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_ PAGINA 3Dos cerca de 1.200 filiados, pouco mais de 400 foram às urnas na região para escolher os novos diretórios do partido. Em Jaraguá, fiscais pediram a impugnação.

Mais de 25 mil

pessoas na Ação
,

Comunitária

Apesar da chuva, o número
de participàntes, 25.352

pessoas, foi recorde .de

público da Ação
Comunitária, promovida
jela empresa Weg.Durante
todo o dia, 700 voluntários
e 63 entidades parceiras
ofereceram serviços, saúde
e lazer ao público. As

crianças participaram de
atividades recreativas e

educativas. A iniciativa
busca contribuir com' a
qualidade de vida das
moradores. - PÁGINA 8

RECORDE

,

REDE ESTADUAL

Alunos da Alfredo Zimmermann

recebem escola reformada

DESABAMENTO

Comdec identifica novas áreas
de risco em Jaraguá do Sul
o Conselho Municipal de Defesa Civil já identificou 50'
casas que correm risco de desabamento na cidade. O órgão
está mapeando novas áreas de risco para serem incluídas
num relatório que será apresentado ao secretário nacional
de Defesa Civil, Jorge do Carmo Pimentel. A intenção é

conseguir recursos para investimento em habitação, junto
ao Ministério das Cidades ou através do Fundo de
Emergência da DefesaCtvilNacional.

'

- PAGINA 5

Os alunos da Escola de Ensino Básico .Alfredo

Zimmermann.em Guaramirim,voltaram a ocupar as salas

,do prédio. Há mais de um ano, parte dos 884 alunos,
assistiamàs aulas em espaço improvisado, numa Capela de
Igreja, e há quatro meses, outras turmas estudavam no'

piso superior de um supermercado. A obra, que teve

investimento de R$ 1.578.475,00, foi entregue ontem pela
secretária regional, Niura dos Santos. - PAGINA 6

ESPORTE

Juventus fica no empate com
"

o Caxias no João Marcatto
O tricolor não-se apresentou bem no domingo e ficou
mais distante da sonhada vaga para o quadrangular
final do returno ao empatar em 1 xl. O Juventus tem

mais três jogos,sendo dois deles fora de casa.O primeiro
será domingo, às l5h, contra o Marcílio Dias em ItajaLJá
na Primeira Divisão do Futebol Amador de Jaraguá do

. Sul, o destaque ficou por conta da qoleada 'por.Sxâ do
Vitória sobre o Flamengo. Ontem, as equipes
jaraguaenses. que disputarão os Joguinhos Abertos se

apresentaram no Pavilhão de Eventos. _ CORREIO ESPORTIVO

PARALISAÇÃO'

Em Jaraguá do Sul, cerca de 50% dos funcionários dos
Correios estão em greve, entre eles os da Agência
Central que fazem a postagem das correspondências.
As prioridades na entrega são as cartas registradas,
sedex e-telegramas. Está ocorrendo atraso na entrega
das correspondências simples. Quem preferir pode ir
até as agências de correio para fazer a retirada. A

paralisação não tem data para acabar. - PAGINA 4

,

CONSCIÊNCIA
Crianças ensinam motoristas
como se portar no trânsito
Os estudantes passaram a tarde ontem dando dicas sobre
o comportamento que os motoristas devem ter no

trânsito. A participação das crianças (todas cursam a 40
-série do, ensino fundamental) foi bem aceita pelos
motoristas, que consideraram a iniciativa importante
quando se pensa no futuro. A atividade faz parte da
Semana Nacional do Trânsito que começou domingoe
vai até sábado. _ PAGINA 4
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o inferno astral do PT
Na sexta-feira passada,

dois dias antes das eleições
.gerais no PT, todos os seis

candidatos à presidência
nacional do partido ataca

ram a política econômica
do governo federal e, por
tabela, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva,
embora três deles defen
dessem a reeleição de Lula,
e ;0 ministro da Fazenda
Antônio Palocci, artífice
mor das regras vigeri
tes.Até o ex-miriistro e

deputado Ricardo Ber

zoini, .concorrente pelo
grupo Campo'Majoritário
e qúe deve disputar a presi
dência petista, postou-se
por mudanças pontuais.
Os mais duros pediram,
inclusive, a cabeça,do
presidente do Banco Cen
tral Henrique Meirelles,
acusando-o de, ao lado de
Palocci, de ser lobista do

FRASES

.

