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AMÉRICA

Juliana Paes' grava cenas

dó casamento de Creusa

- PÁGINA6,

INFRA-ESTRUTURA

� Moradores sofrem com lama
"

.• '. N

nas ruas sem pavimentação
.

CESAR 'JUNKES

dias secos, os moradores das ruas sem

pavImentação sofremcom a poeira, nos dias de chuva
a situação se agrava. As ruas esburacadas e a lama
tornam o deslocamento um verdadeiro sacrifício para
quem não possui automóvel. A pavimentação éuma

reivindicação damaioria dosmoradores de J araguá do
Sul. No Bairro Ilha da Figueira, na rua Carlos
Oechler os moradores enfrentam este problema. "A
situação aqui é uma vergonha",· reclama João
Apolônio Alves. - PÁGINA 5

PARALISAÇÃO'

Greve dos Correios deve

prejudicar 'entrega na cidade
Os funcionários dos Correios entraram em greve
ont.em em todo Brasil. A categoria reivindica 62% de
reaJuste.Em Jaraguá,21 deis 57 funcionários pararam.
� gerente do Centro de Distribuição dos Correios da
Cidade, João. Magalhães, afirma que a entrega das
correspondências pode atrasar alguns dias, em
alguns bairros e alerta que quem está esperando uma
Conta ou um documento importante deve procurara

S agência. Estão sendo priorizadas as encomendas e

ede�. _ PÁGINA 4
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mínim�: 14° máxima: 18° mínima: 13° Máxima:18°
AMANHÃ: • Sexta-feira

\ nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
horà do dia

HOJE: • Quinta-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

ALERTA

Rachadura expõe risco de

desabamento em Guaramirim

Rachadurâs estão" colocando em risco uma casa

situada na rua Caixa D'água, na Vila Amizade. O imóvel -

onde moram quatro pessoas, entre elas um bebê corre
. risco de desabar. - PÁGINAS

WEG

'Empresa divulga ativid�des da
.10a Edição da Ação Comunitária
Em comemoração aos 44 da Weg, a empresa promove mais
uma edição da Ação Comunitária. As pessoas que precisam
fazer carteira de identidade, de trabalho, título de eleitor e
CPF podem aparecer no Parque deEventos das 9 às Ióhoras
de domingo e conseguir tudo isso de graça. - PÁGINA6
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DEFINiÇÃO

Políticos da região buscam apQjp
.
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para eleições dos diretórios
- PAGINA3

_._

WJS
PtstoMI•• K!IfII1!(I3 "

(I BotkUrit • SIIoppiIlf
Choppérit 1t5

Você escolhe, nós transportamos .

. � ._-_,_.__ '_'_,..�.__"'""�""h....._u"'"_.",""""""',,;"<>"_II""mi!i'rc_""'1i;i!,... e sÓ,

CROMOART

_�.%%�;t.�'\&\,,/f'� v�: <}'X '!f\t\,tF���

"

Te!. 47 370 7919 I 3700816

.
E-mail cromoarte@terra.com.br

f
. ,

""" �," �'«"":»)

COMUNICAÇÃO

LOGíSTICA NACiONAl E INTERNACiONAl

Bemardo Dombusch. 540 I Sala 01 I
Baependi I TeI.: (47) 371..0383

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIAO

Imagem arranhada
I

I
Números levantados

pela última pesquisa da
CNT/Sensus entre os dias

6, e 8 de setembro em 24
estados .mo s tr am a pior
avaliação do presidente'
Luiz Inácio Lula da Silva
desde sua posse em 1 º de

janeiro de 2003. Em todos
ós itens relacionados pela
pesquisa na consulta
popular, o presidente está

em queda livre, inclusive
sobre se sabia ou não da

corrupção que grassa em

Brasília. Para complicar
ainda mais a imagem do

presidente, que até então

passava incólume aos olhos
da população, mesmo dian
te de tantos escândalos
envolvendo ministros' e

parlamentares de seu

partido, o PT, o ex:ministro
da. .Çoordenação Política,'
'deputado Aldo 'Rebelo,
confirmou, durante de

poimento ao Conselho de
Ética da Câmara; que o

fRASES

presidente tinha s ido
avisado por ele próprio, em
reunião testemunhada por
vários deputados petistas e

do PTB, além de um

ministro.

Extratos de passagens
aéreas pagas em pelo menos

duas oportunidades a

familiares de Lula pelo
fundo partidário alimen-

ou, talvez, mais importante
que a conquista de outubro
de 2à02. E, para os céticos
do governo, rápidos em

contestar prejUIZOS à

economia nacional por
conta do. descalabro des
nudado a partir do flagrante
de funcionário .dos Correios
recebendo propina, o

quadro já se mostra

� Ex-ministro confirma que o presidente
Luiz lnáclo Lula da Silva sabia do esquema
de corrupção envolvendo lnclusiveo PT

tado com dinheiro público
e agora revelados; também
servem como combustível'
para a fogueira que ronda
o Palácio do Planalto. A

briga interna pelo comando
.

do partido, não só o

diretório nacional mas na

maioria dos diretórios
,estaduais e municipais, da
mesma forma agrava o

quadro às vésperas de

eleições majoritárias, tanto

preocupante.
No âmbito do Congresso,

Nacional a discussão de

projetos de rel.evante

importância, como o que

propõe mudanças nas po
líticas econômicas vigen
tes, continuam engaveta
dos. Na. guerra entre

partidos aliados e oposição,
prevalece corria prioridade
das prioridades ações e

atitudes que possam" de

"Isso mostra que o mensalinho começou em 2002':
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alguma forma, causar

estragos à trincheira ini

miga. Em meio a tudo isso,
e atordoado, o contri

buinte, que é quem paga a

conta .d a roubalheira
desenfreada do dinheiro

público, 'hoje tida como a

maior já desvendada em

todos os tempos. E não há
como mobilizar o Congresso
para a retOmada dos
trabalhos que não estejam
ligados às CPls. E vontade
da maioria, neste mo-
'menta, praticar a política'
do quanto pior, melhor,
embora muitos travestidos

,

de homens públicos sérios

tentem fazer crer o

contrário. Politicamente, o

País vai muito mal. E,
adminis tra, ti vamen te,
quase que engessado,
reflexo direto da ban
dalheira instalada no

âmbito federal. Se' não há
luz no fim do túnel, então,
que haja cadeia!

,
"

• De Sebastião Buani, ao apresentar um cheque de R$ 7,5 mil endossado porGabriela Martins, recepcionista do gabinete do deputado
Severino CavalcantL O cheque, sacado no Bradesco em 30/07/2002, seria parte de pagamentq de propina".
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I Fatos &, Pessoas I
Patricia Moraes ..�nterino

,

Jornallstas trazem
Simon para falar de ética

,
.

r,' .
_

FlorianQpolis - O senador gaúchoPedro
S�mon (PMDB) chega esta tarde a

Flprianópolis e segue direto para a Casa
do Jornalista, onde concede uma

e�trevista coletiva à ímprensa. O senador
,

vai adiantar os principais pontos da sua

palestra'Um Novo Rumopara 6 Brasil�que
J�tá à noite na Assembléia Legislativa, por
iniciativa .da ACI (Associação Catarinense
de Imprensa) e com apoio das entidades

que congregam as empresas de rádio,
televisão, jornais e agências de pro

p�ganda do Estado. Para o presidente da

. �CI, jornalista Moacir Pereira, "0 que
estamos fazendo é cumprir o papel do
jôrnalista de informar e orientar a socie-

I ..
'

, .

dade sobre o que está acontecendo no

P�ís num momento tão delicado como

este, em que as instituições estão abala

�as mas a Democracia resiste e até pode
crescer': Moacir Pereira vem cumprindo
t1mbem ele um papel importante frente

I '

àl ACI, fazendo com 'que a entidade
capitaneie movimentos em favor da

J�stiça Social, da Ética e da Moralidade..
"Somos formadores de opinião e temos

este dever; diz Moacir Pereira.

EducaçãoProfissional
o Senai/SC abre hoje asmatrículas para o ano
letivo de 2006 do Ensino Médio Articulado
com a Educação Profissional. A modalidade é
oferecida nas cidades de Joinville, Jaraguá do
Sul, Blumenau,Videira, Itajaí,Tijucas, São José,
Concórdia, Rio do Sul e Tubarão e está em fase
de aprovação para as cidades de Lages,
Chapecó e SãoJoão Batista.lnovador, o Ensino
Médio do Senais/SC tem o conteúdo articulado
com a Educação Profissional. Assim, o que o

aluno aprende no Ensino MédiO pela manhã

pode aplicar no curso técnico à tarde.uÉ a

essência da àrticulação entre a teoria e a

prátkalatirrna o diretor regional do Senais/SC,
Sérgio Roberto Arruda.'

