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Carione Pavanello fala 'sobre

planos para eleição de 2006
.

_ PAGINA4

N° 5.2181 R$ 1,50

mínima; 8° mínima: 13°

AMANH�.
••
",',.,',.,
.'. ,', I'

máxima:22°
................... _ .

Máxima:23°
HOJE: "",,�.d!/;/�/Íi,._

.

.... de sol e nebulosidade
.................................... variável com pancadas

.. isoladas de chuva
.. ,'",'.,.
.', ,',.

• Sábado • Domingo
de sol e nebulosidade

variável com pancadas
isoladas de chuva

Cai o número de mortes por arma de fogo
pela primeira vez em 13 anos, o número de mortes por armas caiu no Brasil. Em Santa Catarina, a redução foi d� 9,9%, a maior queda aconteceu no Mato Grosso 20%. - PAGINA 6

Equipe jaraguaense vence por 3xO o time gaúcho e chega pela primeira vez na final da Liga Nacional,
depois de bater na trave por três anosseguidos.' l PAGINA7

CONSUMIDOR PIONEIRO

Gás Natural estámais caro, em
outubro acontece novo reajuste

Prefeitos adiam a assinatura do

protocolo do consórcio das águas
o metro cúbico do combustível que custava R$ 1,23
passou para R$1,32 e em outubro deve acontecer novo"

aumento. O temor de alguns consumidores é que a

procura incentive o governo a aplicar novos reajustes. Por
enquanto, os usuários estão satisfeitos, a economia chega
a 70% em relação à gasolina. _ PAGINA S

Os prefeitos dos cinco municípios decidiram não assinar

ontem o protoloco de intenções do (�Consórcio das

Águas", como estava. previsto, para fazer algumas
alterações. Consultores do Ministério das Cidades
disseram que o projeto é pioneiro e servirá de modelo para

I .

o país. - PAGINA 3
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SERViÇO PÚBLICO

Falta de policiais aumenta a
insegurança em Jaraguá do Sul

Estudo daOrganização das Na.ções unldas aponta a

necessidade de um policial para cada 300 habitantes,
mas ém Jaraguá do Sul a proporção é de um policial
para cada 700· pessoas.Esta semana, a secretária

Regional de Desenvolvimento, Niura Demarchi dos
Santos, enviou ao governador Luiz Henrique da Silveira,

.

um ofício solicitando que, pelo menos, 50 policiais
sejam destinados para Jaraguá do Sul. Na última edição
'da revista "Negócios", o jornalista Maurílio de Carvalho

aponta a fragilidade do sistema de segurança e relata
casos que chocaram a região. ,

- PAGINA3

PREOCUPAÇÃO

Cancelas eletrônicas falham
causando riscos aos motoristas

O sistema de cancelas eletrônicas da cidade. tem apre
sentado falhas freqüentes. Somente este semana ocorrerem'
vários problemas. Na terça-feira, a cancela localizada no

Calçadão da Marech�l não baixou e por pouco o trem não

atropelou um carro e na segunda, algumas tiveram que ser

acionadasmanualmente pela PM. . _ PAGINAS
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Verdades de cada' um
calizar contrapondo com

pontos de vista pessoais sem

nenhuma preocupação em

informar os associados, que
pagam, entre outras, coisas ,e

aí inclufdo o salário do

presidente e seus pares, o
.

próprio informativo com a

receita das mensalidades, é

no mínimo argumentar. sem
preocupação com a verdade.

.. Se há razão em tudo que é dito, necessário
se faz usar de linguagem clara e objetiva
própria de legítimos líderes sindicais

a Central Única dos
Trabalhadores. A prática do
banco de horas no âmbito da

empresa é tida pelo sindicato
como uma "atrocidade". O
termo, aliás, é utilizado em

editorial do último
snformativo produzido pelo
�indicato.

Parodiando Millôr Fer

nandes, livre pensar, é só

pensar. Entretanto, ra'di-:

O universo de novos

empregos que poderiam ser

gerados nem de longe é

sugerido pelo próprio
sindicato. Se há alguma razão

em tudo que é dito,
necessário se faz usar de uma

linguagem clara e objetiva,
convincente, própria de

legítimos líderes sindicais,
capazes de se sentarem à

mesa com quem quer que seja

-- ------ .. -.- - --.-.----.- ······r----·---··- ··--··
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para debater números da '

economia, projeções, pro
dução, custos, investimentos
e tudo o que disser respeito
à realidade nacional no 'que
toca ao meio industrial.

E; coerentemente, não

apenas discursar com

exigências às empresas, mas

também juntar-se a elas e

cobrar do governo a redução
de tributos' e en�argos, o que

já seria um enorme passo para
a geração de mais empregos.
Afora isso, se não há

disposição, fruto da

desinformação '� do

desconhecimento, e não raro

objetivando galgar algum'
posto que possa garantir vida
confortável mesmo que às

custas do suor alheio, então
não há como debater sobre
verdades por inteiro. Seria

negar o direito de informação
às partes diretamente in

teressadas, no caso, traba
lhadores e empregador.

FRASES�',------------------------------------�

Quando inaugurar sua empresas do Brasil, a partir de
nova fábrica de motores em 1991, a instituir entre todos

]araguá do Sul, a Weg,
.

os funcionários a distribuição
colocada entre as 150·' parte dos lucros obtidos com

melhores empresas para se o faturamento bruto de cada
trabalhar no país, vai e�ercício financeiro, o que dá

proporcionar de imediato uma renda extra em-torno de
mais de novecentos empregos 3,5' salários. Tudo' isso,
diretos. Além disso, outras entretanto, parece que não

dezenas de empregos conta para a diretoria do
indiretos que deverão surgir sindicato da categoria ligado
na rede prestadora de

.

serviços da cidade, como é

normal ocorrer por

conseqüência de

.

investimentos deste porte,
superior a R$ 550'milhões em

obras civis, pesquisa, novas
tecnologias e produtos e

treinamento de pessoal. Os
novos postos de trabalho
somam-se aos quase 14 mil

gerados pela empresa em

unidades industriais no Brasil
e exterior.

Multinacional genuina
mente brasileira, a Weg foi
também uma das primeiras

"Quando vai começar o fuzilamento? Se você já tem convicção, é um fuzilamento político.
Será um julgamento político, mas é preciso ter provas':

.

,

• Do deputado José Dirceu,depois de saber do conteúdo dos relatórios daS'CPI dos Correios e do Mensalão,que apontam com''pai"
da mesada para os deputados.

J ,

I Fatos & Pessoas I
,

Fernando B�d

De onde saiu a dinheirama

para a Eleição 20041

Horlanópolls - Ainda há muito a

esclarecer sobre o dinheiro que correu

"por fora" nas eleições municipais de 2004
para ajudar na candidatura dos candidatos.
do PT. A parafernália de mídia montada.

pela agência de Duda Mendonça � que
se capilarizou por todo o país teve um

custo bilionário porque incluiu na receita

o que há de mais caro no material de

propaganda 'e ingredientes inéditos,
como helicópteros para fazer imagens
aéreas e estúdios móveis de tv. Nós aqui
da região de Jaraguá que assistimos a

propaqanda eleitoral gratuita (sic) gerada
em Joinville vimos um espetáculo de
custo inestimável,' inclusive com a

presença de artistas cujo cachê é
estratosférico. Em Jaràguá, por exemplo,
o material (sem julgar seu conteúdo) de
propaganda usado pelo PT tinha uma

qualidade infinitamente superior ao

utilizado pelos outros candidatos, sem
que .lsse represente qualquer Insinuação
contra o candidato Dionei Walter da
Silva. O "pacote" veio pronto e, na époça,
não havia suspeitas sobre o que tinha "

dentro dele.
.

Obras reeditadas
o professor Jali Meirinho, representante do

Instituto Histórico e Geoqráfko de Santa
Catarina no Conselho Editorial, anunciou que a

entidade possui várias obras clássicas de
conceituados historiadores sobre aspectos da

imprensa que poderão ser reeditadas.O

Secretário da Comunicação, Derly
Anunciação, reiterou ao presidente da ACI,
Moacir Pereira, o interesse do governo
estadual no projeto da coleção.

·

Comitê do Sim
o Comitê Sim ao Desarmamento do Brasil de

Jaraguá do Sul promove debate sobre a

proibição do comércio de armas de fogo e

munição. O evento acontece hoje, às dez da
manhã, no auditório do Sindicato dos '

Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário. Está
confirmada a presença do teólogo e

educador popular, Val�oni Celestino,
· coordenador do comitê Sim ao

Desarmamento de Joinville. Segundo José
Teixeira Chaves, um dos Coordenadores do
comitê "Sim Desarme o Brasil; o evento tem

o objetivo de discutir o Estatuto do
Desarmamento e conscientizar as pessoas
sobre a importância do voto pelo Sim no

referendo que acontece no Brasil dia 23 de
outubro.

