade vizinha de Blumenau,
ia. A

postos estão vendendo o

Hao, ovei a R$ 1,88 o litro. '�
. dosproprietários de postosem
,

é que, as distribuidoras têm
uam diferenciados nas regiões.Aqui
ades, ilbde, agasolinajáchegaaoposto
lent� do R$ 2,03 o litro", informa
i)!Rj

ra, "Em Blumenau está
U� d ' d' ntecen o unia guerra e

jARAGUÁ DO SUL- Ainda
m remuneração não

díicada, pelo menos 200
�Ide trabalho temporário já
rio abertas para a 17ª
�ützenfest, entre os dias 6 e

�eolltubro, 'para os setores de
la, entrega de chope (nos
leões das cervejarias),

limpeza. A

ntlatação de caixas e

naentes está sendo feita pela
�Ioyer, empresa de recursos

r. manos que funciona nas

�l â�asinstalações da Telesc, em.

UI
inte ao Bradesco, na rua

llechal Floriano Peixoto.
ciru uttosfuncionários deverão ser

ltrl (lutados para as áreas de
\éi; �Iança e limpeza, serviços
lua reeilizados através de editais

11:1, kitação' do tipo menor preço
'%, n�uzidos pela organização do

;ntO',Além disso, cerca ,de 220
untanos de clubes filiados a

!Iociação de Clubes e

�iedades de Tiro do Vale do
,

u deverão prestar serviços
�ante a festa, que também
lolve as polícias Civil eMilitar
'áreas interna e extemados
l]hões. '

'

,

'I�s funções de caixa

':eterias), que envolve a

nlpulação de dinheiro com a

:nua de ingressos e tick tes, e

entregador de chope, nos

leões d
. .

as ce r v e j a r t a s ,

1uerem mão de obra melhor
"cada, informa Ivan Torres,
oldenador administrativo da
',anizagão. No ano passado

TERÇA-FEIRA, 23 de agosto de 2005

COMBUSTíVEIS

PANORAMA

RAPHAEL GÜNTHER

Proprietários dos postos alegam que distribuidoras praticam preços diferenciados na região

mercado' e as companhias dístri- QUAlIDADE-O coordenador
buidoras estão bancando esse valor do Procon informou que o órgão, em
maisbaixo", acredita. parceria com oComitê Sul-brasileiro

Noraesclareceque o Proconnão de Qualidade dos Combustíveis,
tem a função de obrigar os postos a tambémfazafucalizaçãoper'iódicados
baixarem preços. "O que podemos postos para verificar a qualidade dos
fazer é pesquisar e compararvalores e combustíveis comercializados. "Muitas
qualidade dos produtos".Opreço dos vezes o consumidor associaoproduto
combustíveis noBrasilé liberado e não mais barato àmá: qualidade", observa
existe tabelament�. "E a lei de livre, Nora, que garante que o Procon
mercado e, neste caso, o que acaba nuncaencontrouqualquerproble�
fazendo a diferença é a qualidade do neste sentido. "Os combustíveis
serviço prestado ao consumidor", comercializados no município e no

restante do estado, estão 100% em
conformidade. com as normas da

Agência Nacional do Petróleo e

quanto a isso os consumidores
podem ficar tranqüilos". De acordo
ele, havendo qualquer dúvida
quanto à qualidade do combustível
ou no caso de uma denúncia ao

Procon, técnicos credenciados pela
Agência' Nacional do Petróleo
recolhemomaterialpara seranalisado
em laboratório, também credenciado
pelaANP.

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

A remuneração dos trabalhadores temporários ainda não foi divulqada, mas a festa deve gerar 200 postos

foram contratados 40 caixas €

cerca de 60 atendentes para os

balcões dos pavilhões C e B.

"Todas as pessoas serão

contratadas com registro em

carteira, encargos sociais. e

assistidas pela Previdência caso

ocorra algum acidente", ressalta
Torres, acrescentando que

depois de definidas as empresas
terceírizadas e encerrado o prazo
de inscrições, ocorre uma

seleção entre os pretendentes a

um destes empregos tempo
rários. As áreas de segurança e

limpeza devem gerar pelomenos
outros 100 empregos.