Elescomemoram
, E mais de mil alunos do Ensino Médio
Artiéulado com Educação Profissional do Senai

originários de dez cidades do Estado se

reunirão em Florianópolis amanhã para o 2°
Encontro de Integração. As atividades, que
serão realizadas na Escola de Aprendizes de
Marinheiros de Santa Catarina, a partir das. oito
e meia da manhã, compreendem gincanas,
jogos e outras ações sociais, recreativas e

culturais.

Negócio daArábia
Empresários catarinenses e representantes de

países árabes discutem amanhã em

Florianópolis,maneiras de alavancarps
negócios entre o Estado e o bloco. O encontro,

promovido pelo CIN (Centro Internacional de
.

Negócios), da FIESC, pelo Conselho dos
Embaixadores dos Países Árabes e pela _

Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, será na

sede da Federação. O presidente do Sistema

FIESC, Akantaro-Corrêa, e o embaixador Musa
Amer Odeh, , fazem a abertura oficial.

Qualidadede Ensino .

No Ensino Médio Articulado com a Educação
profissional os alunos dispõem de modernos

·,Iaboratórios para as aulas práticas e biblioteca
com acervo atualizado. A metodologia prevê,

.
além da articulação, a aplicação do Sistema de

Educação por Competência e de projetos
integradores das. diversas áreas do
conhecimento.. "A proposta do Ensino Médio
Articulado com a Educação Profissional do
Senai/SC, foi bem aceita pela comunidade';
diz Arruda. Prova desse sucesso, segundo o

'

diretor, é o crescimento do número de
matrículas que, quando de seu início, em
2003, era de 225 alunos e em 2005 já está
em 1350. Mais informações no slte
www.scsenai.br ou Senai/SC On-Line - 0800

48 12 12.

Dezembaixadores
Ainda pela manhã, o secretá�io-gerãl é diretor
de Comércio Exterior da Câmara de 'Comércio

'Áraqe-Brasileira,Michel Abdo Alaby, dá a

palestra "Como ampliar-e consolidar as relações
comerciais entre o Estado de Santa Catarina e os

Países Árabes': Em seguida, os embaixadores da

Palestina,Tunísia, Argélia, Líbia, Kuwait, Líbano,
Marrocos, Sudão, Síria e Arábia Saudita falarão
das 'oportunidades comerciais.

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br
"
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Uma relação participativa
e integrada

I�

o antigo conceito de que a prefeitura é,.'
um órgão distante dapopulação, a que só

se tem acesso I?ara pagar impostos ou fazer

reivindicações tem mudado em toda a

sociedade nas últimas décadas e nosso

município não foge a essas transformações.
Talvez o povo, ainda não acostumado.a ser

ouvido ou consultado pelo poder público,
na verdade ainda não saiba lidar com a

democracia na prática, onde o governo é

do povo, por isso tem o direito de ser ouvido
e participar das decisões de seu município,

Nestes 8 primeirosmeses de governo, emmeio a nosso cotidiano
de decisões, serviços burocráticos, compromissos e cumprimento de
agenda, fizemos 911 atendimentos no Gabinete, sendo 150
atendimentos na área social. Temos procurado não somente ir a

campo, visitar os bairros, mas também receber entidades representativas
.da população em nossa Prefeitura, pois nossa administração, com a

simplicidade, seriedade e determinação do povo jaraguaense tem
trabalhado incansa�elmente porrespeito a este povo.'

'

O gabinete de vidro transparente, que idealizamos em campanh.a:' I
hoje é uma realidade simples mas significativa, pois reforça a I
transparência que temos tido e pretendemos continuar tendo em I
nossas ações"

.

\) CA�C
A possibilidade de integração do munícipe com a prefeitura a --Ioportunidade de opinar, reivindicar, ver suas idéias serem levadas �m � �consideração e suas sugestões se concretizando, de forma funcional, I '

eficiente e ágil tem sido nossa meta. Deliberar coletivamente depois � Arde muitas discussões e debates, �res=rvar os interesse� comuns e 'I I;l(
manterum canal aberto de comumcaçao entre apopulação e ° poder

b a\
público municipal mostra à comunidade que é possível colaborar e O do:
governar juntamente com a administração pública. I

,

É importante que o cidadão saiba que ele, ao lado da prefeitura, I Jé quem gerencia o patrimônio público e isso é ter consciência de I
cidadão, Colocar isso em prática é exercer a real cidadania,' l de,pl
participando efetivamente da vida comunitária.

.

1, A Afi
Temos muito a fazer e melhorar para nossa Jaraguá do Sul nos I ln mpI

próximos anos, mas mudanças e melhorias contínuadamente estão � part
sendo feitas" principalmente na postura perante o trabalho.morespeiio i Ih ddr
e humanização do atendimento! na se,�itqaç!eiP?r�cOrn,Qto1'\t,�ol�92"']q ,PIf
orçamento público, Tudo isso só vem rt;i�era�p desejo de nos,sa t dQ
administração em ser parceira da comunidade-e ter com ela uma t!,

, ,1 elfirelação participativa e integra?a ; criar com ela um elo para juntos ;� 'Ei
lutarmos pelos problemas sociais que enfrentamos com o crescimento Mq
e progresso de nosso município e juntamente com esta comunidade r, h "1a
buscar a humanização de que nossa cidade precisa. I fi n�c

.

IJl con

O prefeito Moacir Antônio �ertoldi escreve- às quintas-feiras rn m�
nesta coluna ' j) (Si:

li !:dI
-------------------------------------------- !

, I

Obrigatoriedade
- do Ensino ii ��

" I T T01

de Língua Espanhola C�I
,

p0
I

,q IPICom algum atraso, mas não sem tempo, o Brasil compreendeu que
fi 1l1\

a integração' regional e sua supremacia econômica no MERCOSUL
j I

,I

não dependem unicamente de suas amplas fronteiras e forte eC0I1:0mla. '�O�Em especial, depende da superioridade do brasileiro em superar ': dt
obstáculos, mormente em se tratando do obstáculo cultural. I

.

Nesse sentido, a Lei 11.161 de 5 de agosto de 2005, que determina,,1 $�

a obrigatoriedade da oferta da Língua Espanhola ao estudante do ensi!1o j li 'rql
médio no Brasil, deve ser bem recebida pela comunidade, pois tal fato I ] 'ct

J
significará a médio-longo prazo um cidadão mais bem preparado para (. J cll
aproveitar as oportunidades que omercado globalizado proporciona. I

Segundo 'a Lei em vigor, o processo de implantação deve ser
_

realizado no prazo de cinco anos, a partir da implantação (en_tenda,st ! 'l,
. publicação) da citada Lei. Pelo texto, é facultada a inclusão da disciplina,
no ensino fundamental de 5. ª a 8.ª séries e não obrigatória a matrícula
do aluno de ensino médio (pessoalmente, creio que pe!demos a

oportunidade de tornar obrigatória a disciplina desde a 5.ª série ... ): I

Fazendo-se uma análise mais ampla, tem-se a certeza de que, além j q PI
do implemento das relações comerciais com os países.daAmérica Latina" v Ydl'em especial os do MERCOSUL, o domínio da Língua Espanhola por 'i D

boa parte dos cidadãos colocaria o Brasil na rota do turismo"j 1 r�
internacional, .

posto que todas as pessoas vindas de comunidades) In

espanholas não teriam dificuldades de comunicação nos atos corriqueiros I D d
do dia-a-dia (ou, ao menos, seriam�dificuldades fáceis de serem � S'
transpostas). D d

Também é de se chamar atenção à excelente formação dos jovens
(

c
d d d 'que

/J '

que passarão a integrar.o merca o de trabalho, forçan o to os nos '

por comodismo ou sensação de ter alcançado o auge, deixamos de no� 11 ti

aperfeiçoar no instrumento básico de comunicação entre nações que e, �
o domínio do idioma estrangeiro, ; II n

Seja como fonte de cultura, justificativa-por si válida, seja como 11 TI

projeto de aperfeiçoamento para o implemento de negócios futuroS, �
oferta óbrigatória de Língua Espanhola por nossas escolas representara: íl
um avanço significativo no desenvolvimento deste país.

, .' q
Marcos Augusto 'Pordeus de Paula, Advogado, Professor

,,1 r

universitário, Mestre em Ciência Jurídica.

------·------t,�-------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POLíTICA

Migrando .

�.
_ refeita Rosemeire Vasel, como o

A Vice P d idl
.

dI • publicou' ontem, eCI lU sair o
Gorrelo .

,

. nde milita desde a decada de 90.

�TB, �trário do que tinha afirmado outrasAo co . .

d t
-

I de que cumpnna o man a o e nao
vezes, " ,_ .

I rreria em 2006, ja nao pensa assim.
eonco ão nartld' PPS e PMDB sao parti os que se

�L'd nciaram a ter.a vice-prefeita. Se, de
are e

. ,

decidir candidatar-se, tera que
. fato, .

