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VILA NOVA

Falta de ciclovia aumenta o
.

,
.

,

,
\

risco de acidentes em Jaraguá. .

I

A falta de'. -hidovia é a principal reclamação da' : bairro vivem pessoas.
'população_ dó .Bairro Vila Nov�. Os -moradores que reivindicações dos moradores são a construção de uma

utilizam bicicleta ficam expostos: �9 perigo todos os escola pública -de ensino fundamental e básico, uma

dias. Ontem em apenas cinco minutos a equipe de bibliot�cà e o aumento de vagasnoCentro de'Educação;
reportag�m . do Correio do Povo flagrou muitas InfantilMárcio Klinkoski. A implantação do Programa
situações de risco no trevo da Walter Marquardt. No Saúde da Família também é uma solicitação. - PÁGIN� 4
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POLíTICA

Proposta de acabar com o 13°
, dos ve..eadores ganha força
A proposta do vereador Carione Pavanello de extinguir o
pagamento do 13 o salário aos vereadores ganha adeptos.
Além dos vereadores Pedro Garcia (PMDB) e Ronaldo
Raulino (PL), presidente do Legislativo, o vereador
Dieter Jansen (PP) disse ontem .que também apóia a

iniciativa do colega pefelista. Dieter, assim como Cacá,
doou a primeira parcela do salário extra. O projeto foi

aprovado na legislatura passada. - PAGINA 3

HEMOCENTRO

Banco de sangue funciona
.

• ! �

provisoriamente no São José
A agência foi instalada pelo Hemosc (Centro de·

.

Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) no

Hospital São José em caráter de urgência e vai funcionar

por tempo indeterminado. ' - PAGINA 4

PERIGO

Trem descarrila, mas sensor

evita uma tragédia ria.cidade
- PÁGINA 6

Você escolhe, nós transportamos.
'
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QUINZENA .DO TRA..JE
Kit Social com paletó, calça', gravata e prendedor.

A partir de R$ 137,90 a vista ou 4X no crediário. Preço da etiqueta.

sh.PPí�:'::�,ã.D:�.�,;�c2·15:2-938 VENHA CONFERIR! Para nós você é especial!
, foAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIAO

Contorno ferroviário
,
Se uma tragédia, ainda

não aconteceu- e ninguém,
, de longe, torce por isso- a

verdade é que, a cada dia,
composições ferroviárias'

�ue cortam Jaraguá do Sul
em horários cada vez m�is
freqüentes 'são ameaça

c,onstante, ainda mais

quando se percebe que as

c:ancelas eletrônicas não são

�onfLáveis, menos ainda

quando em dias de tro

voadas que afetam o sis
tema. Projeto elaborado
durante o governo do ex

prefeito Irineu Pasold
acabou sob suspeita de SUí'

perfaturamento' pelo
-Tr ibunal de Contas da

União, episódio até hoje
não esclarecido devida
mente pela esfera federal. E
,muito menos por parla
mentares federais do PT,
que influenciaram direta
'mente 'no processo de

embargo das obras que já
liaviarn começado.

o

FRASES

Responsável, sim, pelo
desenvolvimento acelerado
da região como um todo no

século passado, a ferrovia

perdeu sua identidade com

as, cidades que cresceram a

volta dela e que corta até

chegar ao seu destino, o

porto graneleiro e de cargas
de São Francisco do SuL
Agora" o Qepartamento

\

120 milhões. Dinheiro que
não �xiste no Orçamento
Geral dá União para �ste
ano e tampouco para 2006.

Longe de se querer, du
vidar de verdadeiro interes

se do governo em livrar a

cidade do transtorno atual
causado pela passagem dos

vagões, 'mesmo que em

véspera de ano de eleições

... A ferrovia perdeu a identidade com as

cidades que cresceram a volta dela e que
corta, até chegar ao seu destino

Nacional de Infra-estrutura'
e Transportes acena nova

mente com a possibilidade
de' tirar do papel o projeto
do contorno ferroviário,
remetendo os trilhos para a

pacata Schroeder em dire

ção ao bairro Nereu Ramos,
exatamente como prevê o

projeto original.Do valor
inicial, pôr volta de R$ 50

milhões, o custo projetado
agora beira a casa dós R$

/

rnajor.it'ár ias , há descon

fiança justificada quanto ao

verdadeiro propósito de se

resolver um problema que
afeta uma população inteira

e que ontem mesmo, com o

descarrilamento de um

vagão no bairro Baependi, ,

acabou se repetindo. Pertin
ente, sim, a dúvida, visto
tantos outros investimentos

sustados à época em que o

atual governo assumiu as

QUARTA"FEIRA,7 de setembro de 20QS

rédeas do País com o mesmo

argumento de superfatu
ramento. A duplicação da
BR-280, a partir do
entroncamento com a BR

IOl, é outro exemplo.
-

O projeto, que custou o

dobro' do previsto
-

or igina lmen te , e s.t
á

praticamente concluído,
porém, data para início das,
obras físicas não há, porque
não há dinheiro no

orçamento federal para o

ano que vem a não ser

emendas de parlamentares
que não garantem a

liberação do dinheiro.' Por
outro lado, não se pode
lançar dúvidas ao vento,

desacreditando-se em tudo

por conta de atitudes'
anteriores do governo'. Mas
isso não, quer dizer que a

sociedade deva de s-

'mobiÚzar-se, ao contrário,
mais do que nunca deve
.exigir que o devido, seja
pago.

:"Quero saber quem terá coragem de me tirar daqui.Isso é golpe! Se for esse o jogo, vou partir
, para o tudo ou nada. Se é para tentar me cassar sem prova. muita gente vai dançar!"

'. Do presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, aos aliados, reagindo à tentativa de afastá-lo da presidência da Casa.

"

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bonct.,

'Produtores de arroz têm
prorrogação de dívidas'

Brasília - A 'decisão do. Conselho
Monetário Nacional de prorrogar o

venc'imento das parcelas das dívidas
de custeio para a produção de arroz"é
muito importante porque evitará que
os produtores vendam os grãos
rapidamente para honrar suas dívidas':
A avaliação é dó coordenador-geral de
Cereais e Culturas Anuais do Ministério
da Agricultu.ra, Sílvio Farnese. De
acordo com ele, a dellberação
beneficiará principalmente os

produtores do Sul do país. Farnese
argumenta que nossa região é

responsável por quase 60% de toda a

produção nactonal.ro Rio Grande do
Sul produz 6,2 milhões de toneladas.'
Já Santa Catarina, 1,05 milhão'; destaca.
Famese.acentua.alnda.que o setor não
foi atingido pela seca na região entre

2004 e 2005, já que esse tipo de

agricultura depende da irrigação.
Informações do Ministério indicam que
essa prorrogação, representa cerca de
RS 2 bilhões em todo o país. Para ter

acesso ao benefício, os 'agricultores
precisam, apenas, comprovar que'
possuem o produto armazenado.

Prazo das Universidades
o secretário-executivo de Articulação
Nacional em Brasília, Valdir Colatto, .

informa que as instituições públicas de
_ ensino superior do Estado terão até o dia
30 de setembro para enviar projetos para
obtenção de recursos para cursos de

.

extensão relacionados à inclusão social.
Colatto recebeu doMinistério da Educação
cópia do edital do' Programa de/Apoio à
Extensão Universitária (Proext), que este

ano estádestinando RS 6 milhões para
programas e projetos voltados para
políticas públicas, com ênfase na inclusão
social.

Nova Secretaria
o deputado Carlito Merss COmemora o

anúncio da criação da Secretaria de
Comércio e Serviços, vinculada ao

Ministério do Desenvolvimento O anuncio
foi feito pelo presidente Lula, em São

Paulo, na abertura da Convenção Nacional
'aos Supermercados; Na segunda
quinzena de agosto, durante audiência do
Fórum Parlamentar Catarinense com o

ministro do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, Luiz- Fernando
Furlan, Carlito já havia reiterado a sua

disponibilidade para defender junto ao

Congresso Nacional a criação da
Secretaria do Comércio e Serviços.

Canal de comunlcação ,

De acordo com o edital do Proext, as

�
atividades de extensão servem para criar
um canal de comunicação da universidade
com a sociedade, impresCindíveL O

programa financia cerca de 130 projetos
de 49 instituições federais e 16 estaduais.

Demandas do comércio
Na opinião de Carlito, a criação da
Secretaria servirá para melhorar o

.

atendimento às demandas dos
diferentes setores voltados ao comércio,
tanto interno quanto externo, bem como
para elaborar políticas públicas
específicas para o setor. O deputado é

favorável à idéia de instituir a Secretaria
de Comércio e Serviços desde a votação
do projeto que gerou o Estatuto da Micro
e Pequena Empresa, nó final da década

_

de 90. "Trata-se de uma importante
decisão, ainda mais em' um contexto de _

crescimento recorde de nossa balança
comercial e diversificação de mercados

importadores. Precisamos aprimorar as
nossas políticas públicas voltadas ao

comércio e serviços':
redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

Enviada especial
__
A viagem do governador à Argentina, que
começa amanhã, terá cobertura da Central
de' Notícias Regionais que presta serviços à
ADI (Associação dos Jornais do Interior) e

Acaert (Associação Catarinense de

Empresa de Rádio e televisão). Pelo
sistema de rodízio criado pela Central.