'setor financeiro, por isso,
de reputação duvidosa. A

aproximação cada vez mais
visível com o PMDB, numa
tentativa do governo de se

garantir para repetição de

aliança ocorrida. em 2002,
embora não absoluta e, por
isso, nunca aceita por alas.

petistas e peemedebistas,

menos avisados, � eleição
para o diretório nacional
transcende e extrapola os

limites internos do partido
para caracterizar-se corrio

pleitos que mobilizam boa
parte da opinião pública,
mesmo aqueles não ligados
diretamente a sigla. O
encontro dos candidatos

.... Reconquistar o espaço perdido
com resgate da credibilidade passa a

ser a ordem do dia no partido

também foram alvo de
duras críticas no mesmo

debate.
Os petistas se dizem

invadidos por oportunistas,
segundo eles, que já
serviram a outros senhores,
inclusive Fernando Collor
de Meno e Fernando

Henrique Cardoso. Assim,
como à primeira vista pode
não transparecer para os

petistas na sexta-feira
encerrou com um bate
boca provocado pelo grupo
que já não apóia o governo
como um todo. O governo,

aliás, mesmo com eventual
vitória de Berzoini, deve
enfrentar daqui para frente
o que ele mesmo (o gover
no) convencionou chamar
de fogo amigo.

Aliás, o pior inimigo é
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aquele que se abriga na

mesma trincheira. E estes o

presidente Lula da Silva vai
ter' de sobra até as eleições
de outubro; Por uma ques
tão lógica de sobrevivência.
nas urnas, são os que mais

cobram atitudes .práticas
que possam resultar em

saldo positivo nas urnas. E,
pela lógica, os mais cobra
dos pela proximidade dos

que votaram em discursos
convincentes e que agora

exigem resultados. As

lambanças de Brasília,
afinal, já contabilizam
J

perdas importantes do

ponto de vista partidário, a
pior delas a da credibilidade
conquistada as duras penas
durante vinte anos de
batalhas desiguais. Recon
quistar o espaço com res

gate da credibilidade passa
a ser a ordem do dia no

partido.

"Eu tenho responsabilidade política no que aconteceu. Ao contrário de muitos da Executiva,
de muitos da direção nacional do PT, eu não fujo das minhas ,responsabilidades, porque isso
hão é da minha personalidade': .' .

f

I

� Do deputado José Dirceu, nas eleições do PT, criticando companheiros sém dar o nome deles,
!

Lula não aparece e

joga água fria no PT

I Fatos & Pessoas
Fernan�o Bond

. I
Discurso político
"Assumi o desafio de me candidatar
com o propósito, de mudar a realidade
deste Estado. Hoje,-a filosofia de nosso

governo está centrada no

favorecimento as comunidades do

interior, por menores que sejam.
Evita�os assim o êxodo rural e

promovemos um desenvolvimento
econômico harmônico': Com este

discurso político, o governador Luiz
Henrique iniciou seu prohuncíamento
em Erval Velho, no Meio-Oeste
catarinense na tarde de sábado passado.
LHS visitou a 3a Mostra do Gado Leiteiro'
e firmou convênio com o município.

Merenda regiona,l
A compra da merenda éscolar perecível
está sendo descentralizada em .Santa
Catarina. O Governo do Estado, através
da Secretaria' de Estado da Educação
decidiu repassar diretamente às
Gerências Regionais de Educação a

administração dos recursos do Programa
de Descentralização e Enriquecimento
da Nutrição Escolar (Prodene),
financiados pelo Estado. Esses recursos

garantem a complementação da
merenda de 323 mil alunos de ensino
fundamental em 717 escolas da rede

pública estadual.

Batendo na tecla
A descentralização foi a principal tônica
do discurso de LHS. O governo
descentralizado, .segundo ele, é a forma
mais eficaz para solucionar os

problemas - principalmente dos

pequenos municípios. Já que, aproxima
o governo da realidade da cada cidade
ou região e, transfere a decisão única
do governador sobre investimentos aos

próprios moradores, através dos
Conselhos de Desenvolvimento

Regional. "Implantei este sistema

enquanto prefeito de .Joinville e sei que
é o caminho certo'; disse' Luiz Henrique
ao salientar que a descentralização é
uma realidade em muitos países da

Europa, na lnqlaterra e também nos

Estados Unidos.

Controle do dinheiro
Nesta semana o secretário Antônio
Oiomário de Queiroz comunica a

decisão por escrito aos secretários de
Desenvolvimento Regional para que, a

partir de janeiro de 2006,
aproximadamente RS 5 milhões em

recursos destinados à compra de'
alimentos perecíveis (carnes, legumes,
frutas, fermento e produtos orgânicos)
sejam transferidos às Gerências. O

objetivo da medida é melhorar o

controle e a reposição dos estoques da

merenda, fortalecendo a

descentralização, segundo o diretor de

Apoio ao Estudante e à Rede Física
Escolar Ên.io Pablo de Souza. "Estamos
trabalhando para eliminar desperdícios e

qualquer possibiljdade de irregularidade';
reforça Diomário.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Florianópolis - Pegou muito mal junto
às principais lideranças do PT catarinense
b: fato de o presidente Lula não ter.
cbmparecido para votar na eleição' para
anova direção do partido, apesarde estar
em São Bernardo do Campo (SP), onde é

filiado, no dominqo, Foi' uma ducha de

áqua fria (talvez a definitiva) nas

pretensões eleitorais que esperavam
ainda que' o partido pudesse recuperar
sua imagem com base no seu líder maior.
Os petistas c,atarinenses do Campo
Majoritário, assim como a maioria do
Brasil inteiro, julgam que Lula cometeu