Até agora a. procura tem

sido fraca, observa Orlando
Mario Leier, da Employer. G)

prazo inicial de 15 d� setembro,
.

segundo ele, deve ser prorrogado
até o final .daquele mês. .As

contratações, entretanto,
obedecerão ao ritmo da festa,
que no ano passado ficou aquém
do esperado. "Se Q movimento

cai de modo anormal, seja pelo
.

fator chuva ou outras circuns

tâncias, parte do pessoal acaba

dispensado antes do final da
festa". A remuneração do

pessoal que trabalhará nos caixas
e no atendimento com chope
deverá variar de �cordo com o

preço das bebidas dispcn i
bilizadas na festa com vendas

gerenciadas pela organização, o
que inclui refrigerantes. Em
todas as funções a jornada de
trabalho deverá oscilar entre

quatro horas e seis horas, com
remuneração média de R$ 4,00
a hora segundo previsões da

organização.

Festival de Dança festeja
aniversário de Guaramirim

GUARAMIRIM - Em sua 14.ª
Edição o Festival de Dança de

Guaramirim, Mostra de Dançá
2005, lotou o pavilhão B do Parque
de Exposições, na tarde de sábado,
com um público de

aproximadamente duas mil e

quinhentas pessoas, que assistiram
17 apresentações, sendo 13

competitivas e quatro de grupos,
convidados. O Festival foi dividido
em três categorias classificatórias
para o Festi�al de Dança Estadual,
sendo que na categoria Educação
Infantil ficou com o primeiro lugar
o grupode dança "Jardim Senhor
Bom Jesus"; na categoria Ensino

Fundamental, de l.ª a 4.ª série,
venceu o grupo "Urbano", da
EscolaMunicipalUrbano Teixeira
da Fonseca e na categoria Ensino
Fundamental, de S.ª a 8.ª série, o

'I

primeiro lugar ficou com o'grupo �.
"Power Street Dance Junior," da, ,

escola estadual Almirante' ,

Tamandaré. As apresentações
f

, especiais foram protagonizadas '

pelos grupos "Pequenos Talentos" b
e "Arte em Dança" da Casa da
Cultura "Paulino João de:
Bem.l'Power Street" da Escola'.
Abdon Batista, de Jaraguá do Sul b
e grupo de dança Afro do,�
Moconevi ( Movimento da
Consciência Negra do Vale do.�
Itapocu). Na abertura do evento o

prefeito Mário Sérgio Peixer foi

homenageado como troféu 'Amigo r.

da Cultura" pelo incentivo ao '

evento nos últimos anos e pela,
criação da Casa da Cultura, que �

tem se destacado pelo incentivo às :

manifestações artísticas e culturais J

nomunicípio.

Variação no preço da gasolina
I11Jaraguá do Sul éde RS 0,09

RAPHAEL GÜNTHER i

Os pequenos participaram da Mostra e encantaram a platéia

PEDAGOGIA MARISTA:

arte de educar integralmente

O Padre Marcelino Champagnat, fundador dos Irmãos

Maristas, aspirava, dentro de sua visão cristã de educar,
que qualquer jovem estudante atingisse a integralidade
do ser.Todo ser humano é constituído de corpo e de àlma,
mas pensa e age como um todo.
A educação do ser humano, através dos seus componentes,
conteúdose disciplinasdeve fazer referência a esta realidade:
o ser humano tem uma composição,mas é uma unidade.
A pedagogia Marista sempre pretendeu que toda e

qualquer disciplina do currículo ajudasse a dar a

dimensão espiritual ao aluno. Oue todo o conteúdo
.

moral visasse sensibilizar a frieza de um conteúdo '1
material. Hoje, basca à interdisciplinaridade. Uma
disciplina ajuda a outra, revelando a unidade profunda
'do ser por meio do inter-relacionamento do saber.
A interdis'Ciplinaridade facilita o estabelecimento dos

laços afetivos. Mas sua função extrapolá os meros

esclarecimentos de
conhecimentos que se interligam
para assumir o posto debalizador
da perspectiva do ser humano, na
sua unicidade, apresentando uma
dimensão deste mundo e uma

dimensão espiritual.

ij."LABORATÓRIO JARAGUAENSE
De ANALISES CLINICAS LTOA.