_

quem' segue desta vez com a comitiva é a

jornalista Juliana Stela Schneider,
editora-chefe dos jornais Sul Brasil

(Chapeco) e O Vale (J.oaçaba).
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SUA OPINIÃO

o Advogado no

Cotidiano Social

Vivemos em uma sociedade permeada de I

. conflitos, disputas e dificuldades. Ol;Jjetivando a

Jus tiça comp a máxima dos' valores sociais,
I

_

procuramos os meios possíveis para a resolução de
'

tais problemas. Para tanto, somente através de :

determinados instrumentos é que se pode alcançar: I

a justiça, preservando todas as partes envolvidas,,:
satisfazendo os anseios sociais. Há quem pense em I'

,

uma via única para obter a justiça, sendo esta
I

exercida pelo Poder Judiciário. Dê outra forma ,

existemmeios tangentes a este poder para a pacífica
solução de determinados conflitos como a

composição, mediação e arbitragem t::tc.
Ocorre que, tanto em um quanto em outro modo,

deve-se preservar, acima de tudo, pela organização,
seriedade, conhecimento e o objetivo exclusivo de
pacificar as relações existentes. N�ste sentido, �
advogado exerce função precípua para a

manutenção da sociedade em sua busca pela Justiça,
uma vez que é o agente responsávele capaz para tah
função, assim como o engenheiro é para a construção
civil, bem como o médico é para a saúde.

_

Tal assertiva é tão elementar que, para assegurar
_

a presença do advogado como agente da
manutenção da Justiça, a Constituição da

- \

República Federativa do. Brasil de 1988
caracterizou-o como indispensávelpara tal tarefa,
sendo esta a redação do art. 133 da Constituição I,

FederaI: "O advogado é indispensável para a I

administração da justiça, sendo inviolável porseus I

atos e manifestações no exercício de sua profissão.] ,

. j,

nos limites da lei." Explica-se esta indis"ji
pensabilidade por um simples fato: Ninguém poderr
ser prejudicado pelo cerceamento de defesa, bem
como, ninguém poderá ser exacerbadamente
beneficiado pelo excesso de ataque.

"

A ampla defesa garantida nos processos, o direit�;
do contraditório, a disponibilidade aos cidadãos dos I

órgãos que 'promovem aJustiça' e demais princípios 1

arduamente conquistados deve-se pelo honrável'
esforço exercido pela sociedade, devendo ser

I(

exercidas através do advogado, que e.' quem
conhece os meios e o modo pelo qual se chega ao I

resultado Justo. .

Ainda que não decorresse de preceito legal, ai
indispensabilidade do advogado à administração"
da Justiça justificaria-se ante a natureza das

prestações, prevenindo a injustiça através dos
conhecimentos adquiridos tanto na academia, nas
leis, doutrinas, jurisprudências e propriamente na

vidaprática. ' ii

O que a Constituição Federal trouxe foi a certeza;

da equidade entre as partes litigantes, seja emn

processo judicial ou não; o acesso à sociedade das!

informações que por vezes-são dificultosas a quem�
não tenha formação jurídica; 'a devida defesa- o

legítimo patrocínio, ou seja, a organização dosl
. instrumentos existentes para a pacificação social.

_ A nobreza da profissão, que não pode deixar de
ser destacada, reside em sua função social, mais do,
que obrigação para administração da justiça, é,
exercida com' prazer pelos seus mernbrv'u
preocupação com os resultados, honra q�anto à .

sociedade e vitória quanto' ao passado.
"

Osmar Graciolê! é advogado, presidente da OAB'
de Jaraquá e escreve nesta coluna a cada 15 dias

Os t'extos para esta coluna devem ter, 1'\0 máximo, 35 linhas, de c�rpo �;,.
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO _

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno as.

correç?e5 ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO

QUARTA-FEIRA,? dé setembro de 2005 POLíTICA

Outros partidos se mexem em véspera
de ano eleitoral;mas no PMDB de Jaraguá
do Sul, silêndo de cemitério. Pode até

ser uma estratégia para não gastar o
verbo sem necessidade um ano antes

do pleito de outubro de 2006. Por certo, .

fruto do racha patrocinado pelo vereador
\

Pedro Garcia e a ex-vereadora Lorita

Zanotti, há pouco mais de dois anos, uma

"peitada" no ex-deputado Ivo Konell,
deixando. o partido desarticulado, A

coordenação regional; agora com o ex

prefeito de Corupá, Luiz CarlosTamanini,
não sinaliza ter aparado as arestas.

� Organizados
Para dar peso a reivindicações de obras e
serviços de alçada do governo do Estado,
criou-se no bairro Nereu Ramos um

conselho com 18 membros, articulado
com a Secretaria de Desenvolvimento

Regional. A região, segundo o vereador
Pedro GarciaJPMDB) há muito não

recebe obras custeadas (ou em parceria)
pela administração estadual. A idéia é

reverter o quadro. Na verdade, o

governador Luiz Henrique da Silveira tem
semostrado solícito com a cidade depois
da eleição do prefeito Moacir .Bertoldi,
do PL, partido da base de apoio a LHS.

O ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB) está com
o presidente da Câmara de Vereadores, Jn

Ronaldo Raulino (PL) atravessado na ;\,

garganta. Há poucos dias, quandoatendeu,
convite para Ir ao Legislativo dar

explicações sobre possível renovação
irregular de contrato com a empresa
Canarinho 110 final de seu governo, Pasold .19

se sentiu como que acusado de
. �

protagonizar uma qrande maracutaia pela ) j

forma como foi inquirido por Raulino, i I

agressiva, segundo ele. Quem presenciou ",
a reunião teve a mesma impressão.

'� Em cacos ..

'o PT atual não
é
nem sombra, hoje, do

: artido que chegou à presidência da

'�epública depois de quatro tentativa.s.
. Está irreversivelmente rachado em tres

edaços representados pelos alas

!�arnpO Majoritária, Articu lação de

IESquerda e M�\dmento Socialista.

Impressiona a disputa pelo poder no

'Estado. Qualquer resultado sepultará
i ialgurnas candidaturas e poderá

! provocar debandada "" direção a.o
I IpSOLda senadora Heloisa Helena, hoje

I

ninho dos radicais expulsos do PT em

I passado recente.
'

� Memória
No segundo governo de Esperidião
Amin Helou Filho (PP), quando houve
o primeiro passo rumo a federalização
do Besc, pipocaram denúncias de que
deputados da oposição teriam votado
favoravelmente em. troca de propinas
pessoais que chegariam até a R$ 1

milhão. Dois deles fortemente suspeitos.
Um ainda é deputado, o outro não. As
denúncias incluíam tramas de bastidores
de expressivas lideranças peeme
debistas que usariam isso em campanhas
futuras como uma perda irreparável para
os catarinenses. E usaram.

Sem rumo Na garganta

.
-"

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.l;>r J

No BOLSO
,

'

�umenta adesão à proposta
i

acabar com 13° dos vereadores
GELSO MACHADO
I

� Presidente do pp
I

�oou valor recebido
I
".

'

�o pnmeiro semestre

para duas instituições

I }ARAGUÁ DO SUL- A proposta
do vereador Carione Pavanello

�PFL) de extinguir o pagamento
do 13° salário aos vereadores, em
I r., ,,!' .i.� ; . . "

projeto aprovado no segundo
semestre de 2004, e que deve ser

apresentada ainda este ano, ganha
mais adeptos. Além dos vereadores
Pedro Garcia (PMDB) e Ronaldo
Raulino (PL), presidente do

Legislativo, o vereador Dieter

[ansen (PP) disse ontem que
I

tambérn apóia a iniciativa do'

folega pefelista. Observou,
inclusive, que a parcela por ele
recebida no início do ano foi

1ividida em duas doações. Uma,
no valor de R$ 1.470,00 para aAma

(Associação dos Amigos dos
�utistas) e outra,de R$ 1.501,00,
para o projetoMúsica Para Todos,
�esenvolvido pela Scar (Sociedade
�ultura Artística). Eleito em

putubro de 2004 commais de 2.700
;

votos, Jansen não era vereador na

legislatura passada, q'uando o

projeto foi aprovado.
O vereador, que também

preside o diretóriomunicipal do PP
de Jaraguá do -Sul, acha que. o

. envolvimento de parlamentares
federais

-

em denúncias de

corrupção e, agora, do próprio
presidente da Câmara dos

Deputados, Severino Cavalcanti,
denunciado por suposta cobrança
d� propina pata' segurar dívidas não
pag'�s por

,.

proprietário de
restaurante naquela Casa, não
atinge o partido na região e nem

tampouco no Estado. "Em jaraguá
do Sul somos conhecidos de todos,
com um passado limpo", afirmou
Jansen, observando que em âmbito
estadual o partido, da mesma

forma, passa incólume pela crise

política que se instalou em Brasília.
''A. figura do presidente estadual
do pp, Hugo Bhiel, que por

pouquíssimos votos não se elegeu
senador em 2004, por si só reflete a

,confiança de nossos eleitores.O PP

catarinense não tem n�nhuma
mancha nestes episódios todos",
observou.