�ais um erro político.Afinal, não há como
dissociar a imagem dele da do PT e

quando ele próprio renega a legenda que
àiou, dá um exemplo para os brasileiros
�m geral. A verdade é que Lula está

deprimido, decepcionado, e pra
ticamente já jogou a 'toalha. Talvez até
não desista de tudo agora porque sabe

que o futuro do País e da Democracia

depende da sua permanência no poder,
.

até o fim. Mesmo que seja um "cadávet. .

político;' que dificilmente um dia se

levantará como Lázaro.
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SUA OPINIÃO

O'Brasil que produz está
de parabéns

Nós da' cadeia produtiva que damos sustentabilidade a
estado estamos de parabéns, pois temos grandes motivos par:
tal; mesmo o governo federal desmoronando num lamaçal s. em
fim, nossas empresas, fazem com que o Brasil continue fOrt. ee
determinado a seguir adiante, através da criatividade do
empreendedorismo, do associativismo, nos da cadeia produtiva
temos metas, planejamentos, plano A plano B,com a finalidad'. el
de utilizarmos todas as estratégias possí�eis para que o objetivo
seja atingido e nosso cliente fique encantado, 'isso aconteceeml
todas as boas empresas do pais.

Ternos e formamos osmelhores dirigentes de empresas do
mundo, temos grandes cientistas fazendo pesquisas nas mais

, diversas áreas das ciências, portanto somos realmente uma estrela
que brilha, mas o nosso brilho é ofuscadopor uma névoa escura

, que nos envolve; formada pela grandemaioria do executivo, do
legislativo e judiciário, estes três poderes quando conseguem unir
sistemicamente todas as suas incompetências, geram esies
resultados que ouvimos e lemos na mídia todos os dias, e

obscurecem nosso verdadeiro DNA , um país feito para brilhaL
O Brasil é considerado pelomundo todo o pais do futuro,pelo

menos a uns 30 anos, e assim o será por mais 100 anos. Nos não
queremos isso, precisamos mudar essa realidade, na próxima
eleição votar com consciência em candidatos que tenhaa '

compromisso com o desenvolvimento sustentável da sociedade :. C

.
pois para sermos um grande pais no futuro, são necessárias açõe;'
positivas no presente, e isso só se dará com o comprometims-j, l
de todas as classes organizadas deste pais, se unindo e dando: t
sustentação e apoio aos políticos quemostraram resultado positivo i

I
em suas ações, para sermos então um grande pais do presente, I! J
Alceu Grade é presidente da Acis (Associação Comercial e jIndustrial de Schróeder)

Brasil2010: um panorama para
,

d, d

.

o comércio que realizamos

.'

Atualmente; são grandes as perspectivas para o comércio do :
Brasil com outros países domundo.A ampliação e a diversifi�ação' I
de mercados são claros indicadores de que as empresas que operam,: Si
no comércio internacional necessitarão d�novos profissionais, AI J o IIoportunidades de trabalho no mercado de Comércio Extericr ; c

têm-semostrado cada diamais promissoras. " IIFruto da globalização da'economia � do próprio mundo, a I c

economia internacional atravessa um período de' intensa,

movimentação corri modificações sucessivas. O comércic]
internacional é muitas vezes interferido por 1?,arreiras, aspectos
negativos e positivos que podem interferir no comércio;
internacional.

Dentre os negativos as leis, moedas diferentes, ondea :

ocorrência de inflação - e a conseqüente desvalorização - faz

com que asmoedas tenham pesos diferentes. É precisei considerar '

também a preocupação dos países com a proteção dos seus produtOS
através de impostos aduaneiros, proteção da natureza, fonnados '

países preservarem o que se esgota; não esquecendo também do ,

dumping, que consiste na venda do produto abaixo do custo real ,

de produção, objetivando assim ganho domercado e futuramente
a imposição de um novo preço.

"

Nos anos 90, ocorreu em nosso país a implantação dOL
SISCOMEX (Sistema de Comércio Exterior), um dos sistemas
mais avançados domundo, facilitando de maneira extraordinária
o processamento das operações de comércio exterior, amão de

.

. obra abundante e diversificada são de suma importância para o

crescimento da economia internacional.
Aomesmo tempo em que as nações necessitam proteger sU,a

economia,mantendo em funcionamento suas indústrias principaIS I

fontes geradoras de emprego, elas também precisam se manter

aberta ás importações.Nenhum país consegue se inserirnomundo
moderno sem vender seus produtos a outros países, mas para fazer

isso, tem de abrir-se aos outros. Ou seja, exportara preços
competitivos, mas tem igualmente de importarmatéria - prUna
sem deixar a balança das suas contas se desequilibrar
excessivamente. Essa questão internacional delicada, e altamen�e
competitiva é o campo de atuação onde se move o profissional �

comércio exterior e as empresas brasileiras como um todo.