I d Ic Iver até dia 30, prazo estipu a o pe o
reso
ISE, Há quem apost� no PMDB: para onde1. .também o prefeito Bertoldl (PL) numa
ir:entual,reeleição de Luiz Henrique da

�ilveira. .

.

� Prazo
Termina amanhã o prazo dado pela
Anvisa ao Hemocentro de Jaraguá do
Sul para se 'adaptar a uma série de

exigências, entre' elas novos

equipamentos e melhorias nas

instalações físicas. É bem provável que
o atual administrador, o bioquímico
Mario de 'Souza Júnior, jogue a toalha.
Ele calcula que os investimentos sejam
da ordem de RS 300 mil, dinheiro que
diz não ter.Aliás.a cada vez que Marlon
'e o secretário Alfredo Günther sentam,
na mesma mesa para discutir o

assunto, o sangue ferve: Literalmente.

� R�ação
A entrevista coletiva do prefeito 1y'oacir
Bertoldi (PL), na terça-feira, virou num

entra-e-sai de repórteres, que irritou o

chefe do Executivo. Explica-se: três
secretários foram falar das atividades de
suas pastas. Cada um que concluía, saia
da sala, levando atrás de si repórteres
de rádio, que precisam da voz do
entrevistado para produzir reportagens.
E a cada. saída o prefeito, que também
tinha comunicações a fazer e outros

compromissos agendados, obrigava-se
a esperar. Por conta disso, deu um "pito"
no secretário de .Comunicação.

tno

de
50
ra

Yas

, a

lemoa,

;� � �I Representante dá
.

11 I·
d�i; � Ariculação de Esque! a

;e� � aposta na renovaçao .

e � d9S diretórios petistas
I

I

I ]ARAGUÁ DO SUL - O
. J deputado estadual Francisco de

.a,
l J. AjsisNunes (PT) esteve ontem no

os Im Impnicípio para visitar filiados do
io , ,P�d() e pedir apoio à candidatura
to i li ddpr;fessorCláudio Piotto para a

.

Ib
"I� pr�idência doDiretórioMunicipalI

sa t do PT. Piotto e Assis são da

trdênda' Articulàçãó
'

de

ESquerda, de oposição ao Campo
Majoritário, hoje no comando

) fi ntcional do partido e que tem

III como candidato a presidente no

mlnicípio o coordenador do SinteI

(Sindicato dos Trabalhadores em

�ucação), Sebastião Camargo..
I O PED (Processo de Eleições

I DF,etas) acontece no domingo, das
i i 81as 17h, na sede do Diretório.
,T Ttildos os filiados em dia com a

I .

111 contribuição financeira do partido
q poderão votar e escolher os

,� ptesidentes dos diretórios
f . fi niunicipal, estadual e nacional. No
J: tctal, o filiado votará seis vezes, já
I P qpe a escolha da chapa do
10 diretório e do presidente são
i I s�paradas. O Diretório será
j,i _fdrmado por representantes das
I J chapas participantes propor
J c\onalmenté ao número de votos.

� Oionei rebate 1 .

"Em relação à matéria publicada
nesta terça-feira 03/9), sob o

título "PT elege diretório de.
Schroeder em chapa única sem

tendências'; gostaríamos de
esclarecer que a se cretátlà de
Desenvolvimento Social e da..
Família, Nilda Bertoldi, não

recebeu a Medalha Antonieta de
Barros por indicação do mandato

. do deputado Dionei Walter da
Silva (PT), conforme atribui o

senhor Osnildo Konell (pre
sidente do PT de Schroeder).

\

"Ela foi indicada pela deputada Odete
de Jesus (PL): Além de equivocada, a

declaração de Konell é leviana, porque
desmerece o trabalho da primeira
dama e da delegada Fedra Konell. fim

2005, a Medalha Antonieta de Barros foi
concedida pelo deputado Dionei ao

ConselhoMunicipal dos Direitos das
Mulheres (Comdim), de Jaraguá do Sul,
uma entidade com ampla
representação e também merecedora

do apoio e do respeito de toda a

comunidade':

./' CE$AR JUNKES

Piotto e deputado Assis (detalhe): esperança de renovação por conta'da crise política envolvendo o PT

Nunes Íembrou que sete'
. candidatos disputam o comando
nacional do partido e cinco o

estadual, além dos dois para a

presidente do Diretório jara
guaense. Para presidente nacional,
o deputado disse apoiar a candi
datura do atual terceiro vice-pré

. sidente, Valter Pomar, e, para esta
dual,o ex-deputadoPedroUczai. "Só

.

temos uma bala e não podemos errar
o tiro. Ou mudamos o rumo do PT

,

ou ele estará fadado a ser apenasmais

um partido", comparou.
Segundo o deputado, um

aspecto democrático do PT e que
está previsto no seu estatuto é a

possibilidade de se constituir

tendências ou alas internas dentro
do partido. Em função disto, que,
chamou de "livre iniciativa",
Nunes acredita que os militantes

petistas podem fazer sua escolha
nas urnas paramudar o cenário em
que se encontra hoje o PT, centro
da crise política que assola o país

com as denúncias' de corrupção
envolvendo o governo federal e

parlamentares do partido.
"Os companheiros podem

escolher se querem defender

alianças com todos os partidos, a
valorização de cabos eleitorais ou
que querem o PT voltado para a

, militância, com a luta social, que
se tenh� critérios na hora de definir
as alianças. Estes têmuma opção e

em Jaraguá do Sul é o Cláudio
I

Piotto", discursou.

ELEiÇÃO DO PT

;Deputado Assis pede apoio à'
,

.
. .

andidatura de Cláudio Piotto
,

.

I� �x-presidente do PP propõe moção de repúdio a Severino

....��� -6 ��� � "i �rL �� �, �.� _

i GUARAMIRIM -. o ex
J � Presidente do Diretório do PP.

, ,

"�I vereador L .

A ' .

ChiI UlZ ntomo 10-

dmipro' - di' pos, na sessao e terça-feira .
.

. , que seja enviada uma

moção de repúdio ao presidente'b da C'.

I amara dos Deputados,Sev '. .

di erlno Cavalcanti, também
o PP. su·· ,

,

' jeito a cassação por
COnta d

.

as acusações de que
I tena b d' ,

I
., co r a o propina para

, garanti f .

, � ,. r o· unClOnamento por
Ip mais t'I r e s anos' de um

restaurante na Câmara.
fl

Chiodini revelou que por serI la

I
do ao PP vem sendo cobrado

pe o I
.

.

1
envo vtm.e n to de

" Par am'

, entares do seu partidonas de' .

.

"b' nunclas e até motivo de
. flncadel' d . "

,
ras e mau gosto .

"Gostaria que esta Casa
mandasse uma nota de repúdio
ao pr e s id en t e da Câmara

Federal, se. assim ficar

confirmado o seu'envolvimento,
porque' independente de

política, de sigla partidária, nós
estamos aqui lutando por uma

ideologia, que é ,a política
branca, contra a corrupção",
discursou.

O ver e ad or disse que
analisou a lista dos 18

deputados citados no relatório
preliminar das pelas CPIs dos

Correios e do Mensalão e que
deverão responder a processo

por quebra de decoro

parlamentar no Conselho de

Ética e fez uma constatação:

"Infelizmente só os partidos que
não possuem deputados que
não' têm envolvimento na

corrupção brasileira. É uma

pena. Ou é um ou são dois

parlamentares de-E-adci partido,
pra ricamente".

Ontem, o émpresano.
Sebastião Buani apresentou o
cheque de R$ 7,5 mil que
supo s tarne n te teria sido

entregue a Severino Cavalcanti
como propina, para garantir o

funcionamento do restaurante

Fiorella, no 10' andar do anexo

4 da Câmara. Imediatamente

após a divulgação do cheque,
líderes de oposição e do governo
vieram a público pedir a

renúncia do deputado pepista. Chiodini quer explicação

I.� Oionei rebate 2

mosaico@jornalcorreiodopovo.com:br
_ oq
ffi5

102PSB indica Ivo Petras como

candidato a deputadoestadual'[
-rq

}ARAGUÁ DO SUL - Com. o PSB apoiou a candidatura deB�convenção municipal marcada Luiz Inácio Lula da Silva.' B

para o próximo dia 25, quando, 'Em SantaCatarina, o PSB tem 51

em chapa única, deverá reco- dois vice-prefeitos eleitos no ano-" s
nduzir amaioria dos membros do passado, um em Itapoá e outro emB q
diretório e da executiva aos Joaçaba, ambos em coligação com sq
cargos que ocupam hoje, o PSB candidatos do PMDB, e outros 11Gb
(PartidoSocialista Brasileiro) de vereadores. Osministros da In�e�:) b

, Jaraguá do Sul já tem um pré- gração, Ciro Gomes, e da Ciênciao:>
candidato a deputado estadual, \ e Tec,nol�gia, .Sétgio Rezeride'oqsegundo o atual presidente do tambem sao filiados ao PSB, que fi
partido Luiz Hirschen. Trata-se pretende usar o perfil deles como

j

do ex-vereador Ivo Petras Konell, munição de campanha.
.

filho do ex-deputado Ivo Konell, Entretanto, ressalta 0lpodendo formar dobradinha com presidente do diretório, "isso não .

um candidato a deputado fede-.

imo'pede que sejamos crític�,(> .do" Iral que, necessariamente, não governo quando necessário.

será imposto por Jaraguá. "Em Desejamos a governabilidade,
.