371 0882 371 2322

hützenfest deve gerar 200 empregos temporários �m outubro
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Acadêmicos da Unerj discutem
a diversidade .na Educação

}ARAGUÁ DO SUL - Iniciou
ontem e prossegue até amanhã, na
Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), o seminário
. "Educação Especial: a Diversidade
emQuestão", organizado pelo curso
de Pedagogia, com o objetivo de

avançarnas discussões sobreo assunto.
O seminário? aberto ontem à

noite com palestra sobre "As

diferenças humanas naEducação",
reúne acadêmicos da quarta e sexta

fases do curso de Pedagogia,
professores e representantes de
entidades que atuam no setor, Ill,GS é

aberto a todos que tenham interesse

em participar. De acordo com os

organizadores, a idéia é tratar das

diferenças no campo da Educação,
através da sensibilização do olhar e
forma de agir de todos os agentes
sociais.

Hoje, entidades como a Apae,
Ama e Aadav apresentam 'os

..

objetivos e a forma de atuação de
cada 'uma; As atividades estão

sendo desenvolvidas no bloco ,F
·do campus universitário, na rua

dos Imigrantes nº 500, e encerram
amanhã com a palestra "Políticas
Públicas: Atuação do Estado e do

Município na Inclusão das

Diferenças". Mais informações
pelo telefone (47) 275-8236.

CESAR JUNKES

o Encontro faz parte da Semana Nacional da Inclusão

Falecimentos
Faleceu às 21:25h do dia 21/08, o senhor Walter Brandt, com
idade de 80 anos. O velório foi.realizado na Capela Municipal da
Vila l.enzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 06:30h do dia 20/08, o senhor Alfredo Pedri, com
idade de 75 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 18:00h do dia 19/08, o senhor Helmuth Ernesto

Germano Neitz, com idade de 70 anos. O velório foi realizado na

C?pela da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

CORREIO TV
.

'
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QUALIDADE DE ENSINO

Seminário de Educação reúne �I
1.200 profissionais no Baependi

CELSO MACHADO

... Encontrofaz parte
do programa de

formação profissional
em Jaraqula do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de
1.200 profissionais da área de

Educação Infantil e do Ensino
Fundam�ntal participaram ontem

do 5º Seminário Municipal de
Educação, realizado �o Clube
Atlético Baependi. O objetivo do
evento, 'que teve a presença de

palestrantes de universidades do
Paraná e Santa Catarina e do Mec

(Ministério de Educação e

Cultura), foi dar seqüência ao

programa de formação ccintínua

dos profissionais da Rede Mu

nicipal de Ensino.
No período da manhã, a

professora LúciaSermann, da Puc
(Pontifícia Universidade Católica)
do Paraná, ministrou palestra
abordando a posição do professor
"comogestor de aprendizagem", e
a coordenadora de Ensino
Fundamental do Mec, Sandra
Pagel, abordou a questão do ensino
fundamental de nove anos. De
acordo com o secretário da

Educação, Anésio Alexandre, já
no ano passado o município
colocou em prática a proposta do
Mec, que aumenta de oito para

Sandra Pagel, do Mec, ressaltou que a educação é um processo dinâmico e evolutivo

nove anos o período referente ao

ensino fundamental. "Com isso, os
alunos do pré-escolar, todos na

faixa dos seis anos, que eram
. responsabilidade dos Centros de

Educação Infantil passaram a ser

responsabilidade das escolas",
'

observa Alexandre. A coorde
nadora do Mec, Sandra Pagel,
d�staca que a Educação é um

processo dinâmico e em constante

evolução. "Por isso, é muito

importante que sejam discutidos
temas relacionados aos direitos de

crianças, jovens e adultos".
'A tarde, professores, te-.

creadores, atendentes de ber

çário, auxiliares de enfermagem,
secretários e diretores dos
Centros de Educação Infantil,
assistiram uma palestra mi

nistrada por Lúcia Sermann, que

abordou o desenvolvimento
integral da criança de zero a

cinco anos. O secretário Anésio
Alexandre destaca que eventos

voltados para a formação
profissional na área da Educação
são realizados periodicamente do

município, que tem cerca de 11

mil alunos do Ensino Funda,
mentàl e 3.700 crianças nos

Centros de Educação Infantil

<'

Será?
Há rumores na Globo de que o "Linha Direta" não deve emplacar na programação da

:. emissora em 2006."
.