Françiele Regina Baptista é ac'adê';;ica de comérci�
Exterior da FATEJ - Faculdade deTecnologia de Jaraguá doSu, ,

12 foot!Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de cor�o 'f l!rTimes New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de a

aI
os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como

correções ortográficas e gramaticais necessárias .
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� Sobre buracos
São muitas as queixas que chegam à

redação do Correio (conforme
reportagens já publicadas) sobre a

buraqueira que tomou conta de ruas

asfaltadas. O setor responsável da

Prefeitura concorda, admite e anuncia

operação tapa-buracos para quando o

tempomelhorar.Mas 9 situação evidencia
<ii falta de um trabalho preventivo, ouseja,
quandohá tempo bom, não deixar que a

situação chegue a tal ponto. Neste caso,

o município, inclusive, é passível de
'

indenizações se comprovado dano
causado por buracos não sinalizados.

.� Impasse
Está na Câmara de Vereadores projeto'
que mexe com o horário do comércio
de Jaraguá do Sul, dilatado em finais

.

de semana, feriados e datas especiais
por conta do tal banco de horas. Do
lado dos trabalhadores, o sindicato diz
que a situação está insustentável. Do
lado patronal, alguns defendem que
otrabalhadordeve se dar por satisfeito

por ter um emprego. É encrenca que
se arrasta há anos sem solução
satisfatória. Tudo por conta de
radicalismo latente, com evidentes

origens em campanhas eleitorais.

.. Conformado
o ex-vereador e ex-deputado Vicente

t

Caropreso (PSDB), mesmo tendo assumido _'I)

a coordenação regional do partido, parece ;g
ter renunciado de vez a qualquer ambição l J

Política no que toca. a cargos eletivos. De
,1i

carreira meteórica- de vereador saltou para
a Câmara dos Deputados- diz que absorveu 8'r

de vez o "recado das urnas'; como ele ):;
mesmo nominou (foi derrotado na reeleição :i)
a deputado federal em 2002 e na' eleição a

) I
prefeito em 2004). Na região, alguns
tucanos tendem a apoiar à reeleição do ex- -,'c!

pefelista Paulo Bauer, outros, não. ,b

� Nada bom2
Mas não só os escândalos com dinheiro

público e caixa 2, onde o PT aparece como
alvo preferido das oposições, preocupam.
A disputa pelo comando nacional, com
declarações públicas que evidenciam mais
do que nunca encarniçada luta interna

pelo poder, também leva a quadro nada
animador.O tempo passa,o País está a um

ano das eleições majoritárias e o partido
precisa, desta vez, não apenas reeleger o
presidente, mas também eleger maioria,

no Congresso, ou, pelo menos, equilibrar,
as forças; Questão pura e simples de
sobrevivência.

MUDANÇAS
I

:<"pr elege novos diretórios na
;�gião com votação daminoria

Apuração dos votos no diretório do PT de Jaraquá do Sul transcorreu em clima de tranquilidade

presidente da comissão provisória do
partido e candidato a reeleição, fez
constar em ata, segundo o

coordenador regional do partido e

ex-vereadorMarcos Scarpato, uma
observação, sem protocolar pedido
de impugnação, sobre suposto

'transporte irregular de eleitores
beneficiando o adversário.

Dos 114 eleitores aptos, 59

votaram. Destes, 40 votos para o

candidato José da Cruz (O Zeca da

Lage), do Campo Majoritário,e
outros 16 para o 'atual presidente
Osnildo KonelL DaUnidade e Luta.

A eleição, que havia sido'

desconvocada porKonell, alegando
que a chapa adversária havia sido
inscrita fora do prazo, está sub-judice
porque tambémcancelava a escolha
de dirigentes estaduais e nacionais,
o que não compete ao diretório

municipal desautorizar,O resultado
deverá ser oficializado ou não pela
comis-são eleitoral estadual. 'Nos
outros três maiores municípios da

região houve chapade consenso. Em
Massaranduba, de um universo de

31 votantes, 26 optaramporGiovane
'Ionett.EmCorupá foi eleita a chapa
encabeçada por Sônia Boffe, que
recebeu os votos de todos os filiados
aptos, 22.Em Guaramirim, 160
filiados estavam aptos ao voto. Mas

na chapa de consenso, votaram
,

apenas 70, com 69 votos para [aime
deÁvila, da tendênciaArticulação
de Esquerda, que tem no vereador

Evaldo João Junckes o principal
articulador.

.

"",
-�

,\1'j
�----�----------------------------------�--------------------------------------�--------�----�----------------�-----------------.;�:.-MOSf\ICO

Nada'bom 1

d parecer normal um certo
a '�teresse, demonstrado pelos petistas
eSln ..

dos cl
.

I

, dos aOS diretonos ,os CinCO malares
Illa .-

I I" d'cípios da reqrao pe as e erçoes. os
uni .

domi P'
dilaS diretó'rios n,0 ornmqo, orem, n�s
terilas o fato preocu pa: como preoc�pana

'-Iquer outro partido em delicada

i��ação como a do PT, hoje, diante da

rplexidade popular com o que ocorreu
e

artirde Brasíliahá cerca de quatro meses.