Drummond doasfalto
Baixou o espírito de poeta ontem no

governador Luiz Henrique, que participou das

comemorações e do desfile dos 155 Anos de
Blumenau. Durante aviaqem até a cidade, onde
nasceu, Luii Henrique fez os versos que leria

depois no palanque, lembrando a cidade e a sua

infância - e de o nome de "Menino de
Blumenau"A primeira estrofe é assim:"Minha

Blumenau/Me deste a vida/E a ternura. Me
deste o mel/E a infância pura/Da casa de
enxairnel" '

Coleção Imprensa
A Associação Catarinense de Imprensa está
veiculando edital de abertura de prazo de

inscrições aos associados e profissionais de
imprensa que escreveram trabalhos sobre a

Comunicação no Estado ou obras literárias
com temas de Santa Catarina, visando a

deflagração da Coleção Imprensa,
· Catarinense. As inscrições vão até 12 de
setembro e a partir daí o Conselho Editorial
faré a seleçao dos trabalhos a serem editados.
As obras terão edições com 2.000

exemplares, dos quais 1.200 serão'
distribuídos gratuitamente as Bibliotecas

Municipais e às Escolas Públicas da Rede
Estadual de Énsino .:

Realizando sonho
Cotado para assumir a presidência da Celesc, o
atual presidente do Badesc, Renato Vianna, era
todo sorriso ontem em Blumenau, cidade que
governou por duas vezes. Além da festa,'
cumpria um antigo sonho ao decretar o fim da

poeira e da lama na Rua Samuel Morse, no
bairro Fortaleza, que foi asfaltada. �oram mais de
R$ 1,3 milhões em investimentos.
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OPINIÃO

Exaltemos a pátria
Apesar de as primeiras

páginas dos jornais e revistas

estamparem e de blocos
inteiros dos telejornais
mostrarem, há mais de 90

dias, o abismo vertiginoso em
que mergulhóu ,o mundo

político de Brasília, não

devemos nos render ao desânimo nem

desacreditar da máxima de que, mesmo com

graves defeitos, a melhor forma de governar os

povos é a democracia .

Fatos ocorridos na semana passada, e os que
dominarão esta qu'e inicia, são minhas fontes de

inspiração para tentar exorcizar o baixo astral

que abala nossa auto-estima. Na verdade, essa

crise deve nos levar a lutar por mudanças
profundas, com base no tripé: novo p-acto
federativo, reforma política e reforma tributária.

Como uma demonstração de que o agosto
fatídico havia acabado, já no dia .10 eram

comemorados os 80 anos, de Dom Tito Buss,
primeiro bispo, e depois bispo emérito, de Rio do

Sul, diocese que comandou por 31 anos, durante
os quaisaplicou com afinco o seu lema: "Loquere
sanam doctrinam" (Pregar a Sã Doutrina). E,
felizmente, continua fazendo-o, através de seus

escritos semanais, que semeiam fé, cultivam
esperança e espalham amor.

Num 3 desetembro como ontem, há 116 imos,

�ascia em Lages, Nereu Ramos, Governador de
Santa Catarina, e único catarinense a exercer a

Presidência da República.
Há 32 anos, num 4 de setembro, como hoje, o

velho MDB indicava Ulysses Guimarães como

seu "anticandidato" a presidente da República.
Ele. assumiu essa condição de candidato pra

.

perder, com um discurso memorável: "A caravela
vai partir. As velas estão pandas de sonho, aladas de

esperança. O ideal está no leme e o des.conhecido se

desata à frente ( .. .) Nossa carta de marear não é
.

de Camões e sim de Fernando Pessoa ao recordar o
brado /

navegar é preciso, viver não é preciso "".
Em 6 de setembro de 1895, portanto, há, 110

anos, o Governador Hercílio Luz editava a Lei

144, sancionando o Hino de Santa Catarina.
Com música do pernambucano José Brasilício
Sousa e letra do carioca Horácio Nunes Pires,

compostas para exaltar o fim da escravidão, suas
estrofes finais dizem: ,"Cada homem um bravo/Cada
bravo um cidadão".

Uma boa lembrança, nesses tempos de tanta

lambança e tão pouca esperança, para o 7 de
setembro que, apesar de tudo, devemos
comemorar na próxima quarta-feira. Porque,
corno dizia Ulysses: "Há homens que vivem

coruérues, mesmo que vivam sem decoro. Há outroS

que sofrem como em agonia quando vêem que há

homens que a seu redor vivem sem decoro. No mundo
deve haver certa quantidade de decoro, como deve

haver certa quantidade de luz. Quando há muitos

homens sem decoro, há sempre outros que têm em si

o decoro de muitos homens".
.

Comemoremos, sim, o dia da Pátria, de, cabeça
erguida.. Nosso País e. nosso povo são muito

maiores e mais importantes do que os desvios de

alguns que esqueceram a lição fundamental: a

vida pública é um sacerdócio, uma missão em

favor de todos, e não em favor de si.

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve aoS

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vé;li querer?� ,

Circula por aí o chamado "kit dos

de,sesperados'; relacionando quatro

situaçÕes tidas
como insustentáveis, mas que podem ser

adaptadas ou ampliadas de acordo com
o gosto do freguês: 1- camisa do

Flamengo; 2- bandeira do PT; 3- raquete

doGustavo Kuerten, o Guga e, 4- boné do

Rubens Barrichelo. Brincadeiras à parte e

respeitando-se estas legendas do esporte
eda política nacional, um enquadramento
destes, hoje, é de levar qualquer brasileiro

menos preparado psicologicamente a um

estado de desesperança mesmo!

� Sem comentários
Gerson Costa, gerente industrial, e Marco
Antônio Murara, atendente comercial,
ambos estudantes da Unerj, são autores

de pesquisa sobre a qualidade da mão de
obra que atende em estabelecimentos
comerciais. Concluíram pelo mau

atendimento e falta de interesse em

vender, aliás.caracterfstíca da maioria das

lojas da vizinha e turística Blumenau. �as
o presidente da CDL, Waldemar

Schroeder, não concorda. Acha que culpa
cabe a boa parte dos consumidores,
porque entram nas lojas só para pesquisar
preços e não compram nada.

� Pesquisando
o prefeito Moacir Bertoldi (PL) busca
inspiração para alguns projetos em

cidades do interior paulista, onde está

agora pela segunda vez há quase uma

semana. Veio de lá técnico que reavaliou

o projeto Transfácil, criado na gestão
passada para dinamizar o transporte
coletivo urbano. Agora, entre outras

coisas, Bertoldi foi ver de perto a rede de

saúde pública de São Carlos. Devem ter

lá um modelo perfeito e, é de se deduzir,
se serve para Jaraguá do Sul, servepara o
país inteiro, Para z- feira o prefeito anuncia
entrevista sobre a viagem.

� Realidade
Impressionante como golpistas e ladrões

agem impunemente nas proximidades da
Caixa Econômica Federal no centro de

Jaraguá do Sul. Difícil passar uma semana

sem a ocorrência de um caso justamente
na região mais policiada da cidade. Regra
geral, ninguém sabe, ninguém viu. A

bandidagem age e some tal qual fumaça
ao vento, não raro por desatenção ou

descuido de quem vai àquele banco

depositar ou retirar somas em dinheiro.

Ou, até mesmo, de gente abordada por

espertalhões e que tenta, também, passar
a perna em alguém.

'

� Malwee
Cambistas de Itajaí estavam ontem em

Jaraguá do Sul tentando comprar pacote
com 300 ingressos para o segundo jogo
entre a Malwee e o John Deere, na arena

multiuso, em Brusque. Alertados a tempo,
.

os postos de venda recusaram. Exceto

isso, impressiona a procura por ingressos
pelos torcedores quando a equipe chega
a uma posição de destaque. Compara-se
a uma febre que se espalha com

impressionante rapidez.Todo mundo que.

gosta do esporte empolga-se tanto

quanto os próprios jogadores.

FIM DE SEMANA, 3/4 de setembro de 2005
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DÚVIDAS

Assinatura do protocolo do
Consórcio das Águas é adiada
CAROLINA TOMASELLI .

.. Prefeitos alteram 0-

documento, transferindo

o ato oficial para
a próxima semana

}ARAGuÁ DO 'SUL - Os

prefeitos dos cinco municípios da
microrregião decidiram não assinar

ontem o protoloco de intenções do
"Consórcio das Águas", como

estava previsto. A reunião que
consumaria a intenção dos

prefeitos em aderir ao consórcio

ganhou teor t.écn ico com a

discussão e revisão de alguns
artigos do documento, que

manifesta o interesse das

administrações municipais, porém
não exige a obrigatoriedade em

participar do consórcio. A

solenidade de assinatura foi
transferida para a próxima semana,
em data a ser marcada.

Os consultores do PMSS

(Programa de Modernização do
Setor de Saneamento) do

Ministério das Cidades

participaram de reuniões durante
toda a semana no município para

auxiliar na elaboração do

protocolo, que estabelece as

diretrizes para a implantação do
consórcio. Ontem, eles sugeriram
algumas modificações ao

documento original, que foram
discutidas e acatadas ou não pelos
prefeitos.