"

: 'Insatisfação geral
, Ratinho continua inconsolável com o horário que colocaram seu programa no SBT. Hebe

; tam'bém está chateada. Adriane Galisteu, não precisamos nem falar.Silvio Santos. terá muíto o

:" que ouvir. Ele deve voltou de férias ontem.
.

Debandada
'. .',

.

..\ I". .

A Globo continua preocupada com a quantidade de Jornalistas que tem deixado a emissora

em troca de emprego na concorrência.Um dia a casa cai, ou pelo menos balança...
..

Audiência
O "Tudo a Ver'; da Record, pode ganhar mais meia hora para concorrer com o telejornal de
Ana Paula Padrão.

Popular
. O Carreirinha de Mateus Nachtergaele é, de acordo com pesquisa feita pela Globo, muito
"

;: querido pelo público infantil. Tanto que o personagem, que no Início da novela gostava de
�: beber e chegou a aparecer embriagado, abandonou o mau hábito. Por conta do peão, o ator
vem também sendo convidado para anunciar produtos como chocolates e biscoitos.

Devolta
O ator português Ricardo Pereira está de volta ao Brasil convidado para o elenco do filme "O

balé da utopia'; de Marcelo Santiago. No longa, Ricardo vai interpretar um 'louco chamado
Roceo.

Briga
O juiz Sidney Celso de Oliveira condenou Jorge Kajuru a um mês e cinco dias de detenção
por ofender a honra de Milton Neves. Neves entrou com processo há dois anos. Foi chamado
de ladrão na TV..

E mais
Chamado por Kajuru para testemunhar contra Milton Neves, Sílvio Luís foi acusado de falso
testemunho pelo juiz. A ofensa que motivou a ação aconteceu em 4 de setembro de 2003,
na Band.

----�-�------�----------------�------�--�-----��----------------------------�

"

"

(
.

,

Com tudo
Cléo Pires foi eleita a mulher mais sexy
do Brasil, segundo a revista IstoéGente.

A atriz, que estreou na TV na novela

América, desbancou beldades

como Daniella Cicarelli, que este

ano ficou fora da lista. Entre os

homens, o mais sexy é o ator

Marcello Antony. A lista incluiu

no total 50 celebridades, sendo
, 25 homens e 25 mulheres. O
casal Álvaro Garnero e Caroline

Bittencourt aparece na lista.
Cada celebridade vai ganhar
um texto assinado por um
escritor ou novelista. Paula

Lavigne, que também está
no rol das mulheres mais

sexy do Brasil, terá o

perfil feito pelo ex-

marido, o
cantor e

compositor
Caetano
Veloso.

".,

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br
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�opulação fecha rodovia e cobra segurança
li

ASC-413 foi
(nada durante
�ora na manhã

1 sábado

GUARAMIRIM - o trânsito na

tAl3, altura do Km 47, foi
lção tmompido durante uma hora
e do, !�h30 às 1Oh30) namanhã de
e 12 'ao por moradores das Vilas

hora na manhã de sábado para reivindicar segurança

Freitas, Carolina e Bruhmuller.
Cerca de 100 pessoas participaram
do protesto. A intenção era a de

,tornar público a insegurança da
rodovia e o "descaso das
autoridades", conforme definição
do presidente da Associação dos
Moradores da Vila Bruhmüller,
Vilson Adolfo Gonçalves. De
acordo com ele, a situação já foi
levada ao conhecimento da SDR
(Secretaria de Desenvolvimento

Regional) e Deinfra.