�tam�nte no i�stante "" que dirigentes
artid�(ios precisam. mais do que nunca,

e�fi(mar (;:renças e dis�ursos para manter

5 bases coesas com
vistas a 2006.

·L,( ,

Aos 72'anos, p aposentado Jobs de Brito leva a sério as questões do
.

partldo.de modo especial as eleições internas. Filiado ao PT há mais

de 20 anos, cuja carteirinha ele mostra com orgulho, ele foi um dos
dez candidatos que o partido lançou no início da década de 90 à,
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, sem, porém, candidato a

prefeito. Numa cidade onde CESARJUNKES

predominavam partidos atrelados
aos governos estadual e federal (o
PT ainda era visto como uma grande
aventura), o partido não elegeu
ninguém.1 Os dois primeiros
vereadores eleitos pelo PT em

Jaraguá do Sul e região foram
Marcos Scarpato e José Pendiuck (o
Zé Padre), em 2000. "É um dever do

filiado'; disse de Brito, um dos
fundadores do' PT no 'município,

'

arrematando: "É preciso mudar';
numa referêncíã clara 'ao atual
comando do diretóriojaraquaense.
(Colaborou Carolina Tomaselli)

e ao

para

sem

rtee
� do
tiva,
Jade I

tivo
!eml

,mosaico�jornalcorreiodopovo,com,br
s do
nais
:rela
:ura
" do
unir

stes

s, e

lar,

Jelo
não

ima

Iam:, C lSO M'ACHADO
de, -

"

'
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�� � A_rti�P!�Ç,ã,() de ,I
Ido: E querda .pede
iva : i plig't�âçãoiem
!,

I J ra'guá dlo' 5UI'
,

JkiAdí:lÁiX);SUi;A chuva que'
,

p sstiu durante todo o domingo
e ter sido um dosmotivos para o

, on6memde'pedsias que foram
i' 'urnas eleger os novos diretórios do

1 � 'gS�Eip<E,.rr)'ti,9�ef,�UW5\P!O� , ':,
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JS Fiscais dó candidato
-

Cláudio
otto, daArticulação deEsquerda,

t riamHagrado suposto transporte
,

égular'de eleitores 'pela manhã, ,

�eficiahdo'o candidato doCampo
ajotitáFio, Sebastião Camargo,
oiado 'pelo deputado Dionei

� I

talter
da 'Silva. Isso levou o

ndidatb da Articula�ão de
querda' a fonnafizar pedido de

Lpúgnaçãü davotação. (leia nesta
1 gma) No diretório deJaraguá do
at ,576f!kdosestàvamaptos,avotar( que inclui estar em dia com a

ntruJuiÇão partidária), mas apenas
19compareceram às urnas.Mesmo
iro, bástou' para: que Camargo
Ilvesse uma vitória incontestável:
rarnlnvôtos contra32 conferidos

;1 Piotto: ,

'

'

,tm Schroeder; onde a eleição
cOrreu por determinação da
llUssãcieleitoral estad�al também
lias chapas diSpútarain o diretório.
? fina,l da apuração," o atual'

II e

Com testemunhas, ocu
lares e fitas de vídeo, o

candidato da tendência
Articulação de, Esquerda
protocolou, às 16h49 de

domingo, pedido de

impugnação da votação ao
presidente' da mesa

receptora de" votos.
Segundo Piotto, ficou

conflqurado.o transporte
de eleitores por sim

patizantes da chapa
Campo Majoritário, fe
rindo, segundo ele, o artigo
29 em seu inciso III, do
estatuto do partido. Nesta
terça-feira ele pretende
encaminhar' o pedido e as

provas à comissão eleitoral
estadual e, ainda, acionar a
comissão de ética do partido. Sobre o resultado, embora a diferença
a favor do Campo Majoritário, Piotto considerou como "uma vitória

política. Eles (Camargo) tinham. apoio do deputado Dionei, dos
vereadores e até de sindicatos'; disse, acusando a própria executiva
do diretório municipal de não incentivár debates sobre as eleições,
"Até agora não tínhamos sequer espaço no diretório para isso';
observou Piotto, acrescentando que, pela proporcionalidade de
votos obtida domingo, a Articulação de Esquerda ganha o direito
de ter um membro efetivo na executiva do partido, por exemplo.
"Agora, nossas idéias e opiniões terão que ser pelo menos ouvidas';
observou,

,q

CAMPO MAJORITÃRIOVÊ NATURALIDADE
ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

•

O sindicalista Sebastião
Camargo, do Campo
Majoritário, entende que
Jaraguá do Sul superou
as expectativas da pró
pria comissão nacional ...

eleitoral, que previa
v!:

comparecimento em

média de 30% dos
filiados em todos os

estados. "Chegamos .a "