,

cidades vizinhas também temos mas nosso papel não é o de porta-s I
nomes em condições de disputar -

voz do 'g�v'erno>":,:A convençãoi ,
as eleições", diz Hirschen. marcada para dia 25 aconte�eJCom cerca de ?3.Q tüLl;i.çlo§, O_ ... .entre 9 horas e 11 horas, na rua
PSB está legalmente constituído Jorge Buhr, 2_49, no bairroÁgua-
em [araguá do Sul desde o dia 27 Verde. É a sede do partido e, ao

de setembro de 2003, um mês mesmo tempo, a residência de
depois de começar a ser orga- Luiz Hirschen. (Celso Machado)
nizado. Na eleição majoritária
municipal de' 2004, num primeiro
momento o partido tendeu a

apoiar a chapa formada pelo
candidato e deputado estadual,
Dionei W:;tlter da Silva (PT) e

Cecília Konell (PMDB), mulher
de Ivo e mãe de Petras. Como as

conversas não evoluíram, o PSB
acabou integrado à campanha
vitoriosa de Moacir Bertoldi

(PL). Na eleição proporcional
(Câmara de Vereadores), os

pessedebístas çoncorreram

coligados com outros partidos
que apoiaram Bertoldi (PPS,
PDT e PTB), mas não elegeram
nenhum candidato. No segundo
turno das eleições presidenciais,

, , ,

• A convenção do p,ps está

marcada para o dia 75,
quando, em chapa única,
deverá reconduzir a .

maioria dos membros do
Diretório e Executiva aos

cargos que ocupam hoje.

.' b• O partido já tem um pré
candidato a deputado
estadual: o ex-vereador Ivo
Petras Konell, que poderá � ..

formar dobradinha com

candidato a deputado
federal, ainda não definido.

q

--�----��--------------�------�------------�'p
.
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Há um ano que meu condicionamento ffsico .9

melhorou 70%
Há um an,o queminha saúde e qualidade de vida estão
100%
Há um ano que venho colhendo amizades so

Há um ano que pratico Impulso
_

1 L

Obrigado a todos, funcionários, recpcíonlstas, eH

coordenadores e professores.. '"

Vocês são demais!!!

. Paola Glad Hackwarth '"- Parque Malwee
MTB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORRE,IO ECONÔMICO PARALISAÇÃO

i Cálculo podemudar
: 6 diretor-geral da Aneel, Jerson Kelman, admitiu retirar do calculo
! das tarifas de energia um item que reflete a opinião do consumidor'
: com a prestação do serviço de distribuição de energia. Pela regra'
atual, cuja revisão já .está sendo preparada pela agência, quanto
mais insatisfeito o consumidor estiver com a distribuidora de energia,
menor o reajuste das tarifas. Desta forma, 'ao avaliar bem o serviço
de uma empresa, o consumidor também paga mais por isso.lsso

porque o órgão regulador utiliza o resultado do lasc (Índice Aneel
de Satisfação do Consumidor) como um dos componentes do Fator

X, aplicado como um redutor do IGP-M (indexador-que corrige parte
da tarifa), a título de produtividade das empresas. A Aneel recebeu
ao longo do primeiro ciclo de revisões tarifárias, nos últimos três

I anos, duras críticas aos critérios adotados para o cálculo do fator X, da
j empresa de referência e da base de remuneração de ativos.

i
I'
Subsídios

j
I

: O presidente norte-
, '

I americano, George W. Bush,
! disse que cortaria os

: subsídios e tarifas comerciais
,

l se outros países fizerem o

I mesmo."Os Estados Unidos
I estão prontos para eliminar

I j- todas as tarifas e subsldios ao
! livre intercâmbio de bens e
,
!

Funcionários dos Correios
entram em greve em todo país
MARIA HELENA DE MORAES, 6,6% pelo índice de custo de

,

vida. A categoria também exige
o aumentá do piso salarial de R$
448 para R$ 932 e a manutenção
de direitos como o envolvimento'
da federação nacional da

categoria nas discussões s'obre os

planos de carreira: Os traba-
-Ihadores defendem ainda o

monopólio da empresa no setor.

O gerente do Centro de'
Distribuição dos Correios de

Jaraguá dei Sul, João Magalhães,
afirma que a entrega das

,

correspondências /pode atrasar

alguns dias em algunsbairros. "O
'pessoal que não está-em greve
está trabalhando dobrado para
atender a comunidade, mas

quem está esperando contaspara
pagar pode passar direto no nosso
Centro porque a separação da

correspondência por ruas e bairros
está sendo feita", avisa

Magalhães. Ainda segundo o

gerente, todas as, agências da
cidade estão recebendo nor

malmente as correspondências,
mas o problema é quando as mes
mas chegam nas cidades 'de
destino e que estão em greve. Por

enquanto, garanteo gerente, não
(existe correspondência acu

mulada em Jaraguá do Sul. Estão'
sendo priorizadas as encomendas
e'Sedex.

'

� Quem espera
conta ou documento

importante, deve
procurar a agênciaNova tabela

O governo deverá reajustara
tabela do imposto de renda

para pessoas físicas ainda
esta ano. Oministro do

'

Trabalho e Emprego, Luiz
Marinho, afirmou em

entrevista a Rede Globo
ontem, que os valores para a,
nova tabela deverão ser

definidos em novembro.
"Claro que vai reajustar. É
compromisso de governo e

nós o faremos. Nós vamos
consolidar essa negociação
durante o mês de novembro,
certamenté, na segunda
quinzena. O mais tardar, nos
primeiros dez dias de
dezembro nós
consolidaremos essa'

negociação': Segundo o

ministro, além de reajustar a

tabela do imposto de renda,
as negociações deverão
também definir o valor do
salário mínimo para o

próximo ano.

}ARAGUÁ DO SUL - Desde
ontem os funcionários da ECT

(Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos) estão em greve. À
paralisação é nacional e por
tempo indeterminado. Na

cidade, a adesão é de 50%,
segundo informou ontem o

diretor do Sindicato dos
Funcionários dos Correios em'
Santa Catarina, Mílton
Balsanelli. Segundo ele, 21 dos
57 funcionários que trabalham
no Cetro de Distribuição
aderiram ao movimento. Na

agência do Centro da cidade,
onde trabalham oito pessoas, o

movimento até ontem era de
normalidade. A greve foi
definida na terça-feira, em São
'Paulo, após uma assembléia
realizada na praça daSé.

De acordo com o sindicato da
categoria em Santa Catarina, a,
principal reivindicação é um

aumento salarial 62% - 47% de

reajuste relativos às perdas
acumuladas de 1994 a 2004, mais

serviços se outros países
fizerem o mesmo'; disse Bush
durante discurso na sede da

I
ONU (Organização das

l- Nações Unidas).

I
! Subsídios II

! Bush disse que é preciso que,
j 'todos os países trabalhem
juntos nas negociações de
'Doha (no âmbito da

Organização Mundial do

i Comércio) para eliminar os

I subsídios agrícolas "que
�.distorcem o comércio e

�""ldetêr'n o desenvolvimento':

l, "E para eliminar as tarifas e

: 'outras barreiras para abrir os
M

mercados aos aqrlcultores no
,

mundo todo."

Seg�ndo Milton Balsanelli, 21 dos 57 funcionários aderiram a grev/
IJ� qu

Última greve '

Em setembro de 2003, a

categoria permaneceu emgreve
durante cerca de oito dias.

Segundo os Correios, na ocasião,
a adesão chegou a ap�oxi
madamente 20% em todo o país,
e atingiu principalmente a área

operacional da' empresa, Dos
98.021 funcionários, cerca de _

"i tr�
20.000 paralisaram as atividades, eSI

Cerca de 5, 1 milhões de entrega < sol
ficaram acumuladas. MesmQ� da
com um impasse nas nego-; é'

ciações, os sindicatos optaram pala pá
SUSPender o movimento. CerCA; un

de. ,I ;00.0 _fync;ionáriQs xim�\Thl. jd:
que ser contratados par_a ll!antel_' ) j
o fluxo de!encomendas do Sédex j

e Sedex 10.
'

li ,�redacao@jornalcorreiodopovo,com,b'r

"Semana do Trânsito". terá participação ,de estudantes
,

- �

• CotaçãoU$$ � Compra Venda'
Comercial 2,326 2,328

,

Paralelo 2,473 2,560I

Turismo 2,290
'

2,450
"

.
• Cotação Euro Compra Venda"

"

,�:
2,856 2,859

·CUB RS: 863,75 (setembro)
1-';

Pontôs,� -Indlces Oscilação,-#,_

.d Bov,espa 29.049 0,61%
', . .,

"

DowJones 10.544 ' 0,50%.'