"É lamentável que isso esteja
acontecendo, mas políticos de

de

Dieter Jansen aderiu a proposta do vereador Carione Pavanello

outros partidos também estão

envolvidos", acrescentou o

dirigente pepista. Disse, ainda, que
os (litetóriosmunicipais de [araguá
do Sul e região têm conversado
'com freqüência com o presidente
do partido no Estado para que a

executiva
.

se manifeste,
"mostrando que o p'p catarinense
não está nessa". Quanto a

candidaturas, é certo, neste

momento, o lançamento de um

nome à Assembléia Legislativa.

"Temos os prefeitos de Corupá,
Schroeder, São João do Itaperiu,
Itapoá, BarraVelha, o vice-prefeito
de 'Guáramírim e 15 vereadores
nesta região", analisa Jansen.
Cauteloso, prevê que o candidato

pode não ser necessariamente de

Jaraguá do Sul. "O que o partido
não deve fazer é deixar passar a

- ocasião com tal estrutura de apoio",
disse o vereador, não descartando .

a possibilidade de uma coligação
proporcional com outras siglas.

Peixer confirma' que vai apoiar candidat�a do irmão em 2006
, GUARAMIRlM - o prefeitoMário
Sérgio Peixer (PFL) confirmou que
vai apoiar à candidatura do seu

r- Maurício Peixer (PSDB), a
peputado estadual nas eleições do
próximo ano. Apesar de ser apon
tado como uma das principais lide-

ranças do partido e o único prefeito
pefelista na microrregião, Peixer
disse que não vai se candidatar por
ter um "compromisso pessoal" com
Maurício, vereador emJoinville.

O prefeito também disse ter um
. compromisso com o PFL que, na

opinião dele, "tem bons candidatos
a deputado ria região". Cita os

nomes do vereador Carione
Pavanello, de Jaraguá do Sul, e o

prefeito de Massaranduba, Dávio
Leu. ''A.credito que um dos dois será
nosso candidato e terá o respaldo

do partido em Guaramirim com

certeza".
Ainda com foco nas eleições do

próximo ano, o prefeito disse que os

encontros 90 partido vão se tomar

mais freqüentes a partir de agora

"para unificar os pensamentos". (CT)

pisputa ·por diretórios aumenta distância entre as alas do PT
I

.

� GuARAMIRIM-OvereadorEvaldo
João Junckes (PT), também vice

Rresidente daCâmara de Vereadores
reGuararnirirri emilitante da ala do
Partido denOminadaArticulação deEs d '

; qUó'r a, dísse ontem defender a

:candidatura do ex-prefeito de

�hapecó, PedroUczai à presidência
. odiretório estadual, "um teólogo, que
velodochãod fábrí "E' 00'
dize

e anca. JUS cou

lad
ndoqueUczaijarnais aliaria-se a

, odeJX)líticosdopartidoenvolvidos
erndenun-cias d -, '2d

eco e corrupçaoe carxa
eCàrnpanhas eleitorais, citandooex
�tro �a �asa Civil e deputado

ralJoseDirceu, oex-tesoureirodo

diretório nacionalDelúbioSoares, e o
deputado federalJoséGenoíno. "Que
aindaencontram apoio de deputados
catarinenses doPT, comooDioneida
Silva", acrescentou.

Pré-candidato a Assembléia

Legislativa em provável dobradinha
como deputado estadual joinvilense
FranciscoNunes, Junckes não poupa
o verbo quando analisa a atuação do

. colega de partido Dionei Walter da

Silva, militante da ala Campo
Majoritário comandada em plano

I

nacionalporpetistas acusadosporCPIs
instaladas peloConressoNacionalpara
apU!af usodedinheiropúblicoeprivado

COIl) fins polítícos-eleitoiais.I'Não vejo
ações dele em favor da classe

trabalhadora, pormelhores salários, e
nem contra seguidos aumentos das
tarifas públicas que atingem a todos,
de modo especial os mais pobres",
dispara [unckes.

Agoramesmo ele está na capada
revista da FDCL (Federação dos

Dirigentes deCâmaras Lojistas, uma
publicação patronal com 25 mil

exemplares). Ele age como se fosse
umpolítico doPSDB, doPR, doPP",
acusa o vereadorpetista, que apóia o
ex-prefeito deChapecó, PedroUczai,

.

para a presidência do diretório

estadualdo PT. "Um teólogo, queveio
do chão de fábrica e que defende o

. fim da profissionalização das

campanhas do partido, que devem
ser feitaspormilitantes voluntários e

ilão por gente paga para distribuir

propaganda ou animar showmícios",
defende Junckes, que' votará no

paulista Walter Pomar para a

presidência do' diretório nacional.
Porém, a disputa pela sonhada
cadeira de- deputado estadual vai

depender diretamente da eleição de
Uczai. Um insucesso vai significar
boicote do novo diretório. Que então
apoiaria a reeleiçãodeDioneidaSilva.

Aprovado projeto do Executivo!
!J_)

,

para contratar empresa de lixq;
, 'q
tonelada. '

T .'
Segundo o secretário dr f ':

Desenvolvimento Municipal, Lui/
Fernando Marcolla, a empresa r

vencedora deverá arcar comos custoSl
de transporte do lixo até que estejâ!
em funcionamento um centro dl:íl
tratamento que, de acordo com lp
licitação, deve ser instalado num rai�I
de até 50 Km do município. ''A.t�
porque nenhuma empresa consegu1{
comprar um terreno, conseguir
licenciamentoeoperarem trêsmeses'',
disse. Na opinião dele, o fato de terl
que pagar para transportar o lixo vai I

. I

"acelerar o processo de implantação

I'de um aterro aqui".
O centro de tratamento, de

acordo comMarcolla, deverá atender I ;[outrosmunicípios-da região, dentro a

proposta de um aterro regional que I O

vem sendo discutida hámais de doiJ I

anos entre osprefeitos. "Deixamosisto
claronopróprio edital.Agentepensou
nos cincomunicípios damicrorregião.
Queremos trabalhar as questões
ambientais em conjunto", declarou,
informando que caberá aos outros

municípios abrir licitação para

contratação da empresa, que deverl
vencerporestar instaladana região e
custosmaisbaixos. (CarolinaTomaselli)

}ARAGUÁ IX) SUL - A Câmara
de Vereadores aprovou, na sessão de
segunda-feira, o projeto de lei do
Executivo que autoriza a concessão

dos serviços de tratamento e

destinação final dos resíduos sólidos.
Enviadopelo prefeitoMoacirBertoldi.
(PL) em regime de urgência no último
dia 25, o projeto recebeu nove votos
favoráveis - o vereador Carione
Pavanello (PFL) faltou à sessão.

A aprovação do projeto vai

permitir à administração contratar

uma empresa, através de licitação,
que será responsável pela destinação
do lixo domiciliar produzido' no
município.A empre�a vencedora terá
de construir e colocar em operação
um centro de tratamento e

destinação final de resíduos sólidos
urbanos. Atualmente, todo o lixo é

transportado para o aterrodeBrusque,
distante 100 quilômetros de Jaraguá
do Sul.

Com transporte e transbordo, o
município gasta R$ 70mil por mês,
alémdemais R$ 120 rnilpara utilizar
o aterro de Brusque, gerando um

gasto mensal médio de R$ 190 mil.
. São transportadas aproximadamente
1,8 mil toneladas de lixo todos os

meses, a um custo de R$ 66,00 por

o antigo lixão foi interdidado por falta de condições para funcionar ",
.

.' �

A FESTA DO:
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO;

LOCAl:NOTRE-,
17 DE SETEMBRO:

23:00h!
INGRESSOS R$ 15 00'ANTECIPADOS "
mil!OllRAJ! AIíO$fQ, A!$IM vod CURnDnllOlOI I

ACUS
Posto Mime· Kohlbach
O Boticário· Shopping ,
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China eíndia são exemplos de dinamismo

Os países em desenvolvimento deveriam usar a conjuntura favorável
do progresso alcançado pelaChina e a índia para acelerar a diversificação
de suas economias e a industrialização de seus países. A recomendação
está no Relatório de Comércio e Gesenvolvimento 2005 da Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad),
divulgado na última sexta-feira, 2/9. ,

Ao falar do Brasil, o relatório faz uma estimativa de que em2004 o

ganho com a melhora nas relações de troca foi de 0,6% do Produto
Interno Bruto (PIB) - 0,2% em média, entre 2002 e 2004. E aconselha os

países em desenvolvimento a usar os recentes ganhos com a alta do

preço de seus produtos como uma oportunidade para aumentar os

'investimentos em infra-estrutura e capacidade lndustrial..condições
apontadas como essenciais para acelerar o desenvolvimento.
A Unctad também recomenda que os países em desenvolvimento
formulem juntos princípios gerais a respeito do tratamento fiscal de
investidores estrangeiros, de forma que mais rendimentos das

exportações permaneçam nos países. Aos países desenvolvidos, o
relatório pede que adotem mecanismos para reduzir a instabilidade de

preços de váriosprodutos e não apenàs do petróleo, o que pode reduzir
o impacto negativo dos preços nos países em desenvolvimento.