40%. Ressa Ito setores da,
sociedade de base dó PT,
como sindicatos e' as- ,;'

sociações de moradores,
que vieram somar com a "

nossa chapa'Carnarqodiz ,')

que; a partir do. resultado,
não há derrotados, já que "

o próprio estatuto do J'

partido assegura a participação da Articulação de Esquerda, pela
proporcionalidade dos votos obtidos, na composição do diretório, ç;

na executiva e na comissão de ética. Diz que aqora é preciso
traçar um calendário visando as eleições de 2006 e tentar

)
administrar a crise pela qual o partido passa, uma delas dívidas

gigantescas de eleições anteriores ainda não quitadas.r'Mas acho )',

que os novos €Ieitos vão resgatar a credibilidade dó partido"
aposta. Sobre o pedido de impugn'ação da votação em Jaraguá
do Sul, Camargo vê a atitude como normal."Faz parte de qualquer
processo eleitoral. Se provas houverem, a comissão de ética se

;'
'

pronunciará" concluiu.
.1

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

1 ,-
\

A partir de R$ 137,90 a vista ou 4X no credtarío. Preço ,da etiqueta.
VENHA CONFERIR! Para nós você é especial!S-

. ,CaJçadão da Marechal, 320·
hOPPlng Fali. Sala 07 - 275-2938

t� Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.PANORAMA

CORREIO ECONÔM ICO. I----.
Captação I
o governo federal consequiu vender ontem R$ 3,4 bilhões

, (US$ 1,5 bilhão) em sua primeira captação com títulos de dívida
! externa atrelados ao real, segundo divulgou o Tesouro Nacional.
O dinheiro será utilizado para honrar a dívida do governo
brasileiro no exterior.A operação é inédita porque até então o

investidor estrangeiro só comprava papéis brasileiros no exterior
em moedas fortes -corno dólar, euro e ienes. Ou seja, não
assumia o risco cambial brasileiro se não estivesse dentro do

país.Os investidores que adquiriram os papéis brasileiros na

emissão terão uma taxa de retorno 12,75% ao ano até 2016,
data do vencimento do título. Os pagamentos de juros
acontecerão nos dias 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano.A

taxa-ficou acima da média das últimas operações 'realizadas
�pelo Brasil por conta do risco cambial -para compensar as

prováveis variações da moeda nos próximos anos.
I

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

; Captação II
· Na última captação feita
2 pelo governo neste ano,

• no dia 6 de setembro; o
· governo emitiu US$ 1
·

bilhão em títulos Global
2025 com taxa de 8,52%

\ ao ano.Essas d�as
operações antecipam ,a

, programação do Tesouro
· para 2006. O objetivo do

:. governo é cáptar US$ 9
,

bilhões nos próximos dois
anos.

Inflação
o mercado elevou

ligeiramente a estimativa

para o índice de Preços ao .

Consumidor Amplo em

2005, que passou de 5,20%
para 5,21%. Para 2006,a
expectativa foi mantida em

4,80%. A mudança de rumo

na previsão ocorreu uma

semana depois de a

Petrobras anunciar um

reajuste nos preços dos
combustíveis e de o Comitê
de Política Monetária do
Banco Central (Capam)
reduzir a taxa básica de

juros em 0,25 ponto
.

percentual, situando-a em

19,5%. A previsão para 12

meses é de que o IPCA

fique em 4,77%, contra
4,80% da estimativa
anterior. Apesar de esperar

,

mais inflação, o mercado
voltou a elevar a estimativa
para o crescimento do
Produto Interno Bruto em

2005 para 3,26%.

"

Captação III
- Para o Brasil, a emissão

<: atrelada ao real permite o

L endividamento sem se

associar ao risco das
moedas estrangeiras, cuja
administração foge a seu

controle interno.Para o

investidor estrangeiro, a

operação também é
interessant� porque o
dólar e o euro estão fracós
.no mercado internacional -

e o real não.

Quina
concurso: 1499

,

01 - 09 - 26
35 - 78

concurso: 698

08 - 12 - 22
27 - 43 - 55

I

I

concurso: 552
03 - 15 - 22 - 25 - 35 - 41 - 47

48-53-54�58-62-68-Z1
72 - 73 - 78 c 92 - 94 - 98

concurso: 03969
1 ° Premio: 60.983
2° Premio: 06.061
3° Premio: 70.156
4° Premio: 52.639
5° Premio: 50.880 '

Lotomania Loteria Federal

liA maior recompensa da
vida é o conhecimento

conquistado pelo ato contínuo
de estudar e aprender."