Proposta levantada pelo ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB) em
2002, o "Consórcio das Águas"

I

prevê o gerenciamento único dos
sistemas de água em esgoto nos

cinco municípios do Vale do

Itapocu pelo Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e'

Esgoto) de Jaraguá do Sul. Como
em alguns municípios ainda

vigoram contratos com a Casan

(Companhia de Águas e

Saneamento), as administrações
interessadas não precisam aderir ao

consórcio simultaneamente.
Para participar, os prefeitos

,

precisam, depois de assinar o

protocolo de intenções,
encaminhar para a respectiva
Câmara de Vereadores o projeto de
lei, que deverá se igual em todos os

municípios participantes. Todo o

processo, até a efetiva implantação
do consórcio, deve levar cerca de
dois anos, segundo o consultor do

Ministério, Pery Nazareth. "A

vantagem do consórcio é que os

municípios vão passar a exercer

Montenegro (Cl, do Ministério: "protocolo servirá de modelo .no país"

uma coisa que têm competência
pela Lei, mas não.exercem, que é

o controle e prestaçãode serviço",
disse.

Segundo Nazareth, outra
vantagem é que utilizará a

estrutura física e de pessoal do
Samae, um investimento inviável

e desnecessário para municípios
vizinhos. Já a administração do
consórcio será feita por uma

autarquia, criada especificamente

para isto. Ainda de acordo com o

consultor, será criado um fundo de

investimento, individual para cada
município, para assegurar as

melhorias necessárias. "Estudos
indicam que é possível reverter
30% do que se arrecadou para
novos investimentos, ao contrário

da tarifa centralizada, aplicada
pela Casan e com gastos mais

elevados se comparado ao custo

operacional do Samae" .

Prefeito afirma que Casan investe pouco em Schroeder

]ARAGUÁ DOSUL / SCHROEDER
- o prefeito de Schroeder, Felipe
Voigt (PP), afirmou ontem que a

Casan (Companhia de Águas e

Saneamento) investe pouco no

, município; que ainda sofre, com
problemas "sérios", como a' falta de
água. O contrato com a companhia
termina em setembro do ano que
vem e o prefeito, durante este

período, disse que vai avaliar se

renovará ou não, mas que tem

interess'e maior em aderir ao

"Consórcio das Águas".
Na opinião de Voigt, o consórcio

é uma alternativa "viável" e

econômica, já que utilizará a

estrutura do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto) para prestar o serviço, sem
a necessidade de um

investimento próprio pelo
município, "algo inviável numa
Cidade pequena como a nossa".

"E você também pode aproveitar
o corpo técnico do Samae

atendendo vários municípios, que
poderão até arrecadar recursos

para serem investidos na rede de

esgoto e lixo", disse.
Por outro lado, ele ainda não

descartou a possibilidade de renovar
o contrato com aCasan e disse que
está aguardando a liberação de

recursos pelo governo federal para
ser investido no município através

da própria companhia. "Vamos ver
o que vai acontecer; se este dinheiro
vemmesmo e como será investido,
para daí tomar uma decisão", disse.

Segundo o prefeito, omunicípio
tem aproximadamente 2,4 mil

ligações de água tratada e uma

arrecadaçãomensal em torno deR$
60mil. Ele acredita que a cobertura

do tratamento de água na área

urbana seja de cerca de 60%, mas
disse que não pode confirmar o'

dado, "que nem a própria Casan

soube informar".

Já a implantação da rede de

esgoto ainda não começou, a

exemplo do que acontece em

Guaramirim, onde o contrato

venceu em junho passado e o

prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL)
também não pretende renovar. "E
uma deficiência muito grande e é

um custo que osmunicípios não tem
como desembolsar tudo isto da

própria arrecadação", sllsse o

prefeito de Schroeder.

Voigt defende a parceria entre
os municípios não só na questão ela

água, mas também do lixo e do

esgoto, que considera as prioridades
da administração. Ele citou como

exemplo as dificuldades enfren
tadas na questão do lixo, hoje
transportado para um aterro fora da
cidade. "Uma empresa para se

instalar, ela quer volume e um

município pequeno
\

para buscar
recursos é mais difícil.Agora quatro,
cinco, seis juntos, com certeza

vamos poder trabalhar commuito

mais força", analisou.

• O prefeito de schroeder,
disse que o município
ainda sofre com a falta de

água, a exemplo do que
ocorreu na semana

passada, quando a cidade

ficou três dias sem

,abastecimento.

• Voigt também disse que

não sabe se vai renovar

com a Casan - o contrato

vence em setembro de
2006 - e que vai participar
do Consórcio das Águas.

Saúde gera debate no plenário
]ARAGUÁDO SUL - A vereadora

e presidente da comissão de

Legislação, Justiça e. Redação
Final, Maristela Menel (sem
partido), volta ocupar sua cadeira

na Câmara depois de 60 dias

afastada para tratamento de saúde,
na próxima segunda-feira. O
vereadorJoséOsoriode Ávila (PFL)
se despediu emocionado da tribuna
e pediu mais atenção dos vereadores
ao atendimento no pronto-socorro
do Hospital São José.

Ávila disse que "não quer dene

grir o hospital nemofender os profis
sionais do pronto-socorro" mas que'
muitos pacientes, inclusive portadores
de doenças graves, mesmo com plano
de saúde, estão esperando muito

tempo para serem atendidos. O
vereador relatou o caso de Manoel

Vema, paciente cardíacoque, segundo
os familíares, demorou seratendido e

acabou morrendo. "Não se pode

brincar com a vida do ser humano",
enfatizou o vereadorRudolfoGesser

(PP). Gesser destacou que se o fato

forverdadeiro temque serapurado.
O vereador Afonso Piazera

Neto, (sem partido) disse que a

Prefeitura está repassando os recursos
'e que "fica difícil entender a demora

no atendimento". O presidente da

comissão de Educação, Cultura,
Esporte, Saúde eAssistênciaSocial da
Câmara, vereador Dieter Janssen
(PP), dis;e que foi convidada a

diretoria do hospital Jaraguá para

participarde urna sessâodaCâmara e

que ofício também está sendo
encaminhado para a diretoria do

Hospital São José, para esclarecer

alguns' fatos e procedimentos das

instituições. O vice-presidente da

Câmara, Jaime Negherbon (PT)
revelou que umparente esperou das

13h30 às 19 horas para ser atendido

peloSUS no hospital SãoJosé.

e lembra que oDiretório deJaraguá
do Sul não vai abrir mão de lançar
candidatos. "Jaraguá do Sul

poderá ter até três deputados
estaduais eleitos, tem votos para

isso", defendeu.
O presidente confirmou que o

Diretório Estadual mostrou

resistência com relação à intenção
do PL jaraguaense lançar candi
datos, como declarou o pré-can
didato a deputado estadual pelo
partido, vereadorRonaldo Raulino.
SegundoNora, Odete vai tentar a
reeleição e esperava o apoio da

região. "Eu, como presidente, vejo
que Jaraguá do Sul vai eleger um
deputado do PL, se soubermos agir
com inteligência".

Encontro estadual do PL
]ARAGUÁ DO SUL � O

presidente do DiretórioMunicipal
do PL, Leônidas Nora,
acompanhado dos integrantes da
Executiva municipal e do

presidente da Câmara de

Vereadores, Ronaldo Raulino,
também do PL, participam hoje
(sábado) de um encontro estadual

do partido, que será realizado na

sede doDiretório Estadual, na Praia
dos Ingleses, em Florianópolis, a
partir das 9 horas.

O foco do encontro será as

eleições do próximo ano e a

discussão em torno de quem serão

os candidatos. O partido, segundo
Nora, já tem uma lista provisória
dos nomes para a disputa em 2006
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.... "Ou se deixa como está ou se faz
economia de verdade.Tirar, em' média,
mil reais dos salários do prefeito, hoje

. superior a R$ , 6 mil... , não representa
nada globalmente"
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CORREIO ECONÔMICO
. .

Veículos
As .constantes promoções das concessionárias de veículos

ajudaram a elevar as vendas em agosto. Segundo dados
divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave), as vendas de veículos cresceram

9,33% entre julho e agosto. As lojas comercializaram no mercado'
interno no mês passado 151.723 unidades, contra 138.779 em

julho. Foi o melhor resultado mensal deste ano. As vendas apenas
de automóveis e comerciais leves (excluem caminhões e ônibus)
subiram 9,8% no período, para 143.539 unidades.Em relação a

agosto do ano passado, as vendas totais de veículos no mercado
interno cresceram 16,50% e a de automóveis e comercial leves
tiveram alta de 17,94%. No acumulado do ano, as vendas totais
apresentaram crescimento de 10,43% e a de automóveis de
passeio e comerciais leves, 11,27%. As concessionárias venderam
1.090.587 veículos no país entre janeiro e agosto.