.Dasdaq 2.149 1',03%
• Poupança (ro) 0,7920

<'

}ARAGUÁ DO SUL - A-

participação dos estudantes de 3 o

e 40 série do ensino fundamental,
de escolas públicas e particulares
da cidade é O destaque da

programação da Semana do

Trânsito, que vai de 18 a 24 deste
mês. As crianças vão sair para as

ruas pre�tar informações e

orientações aos motoristas na

segunda e terça-feira da-semana

que vem."O tema deste ano é

Segurança e Mobilidade' no
Trânsito e por isso a comissão

organizadora definiu pela cola-
'

,- - ,) c;

trânsito e diminuir o número de
'III n

acidentes são as metas dO;b d
organizadores. Somente este ano/ii Ô
de acordo com o supervisor d� S
circulação viária da Prefeitura{o d

;\urélio Junc��s, 31 pessoa!� P
morreram em acidentes, 18 no

local e 13 no hospital. Ano'passado
48 pessoas morreram em ácidentes:
de trânsito mi área urbana da

I

cidade, ametade na hora e a outra

metade nó hospital. J:.- via campeã
em acidentes é a ,Waldemar
Grubba com 108 acidentes

- ,. ",

registrados até julho.

"Semáforo", criada especialmente
para a ocasião. De acordo com a

produtora do grupo, Mara Kochela,
serão 15 apresentações em escolas
e outros locais que solicitarem.
Também no domingo, haverá
distribuição de kits educativos e

orientações sobre o trânsito.
'Palestras nas indústrias, no

comércio e também na Acijs, além
de um seminário e painéis com

profissionais da área estão na

programação.
Conscientizar motoristas e

pedestres sobre os perigos do

, boração das crianças, que repre
sentam o nosso futuro", enfatizou
o diretorda Divisão de Trânsito da

Prefeitura, Sérgio Zapella, durante
coletiva à imprensa realizada ria
manhã de Ontem com a

participação de integrantes da
ComissãoMunicipal de trânsito.

-

O lançamento dá Semana do
Trânsito acontece no domingo, no
Parque Municipal de Eventos, às
10h30, junto com a Ação
Comunitária da Weg, coIl).
apresentação teatral 'do Grupo
Gats, que vai encenar a' peça

Mega Baile Show de Bandas é hoje no Pavilhão de Eventos
I

Moraes também destaca como

atração "alternativa" da festa r
presença de jogadores da equiPf
da Malwee. ''Alem dá qualidade
das Bandas presentes vamos te:f
presença de jogadores que v�
distribuir autógrafos aos ror

cedores e vão aproveitar a {esta

para comemorar com todos os

presentes a conquista da Liga

Nacional. Vai ser a festa do

torcedor Jaraguaense juntO :i�S
seus ídolos do Futsal".

}ARAGUÁ DO SUL - É hoje o

-Mega Baile Show de Bandas
promovido pela gravadora ACIT
e a Sul Mídia, com apoio do
Correio do Povo e da Jaraguá
AM. O Parque Municipal de
Eventos foi o l�cal escolhido para
receber as três bandas que vão

animar a noite. A Banda

Champion vai ser a primeira a

tocar, às 21h� Na seqüência o

< Grupo FestaGaúcha - omais novo
grupo de Jaraguá - vai fazer uma

Quina apresentação especial para público.
E para fechar a noite oMusicalJM
promete esquentar a noite até às

3h damanhã desta sexta-feira. .-

Os ingressos já estão a venda
no Posto Mime da Valter

Marquardt, Lojas Center Som e

Lanchonete Pingüim porR$ 5.Na
hora o ingresso vai custar R$ 7.

No ano passado o Mega Baile
Show de Bandas reuniu um público
de cerca de 10mil pessoas e contou
com a gravação de um CD,e, um

DVD ao vivo. Um dos

organizadores do evento, jccemar
Moraes da SulMídia, avaliou que
este ano em função do mal tempo'
a expectativa é que cinco mil

pessoas estejam presentes. Entre
as atrações da festa um telão vai

repassar os melhores momentos do
'DVD gravado na festa do ano

passado. Uma praça de

alimentação também vai estar a

disposição do público, com a venda
de espetinhos e salgados.

,

27,- 43 - 55

[otomanla
concurso: 552

lr::�" ,

'00, "'CO_. "'" - _, ="C'�" �'��'. _':S-,w· . _",",.o_'"
, -

! 03-15-22-25-,l5-41;;,47
48 - 53 - 54 - 58' - 62 - 68 - 71

72 - 73 - 78 - 92 -'94 - 98

concurso:03968
"

r-��l'õPremio:48.2i3
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Moradores sofrem com a falta
, I _,

.de pavimentação nosbairros
�
f Famnias com crianças

�� ,

�!quenas : que
não .

I trn carro sao os

I �aiores prejudicados
� JARAGUÁ00 SUL - Nos bairros

I d1cidade há dezenas de ruas queofo são pavimentadas. Em dias

s/cos, osmoradores sofrem com o

�
mas em dias de chuva a situação

�16ra ainda mais. As ruas ficam

� buracadas e cheias de lama,
tornando um. sacrifício o

! deslocamento de quem não possui
I 'Ium automove .

i Um dos exemplos é a rua

J�fferscin Machado, no Bairro

Estrada Nova. De acordo com a

moradora Romilda Zandonatto a

Associação de Moradores

r�ivindica a pavimentação há anos,
mas até agoranada foi feito. "Aqldi
t�mos famílias com dois, três filhos,
que não têm carro e precisam
trabalhar, levar as crianças para a

escola. E(Il dias de chuva é um

sofrimento", conta. No Bairro Ilha
da Figueira, a' rua Carlos Oechler
é' uma das que .nâo tem

pãvimentaçâo. ''A situação aqui é
ufua vergonha"·, reclama omorador

,

)
]dãoApOlônioAlves. Osmorâdores

da rua FranciscoManoel tiaCosta,
uma continuação da SC 416, no
bairro Santa Luzia, também
reclamam a falta de asfalto. A rua
temmovimento intenso de veículos
durante o dia. "Não sei o que é

pior: o barro ou a poeira. Ainda
bem que osmotoristas respeitam a

gente, andammais devagar quanto
.

está chovendo", diz a dona-de-casa
RoseWisniewicz.

Guaramirim
Uma casa situada na rua Caixa

D'água, na Vila Amizade, corre o

risco de desabar. Nos últimos dias

surgiram grandes' rachàduras que
estão comprometendo a estrutura do

imóvel, ondemoram quatro pessoas,
entre elas um bebê de um ano e três

meses. A dona da.casa, Verônica
Lotério Luiz, disse que procurou a

Prefeitura para pedir ajuda. "Eles
disseram que não tem verba", conta.
Segundo ela, um irmão seu que é

pedreiro e mora em Blumenau,
ofereceu-se para fazer as obras que
são necessárias, mas a família, que é

dê baixa rendei, não tem condições
de comprar os materiais. O
comandante dos Bombeiros

Voluntários, Nelson de Oliveira, foi
quem aconselhou a família a-deixar

Q imóvel. "Eles correm riscos ficando

lá", disseOliveira. Nomunicípio não,
.

há Defesa Civil.

....----..----------------------------------..��

LAMA

FOTOS CESAR JUNKES

Osmoradores enfrentam uma verdadeira maratona nos dias de chuva

A'família corre risco e pede ajuda para comprar material de construção

1

Motorista não 'consegue frear 'e bate em ônibus
JARAGUÁ DO SUL - Ontem,

por volta das 13h30, um caminhão

carregado de malha, que vinha
n6 sentido Guaramirim a Jaraguá
do Sul, bateu na traseira de um

ô�ibus da empresa Canarinho, na
se 417. De acordo com o'condutor
d,o caminhão, R. M. (que pediu
Prara não ter o nome divulgado), a

batida aconteceu quando o ônibus
parou para pegar um passageiro
num ponto à beira da rodovia. "Vi
o sinal de que o ônibus ia parar,
mas com a pista molhada e o

caminhão carregado, não foi

possível frear a tempo", contou.
O jovem Robson Meier, 17

anos, que estava junto com

R.M.no caminhão sofreu

escoriações e foi encaminhado

pelos bombeiros aohospital Santo
Antônio, em Guaramirim, de
onde foi' liberado após algumas
horas em observação. No
momento do acidente, estavam no

ônibus apenas o motorista e o

cobrador.