,(

COLÉGIO MARISTA
SÃO Luís

www.marista-jaragua.com.br
3710313

I
I
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SEMANA DO TRÂN�ITO

Estudantes colaboram na

conscientização dosmotoristas �
_....,Eus BINI

� .Alunos conversaram
com motoristas e

deram dicas sobre
como conduzir bem

}ARAGUÁ 00 SUL - Alunos das
Escolas [uliusKarsten e Ana Tõwe
Nagel passaram a tarde de ontem

orientando osmotoristas da cidade.
Posicionados em pontos estratégicos,
os estudantes repassaram dicas sobre
o comportamento que deve ter o

motorista e também os pedestres,
contribuindo assim com a

programação da Sema�a Nacional
de Trânsito, que começou no '

domingo e vai até sábado. A

participação das crianças (todas
cursam a 4° série do ensino

fundamental) foi bem aceita pelos
motoristas, que consideraram a

iniciativa importante quando se pensa
no futuro.

O envolvimento dos estudantes
na programação da Seman� do
Trânsito acontece até quarta-feira, no
período da manhã e tarde. Ontem,
participaram alunos do Colégio
Evangélico [araguá, Valdete Piazera
Zindars, Julius Karsten e Ana Tôwe

Nagel. Os alunos da Julius Karsten
, ficaram em frente à escola, na Vila
. Rau, e entregaram bilhetinhos aos

motoristas contendo dicas de

As crianças ensinaram aos adultos a respeitarem as regras de trânstito e diminuir os risc?s de acidente

comportamento no trânsito. A

professora Eneida Fintá da Silva
,

contou que tem discutido o assunto
há mais de uma semana com os

alunos. O resultado foi a confecção
de80bilhetinhos comdicas de t:râllsitb

, que em menos de uma hora forem

entregues aosmotoristas.
. JáosalunosdaAnaToweNagel

ficaram em frente ao Shopping,
alertando osmotoristas. Os estudantes
BárbaraVoltolini e Rodrigo daSilva

a 1 º de agosto, mais 3,61% de

reajuste a partir de f�vereiro do
ano que vem já foi rejeitada pela
categoria na região. Os grevistas
de todo o país querem ainda um

piso salarial R$ 931,00. Hoje, o
valor do pisa é de R$ 448,00.

Em Jaraguá do Sul, cerca de
50% dos funcionários' estão
trabalhando normalmente,

.

entre eles os da Agência Central
que fazem a postagem das cor-

conhecimentos a outros colegas de
outras corporações. O objetivo é

padronizar os atendimentos, segundo
informou subcomandante
coordenador do Centro de
Treinamento dosBombeiros, Fabiano
Cândido, que falou sobre o assunto
na reunião da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul), ontem à noite.

"O Corpo de Bombeiros de

Jaraguá do Sul passa a ser a sede do
Centro de Capacitação e Formação
de Bombeiros Voluntários, mas os

ClltSOS serão itinerantes", informa o
secretário executivo da ABVESC

toda a região Sul do país. O
tempo fica firme com sol e poucas
nuvens em Santa Catarina. Hoje
ainda' podem ocorrer leves

pancadas de chuva. A tem

.peratura sobre gradualmente,

chamaram aatenção de Francismar
Luís Targino, 43 anos; que parou o

carro em cima da faixa de segurança.
De acordo com omotorista, que é de
Blumenau, este tipo de atividade é

importanteporque ajudana formação
do motorista do futuro e alerta os

adultos sobre a necessidade de

conscientização.
A programação da Semana do

Trânsito prossegue com atividades

corno palestras e painéis emempresas

respondências. A distribuição
está sendo feita por 17 carteiros
- entre eles, oito contratados de
última hora. A prioridade na

entrega são as cartas registradas, .

sedex e telegramas. Com menos

pessoas trabalhando, está

ocorrendo atraso na entrega das

correspondências Simples:
Quem preferir pode ir até, as
agências de correio para fazer a
retirada.

da cidade e no comércio, �
Seminário de Mobilidade e

Segurança noTrânsito, prograraa
para quinta-feira, é um dos pont�
fortes da programação. Ontem'â
noite, na reunião semanal da Acili
(Associação Comercial e IndustriJI
de J araguá do Sul) o diretor &

Transportes do Dnit de Sanla

Catarina, Luís Rogério Pu�o ;

Gonçalves falou sobre Mobilidadee

Segurança noTrânsito.
.' '

}ARAGUÃ00 SUL-Vinte e nove

instrutores dê todo o Estado estão

participando doCurso de Formação
-

.

Básico de Bombeiros, que começou
na semana passada na sede doCorpo
de Bombeiros da cidade, onde está
funcionando o Centro de

Capacitação e Formação de
Bombeiros Voluntários. O curso faz

parte da nova metodologia das

corporações formadasporvoluntários'
e acontece às quartas e sábados. Está
sendo realizado em parceria com o

Senac, que vai certificaros alunos,A
partir da certificação, estes instrutores
estarão habilitados, a repassarem os

DA REDAÇÃO - Depois de
duas semanas de chuva o sol
volta a brilhar ainda um pouco
ofuscado pelas nuvens. Uma

grande massa de ar seco

predomina em praticamente

"Greve dos .Correios continua por tempo indeterminado

}ARAGUÁ DO SUL - Os
funcionários da ECT (Empresa
de Correios e Telégrafos) de

.