, Com faixas e cartazes, os

moradores apontaram como

principal problema õ grande
número de acidentes de
trânsito. Muitas pessoas que
estavam na manifestação já
haviam perdido familiares em

função do trânsito. ''As entradas
das Vilas ficam em locais de

curva", acrescenta a presidente
da Associação de Moradores da
Vila Freitas, Erica Reitz. Ela

sugere a construção de uma

lacinação não atingiu a meta na região,
jARAGUÁ DO SUL - Apenas o

unicípio de Guaramirim

çau ameta e atingiu 98,58%
1(obertura vacinai na segunda
ffipa da campanha nacional
�traàparalisia infantil, que teve
leu auge no sábado, Dia

,

iorral de Imunização contra a

iomelite. Os municípios de
\"Uádo Sul, Schroeder, Corupá
:\Iassaranduba não alcançaram
Imínimo de 95% exigidos pelo
l�tério da Saúde, mas têm até
'!ta,feira desta semana para
Irreratrás dos retardatários.
EmJaraguá do Sul, a chefe de

�unização do posto central,
ilnne! Osteto, informa. que
�laram mil crianças de um a

<1manos para Serem vacinadas.

tmcompensação, na faixa etária
{,'Um ano de idade foi melhor
b�ueo esperado. ''A nossa meta

��vacinar 1.705 e conseguimos
:un�ar 1.789 crianças menores
lUInano", tessalta M�rinei. Ela
:nta agora com a ajuda dos
lentes comunitários que atuam

�PSF (Programa de Saúde
miliar) para encontrar os

RAPHAEl GÜNTHER

,

As crianças que não fizerem a vacina até sexta, não serão imunizadas

retardatários até sexta-feira.

"Quem aparecer na segunda-feira '

não vai receber a vacina. Os pais
devem se responsabilizar pela
falta", comentaMatinei.

Em Corupá a meta era

. imunizar 975 crianças, mas foram

vacinas 923. Em Schroeder foram
vacinadas 719 quando ameta era

929. Foi omunicípio com o menor

índice: 77 ,40% de cobertura
vacinaI. EmMassaranduba foram
imunizadas 840 das 900 previstas
pela gerência regional de Saúde .

�rustrada manifestação pelo preço da passagem
�

,

, CliROEDER - A rn an i-

�IaÇão pública pela diminuição
;1 Preço da passagem do

i.�sPorte coletivo, realizada:ado de manhã, não

;llsegUiu reunir praticamente
'l'U'
� ern. Apenas os organi-

.

\
res do protesto apareceram.

ma 'f
" nhestação, marcada para
'meçar às 9horas, em frente a

Prefeitura foi organizada pela
Associação de 'Moradores do

Centro, mas não teve o apoio
popular esperado pelo presidente
da Associação, João Reis Filho.

De acordo com Reis Filho, a
intenção era mobilizar: os mora
dores no sentido .de baixar o

preço da passagem dos atuais R$
2,50 para R$ 2,00, além da

criação de uma Comissão de
Usuários do trans-porte coletivo,
considerado inefi-ciente' e caro
ao ponto da Câmara de Ve
readores ter criado urna CEI

(Comissão Especial de Inqué
rito). A superlotação dos cole
tivos é outro problema apontado
por Reis Filho e a necessidade de
mais horários e linhas .:

FOTOS CESAR JUNKES

, P;_s crianças participaram da manifestação e pediram segurança na estrada para irem tranquilos à escola

passarela, além de acostamento
e conservação da rodovia, que
precisa ser roçada e está cheia
de buracos. '

A presidente da Associação
de Moradores daVila Carolina,
Eni Pereira, faz coro às

reclamações dos colegas e cita o

número de acidentes que
ocorreram este ano: "até agora já
aconteceram 94. O último foi
semana passada, quando uma

Van de transporte de estudantes

da falta de iluminação pública. "É
perigoso para as mulheres que
voltam tarde do trabalho",
comenta.

O gerente de Infra-estrutura
da 24° Secretaria de Desen
volvimento Regional, VítorKleine,
disse ontem que assim que
terminar o serviço de roçada, o que
deve acontecer até amanhã, ele'
buscar ajuda de um técnico que

possa sugerir alguma alternativa de'
segurança aos moradores. ,! :

saiuda estrada e quase invadiu
uma casa que fica aqui às margens
da rodovia", comenta Eni.' Ano
passado, até junho, foram 86
acidentes. A dona-de-casa Ariane

Bruhmüller, 30 anos e moradora
da Vila Bruhmüller perdeu o

primo, quemorreu há alguns anos
em acidente na rodovia. Ele vinha
do trabalho de bicicleta e foi

atropelado", comenta Aríane.
Nilza Aparecida Kuhn, 39, já foi
atropelada. Ela reclama também

-

------------------------------------------------------------------------------

Nova sede da ,la DP de
, ,

Joinville iá aSlá ·operando.