A Javel, revenda autorizada Fiat .

em Jaraguá do Sul, fez o

lançamento oficial do mais novo

carro da marca, o Fiat Idea. A
montadora está fabricando 3 mil

unidades por mês e em Jaraquá do
. Sul um já foi vendido. Hoje

chegam mais dois para a loja, mas
a revenda está aceitando

encomendas e facilitando a

compra com financiamento em até
36 vezes, inclusive em consórcio:O

. carro custa RS 38.6201mil (1.4) e RS
44.980 mil o modelo 1.8.

i

Mais de 20 alunos da Escola
ROdolpho Dornbusch estiveram

ontem no Jornal Correio do Povo.
A turma conheceu como funciona

a redação, o comercial e o

financeiro da empresa.
. As crianças cursam a 3" série II e
farão trabalhos sobre a rotina de

redação. A empresa recebe
semanalmente visitas de escolas e

estende o convite a todos.

DIVULGAÇAO

INFORMATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM I

I
I
I

AlcibaldoPereiraGermann - Lembrou que o legislativo aprovou uma lei que obriga '1'a execução do Hino de Guaramirim em todas as solenidades oficias. "Tenho

observado que esta lei não está sendo cumpridafielmente. No desfilefestivo de 28 de

,II'agosto e no desfile de 07 de setembro eu estava nopalanque e o hino nãofoi focado.
Entendo que-devemos cumprir as leis".
João Diniz Vick - Apresentou indicação solicitando à Brasil Telecom a implantação

Ide' Linha Telefônica ni! comunidade de Poço Grande. "Uma solicitação de muitos
anos daquelapopulação, lá aspessoas ainda não tem seus telefones residenciais. Nós I.
fizemos um contato com a Brasil Telecom junto com a Associação de moradores e I
agora-estamos reforçando opedido". I

Jorge Luis Feldmann - Reforçou o pedido à empresa Tim do Brasil para que instale
antenas no interior do município. "Na região do Rio Branco os celulares não podem

.

ser usadosporfalta de sinal. Estão priorizando acidade, esquecendo do interior. Há
um grande número de pessoas gostariam de ter o seu celular mas não tem por não

poderusar n.
Evaldo João Junkes - Lamentou que alguns estabelecimentos públicos não

hastearam as bandeiras durante a semana da pátria. "Só a Câmara de Vereadores

estava com as bandeiras hasteadas. A prefeitura colocou no palanque oficial, mas
nós temos outros prédios públicos que deveriam ter hasteado as bandeiras e não

fizeram. E opatriotismo?"
Marcos Mannes - O presidente do legislativo voltou a pedir para que a

IAdministração Municipal conceda as bolsas de estudos aos universitários. "Eles

aguardam esta ajuda, não é um valor tão alto, masajuda muito quem precisa cursar, I
umafaculdade. Estamos defendendo e-insistindo com as bolsas de estudoporque o I
dinhe_iro est� dispo�ívele�amos=«. .' N' I
Mana Lucia da Silva Richard - Solicitou a Secretaria de Educaçao e Cultura que Irepasse os recursos que estão so�rando do FUNDEF para os professores. "Issojáfoi
feito uma vez, e os professores foram recompensados pelo trabalho que prestam. I
Sabemos que serprofessor éprazeroso, mas é desgastante também. Vamos valorizar
estesprofissionais tais recursos".
AdilsonAndréAraújo - Destacou o trabalho da Secretaria de Educação e Cultura do

Município.tSe todas as secretarias funcionassem como esta, com certeza daríamos

passos importantes no município. Lamento que muitas vezes o professor não é

reconhecido, a dedicação de cada um na educação das nossas crianças, deveria ser

melhorrecompensada''.
.

Luiz Antônio Chiodini - O Líder do governo, destacou a atuação dos vereadores,
"Nós temos vereadores que representam todos os segmentos da comunidade, e têm
conhecimento de causa. Estes vereadores estão comprometidos realmente com o

trabalho de legislar e fiscalizar: Nós não estamos aqui somente para sustentar

pessoas que não querem trabalhar ".

Osni Bylaardt - Solicitou ao executivo que faça a partir do próximo ano a doação de
Uniforme Escolar. "O estado está doando uniformes para os alunos do Ensino
Fundamental da rede estadual. Acredito que seja muito importante que os alunos da
rede municipal também recebam este beneficio. Peço que o prefeito se sensibilize e

faça esta doação "

Neste informativo o leitor terá um resumo da atuação dos vereadores nas últimas sessões.

Edu.cação é priorizada pelo
Governo na ReU'ional de Joinville.

"t.1,

Além de conveniadas novqs obras no valor de R$ 14,5 milhões, iá foram investidos
R$ 20milhões em educação pelaRegional de Joinville. A Escola Claurinice Vieira Caldeira,
em São Francisco do Sul, já teve sua reforma realizada. Entre as melhorias, novas salas de
aula, sanitários e recreio coberto. Outras escolas da região" como a Tancredo de Almeida

Neves, "em Garuva, também foram reformadas e ampliadas, beneficiando dentenas de
alunás. É o Governo investindo para valer na educação dos �atarinenses.

BALANÇO REGIONAL: Escola
Claurinice Vieira Caldeira recebeu
diversas melhorias a partir dos
investimentos em educação

Secr8lana de Estadodo
Desenvolvimento
Regional em Joimdlle
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PANORAMA

Edital de convocação'
Assembléia geral extraordinária'

I

I

. Na qualidade de Presidente da Casa de Oração Para Todos
osPovos, sirvo-me da presente para convocar os membros
desta Comunidade para participarem da Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 18 de
setembro de 2005, às 09:00 horas em primeira

. convocação" contando com a presença de pelo menos

50% mais um dos membros dos votos totais, ou às 09:30
horas em segunda convocação, no mesmo dia e local,
sendo válidas as decisões tomadas pelo voto favorável de
2/3 (dois terços), dos membros maiores e capazes, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 -Reforma do Estatuto Social;
2-Aprovação do Regimento Interno;
3-Eleição e posse da Diretoria Estatutária, do Conselho
Fiscal e Comissão de Finanças;
4-Apreséntação do relatório financeiro.

Jaraguá do Sul, 01 de setembro de 2005.
,

Osni Muller Junior
Presidente

INFORMATIVO ���{�� �1Sr
Núcleo deMetalmecânica organiza Seminário
e lançaConcursode Esculturi:ls Soldadas'

Renato Ramirex, Coordenador dó Departamento Técnico da Osborn
International, é o convidado para o 30 Seminário de Processos e

Tecnologias de Soldagem, que o Núcleo de Metalmecânica da
ACIJS e APEVI realiza no dia 21 de setembro (quarta-feira), rio CEJAS.
Edison Dalinghaus, Coordenador do Núcleo, divulgou o evento na

plenária de 12 de setembro, informando que o Seminário marca o 110
aniversario do Núcleo e o Dia do Soldador, comemorado em 24 de
setembro. Na ocasião, Edison Dalinghaus também lançou o io
Concurso de Esculturas Soldadas, para nucleados. Os trabalhos
foram entreguesnoCEJAS no dia 14, para julgamento, dentro de critérios
como estética, acabamento, criatividade, graw de dificuldade emateriais
utilizados. De 19 a 21 de setembro as esculturas ficarão expostas no

CEJAS, Maiores informações com Francisco, fone (47) 275 7019, ,

MARiA HELENA DE MORAES

.... Ação comunitária
, )' ,. �',

deve realizar. 17
mil atendimentos
no Parque de Eventos

QUINTA-FEIRA, 15 de setembro de 2005

RESPONSABILIDADE SOCIAL

44 anos da empresa. O

'lançamento do evento foiontem,
.no Museu da Weg, que foi
montado no mesmo local onde a

,

empresa teve a primeira sede, no
centro da cidade. Também no

museu estão expostas as fotos das
outras edições da Ação
Comunitária. Até o ano passado,
a Ação Comunitária foi res

ponsável pela confecção de 1869
carteiras de identidade, 466
carteiras de trabalho, 1.481
exa,�d, odontológicos, 872
exames de mama; 3.154 de vista
e 5.66'0 de glicose, num total
geral de 107.989 atendimentos,

No lançamento, o diretor'

.presidente da empresa, Décio da
Silva salientou o aspecto social da
iniciativa 'e valorizou especial
mente a participação das pessoas
que dedícam um tempo de suas

vidas para um trabalho volun
tário. N a avaliação de Décio, a
ati�idade transformou-se em um

compromisso com a comunidade
e representa uma contribuição
para a melhoria da qualidade de
vida dos jaraguaenses.