Ra2:ões
Além dos vários feirões, com
promoções de taxas de juro nos

financiamentos, algumas
marcas como a Ford chegaram
'a oferecer a primeira parcela do

.

pagamento para o final do ano.
O benefício é atrelado ao

pagamento de uma entrada de

pelo menos 20% do preço total
do veículo, o que para alguns
acaba não sendo um grande
negócio.

Recurso do Badesc
A liberação de R$ 2,5 milhões
do Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina
(Badesc), para a Prefeitura vai
ocorrer nos próximos dias
informou Afonso Piazera Neto.
Com o dinheiro será

implementado o projeto de
pavimentar com asfalto
diversas ruas do munklplo.
Investimento superiores a R$
41 milhões do BNDES.

Promoções
A Citroên está presenteando os

clientes com passagens de ida e

volta à Paris. A Volks,que
associou a sua imagem aos

personagens do filme Incríveis,
também está dando vários
brindes para quem comprar um
veículo. Algumas montadoras
estão conseguindo atrair a

.

clientela com o lançamento de
novos produtos.

Globalização
Em mais uma estratégia para
atrair investimento, o governo
do Rio Grande do Sul decidiu
inauqurar uma página na

. internet com tradução para
oito línguas, entre elas o

idioma oficial da China. o
mandarim. As outras são:

inglês, francês, espanhol,
italiano, alemão, japonês e

coreano.

redaGao@jornalcorreiodofiovo.com.br

• Cotaç�o U$$
Comercial

Compra Venda
2329 2331
2520 2610

2,280 2,470
Compra Venda

\

2,921 2,923

Paralelo
Turismo
• Çotagi",o Euro

R$: 863,75 (setembro)
.

·CUB

".·.!!ldiç�s
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Pentes
28.319

Oscilação
1,28%

10.447Dow Jones o 12%
2.141 0,32%

0,8301
Nasdaq

li�!?O�pi�.çà (%)

liA grandeza de um país não
depende da extensão de seu

território, mas do caráter

de seu povo."
****** *
*****
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ENTREVISTA

Cacá confirma candidatura a

deputado estadual em 2006
CELSO MACHADO

.

Aos 38 anos de idade e no

terceiro mandato de vereador,
Carione Pavanello (PFL) é um

homem polêmico por suas
idéias. No governo do ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB), }

fazia parte das bancadas de

partidos que davam apoio
político ao chefe do Executivo,
mas não poucas vezes tomou
atitudes que confundiam-se
com as de vereadores de

oposição. "Rezo pela minha
cartilha': costuma dizer para

. justificar não poucas críticas endereçadas ao governo do
prefeito tucano. Reeleito vereador em 2004, o Cacá, como é
conhecido no meio político e esportivo- é diretor de futebol
da Associação dosAmigos do EsporteAmador,ligada aofutsal
da Malwee, equipe hoje conhecida internacionalmente,
mantém sua postura. Foi o primeiro das atuais bancadas de
vereadores a contestar pontos da reforma administrativa
encaminhada recentemente à Câmara, de modo especial no
que diz respeito a susposta economia de salários e nomeações
para cargos comissionados. Garante que sua candidatura a

deputado estadual em 2006 é irreversível e não poupa o único
deputado eleito pela região em 2002- DioneiWalter da Silva'
(PT)."Deputado da região, não temos nenhum'provoca.

Correio do Povo - O senhor confirma candidatura a deputado
estadual em 2006? Qual a sua base eleitoral além de Jaraguá do
Sul?
C�rione Pavanello- Tenho um trabalho estadualízadoatravés do
esporte e apoio já declarado do candidato a governador do PFL e prefeito
de Lages, Raimundo Colombo, do presidente estadual do partido,
Paulinho Bornhausen, do senador Jorge Bornhausen, além, é claro, dos
diretórios municipais da região com os quais tenho me reunido com

freqüência. O Vale do Itapocu, liderado por Jaraguá do Sul, precisa ter
um deputado que de fato represente e lute pelos interesses da região.
Hoje, não temos um parlamentar que faça is�o.

.... "O Vale do Itapocu, liderado por
Jaraguá do Sul, precisa ter um

deputado que de fato represente e

lute pelos interesses da região"
Co�eio - o PT é representado na Assembléia Legislativa pelo
deputado Díonei Walter da Silva...
Cacá - Díoneí ajudou a eleger o governador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB). Na quinta-feira ele (Dionei) foi à Câmara de Vereadores e

assumiu postura dos que são contra o atual governador, mas disse ter
intermediado obras e investimentos do Estado em Jaraguá do Sul e
região. Afirmou ser contra o Fundosocial, criado para captar e garantir
receitas através de operações de ICMS, que se destinam a obras como
a nossa arena rnultiuso, por exemplo- são R$ 5 milhões- e outros R$ 3
milhões para obras no Hospital São José, onde também há pesados
investimentos dos empresários da cidade. Então, não fosse o Fundosocial,
.não teríamos a arena e o hospital exigiria que os empresários bancassem
quase tudo.
Correio - Como o senhor definiria, então, o papel de um deputado
eleito pelo Vale do Itapocu?
Cacá - Temos de estar focados na região, municípios que geram
empregos e renda. O deputado (Dionei) anda na contramão,
preocupado com tudo e, particularmente, em anunciar resultados que
não são exatamente e apenas da lavra dele. Por exemplo, tudo o que
ocorre hoje em termos de investimentos do Estado passa obrigatoriamente.
pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e isso precisa ser dito.
Correio - Ainda sobre candidaturas, o prefeito Dávio Leu (PFL).
de Massaranduba e no quarto mandato, também pleiteia
indicação?

.

Cacá - Não, o Dávio já declinou e disse que vai me apoiar. Somos
amigos desde os tempos do PP. Ele tem grande liderança, não por acaso
está no quarto mandato e sabe que tive propostas de outros partidos,
com mais espaço e maior facilidade de meeleger, Isso já está resolvido
no partido, 'incluindo apoio de lideranças expressivas do PFL como citei
anteriormente.

Correio- Mas, no que toca ao senadorBornhausen, o senhor sempre
foi um crítico do presidente nacional do PFL.
Cacá - Fui pela postura de político centralizador dele. Sempre defendi
que as decisões do partido não poderiam se restringir à Capital, ignorando
a nossa realidade. Não poucas vezes esta postura teve reflexos negativos
para o PFL em eleições majoritárias.

Correio - O que lhe dá a certeza de se eleger?
Cacá - Vou me eleger (são nece�sários pelo menos 35 mil votos). E, como
primeiro ato, brigar por espaços nos três primeiros escalões do governo do
Estado, com gente comprometida com a região. É difícil as pessoas
lembrarem quem foi o último secretário de Estado indicado por Jaraguá
do Sul. Foi o empresário Adernar Dpwe, que ocupou a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. O trabalho de Duwe foi
fundamental, por exemplo, para que a cidade iniciasse o proces,s9 de
implantação da rede de esgotos e que várias empresas pudessem adotar
o gás natural como combustível.
Correio - Esta semana o senhor anunciou duas propostas polêmicas
na forma de emendas. Uma delas reduzindo em 50% os salários
atuais do prefeito, da vice-prefeita e dos secretários. A outra

extinguindo o 13º salário dos vereadores aprovado no ano passado,
inclusive com o seu voto.

.

Cacá - Sobre o 13º salário aprovado no.ano passada, ressalto que meu

voto favorável tinha a ressalva de que poderia ou não ser pago. Posso
adiantar que já tenho apoio do vereador Pedro Garcia (PMDB) e do
próprio presidente do Legislativo, Ronaldo Raulino (PL). Recebi, em
fevereiro, cerca de R$ 2. 700,00,dinheiro'éjue âb�i integralmente pataa
compra de uniformes'e agasalhos para as' 200 crianças que praticam
atletismo mantido pela Associação dos Amigos do Esporte Amador e

Malwee, que deverá fechar o ano com repasses da ordein de R$ 100 mil.
Não fosse isso e, ainda, repasses da Câmara de Vereadores, através de
projeto de minha autoria, modalidades como atletismo e futsal nem
existiriam. 'Quanto aos salári?s do primeiro escalão, já disse e repito que
não podemos fazer demagogia, brincar com [araguá do Sul. Ou se deixa
como está ou se faz economia de verdade.Tirar, em média, mil reais dos
salários do prefeito, hoje superior a R$ 16 mil, da vice-prefeita, R$ 8 mil
e secretários, R$ 6,7 mil, não representa nada globalmente. Hoje daria
uns R$ 12 mil ao mês. Pior, a redução vai atingir servidores do segundo
e terceiro escalões, estes sim prejudicados, porque já ganham pouco.
Correio- O que mais o senhor pretende contestar no projeto de
reforma administrativa da Prefeitura? '"