_

Sobre o comércio entre países em desenvolvimento, chamado
"comércio Sul-Sullo documento aponta que este tem crescido a taxas

superiores à do comércio mundial e à do comércio entre países
desenvolvidos. Segundo o documento, entre 2000 e 2003 as

exportações Sul-Sul cresceram 7,9% ao ano, superando os 4,5% ao ano

de aumento do comércio mundial e os 5% de aumento anual do
comércio entre os países desenvolvidos.
PANORAMA DE EXPÇ>RTAÇÃO PARA PEQUENAS E MICROS
O número de micro e pequenas empresas que exportam, aumentou
em 13% em 2004. A maioria das empresas se �oncentra nas regiões
Sul e Sudeste. Em 2004, São Paulo respondeu por 39,8% do total dos

exportadores, sendo seguido por RS e PR. As exportações totais das

empresas brasileiras foram de US$ 96,47 bilhões. E desse total, US$
2,55 bilhão foi exportado só por micro e pequenas empresas, com um

incremento no segmento de 47%.
Os produtos mais exportados pelas micro e pequenas empresas são
madeiras e obras (16,5%), máquinas e equipamentos mecânicos

(11,4%), obras de pedra (5,9%), móveis (5,1'%) e calçados e suas partes
(3,8%). O principal destino desses produtos é a Europa (27%), EUA
(22%) e Mercosul em terceiro lugar (14%). (Fonte: Adaptado de

Netcomex)
.

�EMPRESÁRIOS PODERÃO PARTICIPAR DE RODADAS DE

r-NEGÓCIOS NA EQUIPLAST

I Durante a feira Equiplast - Salón Internacional dei Plástico y dei Caucho

! 2005, nos dias 14 a 18 de novembro, em Barcelona (Espanha), a

l Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Eurocentro
I São Paulo.orqanizam o encontro empresarial Al-lnvest Equiplast. Na-I

: ocasião, empresas brasileiras e européias deste segmento poderão,
entre si, encontrar representant�s comerciais, conhecer .novos
produtos e tecnologias, descobrir chances de complementação de

· mercado e ainda estabelecer acordos de ,cooperação empresarialI
(õ

•

)� � ,vomt-ventures .

\As rodadas de negócios acontecerão em encontros individuais entre
��potenciais parceiros da América Latina e da Europa. As reuniões serão
- :previamente agendadas pelo Eurocentro São Paulo e o organizador
�;europeu, que colocarão em contato empresas com os requisitos de
� '''interesse mútuo. Será uma oportunidade de aproximar setores quer '

1 :,:oferecem ou buscam soluções plásticas tecnologicamente avançadas
� �e/ou eco-compatíveis; empresas transformadoras (usuários de

�:maquinaria para a indústria do plástico); fornecedores de matéria

f.tprima (PET, PEAD, PVC, PP, OS, dentro outros materiais); máquinas

j ".(moldes ematrizes); centros tecnológicos; institutos do plástico.(projetos
;�conjuntos, transferência de tecnologia) e usuários finais. ,

(::para o exportador catarinense, é sem dúvida uma oportunidade de se

':: integrar a seus pares em outros estados da Federação, visto que 'SP tem

� -_Sido uma locomotiva em gerar soluções e oportunidades de negócios,
»

• -que estariam de outra forma dispersas no imenso território brasileiro.
je>;. •

I' ,

I f.'

(; ,:Sua opinião é muito importantepara nós. Encaminhe slJIs dúvidas,
�- ;:sugestõesecríticasparanossoe-mailcambra@porta/cambra.com.br.
�, :ao
�,'
r .

:" Alex Becker é Professor do Centro Universitário de Jaraguá do
�-�Sul, Diretor de Negócios da Câmara de Negócios Internacionais -

� "">
-

'

�:.:CAMBRA e possui MBA em InternadonalizaçAo de Empresas.
•
·

Randal Gomes é Professor do Centro Universitário de Jaraguá do
Sul, Diretor-Executivo da Câmara de Negócios Internacionais .,

CAMBRA e Mestre em Administração de Empresas.
e-mail: cambra@portalcambra.com.br
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CORREIO NOS BAIRROS

Falta de ciclovia põe em
risco a vida dos moradores

ELlS BINI

\ � A população do Vila
Nova também reclama
da falta de iluminação
pública e escola

lARAGuÁ DO SUL - o Vila
Nova, um dos bairros residenciais
mais próximos do centro da cidade,

, onde moram cerca de 3.400
pessoas, é uma área de alto valor
imobiliário, mas também tem

,

problemas de infra-estrutura.De
acordo com o presidente da

Associação dos Moradores,
Francisco de,Assis Soares, uma das
principais necessidades é a

construção de ciclovias nas ruas 25
'

de Julho, Olívio Brugnago e

WalterMarquardt, a segunda via
onde mais acontecem acidentes
no município, muitos deles
envolvendo ciclistas. Outra
prioridade é a implantação do PSF
(Programa Saúde da Família), no
posto Adilson Bassani.

Na opinião de Soares, uma das
soluções para diminuir os acidentes
na rua Walter Marquardt seria
desviar o trânsito pesado para a rua

José Marangoni. "Sei que isso

envolve um custo elevado, mas é

algo que deve ser pensado pela
'Prefeitura". Ainda de acordo com
Soares, há outras ações que podem
ser postas em prática para
aumentar a segurança de quem
transita pelo bairro, como a

construção de ciclovias, a

colocação de redutores de
velocidade e a melhoria da

iluminação nas ruas secundárias.
"Muitas vezes são ações que não

envolvem grandes investimentos,
mas que precisam de vontade

política para serem executadas. É
o caso da iluminação", comenta.
"Também queremos que seja
implantado o Programa Saúde da
Família com 'urgência, pois há

Os ciclistas estão expostos a perigos todos os dias, eles são as maiores vítimas dos acidentes de trânsito

pessoas que não podem ir ao posto
de saúde para receber
atendimento, principalmente os

idosos", diz. Um exemplo é Daniel

Marangoni, um dos primeiros
moradores do bairro VilaNova, que
reside numa casa na rua 25 de

julho desde 1931. Ele tem hoje 92
anos e está acamado devido a um

problema de coluna que' o
impossibilita de ir até o posto. I

AAssociação deMoradores do
bairro, a primeira de Járaguá do
Sul, fundada em 12 de abril de
1984-, ainda não possui sede
própria'; e as reuniões, realizadas
mensalmente, são feitas no salão
da Igreja Rainha da Paz. A

intenção da entidade é receber um
, terreno da Prefeitura para que seja
construída uma sede. Outra

reivindicação é uma área de lazer
para o bairro, que hoje tem apenas
uma quadra com piso de areia.

"Para outubro, 'estamos

programando uma homenagem às

crianças e aos professores, mas não
temos local adequado para isso.

Será preciso a colaboração da
Prefeitura e da PolíciaMilitar para
o fechamento de algumas ruas.

Não há outro jeito", diz Soares.

Segundo ele, o evento também terá,

como objetivo a integração da
comunidade.

'

Escola
Outras reivindicações dos

\
.

moradores são a construção de
uma escola pública de ensino

fundam:ental e básico, uma
biblioteca e o aumento de vagas
no Centro de Educação Infantil
Márcio Klinkoski. A maioria dos
estudantes que residem no Vila

Nova, dividem-se entre os Colégios
Roland Dornbusch, no bairro
vizinho de Rio Molha, � Valdete

, Piazera, no centro. "Isso aumenta
a necessidade de ciclovias, pois
muitos alunos vão à escola de

bicicleta", reforça o presidente da

I.

Associação de Moradores. A
auxiliar administrativa Daniel!;
Augustin, que sai de casa às 4hJ9
da manhã para ir ao trabalho, dq
que tem, medo de andar d1
bicicleta, principalmente a1
atravessar um dos sinaleiros da)u�
25 de Julho. "Os motoristas não

, I,

respeitam a gente. Uma ciclovia
I;

me deixaria mais segura", dlz,

Descaso,
Soares comenta que, em

reunião com os presidentes das3í

Associações de Moradores do

município, o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) determinou aOI

responsáveis por departameniose
secretarias que as reiv�dicaçõesda
população deveriam ter uma

resposta em três dias, fosse ela

positiva-ou negativa. "Mas nãoéo

que está acontecendo. Muital
vezes as reivindicações nem

chegam ao conhecimento do

Bertoldí", acredita.

Banco de sangue funciona' em caráter de urgência
JARAGUÁ DO SUL - O diretor

administrativo do Hospital e

Maternidade São José, Vilson
Santin, informou que já está em

funcionamento no hospital, uma
agência transfusional para
acondicionamento e manuseio de

sangue. A agência foi instalada

pelo' He'mosc (Centro de

Hematologia e Hemoterapia de
Santa Catarina) em caráter de

urgência e vai funcionar por tempo
indeterminado.

,

besde quinta-feira da semana
passada, o Hemocentro

J araguaense, que funcionava
desde 1992 e,era responsável pela
coleta e armazenamento' de

sangue "no município, foi
interditado pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária)
e só será reaberto após a realização
de adequações, como a ampliação
do espaço físico e a substituição de

equipamentos. Segundo o

administrador do local, Marló
Souza Júnior, são necessários

aproximadamente R$ 400 mil para
obedecer às exigências da Anvisa,
que deu prazo de 15 dias para
início das melhorias no local.