A Z" Delegacia de Polícia de Joinville conta agora com uma nova sede,
resultado de um investimento do Governo de R$ 350 mil. 6 prédio
tem salas de reconhecimento, investigação e auto-atendimento, celas
adequadas e um anfiteatro. A DP atende oito bairros do município
e ainda a região central. Mais uma obra do Governo de Santa Catarina.
Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado da
'SegUrança Pública e
Defesa doCidadão
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Vendas em baixa no comércio de Jaraguá do Sul
.

�
.>

u�

Alguns comerciantes tiveram queda de até 30% nas vendas em relação ao ano passado

MA.RIA HELENA DE MORAES

.... A falta de, inverno
é apontada como o

principal motivo pela(

queda no consumo

]ARAGUÁ DO SUL - Mesmo
com as promoções e descontos, as'
vendas contin.uam baixas no

comércio central da cidade, O

inverno não foi suficiente e nem

o dinheiro da distribuição dos
lucros de uma grande empresa da
cidade serviu para esquentar o

,
movirnerito das lojas,
especialmente as que vendem

artigos do. vestuário.
A vendedora de uma loja de

roupas localizada no. Calçadão,
Mara dos Passos; diz que este foi o
pior ano desde que começou a

.trabalhar em vendas. Há sete anos
no comércio local, ela afirma que

a situação não esteve tão ruim com

urna queda de até'30% em relação
aomesmo período do ano passado.
"J á foi o tempo em que um pai. de
família entrava na loja e comprava
para todos da casa .. Agora, nem
roupa é artigo essencial", lamenta
a vendedora.

Na avaliação de Mara, a baixa
nas vendas se deve ao· clima e

também à falta de dinheiro das'

pessoas. "Muita gente se endividou

comprando coisas mais caras,

Feira de Ponta de Estoque reúne 8 mil pessoas
]ARAGUÁ DO SUL ' A 7° edição

da Feira de Ponta de Estoque, que
aconteceu no final de semana no.

Parque Municipal de Eventos teve
um público. de aproximadamente 8
mil pessoas. A informação é da

presidente do Rotary de Jaraguá do
Sul,MárciaAlberton, Segundo ela, a
'avaliação preliminar do evento é

. positiva, mas nos próximos dias será
feira uma reunião com todos os

expositores, quando será feita uma

avaliação mais completa da Feira,
que é promovida peloRotary.

O dinheiro arrecadado. com a

venda dos espaços é direcionado à

construção doCentro de Educação. ,

Infantil doMorro. daBoaVista. Foram

arrecadados, de acordo comMárcia,
.

,

cerca de R$ 15 mil. Participaram da
Feira 54 expositores em 83 estandes.

. Proclutos dovestuário, calçados, cama
emesa foramvendidos por preços até
'60%mais baratos. 'Ajntençâo foi de
-zerar os estoques", afirmaMárcia, que
aponta a ausência de frio como um
dos fatores que pode ter restringido a
venda de alguns expositores." A
maioria se deu por satisfeito".

CRECHE - A construção do.

CESAR JUNKES

driblar a situação, ela afirma que
nem chegou a tirar das prateleiras '

as roupas de verão. De a�ordo
com Asta, as vendas estão 'até

.

15% a menos em relação ao

período do ano passado. Alguns
lojistas apontam uma diminuição
de 5% em relação �o mesmo

período do ano passado. É o caso

do gerente Jair Fernandes.

Segundo de, as vendas estão

abaixo das expectativas em

função. da falta de frio.