Cacá - A proposta está nas comissões internas da Câmara, precisa ser

analisada detalhadamente e com seriedade, até porque não podem
prevalecer opiniões que embutam apenas a visão dos que fazem oposição
à atual administração. Mas, como fazer isso se o Executivo enviou o

projeto sem incluir o real impacto financeiro que as mudanças vão causar
no orçamento? Sem issó, como vamos saber se haverá, de fato, a economia
anunciada ou se as despesas com pessoal serão ainda maiores visto a

criação de secretarias, fundações e nomeações para.cargos comissionados
previsto no próprio projeto? Pelo que já pude observar, dificilmente a

Prefeitura conseguirámanter as despesas com pessoal (salários e'encargOS)
menor que 50% do orçamento, limite máximo permitido pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

.... "VOU me eleger. E, como primeiro ato,
brigar por espaços nos três primeiros
escalões do governo dó Estado, com
gente comprometida com a região"

Correio- Se comprovado que salários vão consumir quase metade
da receita, então o

orçamento estaria perigosamente comprometido.
Cacá - No governo do ex-prefeito Irineu Pasold, com uma arrecadação
em torno de R$14 milhões/mês, sobrava em média R$ 180 mil para
investimentos, com folha de pessoal ao redor dos R$ 5,3 milhões mensais.
Creio que neste governo a sobra da receita mensal, entre R$ 12 e R$!3
milhões, gire em torno de R$ 120mil por conta do inchaço da máquina
pública. É preciso lembrar que a Prefeitura, além de salários, tem dívidas
pesadas com financiamentos a longo prazo, empréstimos, INSS e corno
Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, o Issem. Hoje, não
sabemos quanto isso representa .
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dependendo do veículo e as

montadoras já estão fabricando
carros com possibilidade de uso de

gasolina e gás natural. "O gás
natural veio para ficar", assinala
Araguão e cita o crescimento do
.consumo em Jaraguá do Sul. "Em
2001 a venda era de 100 metros
cúbicos e agora é de400 metros

cúbicos pormês", assinala.
- Mesmo sem considerar o

preço excessivo, o mecânico de

máquinas de coStura Nelson Zoz,
48 anos, admite que tem receio

de uma "sacanagem" do governo.
Ele teme que aconteça com o gás
natural o mesmo queOcorreu com
o álcool, que teve apoio do

governo, era bem mais barato e

depois de algum tempo passou.a
ter reajustes seguidos, in

viabilizando o combustível corno '

produto de preço acessível.

SEGURANÇA

Comunidades rurais buscam
alternativas de renda

MARIA HELENA DE MORAES
-

Il> Artesanato e

turismo rural foram as

opções encontradas
pelos agricultores

CORUPÁ - o agricultor
Alfonso Conrad abriu um

camping na Estrada Rio Novo.

Semana que vem, um grupo de

23 pessoas da mesma localidade

vai expor chapéus e bolsas feitas

da fibra da bananeira emJoinville,
na Jomada de Turismo.A decisão

de Co�rad em abrir um camping
em suas terras e a ida do grupo à

joinville é resultado do trabalho

realizado 'pela Comissão de
Desenvolvimento daMicrobacias
2 do RioNovo. Ontem, o assunto
foi discutido durante a reunião

mensal do Conselho da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento
Regional), realizada na sede do
Lions da cidade.

O secretário executivo

regional do Microbacias 2,
engenheiro agrônomo Evando

Quírino Goulart explica que a

intenção é justamente essa:

organizar a comunidade rural no
sentido que possam desenvolver

ações que levem a inclusão social
dos pequenos proprietários de

tem;l� e,sll,i:j.sfamHi,a,s. Qt; 5lSWd,S,_
com Goulart, na Microbacia do
RioNov� já foram feitasmelhorias
nas casas dos agricultores que

integram o projeto e até 2008 todas

o grupo de Corupá vai a Joinville expor chapéus e bolsas feitas da fibra da bananeira

as moradias terão fossa séptica com
filtros anaeróbicos, para evitar a

contaminação do Solo e da água
pelos dejetos humanos.

, "Só para Corupá temos

recursos disponíveis de R$ 185 mil",
acrescenta Goulart. Para as nove

microbacias dos cinco municípios
da 240 SORos recursos disponíveis
são na ordem de R$ 529 mil, que

, .serão aplicados até o final desteano
em ações que visem o desen
volvimento social, ambiental e de
renda de 1.549 famílias. Corupá
tem apenas uma microbacia, a do

Produtores fixaram em R$ 2,00
o preço da caixa de banana

CORUPÃ- As associações de
'

bananicultores de oito

municípios do Litoral Norte
catarinense -Corupá, Jaraguá do
Sul, Joinville, Schroeder,
Massaranduba, Guaramirim,
Garuva e São João do Itaperiu -,

promoveram ontem, reuniões em
suas respectivas cidades, com o

principal objetivo de definir um
preço mínimo a ser pago para o

produtor na venda da banana.
Após uma tarde inteira de
discussões, o preço da caixa com
23 kg foi fixado em R$ 2,00.

Há mais de um ano, os

produtores acumulam prejuízos,
com a caixa sendo vendida a um

preço médio de R$1,50. Alguns
bananicultores da região chegam
a vender a caixa a R$ 1 real,
enquanto o custo de produção
fica entre R$ 3,50 e R$ 4,00,
dependendo da mão-de-obra
empregada. A cidade de Corupá,
conhecida nacionalmente como

"Capital da Banana", tem mais
de 700 produtores da fruta e

cerca de 5.500 hectares
plantados. A maioria são

pequenas propriedades, onde é

praticada a agricultura familiar.
Do 'total produzido no município,
40% é exportado para Argentina

'

e Uruguai. O restante é vend'ido
para vários estados brasileiros,
principalmente para São Paulo

e estados da região Sul.
Um dos organizadores do

encontro em Corupá, Valmor
Farias, é plantador de bananas
há 20 anos. Segundo ele, a

última crise no setor aconteceu

em 1992, quando houve uma

super safra do produto. "Na

época, o que contribuiu para
aumentar o problema foi que
não havia organização entre o

segmento, pois ainda não

tínhamos as Associações de
Bananicultores na região", disse.

• No munidpio de Corupá
existem mais de 700

produtores de banana,
que cultivam uma área de
5.500 hectares. A maioria
são pequenas

propriedades que usam

mão-se-obra familiar.

• 40% do que é produzido
no municfpio é exportado
para Argentina e Uruguai. Q.
restante é comercializado

para vários estados
brasileiros, principalmente
para São Paulo e estados da

região Sul.

Rio Novo. Em Jaraguá do Sul são
duas: uma no Alto Garíbaldi e a

outro no Ja'raguazinho. Em
Guaramirim tem uma na Ponta

Comprida. Em Schroeder apenas
uma em Duas Mamas e em

Massaranduba são quatro: Ribeirão
Gustavo, Santa Luzia, São José e

Sete de Janeiro.
NOVIDADES: As 180

famílias que integram amicrobacia
deiRioNovo pretendem, até o final
do ano, construir uma unidade
comunitária para processar a fibra
da banana. De acordo com a

extensionista da Epagri e

'secretária executiva da Associação
da Microbacia.:Maria Depin, a

unidade v�i custar cerca de R$ 40
mil e o dinheiro já está garantido.
Outra novidade é que no final
deste mês o grupo que trabalha
com fibra da bananeira viaja até

Brasília para mostrar o primeiro
chapéu confeccionado com fibra
da bananeira, que tem se carac

terizado comei" uma excelente
alternativa de renda para os

agricultores deCorupá, na sua grande
maioria, produtores de banana.

Cancelas não' funcionam e geram

preocupações aos motoristas
}ARAGUÁ 00 SUL-'O sistema de

cancelas eletrônicas, colocadas em

nove passagens de níveis da região
central da cidade, não refletem' a
confiabilidade anunciadana épocada
instalação. Somente este semana

ocorrerem vários problemas. Na se

gunda e terça-feira, porexemplo, duas
cancelas não funcionaram.Na terça
feira, acancelalocalizadanoCalçadão
daMarechalnãobaixou eporpoucoo
trem não atropelou um 'carro e na

segunda, algumas tiveram que ser

acionadasmanualmente pelaPM.
O assessor jurídico da Prefeitura,

JurandirBertoldi, entrou emcontato

com a empresa responsável pelo
equipamento, aDatrapon, deCuritiba.
"Me disseramque os problemas foram
causados pelas descargas elétricas eque

os equipamentos serão consertados",
contou o assessor.Mas os problemas
com as cancelas não acontecem

somente por causa de raios e trovões.
Emdias de sol tambémocorrem.

O assessor de marketing da

Datrapon, Alberto Neto disse esta

semana que o únícoIaudo do
conhecimento da empresa é o que .

trata do problema causado pelas
descargas elétricas, que afetou o

controlador de uma das cancelas.
"Estamos conhecendoo sistemapara
melhorar o funcionamento do

mesmo", explicouAlbertoNero, que
afirmou não ter conhecimento dos
outros problemas. Ele aconselhouque
aspessoas ligassemparaoQ8CC6430023
todo vez que houverproblema com as

cancelas.