Para supÍir as necessidades de

sangue dos hospitais Jaraguá e São

José, onde funciona oProntoSocorro,
o material está sendo buscado no

Hemosc de [oínvílle. De acordo com

Santin, a Secretaria de Saúde deve
definir outro esquema de coleta. É
possível que osmais de 350 doadores
cadastrados no Hemocentro
Jaraguaense sejam levados a [oínville
para a coleta do sangue.

A agência transfusionar'
instalada no hospital São José está
contando com o trabalho de dois
funcionários do "Hemosc de,
Florianópolis e tem quatro
refrigeradores para acondi
cionamento das bolsas de sangue.

Falta de doadores,
, O baixo número de doações

'de todos os tipos sanguíneos

associado ao alto número de

acidentes nas estradas e

hemorragias causadas pela
violência urbana (baleados e

esfaqueados) está preocupando
DS profissionais do Hemosc de

Florianópolis. Porém, a maior
n�cessidade do órgão é a doação
de sangue dos tipos O negativO e

A negativo. Pessoas saudáveis
que têm entre 18 e 65 anOS de

idade e mais de 50 quilos,
interessados em fazer a doaçãO
devem procurar as unidades do

Hernosc em todo o Estado, de
0'5segunda a sexta, das 7h3 a

18h30, munidos de carteira de

identidade.

,00B BR:':UPT
10 SORTEIO - 10 DE SETEMBRO - R$15.000'oO
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Independência do Brasil

completa hoje 183 anos

,

Hino e Bandeira

�ão repr�sentam'
; nação, seg undo
�rofessor de História

I JARAGUÁ DO SUL - Hoje o

�rasil completa 183 anos de

lhdependência, mas segundo p

krofessor de História,' José
Teixeira Chaves a da ta foi

ç'onstruída em cima 'de um

�ito, Ontem, ele aproveitou o '

Sete de Setembro para falar

abs alunos sobre a apropriação
�os símbolos nacionais, que,

shundo ele, foram construídos

�pós a independência e �ão
r,epresent,am o povo, a naçao.
í,'Em outros países, como nos

Estados Unidos e Franca, por
o �<xemplo, o Hino é o canto da

liberdade e foram feitos antes

da proclamação da inde

pendência. Aqui no Brasil, o \

Hino foi tocado pela primeira
�ez em 1831 e a letra oficial,
érn 1909, sem falar na Ban

deira, que foi criada através de
l� tbncurso,' em 1889", critica- o
p professor, que cita ainda o fato

He que a primeira bandeira,

( Prefeituras:
I o Todas as prefeituras da

:' região vão ficar fechadas

provisória, era igual a

americana, mas nas cores verde
e amarelo,

,

Segundo Chaves, tanto a

Bandeira como o Hino são

símbolos dó poder político. Na
avaliação do professor, esta é a

grande diferença entre um país
que tem noção de pátria em

relação àqueles que não
reverenciam os'símbolos da
Pátria como uma coisa maior.

,i70% dos americanos odeiam o

governo de Busch, mas todos
reverenciam os símbolos da
Pátria", exemplifica.

Mesmo assim, Chaves
considera os símbolos fun
damentais na construção do
civismo e do amor a pátria,
embora lamente o fato dos
brasileiros não se v e rem

refletidos nesta sim:bologia.
"Temos necessidade urgente
de dar um novo significado aos

símbolos", acredita, Apesar das
críticas ao modelo de cons- '

trução da nação brasileira, o

professor afirma que houve
desenvolvimento e que, mesmo

à revelia dos poderosos, o povo
tem se sentido mais valorizado
e, integradó ao conceito de

nação.
Ainda de acordo com-

Lixo:
Nos bairros não
vai haver coleta

.Posto de saúde:
I Pama I: fechado
I,
Pamall: fechado

,

í,HQspitats:
Jaraguá: 274-3000
Plantão para emergências Farmácias:'

24horas
,

São José: 371-1977
Catarinense (em

, . frente ao CorpoPlantão para emergências de Bombeiros),24horas
Abre 24 horasGuaramirim: 3730048 '

\ /
,/Plantão para emergências 24

horas

,;Supermercados:
, Angeloni: d�s 8h às 22h (normal)

.

"Breithaupt: Hiper das 8h às 22h (Normal)
Super 2,5 e 6 das 8h às 21 (Normal)

, Hiper 4' das 8h às 20 (Norma I)
Brasão: das 8h às 21 h (Normal)

Ónibus:
, O transporte público
vai funcionar em
horário de Domingo

Bancos:
Não abrem.Contas com
vencimento hoje podem ser

pagas amanhã, sem juros

CESAR JUNKES

Hoje os alunos da região participam do Desfile de 7 de setembro ,

Chaves, a história do
historiador é recente no Brasil
e falta pesquisa sobre os fatos
da levaram a Independência,
como ela aconteceu e por

quem ela foi arquit e tad a.
Chaves afirma também que é'
necessário rechaçar 'alguns
heróis e �videnciar outros.
Como herói positivo ele aponta

Desfiles de 7 de setembro:
Corupá: Com-inicio marcado para àssh 15, em
frente ao restaurante Gruta Verde, na Av.Getúlio

Var.gas. Se chover o desfile será cancelado,
Guaramirim: Com saída marcada em frente ao

Besc na' Rua 28 de Agosto. O desfile começa às
9h horas, se não chover. Em caso de mal tempo,

haverá homenagens cívicas nas escolas
muniCipais.
Jiuaguá do Sul: Com saída marcada do
Supermercado Breithaupt da Rua Reinaldo Rau,
às 9h. Se chover o desfile será cancelado, mas as

escolas municipais vão fazer atividades com os

alunos,
.

Massaranduba: O desfile vai começar às 9h30
em frente ao Besc na Rua 11 de Novembro, Se
chover o evento será cancelado.
Schroeder: Com inlclo.marcado para às snso em

" frente ao Ginásio de Esportes Alfredo Passold na

Rua 7 de Setembro. Se chover vai ter momento
cívico dentro do Ginásio, e o desfile será'
cancelado.

'comércio:
(Centro): fechado .

Shopping: As lojas vão
estar abertas das 10 às 22
horas (horário Normal)

Telefones úteis:

,Procon: 275-3893
Polícia Rodoviária Federal:
191

Policia Rodoviária Estadual: 198
Bombeiros: 193
Polícia Militar: 190
Defesa 'Civil: 199

'

Delegacia Regional: 370"8383
Delegacia de Polícià: 370-0123
Delegacià de Guaramirim:373-0222

Delegacia de Massaranduba: 379-,1356
Delegacia de Corupá: 375-1190
Celesc: Plantão pelo telefone 0800480196
Sa'mae: Plantão pelo telefone 115

Água:
o :amae (Sistema Municipal de Água e Esgoto)
aVisa que hoje das 7h30min às 14h, estará
suspenso o abastecimento de água nas seguintes
�uas do Bairro Tifa Martins: Afonso Benjamin Barbi,
eopoldo Pedro da Silva e Rua VictorWithoshi. A
rnedi?éi se faz necessária para que seja realizada
urna Interligação de rede, Caso saia água turvanas torneiras das residências, o Samae solicita ao

�slUário que informe o ocorrido através do
'

e efone 371-0590.

Zumbi dos Palmeiras e Chico.
Mendes. Como anti-herói,'
aponta José Bonifácio e Duque
de Caxias, "Bonifácio, apesar de
ter se posicionado a' favor da

Independência, coordenou o

modelo conservador que veio a

seguir, Já Duque de.Caxias.foi
o maior�arniceiro da Guerra do

Paraguai", esclarece,

CORREIO ECON,ÔMICO
Números Positivos
Uma série de indicadores econômicos divulgados nos últimos
dias está mostrando que o poder de compra dos salários está

crescendo no rastro da forte redução da inflação - com queda'
acentuada nos preços do alimentos - das negociações salariais.
e da baixa do dólar. A Confederação Nacional da Indústria (CNI)

I

divulgou que os salários reais pagos pelo setor tiveram em)
agosto aumento real (descontada a inflação) de 1,29% sobre;
junho e de 9,33% na comparação com julho do ano passado. O

'

indicador vem crescendo há cinco meses seguidos. No ano, os
'

salários acumulam avanço de 9,02%, a maior variação em dez
anos. Uma pesquisa do Dieese mostrou que as negociações

\

entre empresas e funcionários realizadas no primeiro semestre'
do ano tiveram o resultado. mais favorável aos empregados
desde que a pesquisa foi iniciada, em 1996. De 347 negociações;
analisadas, 83,6% tiveram 'reajustes iguais ou superiores à:
inflação (IN PC) registrada n9s 12 meses anteriores,

I

Queda
o IPCA, usado no sistema de
metas de inflação do

governo, caiu de 0,25% em

julho para 0,17% em aqosto.
Já o IGP-DI recuou pelo
quarto mês consecutivo e

registrou deflação de 0,79%
em agosto, um resultado
melhor que o estimado pela
média do mercado. A melhor
notícia é que todos os

índices apontam forte queda
nos preços dos alimentos,
itens com maior peso no

bolso de trabalhadores de
baixa renda, Entre os

produtos que mais

influenciaram a baixa dos
alimentos em agosto
destacaram-se batata inglesa
(�15,99%); cebola (-11,13%);
tomate (-8,-37%); feijão preto
(-6,07%); hortaliças (-6,04%);
feijão cárioca (-3,15%) e leite

(-3,02%).