A Weg foi fundada há 44
anos, no dia 16 de setembro,
Atualmente tem 15 mil

funcionários e uma estimativa de
crescimento para este ano na

ordem de R$ 3,3 bilhões e

mantêm o plano de investimentos
e geração de 1.100 empregos. A

EmpresaWeg comemora 44 �
anos prestando serviço

}ARAGUÁ DO SUL:_ As pessoas �

que precisam 'fazer carteira de
,

identidade, de trabalho, título de.
eleitor, CPF ou mesmo saber
como vai a saúde podem aparecer
no Parque de Ev�ntos das 9 às

.

16horas de domingo e conseguir
tudo isso de graça., Trata-se da '

Ação Comunitária Weg, que
acontece na cidade pelo 10° ano
consecutivo envolvendo cerca de
60 parceiros e 500 voluntários que,
estarão à disposição de toda a

comunidade de Jaraguá do Sul e
região ofertando serviços, saúde
e lazer,' além de informações e

orientações sobre osmais variados
ternas, incluindo avaliações de

.

exame de saúde e'odontológico,
prevenção a doenças e programas
de vacinação, consórcios, apo
sentadorias e questões 'jurf
dicas.A 'estimativa dos 'orga
nizadores é que sejam prestados
cerca de 27 mil atendimentos.'
Ano passado foram 23.984.

A Ação Comunitária Weg
deste ano faz' p'ar te das

comemorações do aniver.sário de .

o diretor presidente, Décio da Silva recebeu a imprensa ontem

Weg tem 800 engenheiros, 15,0
trabalhando fora do Brasil e está
entreas 150 melhores para se

trabalhar do país. A estimativade

',:� pa
crescimento para o ano que vem'115 XI

é de 15 a 20%. Ano passado, a'j!\ e

empresa dobrou o parque fabrilm: e

de Jaraguá do Sul.

CORREIO TV �----------�--------�--------�--_I�'_'------------------�----------------��----------------------------------------.1 E
redacao@jornalcorreiod'opovo.com.br

Concorrência
AiBand foi pega de surpresa com a notícia da mudança do horário do "SBT',
Brasil" A emissora achou que ,nos próximos 15 dias o telejornal de Carlos

N?scimento iria passar o dó SBT no Ibope.

Reflexo'
Dizem as más línguas que quando Ana Maria Braga começa a ficar

estressada é sinal de que o. namoro não vai bem .. Será?
•

<'

Escolhido,
,

O cantor Chorão, vocalista do qrupo-Cbartie
Brown Jr; fé� o convite ào atar Paulinho Vilhena,
que'topou na-hora, 'sero protagonista deseu

primeiro lonqa-metraqern "O magnata': Chorão
assina, o roteiro, a trilha sonora e ainda fará uma

ponta no papel dele mesmo, no filme dlrlqldo
por Johnny Araújo sobre o mundo urbano, o
skate e a música.

Símbolos de beleza
C;léo Pii'�� ésta podendo. A lolita da vez está
concorrendo ao prêmio "Gata do ano'; uma' das
categorias dos "Meus prêmios Nick': Cléo

disputa o título com ninguém 'mais, ninguém'
mesmo do que Gisele Bündchen, além das
bélas Alirll'ie Moraes e Juliana Paes, Em 2004,'
quem levou o troféu' pra casa foi Daniella
Cicarelli, que na ocasião estava em alta. A

votação vai até o dia 18 de setembro por meio
do site www.mundoni.ck.com.br.

,

I

�ares
I '

Felipe Dylan e Wanessa Camargo, Ivete Sangalo e Rogério Flausina, e Zeca

P�godinho e João Gordo farão duplas na entrega das premiações do "VMB';
que será exlbido no dia 29 de setembro !l,a MTV,

�egociação
Netinho apresentou ontem o projeto da TV dá Gente, emissora que
mostrará a diversidade étnica brasileira. O .canal será transmitido em TV

aberta, a partir de 20 de novembro, em Fortaleza, local da concessão. Mas há

neqociação para que a Tv-cheque em UHF e cabo a São Paulo e outras

capitais no dia da estréia. André Marinho (ex-BR'OZ), o ex-jogador Müller, e a

apresentadora Cinthya Rachel terão programas,
'

Creusa e Fe.itosa
As qravaçêés 'do casamento de Creusa (Juliana Paes foto) e Feitosa

,

(Aílton Graça); em "América'; vão acontecersexta e sábado, dias 16 e "r,

17 (�e setembro, no Projaé. Todo o núcleo de Vila Isabel está
escalado para comparecer à cerimônia e à festa, que acontecerá no

bar do Seu Gomes (Walter Breda). As cenas .estão previstas para ir ao

ar nos dias 21 e 22 de setembro.
"�o

Abrindo espaço para a educação
A prefeitura de_Guaramirim acaba de concluir a reforma e ampliação

,

das escolas Germano Laffin, Tlmblras, Atilano Kruger e laro Hansh. Além

'das obras físicas, as' escolas do município estão sendo equipadas com

aparelhos áudio-visuais para auxiliar no processo de aprendizagem por
meio da tecnologia. ,

\

ADMINISTRAÇÃO 2005 - 2008

GUARAM',RIM
o trabalho faz a diferença

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE 17 F�
--------------�---->'"

QUINTA-FEIRA, 15 de setembro de 2005

ATLETI�MO LINHA DE FUNDO�

'Atletas jaraguaenses disputam
, '

Brasileiro juvenilem Curitiba
, . ".

JULIMAR PIVATTO

Futsal
Quatro equipes da-reqião participam do Circuito de Futsal Sub-

09 e Sub-11: Adesc(Schroeder), FME Corupá, Arweg e CE Canguru.
O circuito começou na última segunda-feira, no ginásio da AABB,
com os seguintes jogos na Sl:Ib-09: Canguru 2x1 Adesc; Corupá
3xO Arweg, Canguru 4x4 Corupá � Arweg 2x3 Adesc. Na sexta

feira termina a primeira fase desta categoria, nomesmo local,
com os jogos entre Canguru x Arweg e Adesc x Corupá. O circuito

acontece em quatro fases, sendo que cada equipe sediará uma

delas. O time que somar o maior número de pontos, em cada

categoria, será o campeão geral da competição, que segue até o

dia 30 de outubro.

',P

icompetição serve

! ambém como

'i preparaçãO para ..

I' osUoguinhos Abertos

. \

Ranking
o Brasil continua na frente
do Ranking da Fifa agora'
com 839 pontos. A novidade
é a Holanda, que assumiu o

.

sequndoluqar, que era da

Argentina, com 785 pontos.
Os hermanos ocupam agora
a terceira colocação, com
778 pontos. Dentre as

seleções que mais subiram,
estão a do Toqo.com.l

ê

posições (54°), Venezuela,
que subiu dez (57") e Irlanda
do Norte; que subiu 15

(101"). I

Frio
Para conter o Jrio que faz em

Lages, a Confederação
Brasileira de Vôlei instalou

quarenta aquecedores no

ginásio Jones Monosso, onde
acontece o Campeonato' Sul-

.

Americano Masculino. A

Federação Internacional
recomenda que os jogos
sejam realizados em

'

temperaturas de, no mínimo,
10°C. A medida é uma'

precauçãó da CBV, já que a

média na quadra vem sendo
se 14°C.

1- f

:- (.

JARAGUÁ DO SUL - Três atletas
i a equipe Apa/FME/Malwee

q disputam, neste fim-de-semana, o

II; CampeonatG Brasileiro de

h t1etismo Juvenil, em Curitiba

j� (pR)). Júliano Reniert, Priscila \

I; ritZke eValmirVargas integram a .

)1; Sel�çãoCatarinense e embarcam

" amanhã para a capital paranaense.
;: Elesitambém fazem parte da equipe

'

I; qu� vai1disputa'r os Joguinhos
di Abrrtos nos dias 24 e 25 de

�i' setetnbro em São Bento do Sul. Por

,II' estemotivo, Diego Ricardo Peiter
'I preferiu não participar do

FY Brasileiro, dando preferência para
":i acrpetiçãO estadual.