Os problemas com as cancelas eletrônicas têm se tornado rotineiros

Reajuste do gás natural 'não
interfere no consumo em JS

r

}ARAGUÁDO SUL-O reajuste
do preço do gás natural ainda não
teve reflexos na cidade. Pelo
menos por enquanto, osmotoristas

que têm carro a gás não estão

reclamando, do aumento de 7%
no metro cúbico do combustível,
que custava R$ 1,239 e desde o

dia 10 deste mês passou para R$
1,329.O gerente de controladoria
do posto Mime da Walter

Marquardt, João Batista Aragão,
afirma que não houve recla

mações por parte dos clientes e

anuncia para novembro mais um

reajuste. O aumento deste-mês foi
o primeiro em dois anos.

O gerente de controladoria do
Posto Mime enfatiza que o gás
natural é amelhor alternativa no

que se refere a combustível. de
baixo custo. 'Segundo ele, a

economia é na ordem de 60 a 70%,
CESAR JUNKES

Preço subiu esta semana e deve ser reajustado denovo em outubro

Weg recebe segunda-feira prêmio
150 melhores para trabalhar

DA REDAÇÃO - Este ano a Weg
completa 44 anos de 'fundação e v�i
receber na segunda-feira em São
Paulo o prêmio ''As 150 melhores
empresas para trabalhar do Brasil".
Esta é a quarta vez que a empresa é '

selecionada e premiada como

referência na gestão de pessoas pelo
guia das Revistas Exame eVocê S.A.

No evento, que contará com a

presença de presidentes e diretores

dasvencedoras, também será lançada
a edição impressa do guia, com
informações sobre todas as empresas
classificadas. O ranking com a

classificação j� foi publicado nos sites
www.exame.com.br e

www.vocesa.com.br no dia 22 de

agosto.

A pesquisa é feita çom os fun
cionáriosde cada uma das empresas e
é considerada uma das maiores do

gênero do país. Nesta edição,
aproximadainente 900 colaboradores
da WEG, selecionados através de
sorteio, participaram da pesquisa,
realizada em486 companhias,

Amaioria das 150melhores está
localizada no Estado de São Paulo,
que figura com 83 companhias e é

seguido peloRioGrande do Sul, com
17 empresas, e por Santa Catarina,
com 11. AWEG é a única empresa
deJaraguá doSul a recebero prêmio.
A metodologia para a escolha das
melhores empresas segue os critérios
do trabalho feito pela revista

americana Fortune.

Missão acadêmica da Unerj
leva 40 pessoas ao Chile

DA REDAÇÃO - Para ampliar
os relacionamentos com ins

tituições internacionais, o Centro
Universitário de Jaraguá do Sul
(Unerj) está realizando até o dia
11 de setembro, mais uma missão
acadêmica fora do Brasil. A
iniciativa é do curso de Comércio
Exterior, com objetivo de
proporcionar a alunos e professores
um incremento na formação
acadêmica de graduação e pós-

graduação, através do conhe
cimento da realidade sócio

político-econômica do Chile,
além de possibilitar aos parti
cipantes a experiência em viagens
internacionais.

Faz parte do roteiro uma

agenda específica que será cum

prida pelos alunos do curso de
Moda, e uma programação artístico
-cultural como complementação à

programação acadêmica.

_,_, __ J
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.Número de mortes por arma

.de fogo .cai em 18 estados
OA REDAÇÃO - Pesquisa do

Ministério da Saúde revelou que
, o número de mortes por arma de

fogo foi reduzido em 8,2% em

2004, ano que marcou a

, 'campanha do desarmamento do

governo federal. É a primeira vez,

em 13 anos, que esse índice cai.

,Enquanto em' 2003 foram

registradas 39.325 mortes por arma
. de fogo, em 2004 foram 36.091.

Em Santa Catarina a redução
foi de 9,9%.0 estado em'que foi
registrada a maior redução em

'números absolutos foi São Paulo,
com 1.960 mortes a menos. O

segundo lugar ficou com o Rio
de Janeiro, que registrou 672
mortes a .menos. Já as maiores

variações percentúais foram,

'registradas no Mato Grosso (-
20,6%), São Paulo (-19,4%),
Sergipe (-17,1%), Pernambuco (-
14,5%) e Paraíba (-14,4%).

"Estamos vivendo ummomento

de crise no país, mas hoje é um dia

de ,grande alegria. Estamos
co�emorando a poupança de
milhares de vida. Estou feliz

hoje",discursou o ministro da

Justiça, MárcioThomaz Bastos, que
participou da cerimônia de

divulgação do Índice Nacional de
Óbitos por, Armas de Fogo
O ministro da Justiça disse não

acreditar que a crise política vá

prejudicar o referendo, previsto para
23 de outubro, que vai decidir se a

comercialização de armas de fogo
e de munição no Brasil deve ser

proibida. As mortes por arma de

fogo vêm atingindo, de 1992 a 2004,
especialmente homens jovens
(entre 10e 29 anos) ematandomais
do que doenças respiratórias,
cardiovasculares, câncer, Aids e

acidentes de trânsito.A camparrha
do desarmamento já recolheu 443
mil armas de fogo desde 15 de julho
do ano passado, cinco vezes e meia

mais do que ameta inicial, que era
de 80mil armas.

I
Mais de 600 armas foram recebidas em Jaraguá do Sul

Falecimentos
Faleceu às 05:30h do dia 01/09,a jovem Isabel Klug,com idade

de 15 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

-sepultarnento no cemitério do Jàragu�84. , '

Faleceu às 08:00h do dia 31/08, a senhora Francisca Maria de

Souza, com idade de 89 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério da Igreja Dom Bosco.

SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E

<, ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:

· L1CITAÇAO:9112005
· TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
· MODALIDADE: PREGA0

,

· OBJETO: TUBO PVC, DN 400 MM, JEI, COLETOR DE ESGOTO, COR OCRE
. RETIRADA DO EDITAL: a partir das 8:00 às 11 :30 e das 13:00 às 16:00h.
·DATA DA ABERTURA: 19/09/2005 às 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interes;�dos no escritório do

SAMAE, na 'Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC - site:

www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

(047) 371-0590

Bonifacio Formigari
Diretor Geral - Interino'

SEGURANÇA

Niura envia ofício a LHS e pede
mais 50 policiais para a região

ELls BINI

� No final do ano,

o Estado realizará
concurso para contratar

900 profissionais
]ARAGUÃDO SUL-Esta semana,

a secretária Regional de

Desenvolvimento,Niura Demarchi
dosSantos, enviou aogovernadorLuiz
Henrique da Silveira, um ofício
solicitando que, pelo menos, 50

policiaissejamdestinadosparaJaraguá
do Sul e região, depois do concurso
que será realizado no final do anopara
a contratação de cerca de 900

profissionais.
Há dois meses, quando o

Secretário Estadual de Segurança
Pública e Defesa do Cidadão,
Ronaldo Benedet, esteve na Acijs
(AssociaçãoComerciale Industrial de
Jaraguá do Sul), o presidente da
Câmara de Vereadores, Ronaldo
Raulino, observou que aOrganização
das Na-ções Unidas laponta a

necessidade de umpolicial para cada
300 habitantes e que em [araguá do
Sul a proporção é de UIJlpolicial para
cada 700 habitantes. Em resposta,
Benedet afirmou que seria

"demagogia'rprometer que o efetivo
nomunicípio seria dobrado, mas que,

,

com certeza, haveria au-mento do

efetivo na região, assim que fosse
realizad� o concurso público para a

contratação depoliciais civis emilitares.
Osecretáriodisse que "asegurança

não se limita ao efetivo de policiais,
mas que abrange tambémo serviço de

inteligência, os treinamentos, frota de ,

veículos e aquisição de armamentos"
e ressaltou várias vezes que o aumento
de policiais nas ruas não é garantia de
diminuição da criminalidade. "É
preciso identificar as origens do

problema, que são a desigualdade
social, a falta de oportunidades e as

. condições devida indignas a que está
sujeita uma grande parcela da

população". O secretário informou

ainda, queo atualgovemo já contratou
1.050 policiaismilitares e 347 policiais
civis, e que f�ram abertas 2.400 novas

vagas 'no sistema prisional,
aumentando a capacidade dos

presídios em 30%. "SantaCatarina é

hoje o estado mais seguro do Brasil",
, garantiu.