O �umento das exportações
superior às projeções iniciais e

o fôlego menor das

importações 'em relação ao

previsto pelo lpea (Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada), ,

órgão ligado ao Ministério do

Planejamento, tevararn a uma

revisão da projeção do PIB. O '

instituto elevou' sua previsão
de 2�8% para 3,5% este ano.

Previsão
A participação no PIB da .

demanda externa passou de -

0,5 ponto percentual 0,2. O
Ipea revisou as projeções de
crescimento das exportações
de 9,4% para 11 % e as de
importações, de 16,6% para
13,3%.As exportações não
cresceram apenas em volume,
mas também em valor. Até

agora, o patamar de
crescimento é de 10%,

r'

I'_)'

Governo garante a abertura da
Unidade Prisional de Porto União.

A segurança de Porto União também é prioridade do Estado. Investindo mais de
,

R.$ 800mil, o Governo possibilitou a conclusão da ampliação da Unidade Prisional
Avançada do município. O sistema prisional da região ganhou mais 40 vagas, ajudando
a desafogar o Presídio de Mafra. Além disso, o Departamento de Administração Penal
local ainda recebeu duas novas viaturas. É o Governo do Estado trabalhando para
garantir segurança ao cidadão de Santa Catarina.

, .'

, ,

I

Secretaria de Estádo da
5egurança'ública e
Defesa do Cidadão

!
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i Ontem, por volta das 13h30, um dos cerca de 20 vagões do
trem da ALL (América Latina Logística), que vinha de Corupá

,

rumo ao porto de São Francisco do Sul, descarrilou; O trem ficou

parado por cerca de 1 h30, enquanto funcionários da empresa
recolocavam o vagão nos trilhos. De atardo com um dos
funcionários, graças a um-sensor instalado na beira do trilho para
detectar problemas como esse, foi evitada uma tragédia.

,

(Íj)

O prefeitó Moacir Bertoldi entregou um cheque no, valor de R$
350 mil ao diretor do Hospital Jaraguá. O dinheiro deveria ser pago.
ano passado, quando a Câmara de Vereadores prometeu R$ 500 ,

mil para os dois Hospitais, mas, apenas o São José havia recebido
todo o valor e o Jaraguá apenas R$ lS0,00."Estamos pagando uma

promessa que não foi feita por nós; salientou Bertoldi.

Falecimentos
F.aleceu às 11 :4sh do dia 05/09, a senhora Traude Mayer Gutz,
éorn idade de 68 anos. O velório foi realizado na Igreja Apostolo
Paulo e sepultamento no cemitério Ribeirão Grande.
Faleceu às 11:07h do dia Os/09,a senhora Sibila Hass Santos,com
idade de 67 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Czerniewcz.

EM REGOS
;9 Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

Vargas, 577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para'esta semana:

Presença de Rick e Hcnnor na

cidade aumenta venda de CDs
CESAR JUNKES

A música de trabalho da dupla,"Só nós dois", está entre as mais tocadas

}ARAGUÁ 00 SUL -Dezenas de
fãs da dupla sertaneja Rick e

Renner passaram a tarde' em
frente à Center Sommi: esperança
de conseguiram um autógrafo ou
até uma foto com os cantores, que
estiveram na cidade ontem para

'

um show no Chopp Clube. A loja,
que neste mês comemora 16 anos,
fez parceria com a Embalas'
Promoções, de Joinville, e trouxe
a dupla para a cidade. O show de
ontem começou por voltadameia
noite e lotou o salão do Chopp
Clube.
A presença da dupla �a cidade

foi-revertida emlucro, De acordo
com o gerente de marketing,
André Ruszczak, somente na loja

-, do Shopping foram vendidos cerca

de 100 CDs do último trabalho

deles, a faixa "Só nós dois", tem
tocado na novela América, da
Globo. O proprietário da Center
Som, Paulo Schultz esperava
vender pelo menos ametade dos
cerca de 595 CDs disponíveis na
loja do Calçadão até o final da
tarde.

Letícia Erdarnnn, 23 anos,

comprou o último CD da, dupla.
"Adoro a música deles. Sou fã
desde pequena", afirmou Letícia,
quepagou R$ 17,00 peloCD, que
está em promoção por causa do
aniversário da loja. Vanderli
Aparecida Valter, 22 anos"

também fez questão de pegar um

'autógrafo da dupla, mas não pôde
ir ai showporque não tinhacom

quem deixar o filho pequeno, de
três anos.

CORREIO TV

,I
t

ArieneCorrêa diz que a empresa espera arrecadar 500 quilos de alimentos

QUARTA-FEIRA, 7de setembro de 2005 ..��maMUIU.',gu_
Sábado é dia de trocar Jkg de
alimentos pormudas de árvoresl:

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

slogan "Cuide da natureza para
ela cuidar da gente. Plante uma

árvore" a Hexagonal Engenharia
&, Construções está promo
vendo, no próximo sábado, uma
campanha para arrecadar
alimentos para o Hospital São
José; Ao dcar vum quilo de
alimento não perecível (menos
sal) as pessoas vão ganhar uma
muda de árvore.

O ponto de troca vai ser aó '

lado da antiga Estação
Ferroviáriá das 8h às 16h.

"Esperamos arrecadar 500 quilos
de alimentos e com isso ajudar
uma instituição que realmente,
precisa e atende a toda,
população", disse a engenheira
e diretora administrativa da

Ç1

empresa Ariane Cristine Corrê
d

L
Es tarão isponíveis para
população dois tipos de árvore

a

'f r S,
uma rutííera, a Pitanga e um

A
",a

de flores, o Ipê Amarelo. "Além
de distribuir as plantas, incen.
tivando a preservação ecológic ,,,(
varrias ter banners mostrando u� �

pouco de cada árvore para qúe
as pessoas saibam como cultiva, i
las", explicou Ariane. '\Á• \1'1

Esta é a primeira campanha
do gênero realizada peia1S
empresa. "Queremos tornar isso9;
uma prática anual". A escolha
da data e,do mês não foi
I .. "Ea eatona. queneste mês aBri
gente com�morou o aniversárblil
de seis anos da Hexagonal e nOIl'"

; i 1 (

dia 21 é o Dia da Arvore",s';
defendeu.

I
CESARJUNKB

'

1',1 I

l)

'.I

Democrático
M�is de 12.500 pessoas já votaram no site do SBT para escolher o horário

que preferem ver o "SBT Brasil'; de Ana Paula Padrão. Mas o SBT não revela

qual a preferência dos internautas para não influehciar os' indecisos.

Pega todas
O �úsico Davi M�raes (ex Ivei:e Sangalo) foi flagrado ,i:
pela revista. Quem, aos b,eijos com a jogadora de vôlei
Virna,. No ,fihal de maio, amesrna revista flagrou Davi,

i:

Moraes e Daniella' Cicarelli, -ern um' baile funk, no
Complexo dei Alemão, Rio 'de Janei?o.

",

Notapa
As atrizes Samara Felippo e Paula Pereira gravaram uma cena de "América"
em que suas personagens Detinha e Déinha saem no tapa. Elas vão brigar
por causa de Ariovaldo (Andersen Muller). Detinha se insinuará para ele,
irritando a outra.

'

Infantil
, I

A "Rainha dos Baixinhos" continua investindo forte no seu públicolA partir
da semana que vem, chega às lojas de todo o Brasil, a sexta edição da série
"Xuxa só para Baixinhos': O vídeo intitulado Gomo "Xuxa Festa" promete,
divertir a' criançada.

'

Depois de encontrar o filhd Arthur ião e salvo, após ele ter fugido da casa

da avó Éster, Heloísa recebe uma ótima notícia.Tudo começa com um

estranho enjôo, e o que era uma suspeita acaba se confirmando. Ela
descobre que está grávida de Gustavo, para a alegria de toda a família e do
futuro papai, que fica muito emocionado.Só que omalvado Tadeu
descobre a novidade e fica furioso, E o que ele aprontará, ninguém sabe
ainda."

'

Sucesso
Olivier Anquier, que fàz o quadro de culinária no "Tudo a Ver'; tem
arrancado suspiros na Record. Além-de bonitão, o marido de Debórah
Bloch é uma simpatia.