Os vendedores de eletrodomésticos são os menos prejudicados com a queda nas vendas

como eletrodomésticos, em várias
prestações, e agora não têm

dinheiro para gastar em roupas",
analisa a vendedora. Segundo ela, .

as poucas pessoas que entram na

loja gastampouco. "E a situação
tende a pio.rar porque agora todos
vão. esperar a coleção de verão.

porque com o. inverno não dámais

para contar", avisa.
A proprietária de outra loja do

centro, Asta Utpadel também
lamenta a crise do comércio. Para

Já o setor de eletrôOCilllésrti,
está um pOUC0melhor, Fdome
é isso que afirma-o gerente de
.loja do centro, [osê B.onifá,
Mariano. Segundo ele, às v�n
estão mantendo a média, "

vendas não estão melhores que

passado, mas também não es'

piores", constata Mariano, q
credita às promoções o fato dees
vendendo razoavelmente, "Tem

. panela de pressão de 4,5litros
R$ 16,50", avisa o gerente.

Teatro ensina crianças a evitar a cárie.
]ARAGUÁ, DO SUL - A peça

"Júnior Bafão", encenada pelo
grupo da ABO - Duas Rodas
Comunidade no sábado à tarde
encantou as crianças e moradores
do Bairro RioMolha, convidadas a
participarem da 10° edição do

projeto, -que tem por meta a.

prevenção à cárie bucal. O

responsável pelo projeto, Sérgio Luiz
Pacheco, afirma que a intenção é

incentivar e informar as crianças e

os pais sobre a necessidade de

prevenção através de recursos

lúdicos e com uma linguagem fácil.
Além da encenação da peça,
também foi realizada uma palestra,

, dirigida aos pais dos estudantes.
A peça "Júnior Bafão" foi escrita

pela dentistaNanciBatalha, com a'

colaboração dos colegas do projeto
e "encenada por 10 pessoas, que'
deram vida aos bonecos criados pelo
bonequeiro Jonas de Souza. Nanci
participa do projeto desde a primeira
edição, em 2002 e também foi a
autora da peça encenada ano

passado "Doce ilusão, doce lição" e,
ganhourepercussão nacional ao ser'
apresentada na 4°MostraNacional

Participam' do evento da Duas Rodas, 380 crianças de Jaraguá

de Vídeos em Saúde, em 2003 e no

7° Congresso Brasileiro de Saúde,
também em 2003. Todasas estolas
.municipais de [araguá do Sul
receberam a fita.

De acordo comSérgio Pacheco,
desde o início do projeto cerca de 2 .

mil estudantes já foram
beneficiados, vindo a contribuir

\

com a diminuição do número

cárie entre as crianças de sete a I

N 'baa
anos de Jaraguá do Sul. osa

participaram do evento cerca
I.

d Esco380 crianças, alunas a
,

-Ribeirâo Molha, e seus pais. A1�
.

'de conhecimento, tambe,
ganharam um lanche e um

dentário, com escova e pasta,

Os preços baixos 'levaram 8 mil pessoas ao Parque de Eventos
.

'
.

Centro de Educação Infantil do mais rápido possível para que a

Morro da Boa Vista é uma das creche comece a funcionar até o

prioridades da diretoria do Rotary. ano que 'Vem. De acordo com

Todos os eventos realizados pela Márcia, existem duas possi-
entidade têmcomoobjetivo arrecadar bilidades. Uma delas é usar o

dinheiro para o Centro, que deve terreno doado pela Prefeitura; que
atender cerca de 150 crianças. O fica nos fundos da Recreativa da
bairro ainda não possui uma creche, DuasRodas ou comprar uma casa

muitasmulheres deixamde trabalhar já pronta, localizada num ponto
porque não têmonde deixar os filhos. mais alto do, Bairro. Até agora, o

A intenção da presidente do Rotary já tem reservou R$ 60 mil
Rotary é começar a construção o para a construção da creche.
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Você escolhe, nós transportamOS,
_._,....._.,.__.,,�."_....._.,""_."".".'e.'·_"·.,..�""""'_,�""�<,;,e�,\$>1.J.�''''',:.;,\;;>\'.,;:.,.;\�.�'.�.\\llI'.�.;'.\_,,�,.;.��_.\C;.,;));�\t,,�'l;'-'�o<f.!

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01

Baependl I Tel.: (47) 371.0363

"

)
,110

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