AUMENTO DA
CRIMINALIDADE - Apesar da
afirmação do secretário, a Delegacia
de Polícia de Jaraguá do Sul, registra
uma média de mais de 30 furtos em

residência, 15 furtos a estabelecimentos
comerciais e 15 a veículospor mês.Na
última edição da revista "Negócios",
publicada em agosto, o jornalista
Maurílio de Carvalho, fez uma ampla
matéria abordando a questão da

Niura enviou ofício ao governador solicitando a co�tratação de policiais

segurança nos municípios da

microrregião. Ele citou vários episódios
violentos ocorridos neste ano, comoo
assalto a dois bancos deCorupá, onde,
na troca de tiros com a polícia, uma
pessoamorreu e outra ficou ferida; a
invasão porbandidos, de uma fábrica
de conservas deGuaramirim, deonde
roubaram um cofre, além de

espancarem os proprietários, e

funcionários; o rendimento de um

casal de idosos em Massaranduba,
de quem os bandidos levaram
dinheiro e o carro; um caso de la
trocínio ocorrido em Schroeder, e
uma joalheria de Jaraguá do Sul, que
foi assaltada três vezes, alémdo assas

sinato recente de um comerciante,
que levou três tiros, quando
assaltantes invadiram sua casa.

�-,

CORREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Pédireito
Adriane Galisteu estreou bem no hora rio nobre do SBT (média de

10 pontos no Ibope). Antes, exibindo séries, o SBT dava 11 pontos.
Ela ganhou da Record (que deu 8 com futebol), da Band (que
marcou 8 com Gilberto Barros) e da Rede TV! (que registrou 6 com

Luciana Gimenez contando os palavrões que Dercy Gonçalves
, falou ... ). \

Que bobeira
O SPORTV tem dado bobeira, o canal transmitiu toda Liga Nacional de

Futsal e agora que chegou a parte mais emocionante, o telespectador
tem ficado na mão. A emissora não está transmitindo as partidas das

semifinais. Vai entender, isso é falta de consideração com o público.

Rolo compressor
As demissões continuam na Band. Há quem diga que a emissora
está fazendo cortes de funcionários e diminUindo verbas das

produções para poder contratar Raul Gil. Na Record, o apresentador
ganhr� em torno de R$ 700 mil, por mês. Surqiram rumores ontem

na Band que Silvio Luiz teria sido demitido. Ele e a assessorla'da

emissora negaram em entrevista a Folha de São Paulo."Acabei de
fazer um jogo de vôlei para o Band Sports;diz o narrador.

Formato conhecido
O novo "Charme" de Galisteu é o "É Shaw" que ela fazia na Record.
Mas estava bem produzido e editado. Daniella Cicarelli deu
entrevista à loira e disse que fala com Ronaldo até hoje.
Participaram também Ivete Sangalo e Preta Gil (ela engordou tudo
de novo ou é impressão?)

"Big Brother6"
A ficha de inscrições para a sexta edição do "Big Brother Brasil" já
está no síte www.globo.com/bbb desde ontem e ficará até o dia 30

deste mês. Os candidatos terão de preencher o formulário e enviar

um vídeo para a Globo. A maior diferença desta versão do programa
é que o vencedor levará R$ 1 milhão em dinheiro, o dobro das
outras edições.

Parabéns
Luciano Huck vai ganhar uma festa de aniversário no "Caldeirão do

Huck" que vai ao ar amanhã. Um bloco de amigos vestindo a camisa

"Grêmio Recreativo dos Amigos do Huck. acompanhado por uma

bateria de escola de samba, vão invadir o palco junto com a

apresentadora Ana Maria Braga. Luciano terá muitas surpresas. Uma
delas, vai ser quando
Angélica se declara para
ele junto ao filho

Joaquim.

Lindo'
Mais uma vez o galã
Reynaldo Gianecchini vai
fazer com que as

mulheres se abanem
durante os comerciais de
TV. O ator vai estrelar
novamente a campanha'
das "Lojas Marlsa" Em
poses sensuais e quase
despido, o bonitão vai
conversar com suas

telespectadoras.No ar, dia

seis de setembro

QUINZENA, DO TRAJE
Kit Social com paletó, calça, 'gravata e prendedor.

A partir de RS 137,90 a vista ou 4X no crediártn.. Preço da etiqueta.

VENHA, CONFERIR! Para nós você é especial!
,;

"" Càlçadãa da Marechal, 32'0 •

Shopping Fall- Sara 07.275-2938
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ACABOU A SíNDROME

ESPORTE

Malwee faz 3xO no John Deere

e chega na semifinal da Liga
JuLIMAR PIVATTO

� Primeira partida da

semifinal será
nesta segunda-feira
no Rio Grande do Sul

BRUSQUE - Enfim numa final

da LigaNacional. A vitória por 3xO

sobre oJohn Deere colocou o time
jaraguaense pela primeira vez

numa decisão desta competição.
O placar foi construído no primeiro
tempo, com gols de Falcão; Xoxo e

Fio. À equipe viaja hoje de manhã
. para o Rio Grande do Sul onde

disputa o primeiro jogo da decisão

na segunda-feira, às 19h15. O
Atlântico venceu, de viràda, a

Vibra na prorrogação por 2x 1,
depois de empatar no tempo
normal por 3x3.

Precisandovencer, o timegaúcho
partiu para cima desdeo iníciodo jogo,
mas a Malwee conseguiu segurar

com uma boa marcação. Jogando
mais no contra-ataque, o time

jaraguaense abriu oplacar aos 12'45"
depois de uma jogada individual de
Falcão, que partiu para cima do

goleiroTiago emarcou. Aos 17'25",
Valdin fez jogada pela direita, cruzou
para o meio da área e Xoxo

completou para o gol. Explorando as

jogadas individuais, a Malwee

RAPt'tAEL GONTHER'

Falcão leva um tapa do pivô Viníciusno final do segundo tempo. O gaúcho acabou sendo expulso

conseguiu um tiro livro indireto aos

17'40". Fio cobrou sem chances para
o goleiro Tiago.

Na etapa final, o [ohn.Deere
voltou mais ofensivo, e ogoleiro
Bagé se destacou com quatro
defesas difíceis antes do 'primeiro
tempo. A Malwee se aplicou bem
na marcação e conseguiu chegar
manter o resultado e classificação.
Aos 16 minutos, Vinícius fez falta
em Falcão e depois partiu para

cima, dando um tapa na nuca do
camisa 12 de Jaraguá do Sul. O

jogador da John Deere acabou

expulso e uma confusão se armou

na quadra da Arena Multiuso.
Com um a mais, o time

jaraguaense preferiu segurar o

placar ao invés de partir para o .

ataque e acabou fechando o jogo
em3xO.

.

O ala Márcio comemorou ó
resultado. "Isso é fruto de um

Roberto Carlos receita toque de bola
.

DA REDAÇÃO - A paciência é a

receita do lateral-esquerdoRoberto
Carlos para a Seleção Brasileira

superar a provável retranca chilena
na partida de domingo, em Brasília,
pelas eliminatórias para a Copa do

f Mundo. "Temos que ter tranqüi
lidade e pos�e de bola. Não adianta a .

gente querer atropelar o adversário
porquenão vai adiantar, o importante
é tocar a bola de um lado para o outro
porque uma hora vai aparecer o

espaço", afirmou o jogador do Real
Madrid no centro de treinamento da
Seleção naGranja Comary.

"Com áqualidade do nossomeio
campo; comdois atacantes dentro da
área e os laterais - eu e o Cafu '_

passando, com certeza vamos

conseguir. uma boa vitória",
acrescentou o jogador, que contra o
Chile completa sua 137ª convocação
para defender o Brasil. "A. equipe
chilena defende muito bem, mas
jogando em casa, com a temperatura
a favor e a obrigação de vencer tenho
certeza. que vamos conseguir a

classíficação" .

Para Roberto Carlos, que
anunciou nesta semanaque disputará
sua últimaCopa doMundo em 2006,
o favoritismo da seleção está muito

mais na cabeça dos jogadores do que
dentro da própria equipe. Ontem o

técnicoCarlosAlberto Parreira realiza
o 'último treino da equipe em

.

Teresópolis antesdo embarque para
Brasília, que a�nteceu às 20h. Lateral receita toque de bola

Vágner Love está perto da Vila Belmiro
DA REDAÇÁO - O atacante

Vágner Leve está cada vez mais

perto do Santos.O time da Baixada
está fechando o negócio com o

CSKA (Rússia), porUS$ 13milhões
(cerca de R$ 30,5milhões pelo dólar
comercial), e a expectativa é que o

ex-palmeirense seja anunciado como
novo reforço no início da próxima
semaq.a. O jogador chegaria à Vila
8elmiro para repor a saída de
R<?binho, negociado com o Real
Madrid porUS$ 30milhões.

.