Vínculo
Luana Piovani não tem contrato com a Globo, mas, a convite de José

Lavigne, estará tanto no elencode "Correndo atrás'; especial de fim de

ano, quanto no filme do "Casseta" (produzido pela Globo).

liA lua me disse"

Power
Fernanda Torres levou até o colch'�ozinho que .usa para fazer poweryoga
para a gravação de "Madame Lee. O resultado do programa foi

,

considerado tão bom que deverá abrir a série do 'GNT.
"

-j

Natureza ajuda
Avessa à malhação, Carolina Dieckmann (foto), 26
anos, prometeu começar a malhar aos 30. A "promes
sa" foi feita no programa Superbonita, da GNT, que vai

ao ar dia 9 com o tema "cinturas invejáveis" Carolina
Dleckmann contou ainda que ri quando perguntam
qual: é o grande segredo para suas curvas perfeitas. A

-u

atriz tem outro truque: não é a balança quem "acusa"
os quilinhos a mais e sim uma calça jeans. Já Isabel
Fillardis, quê já teve dois filhos, contou que recorre à

drenagem
linfática,
'hidrogi
nástica,
usá
cremes

e não

exagera
nas

refeições.
"Até

porque
já estou

com 3.2';
brincou a atriz

para falar da
idade. O

Superboníta
vai ao ar às

sextas, às

22h30,
comandado

pela atriz
Daniela
Escobar.

,I� r
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NATAÇÃO

ESPORTE

Nadadoras de Jaraguá estão na
principal competição do país

JULlMAR PIVATTO

� Nathália Krelling e

Mayara Martins,
.

embarcaram na

segunda-feira

(Cl

Os clubes se reforçaram com

estrangeiros para o campeonato. O

Pinheiros) vencedor das duas últimas
edições, não fezpormenos e trouxe o
campeão olímpico e recordista
mundial do 4x100m livre, Ryk
Neethiling, daÁfrica doSul, que em
maio passado, jábaviacompetidopelo
clube paulista; E ainda o.fundísta.
Ricardo Monastério, recordista sul
americano dos lS00rn livre.

}ARAGUÁ DO SUL - Duas

nadadoras da equipeAjinc/Urbano/
PME já estão em Santos (SP), onde

disputamo 340 TroféuJosé Finkel de

Natação, quevale comoCampeonato
BrasileiroAbsoluto empiscina curta.

A princípio, quatro nadadoras de
,

Ja{aguá do Sul iriam.participar, mas
Mbnna Fructuozo e Luana Martins

es�Q comproblemas de saúde. Com
isk, somente Nathália Krelling e

�ayara Martins. disputam a Kiko (?) dirige a equipe jaraguaense no Troféu José Finkel em Santos (SP) até o dia 11 de setembro
cdmpetição, juntamente cajU o

.

tétnicoRonaldo Fructuozo; oKiko, . chegar as finais nas provas dos 400m sercortadodadelegaçãoque disputou
. ! O conselho técnico da CBDA medlev e SOm peito. Já Mayara oMundialdeMontreal, noCanadá.
(cionfederaçãoBrasileiradeDesportos :. Martins (iS anos), na suaestréianeste
A�uáticos) aproveitará a competição . campeonato,buscará as finaisnaprova
pára formar um grupo' �é' dos 100mcoStas,suaespecialidade.

a�roximadamente 30 atletas.para o .

" ACOMPETIÇÃO -O Finkel

Pr-Americano. "Iríamos utilizaresta' 2005 marc�rá a volta às piscinas da
cqmpetíção para observar como ' revelação Thiago Pereira, campeão
n�arianossorevezament04xlOOm, .. mundial ..

dos 200m medley no
�, "v ...., '.'

.
'

llj€âleY�araQsJ�S, rn� inf�!Wll�n�e i" Mundia]. em Piscina ,Curta de
c@m a ausêr;da de-Màrinª, 'é Luj1l1a �.- IJ,ld�J?,P�;;EV&'��,)�$.c?'.('<iI� não será possível", disse Kiko. '�ecoiltundiujogand6fu.t�l5QI,áp6s.Q.
Nathália Krelling (20 anos) tentará Troféu Brasil deste ano, acabah_do pot
i '

.
'

Pizzonia confirmado no GP da Bélgica de Fl
, ,

DA REDAÇÃO - O brasileiro

I}ntonio Pizzonia, piloto de testes da
Williams, já tem um local para1

realizar sua festa de aniversário no
qia 11 de setembro, quando
çpmpleta 2S.anos no domingo: Spa
�rancorchatiJ.ps. O amazonense

recebeu uma confirmação do timeI
.

�glês e correrá oGP da Bélgica de
ij·l neste domingo no lugar de Nick
$eidfeld. '.

i O alemão não correu o último
�P, na Itália, após sentir fortes dores

'

1e cabeça, e foi�etado novamente
�e entrar no. cockpit do modelo
lWZ7. "Estoumuito contente com
I

rsta nova oportunidade, esta nova
�hance de mostrarmeu potencial.

'

Çspero fazer um borri trabalho na

jlélgica", comemora. Pizzonia, que
(ai chamado às pressas emMonza
I
I

namanhã da classificação, diz estar
aliviado por ter mais tempo para

planejar o final de semana e deixar
o carro do jeito que gosta, algo que
não aconteceu na Itália por faltade

'tempo e treinos livres.

"Começar o final de semana

. sabendo que vou correr dará para
. planejar tudo com antecedência e

fazer um bom trabalho com o

engenheiro. Espero q�e s�ja tudo
mais fácil e reflita em resultadosmais

positivos a�da:", afirmou o piloto, na
Williams desde 2002, Sétimo
colocado na corrida italiana,
Pizzonia quer conquistar .um bom

resultado, de preferência um pódio,
para esquecer a frustração da corrida
passada em Spa, quando enfrentou
um problema quando era o terceiro
nas voltas finais.

FATOS

• Para melhorar seu

desempenho e estar 100%

adaptado as regras de

classificação e corrida, o
amazonense fará um dia
de treinos no simulador.
da BMW Williams Fl.

• O piloto diz estar aliviado

por ter mais tempo para
planejar o final de semana e

deixar o carro do jeito que
gosta, algo que não
aconteceu na .ltália por falta
de tempo e treinos livres.

são de Competição Suíça sobre a

legalidade dos Estatutos da Fifa, que
obrigam, os clubes a ceder jogadores
às seleções em condições estabele
cidas unilateralmentepela entidade.

.

"O desejo do G-14 é esclarecer
de uma vez por todas se estanorma é

legal, por isso é lógicoquenos juntemos
ao Charleroi em sua reclamação",
declarou Thomas Kurth, diretor
geral do grupo de clubes não

reconhecidopela Fifa.OG-14 tenta
a obtenção de uma contrapartida
econômica para os clubes-por ceder
os jogadores, com o argumento de

que a Fifa não ajuda em nada com
os salários, apesar de sues times

perderem dinheiro quando os
jogadores sofrem lesões em partidas
de seleções nacionais.

FATOS

• O G-14 tenta a obtenção
de uma contrapartida
econômica para os clubes

por ceder os jogadores,
com o argumento de que
a Fifa não ajuda em nada

com os salários.

• O Charleroi pretende obter

uma indenização pela lesão
sofrida em novembro do ano

passado pelo jogador
Abdelmajid Oulmers, durante
uma partida da seleção de'

Marrocos.

A Unisanta, de Santos, contará
comadinamarquesaMetteJacobsen,
ex-recordista mundial dos 200m

borboleta, e com aargentinaGeorgina
Bardach, bronze olímpico nos 400m
medleyemAtenas/2OO4. E por fim, o
Corinthians, reforçado com Kristel

Kobrich, a jovemchilena recordista sul
americanados800rne IS00rnlivreem

piscina olímpica; e Cecília Biagioli,
argentina que subiu quatro vezes no

pódio no- ,Sul-Ame-ricano de

Maldonado, em 2004.

LINHA DE FUNDOI----�
JUllMAR PIVATTO

Joguinhos
Jaraguá do Sul participa com 16 equipes na 18a edição dos

Joguinhos Abertos de Santa Catarina, a ser disputada de 22 de

setembro a 10 'de outubro, em São Bento do Sul, onde mais de 2

mil competidores representarão 68 municípios. Os jaraguaenses
competirão nas modalidades de basquete e handebol femininos,
tênis de campo, vôlei, futebol de campo e tênis de mesa

masculinos, além de futsal, atletismo, caratê, natação e xadrez,
nos dois naipes. As chaves das modalidades coletivas foram - ,

definidas durante congresso técnico realizado na última sexta

feira (02/09), em São Bento do Sul.

Liga Nacional
Todo cuidado é pouco. A
Malwee nunca esteve tão

perto do título da Liga
Nacional, mas ainda nada
está definido, mesmo
precisando de uma vitória

simples. Vale lembrar que o

Atlântico chega como zebra
nesta final, por isso não sofre
tanto com a pressão quanto
o timejaraguaense. É hora
de trabalhar mais o lado

psicológico, pois os

jogadores têm condições de

conquistar o título.

Novela
Quando uma novela se

encerra (caso Robinho/
Santos/Real Madri), outra
começa. Aqora.a bola da vez

é Vágner Lave que já sonha
em fazer gols e conquistar
títulos com a camisa do Santos.

O mesmo discurso que ele.
deu'no início do ano, falando
como jogador do Corinthians.
Parece que o atacante não

, quer mesmo continuar na _

Rússia. Segundo ele, a
negociação está perto de
acontecer. É esperar para ver.

Decepção
Que� está triste com a final
é o pivô Fio. É que ele tomou
o terceiro amarelo no

primeiro jogo em Tapejara
(RS) e agora não poderá
disputar o jogo decisivo. Sem

perder o bom humor, ele
dizia na volta para Jaraguá
do Sul: "Se eles (jogadores)
forem meus amigos, vão
empatar para eu jogar a
terceira partida': Mas é só

brincadeira.