. �uliano, que substitui Die�o, eles, pois significa que estão entre

;,': disRutará as provas dos 400m raso e 'osmelhores do país. Depois, servirá
i' o re.Ye�amento 4�400m. Valmir e corno uma boa preparação para os
r.' Pristua competemno lançamento Joguinhos Abertos".
j[ de !dardo. Segundo o técnico O treinador lembrou também
I,f Ad�iano Moras, os' atletas que Priscila e Valmir ainda _têm
T participam para' g�nhar mais mais dois anos para participar desta
115 rxpe:Fiê.�c;ia, 'pois' não, temi 'J)l'lilumt.a., iJcompetição. "No dardo, a� �isputas
jll expecfativea:de medalhas. "Mas só . prometem ser muito equilibradas,'
m: enparticipardeuma competiçâo pois o índice dos classificados é

II" nacional já é um grande feito para muito parecido. Já para o Juliano é

. i:J

.. ,

i
. ,

�
í

-,

Basquete Bocha
A equipe Jangada/FME Mini A organização do
Feminino (12 anos) ficou Campeonato Municipal de
com o título do Campeonato Bocha Sul-Americana
Estadual no último sábado convida as equipes
em Florianópolis. As meninas interessadas a participar da
venceram os três jogos que próxima competição para
disputaram: 54x23 contra o participarem do congresso
Floripa Esportes, 56x18 o técnico. O encontro

Imperatriz e, na final, fez acontece hoje, às 19h30, 'na
61x32 na Adiee, As atletas sede da recreativa da

, que participaram da Arsepum (Associação
competição foram formadas Recreativa dos Servidores
nos pólos de basquete. "'::,' , Públicos Municipais).

Juliano Reniert e Prlsclla Fritzke estão confirmados no Campeonato Brasileiro de Atletismo

a última chance de participar, mas
nosAOOm é mais difícil", avaliou
Moras;

objetivo nomasculino é ficar entre
os seis primeiros colocados. [áno
feminino, as expectativas são me-�
lhores, já que a equipe é mais com-

t : .petitíva, Noano passado, elas ter
Enquanto isso" a equipe que' minaram em quarto lugar, atrás de

disputa os }og!linl:;J.ÇlSAbertos segue , Concórdia. '�São eleso nosso adver - ,

em ritmo,acelerado de preparação, ) sário direti;l,:,jáqlJe,JoinvHle diH!l
'mel).au devem, brigas.pelo título ..

Espero que desta vez possamos

.Ievar-a.melhor'Lcornentou Moras.

"i

'[oguinhos

mesmo-cónío, mau ternpo. Serão. .

3& atletas, 19 nomasculino e 19 no
feminino. Segundo o treinador, o "

'J

j Equipes 'de Futsal Sub-.17 da região disputam o Estadual

IJARAGUÁ DO S�/SCHROEDER
Asl duas equipes da região que

disputam oCampeonato Estadual
ri Sup-17 de Futsal entram em

qusdra neste fim-de-semana. A
I, AIPJ/Wizard/Cej/FME, de [araguá

do�ul, jO!ia em casa e está na chave
Q resta 4' fase. Já aAdesc/Angerô/
Guameyer/Mime/Jangada, de

Sctreeder, está no grupo S e viaja
at, Chapecó. Nesta etapa da

I co�petição, as doze equipes estão'
di�ididas em três grupos de quatro
e passam para a 5a fase' os dois
m�lhores de cada chave, além dos
do�melhores terceitos colocados.

J A equipe d� Schroeder,

trtada porGlauco Behrens, teráo
: esfalque do central Diego, quefoi d' ,

� lspensado por problemas
;� ticulares. Para esta etapa, o

eçnlcO disse que o time está mais

concentrado, pois na última rodada
não esteve tão bem. "Cometemos
alguns erros infantis por estarmos
desconcentrados. Mas agora os

Jogadores já estão mais conscientes
ed�em _

, superar essa questao
pSlcol�' '-

-.

oglca, ja que tecnicamente

Formação continuada tem espaço

qarantido no MaristaRAPHAEL GÜNTHER

estão bem', disse o treinador.
A Adesc joga amanhã, às20h,

contra Chapecó, que sedia a

rodada. No sábado, enfrenta
Joaçaba às 9h30 e Balneário
Camboriú às 16h. "É uma chave

"

.

O Colégio Marista São Luís primando sempre pela formação
continuada de seus professores efuncionários, oferece oportunidades

. de capacitação e formação para que possam desenvolver seus
trabalhos deforma mais harmônica, segura, autônoma e eficaz. Seu
corpo docenteetécnlco-adrninlstrativo constantemente participam
de encontros, simpósios e palestras nasmais diversas áreas e temas.
Neste último sábado, 10 de setembro, 51 funcionários

puderam pertidparda PalestraEAgora,Professor?PorumaPedagogia
Vivencial, proferida pelo ProfessorCassiano Zerefino deCarvalho ::
.Neto, integrante da equipe do Projeto Educação em Movimento.

.
,'�

Durante uma manhã os educadores refletiram sobre a prática
pedagógica diária etrocaram experiências entre si e com o palestrante.

muito equilibrada, mas eu sinto que
o time está com uma pegada
diferente. Sabemos que daqui pra
frente só ficarámais difícil, por isso

"

temos que nos conscientizar para
errar o menos possível", disse

Behrens, lembrando ainda que a

equipe está hámais de ummês sem

jogar.
Já a chave Q será disputada em

J araguá do Sue no Ginásio

WolfgangWeege.A rodada começa
amanhã, às 19h, com o jogq entre a

Tuper/Sào Bento do Sul e Joni
Gool/Ierra Viva. Na seqüência, o
time jaraguaense enfrenta Rio do
Sul.No sábado, os confrontos serão
os seguintes: 9h30 - Rio do Sul x

Tuper; lOlDO-JaraguáxJoniGool;
16h ..JoniGoolxRio do Sule 17h
Jaraguá x Tuper.

O técnico do time jàraguaense,
Augustinho Ferrari! ainda não sabe

Equipe jaraguaense joga em casa neste fim-de-semana

-chave é a equipeda Tuper, que tem
olto atletas na SeleçãoCatarlnense
e tem a mesma base do ano passado,

,

quando ficou como título estadual. .:

. "Nossoplantel também se renovou

bastante e hoje podemos dizer que
nosso objetivo é ficar entre os quatro
melhores. Estamos com novos

se poderá contar com Café, que
voltou do Brasileiro de Seleções
com uma lesão no pé. Hoje ele vai
treinar para ver se ainda sente dor.
Nesta semana a equipe fez dois
amistosos contra o juvenil da
Malwee/FME e o treinador avaliou

positivamente os jogos. "Nós
estamos numa seqüência boa no
Estadual, pois estamos há oito jogos
sem perder", disse Ferrari.

Mas o treinadorjáadiantou que
o favorito para à primeiro lugar da

atletas e o entrosamentomelhorou
muito desde o início do ano. O
melhor é que, para o ano que vem,
somente três não poderão disputar
o Estadual", comentou Ferrari.

QUINZENA DO· TRAJE
Ktt Soctal com paletó, calça, gravata e prendedor.

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

ShQPPi�;I�:�ã�s':aM:;�C2j5:29'38 VENHA CONFERIR! Para nós voc.ê é es
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Acesse nosso blog:www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Trio em de�taque: Elisánqela Montanha,Marthin Weege e Laisa Marquelli

Ele fez questão da careta: André Mendonça, formando
neste.ftnal-de-semana, e a namorada Patrícia Silva.

.,

Fa9ricio Garcia e Fran Gonçalves

"O rim" traz globais a Jaraguá do Sul
Humor, romance e suspense. Esses são os ingredientes principais

da trama que a -escrltora, roteirista e dramaturga Patrícia Melo criou
para "O rim", peça com Carolina Ferraz, Ivone Hoffmann, Marcelo
Serrado e HeitorMartinez. Inspirada em uma notícia que leu em um

jornal, a autora faz o público rir e se emocionar com a história da
romântica Rosário (Carolina Ferraz) e sua divertida famílla, e ainda
guard� como trunfo um final surpreendente.

O espetáculo é atração deste domingo, às 19 horas, no Grande
Teatro do Centro Cultural da SCAR. Ingressos R$30,OO
(antecipadamente), R$ 40,00 e R$ 20,00 (estudantes e idososacima de
60 anos). Informações e reservas pelos telefones (47) 275-2477 e 370�
6488.

.
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Talentos femininos,
Mary Zander,Denise Konzen e Paula são.as três feras do casting feminino da Hypno que fazem 01'

. up desta noite de sexta na Comêat. A balada começa a partir das 23h, e terá também no loun
lOe·

apresentação da banda Trivium.lngressos antecipados ao valor de R$l 0,00 na Deltacell Claro do·shop�·ea
loja Coice i e Pinguim lanches. . In�,

,

Festa Anos 80
.

Busque no seu guarda-roupas ou no brechó mais próximo tudo que tiver de duas décadas atráspa
montare característicqfiguriho e SI? divertir ainda mais na balada deste sábado na Notre.

Ia

Promovida pelo Núcleo de Comunicação de Jaraguá do Sul.a Festa Anos 80_vêm com tudo,embalad
à seleto efiníssimo repertório.Entre um DJ e outro,apresenta-se também a figura de Cacau Menezes,

a

Garanta seu ingresso adquirindo-o ao valor de R$15,OO no Posto Mime do Kohlbach e loja O Boticário
.

. r· .
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CORREIO DO POVO a
Kaiser-<t-"\:."'" Sulmídia
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