"O negócio será fechado
segunda ou terça-feira, porUS$ 13
milhões. Restam alguns detalhes do
Contrato de venda que estou

tratando diretamente comoCSKA.
O Santos deve pagar parcelado em

duas vezes", disse Rui Gonçalves,
sócio da 'empresa Castro Brothers,
que representa o clube russo na

Europa.
Adiretoria santista também está

otimista com um desfecho positivo.
"Está uma situação bem encami

nhada. É u�a negociação muito

boa. Ele é artilheiro e o time foi cam

peão da Uefa, mas é uma negociação
bastante favorável ao Santos", disse
Francisco Lopes, diretor de futebol:
No começo do ano, o Corinthians

chegou a anunciar a contratação do
ex-palmeirense antes de fechar com
o negócio com o CSKA. O fato
irritou os russos, que aumentaram o

preço do atacante deUS$ 15 milhões

paraUS$ 20milhões. Vagner pode voltar ao Brasil

trabalho bem feito de todo o grupo.
Fizemos o nosso dever de casa e

conseguimos a classificação inédita
para a final". O fixo Antonio disse

que está com a sensação do dever
cumprido. "Mas ainda não tem

nada ganho. Conseguimos dar um
'grande passo e devemos isso ao

grupo e a esta torcida que nos

apoiou o tempo todo. Agora é

chegar na final com o pé no chão
para conquistar o título", disse ele.

LINHA DE FUNDO__----.

JUlIMAR PIVATTO

Até que enfim
Depois de bater na trave por três anos seguidos, a Malwee

finalmente chega à final da Liga Nacional. E fez o dever de casa:

.

vencer os dois jogos em Brusque, com o apoio maciço da torcida

que veio de Jaraguá do Sul e da cidade sede das partidas finais.
O time se aplicou taticamente. Fez os três gols no primeiro
tempo é segurou o resultado no tempo final. Pode-se até dizer

que Malwee e John Deere fizeram uma final antecipada, pois
foram os dois times com melhor campanha na primeira fase.

Agora é manter a concentração e a disciplina que chega ao

título inédito.

Torcida
A torcida que lotou a

Arena Multiuso de Brusque
deu um espetáculo ainda

mais bonito que na quarta
feira. Até mesmo o

"animador de torcida" foi
bem melhor, No primeiro
jogo, o responsável por
isso entoava o clássico

"Malwee, tchá, tchá, tchá"
que não conseguia
empolgar a torcida. Méritos
também para a torcida do
time do Brusque, que
ajudou a "charanga" ,

jaraguaense a fazer muito
barulho.

Primeiro tempo
o time jaraguaense
começou explorando os

contra-ataques. Até porque o

time gaúcho precisava da
vitória. Bem aplicado na

defesa, os jogadores da .

Malwee conseguiram
segurar o ímpeto do
adversário e ainda

conseguiram marcar os três

gols da vitória. O esquema
tático do técnico Fernando
Ferretti funcionou bem,
principalmente O de trocar
os quatro jogadores da linha

a cada cinco minutos. Tudo

deu certo.

Segundo tempo
Foi só. para segurar o
resultado. Bagé, com quatro
defesas no início do segundo
tempo.foi o destaque.Todos
os atletas marcando forte e

ainda mais disciplinados.
Espfrito de time campeão,
quenão sabe só atacar (tanto
que é o melhor ataque da
competição), mas também
sabe defender. Méritos a

todos.

Clima
Antes de sair do hotel para
o ginásio, os jogadores já
demonstravam muita

motivação, Entraram no

ônibus e colocaram um CD
com as músicas do estilo

preferido dos atletas: o

pagode. Foram para o local
do jogo cantando e

entoando frases de

motivação a todos os

_
atletas. Deu certo!

julimar@terra.com.br

" Investimento em segurança é
destaque na Regional deAraranguá.

Nestes dois anos e oito meses, a segurança pública da Regional de Araranguâ já recebeu

investimentos do Governo no valor de mais de R$ 1,2 milhão. E todos os J5 municípios
da região foram beneficiados. São equipamentos adquiridos, delegacias construidos
e reformadas epoliciais contratados. Além disso, maisde 20 novas viaturas[oram entregues
para as Polícias Civil e Militar e para o Corpo de Bombeiros. É o Governo do Estado
investindo seriamente na segurança do cidadão de. Santa Catarina.

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento
Regional emAraranguá
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/� tristezapura e completa é tão impossível
quanto. a felicidadepura e completa. //

Leão Tolstoi

Cario Drews
e Léia
Ramthun
casam-se no

próximo dia

10, na Igreja
Evangélica
Cristo
Salvador, Barra
do Rio Cerro.

I Após a

cerimônia, a

recepção será
. na ARWEG.
Felicidades!

Itamar e

Márcia, leia
se Itaivan

Imobiliária,
em

comemoração
'.

pelos 11

Anos

da empresa.
.J Parabéns!

Yvonne

Alice

Schrnõckel,
diretora

presidente.
do jornal
Correio do
Povo,
aniversariou
no dia 31/8.
Nossos

parabéns!

o empresário Antídio
Aleixo Lunelli

paraninfo da primeira
turma do Curso de

Administração com

habilitação em Marketing
da Fameg. Os formandos
do MKT sentem-se
honrados em tê-lo como

padrinho. Abraços!!!

Cristiano de

Ontem, dia 2/9, na Scar aconteceu a colação de grau da turma do Curso
de Administração e Marketing da Fameg. O Baile foi no Baependi.

AIS comodidade
mento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

nstalações, que além de
adas.no centro da cidade.

!OrtoMdis

Ca"luI �.. CÚfI.#fIUt 7>UsJk4
�slllle4 I. JC,��:U4

7),., ;tlt:tllh�"t /A)t1"t-I'c:,...--. C�,M$'"

(41)"422";2'105 ou 43:3-40'210
dr.we�@utol .. i):'J.fn.ht

Fique de olho nos

Orientações:
- Direitos de cidadão. e consumidor,
aposentadoria, jurídicas

.

- Consórcio irnoblliárlo, cartão do cidadão,
carteira de habilitação. e documentos de
veículos

EM DIA
.:. ROBERTO JUSTUS
O publicitário Roberto Justus, apresentador do programa
"O Aprendiz; é uma das presenças confirmadas na Feira
das Profissões e da Capacitação, que acontece em
Joinville de 27 de setembro a 10 de outubro. O evento é
Uma iniciativa do Núcleo das Escolas de Educação
Profissional da Associação Empresarial de Jolriville. Maiores
informações pelo telefone (47) 422-113�, e-mail
feiradasprofissoes@netvision.com.br' e no site
www.suelibrandaoeventos.com.br/feiradasprofissoes.

.:. COQUETEL
A loja Perfil Modas (em frente ao colégio Divina
Providência) oferece hoje aos seus clientes um coquetel
de lançamento da coleção primavera-verão/2006 das
marcas Someday, Traffico Z, Oliurn, Name, Blue Banana,
Patogê, Think, Fruta Cor, Matéria Prima, Lume. Será das
9:30 horas até as 13 horas .

.•:. GESTÃO AMBIENTAL
A Acijs-Apevi estão promovendo em parceria com a

Sociedade Educacional de Santa Catarina (Sociesc) a

formação de auditores líderes em Sistemas de
Gestão Ambiental. O curso vai acontecer de 19 a 23 de
setembro, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (Cejas),
com a coordenação técnica de Teima Travassos de
Azambuja, diretora presid.ente da MCG Oualidade, OMS
(Quality Management System), Lead Auditor/IRCA, Auditor
Líder da Oualidade CIC/RAC. O curso atende as disposições
transitórias da portaria 319/2003 do Ministério do Meio
Ambiente. Informações e inscrições no setor de
Capacitação Empresarial pelo telefone (47) 275-7017 e

pelo e-mail capacitacao@acijs.com.br.

.:. CÃMARA DA MULHER
A Câmara da Mulher Empresária de Jaraquá do Sul
comemora no dia 8 de setembro 10 anos de atividades
coma realização de seminário, 'e a palestra "Faça da
sua vida um show" com a consultora Nelma Penteado.
O evento acontecerá no Grande Teatro do Centro
Cultural da SCAR, às 19h30min. Informaçôes e,

inscrições, pelo telefone (47) 275-7000, ou pelo e

mail carmen@acijs.com.br.

.:. CURSO
A Oficina de Arte da Sociedade Cultura Artística de Jaraguá
do Sul- SCAR está promovendo um curso de Maquiagem
Artística. A atividade será realizada por Jonas Santos, que
atua em grupos de teatro, e vai acontecer no próximo dia
17 de setembro, no Centro Cultural. Destinado a

professores de arte-educação, artistas e demais
interessados, o curso terá a duração de 5 horas, no primeiro
módulo. Posteriormente, um, novo módulo poderá ser

organizado.O curso é limitado a 20lparticipantes e

informações e inscrições estão disponíveis na Ofiçina de
. Arte, que funciona no·Centro Cultural da SCAR, ou pelo
telefone (47) 275-3901.

• CASA VALDUGi\

- Treinamento e orientação da uma eleitoral
eletrônica para o referendo

- Educação para o trânsito
.

- Apresentação e exposição dos equipamentos do

Corpo de Bombeiros .

- Corte de cabelo
- Documentos de identidade, CPF e carteira de
Trabalho

- Fotos para os documentos
.

Informações: .

- EconomIa de energia elétrica e água
.. 1'70 anos da polícia, programas do PROERD
e polícia comunitária

- ..
I
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