Jesc
O Colégio Evangélico
Jaraguá ficou com o

segundo lugar no Xadrez

Feminino dos Jesc (Jogos
Escolares de Santa Catarina),
que está sendo disputando
em Ituporanga. A equipe
terminou com dez peritos,
três a menos que o Colégio
Sagrada Família, de
Blumenau, e um-.q mais que ['"
a Escola Frederico Probst, de
Petrolándia.

MEGA BAILE

Dl
ACIT

CORREIO DO POVO
J\j�'�tl'l!I m

Kaiser

AtI'[A,RIEIi
!IJ

plubes europeus se unem, contra a Fifa
I •

I DAREoAÇÃO-OG-14,grupo
�ue reúne os principais clubes

furopel1s, se somou à denúncia
�presentada peloCharleroibelga ao
JUIZado comercial desta localidade,
em que o time reivindíca uma

folllpe�açãoPor ceder jogadores às
feleções nacionais. O Charleroi
pretendeobter uma indenizaçãopela
leSão sofrida em novembro do ano
p<iS§ado por seu jogadormarroquino
�bdelrnajidOulmers, durante uma
�dada seleçãodeMarrocoscontra
IOU kibar lUa Fasso, que o manteve

! uva durante oitomeses,
: A pretensão de obter uma
:compensação pela cessão de
:Jagadores é um desejo antigo doG-'14 fim

'

i' dado em 1998 que emmarçode2""A", r .

'

I vvt ja tez uma consulta àComis-

�,,,, Sulmídia
� com!Jnieaç!o GráficoCP
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'4/9'
Cristiano Schever
Maria Milker Bartel

Amaury Rodolfo ruysam
Simone Stortz

Douglas Enke
Suelem Kuhn
l.iliane Leber
Manfredo Behling
Rubia Behling
Mirna Olinger Ribeiro
Liliane Cristiane A. Koch
Kasulke
Arlete Silva Muller
Maribel Borqa

'

Hilário Hille
Alfredo Behling
Mareio Luis, Schneider
Lucineide Dalpiaz
Ricardo Rosa C. Gelásio
Michele P. Koehler
Bruno Bachman

'S/9'
Artur Orsi

Igor Grutzmacher Koch
Fernanda Winter
Luiz Antonio Franzner
Marli Keunecke
Jeniffer Keunecke
Gustavo Henrique
Bortolini

Augustinho Michalack
Valdenor Fleming
Edélson Lourenço
Raul Paupitz

"5/9'
Margit Hille Schuschart
Fernando Franzner

Quintes Künzel
Iria Geisler
Sálvio Grah
Samuel Marquardt
Avanda Butzke
Ronaldo Schmidt
Arenor Lemke
Guilherme Felipe Vieira
Elsa G. Prestes
Procório Elvecio
Ivo Ranghetti
Jair Fernandes
Guilherme Zastrow
Ivanildo Acoski

,I

'6/9'
Débora N. Dias

Eduardo Rolloff
Cecília Horst
William Vinicíus Petry
Maguida Regina B. Bertoli

Margrit M. Klowskí
Mercedes Saade
lolanda Weinfurter
Pedro Almiro Weber
Anderson Renato de
Souza
André F. Prochnow
Jandira da Silva
Dalvina Maria S. Santos
Diniz Jair Losch
Evandra M. Fortes
Fernanda Richter
Glaucinéia Stelnert-

'7/9'
,

Patricia Morgado
Danilo S, Simon

Henrique Fugel Filho
Simone Szirkowski
Maria da Graça Fernandes
da Silva

'

Eliane Petry Lehnert
Cristiane Voigt
Leia M, Dalpiaz
Isolete Berti Pchwidt '

Carlos Alberto Vieira

... �,� , .

,
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Michelle Bettoni,
comemorou sua

formatura do Curso de

Serviço Social, no
último sábado dia 03,

com uma festa

recepcionando seus

familiares e amigos. Na
ocasião ela

homen.agiou seus pais
Celso e Lira BettoFl(

.pela cêl'rheh:J6i'â;'ç.ã'Q, �.��
,

Bodas de Prata de 25
anos dê casados

QUARTA-FEIRA,7 de setembro de 2005

o casal, Fernando Franzener e Evelin J.
, Lindemann, comemoram aniversário essa

semana. Ele dia 5, e ela dia 9. Parabéns dos
amigos e familiares

Trocam alianças na mão esquerda, neste
sábado dia 10, Criciane Flersch e Jeison
Manske. Felicidades dos familiares

Completou idade
nova dia 4,
Veronica W.
Chiodini. Quem
deseja felicidadel
e seu esposo
Alacrino, seu
filho Giovane e

sua nora Jocileia

,

"

Casam-se nesse sábado,
,,\�,�,iYlárcio e Cris. A cerimônia

.

regiosa será na Igreja
Evangél.ica do centro, e após

os convidados serão

recepcionados no Salão
Amizade. Felicidades! "

Aniversariou dia 2,
lnfancia Rosa

---- Alves. Parabéns
dos filhos Ane e

Ariel, ê do esposo
Irineu

Aniversaria manhã dia 8, Ana
Cristina Oliveira. Parabéns e

felicidades da turma de Gestão,
Financeira da Fatej

Aniversariou no último dia 6, Igor
Marcelino. Parabéns dos familiares.

fESTA '>:C ,;.)-

Acontece nesse sáQ,�,do, dia i 0,. a �i-Ht:rr dast-th, Festa Anuall
na Escola Cristina Marcatto. Com cbQirpleto serviço d�bare
cozinha,jogos e discoteca, além dis�q:�presentação c:qlturail
as 20h. Venha com sua fatnília e dilJfH-�-se. ii

. ���j. . .:-,' -���:'��"
_

.

;!,é�j'
SHOW I ':�:. )yJ (,�f5�U.\' él1tí1jW

. .;{;t);"�<{L._,.i.,--."!;:,,' .>�:,'�f..'!. '-. ".n.�'"f'"kh��".' . I' "

Grande show(o'm'a;dtl'plá"Huíi1bErttQ:$e�:lJQtl�a;IH�mJ,gafe�Qa
com a Banda in'Nat�'rã:�e�tErHill1 :'d�íhj'h�t$8fS��lhá(io
de Corupá,Jp)í�io.17h, €:ornt '. .de vários artistas,e

após o show d'acd�piâa f�Si�;fl ,
'a da Banda ln Natura

Ingressos,R$.S,Qb r1,à?'tiBj,J:s�'. ," ",
c:;.

SHOW 11"'- " \r::>i,}':'·:,\::�[f.'í:;T::���'r
Sexta dia 9 a'L�n�hon�'&p,j�g'Uim:ofe'r�ce show com a banda

Distorçãoa'partir das 22 h;r�s. Venha curtir com seus amigai!!!

PARABÉNS
Aniversaria dia 9, Jurandir Tortura. Parabéns dos amigai,
Luciana, Geraldo, Gessicae Giovan l.ichtenberq

BINGO
Neste sábado dia 1 O, acontece grandioso Bingo de Mãel,

promovido pela Apae de Guaramirim, a partir das 14h.No
Salão Evangélico. Valor da cartela RS 3,00. Prestigie!

Jaraguá do Sul- Rua Errullo C. Jourdan
SA�A FILME/HORÁRIO

'

Amor em Jogo
15:30 - 17:30 - 1,9:30 - 21 :30

c

Completou 17 ànos
no dia 5, Ligia da
Silva Perotti.
-Parabéns e felicidades
dos pais Ruth e Sérgio
e da irmã Gabriela

Colou grau em

Administração em

Recursos

Humanos pela
Fameg, Celice F.

Finkbeiner.
Sucesso!

'9/9 '
'. !

,
,

Williàn R. Fabiano trocou idade no

dia 4. Os pais e a maninha desejam
um feliz aniversário!

Sr e Sra Smith
15:45 -18:15

Penetras Bons de Bico
20:45 '

A Sogra
15:00-17:00-19:00-21:00 '

VàlsJimir tú�io
�obertb Baurnqartel
Erich G; Koch

"

"

T�iná Karsten
Vania Letícia Berner
José Roberto Ponticelli
César Zanella
Zenilda Mendes Ribeiro

Agostinho Kuskcwski Filho
Evandro Luis Ropelato
Marlene da Costa
Daniel Antônio Wulff
Alexandre Claudino
Joelma S. Santos
Josiane K. Léssmann
Marlon José Franzner
Vanderlei dos Santos

'10/9'
t.uana Le�renz�
Donovan 'V\Iille
Geraldo Porath
Sra: Edir Maria k. Winter
Cristiane Regina de Mira
Adolar Oswaldo Steilein
Rosani Lenzi
Patrícia Beltramini
Daniela Eloiza Herrmann
Sara Larissa Bruch
Elton J. Rabelo
Juarez Pereira
Sandra Streber
Vanessa Daniele Ranthun
Roselete Melchioretto
Nirma Hruschka
Alcione Zangheline
Carlos Matheus Naiberg

Jose SchmidtJr'aniversariou dia 5.
"Parabéns você é um amigão,
felicidades': Homenagem da amiga,
Ana Cristina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