[araguá do Sul, que paralisaram
as atividades na última quarta

feira, 21, permanecem em greve
por tempo indeterminado. De
acordo com o membro da direção
estadual do Sindicato dos
Correios, Milton Balsanelli, a

proposta do governo federal de
dar 8,5 % de aumento retroativo

ATOS

• Em Jaraguá do Sul, cerca
e 50% dos-furicionárlos
estão trabalhando
normalmente.

·,Quem espera alguma
correspondência pode
procurar a aqência.

Jaraguá é sede do Centro de Capacitação de Bombeiros
CES'RJUN�

(Associação dos Bombeiros
Voluntários no Estado de Santa

Catarina),AldairAmâncio Faria. De
acordo com ele, o curso visa capacitar '

os bombeiros voluntários ligados à

Associação, que, por sua vez, terão a
oportunidáde de. repassar o que

aprenderam a outras corporações do
Estado. "Eles estão aprendendo' a ser
educadores", ressalta Faria. Segundo
ele, até agora todas as corporações
treinavam seus voluntários
isoladamente. ''!\ intenção é pro
fissionalizar o bombeiro voluntário e

.

transformá-lo em multiplicador de
conhecimento", resume Faria. Fabiano apresentou o cursa

mas ainda faz um 'pouco de frio
,

ao amanhecer, máxima de 27º e
mínima de 13ºC.

Amanhã o céu fica ainda
mais limpo, mas os me

teorologistas não descartam a

possibilidade de chuva frac;c:
ocasional. A temperatura

uiota
entre 16º e 22ºC. Nestaq J

f
' - h' revisão

e

e sexta- eira nao a p
deve'chuva. A temperatura

oscilar entre 17º e 26º.

Tempo deve melhorar no decorrer da semana

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PANORAMA

comdec identificou novas áreasI

de, risco em bairros domunicípio
da Defesa Civil Nacional. O
Íevantamento do Comdec, ainda

. não concluído, já identificou
algumas casas consideradas área
de risco no Loteamento Souza, em
Três Rios doNorte.

Dias explica que as moradias
de ,risco identificadas são casas

construídas precariamente, sem
projeto de engenharia e em

terrenos que estão desbarrancando
por causa das constantes chuvas
dos últimos dias. Segundo eÍe,·
cerca de 50 famílias em todo ci
município estão vivendo em

lugares parecidos. A preocupação
maior é com as crianças, pois é

comum os pais terem que sair para
trabalhar deixando os filhos
sozinhos em casa, já que existe falta
decreches em várias regiões. "No
caso de uma ocorrência não tem
um adulto qu� possa socorrê-las",
diz. Segundo Dias, em todo o

município, cerca de 50 casas

estão em más condições para

� Cerca d� 50 casas

'orrem perigo de .

JesabaméntOt
em

: raguá do Sul.
I

: ]ARAGUÁDO Sin, - o Comdec

{conselhO Municipal de Defesa
.

bvil) estámapeando novas á,reas
�erisco para serem incluídas num

,relatório que será apresentado ao

:secretário nacional de Defesa

Civil Jorge do Carmo Pimentel no
'dia 21 de outubro, quando ele

vem a Jaraguá do Sul para

participar do 1 Q Encontro de

,QefesaCivil eMeio Ambiente. De

,acordo com o secretário-executivo

�doComdec, Carlos Alberto Dias,
'a intenção é conseguir recursos

ipara investime�to em habitação,'
'jUnt0 aoMinistério das Cidades ou
1 •

'snavés do Fundo de Emergênciae'

RAPHAEL GÜ_NTHER

Casas que correm risco de desabar foram construídas precariamente

habitação. "O prefeito Moacir
Bertoldi já determinou que 5%
das casas populares devem ser

destinadas à população que reside
em área de risco", informou.

Atualmente, cerca de 3.800'
famílias estão cadastradas na

Secretaria de Desenvolvimento' I

Municipal para aquisição de uma
casa popular.

® Ocorrências policiais: roubo e recuperação de moto
f '

1110 r ]ÀRAGUÁ DO SUL - No denúncias da população a polícia 8053 tentou fugir, mas foi pego. foi chamada para atender cerca

t� domingo, a Polícia Militar foi descobriu que uma moto estava. Ele foi levado para a delegacia de seis acidentes de trânsito.

llà linformada, às 20h21, que amoto abandonada narua Arthur Gumz por que não tinha carteira de Nenhum deles com vítima,
iJi ,CO 125, placa MFD-6762 de e que mais tarde foi reconhecida habilitação. apenas danos materiais. O mais

� I)pnaguá do Sul foi roubada do pelo dono. A polícia continuou TRÂNSITO - No segundo grave aconteceu às 18horas, na
� jstacionarnento do Shopping fazendo rondas na região. O dia da Semana Nacional do Rua Adélia Fischer, envolvendo
[I rBreithaupt. Através de condutordamoto125placaLZT- TrânsitoaPMdeJaraguádoSúl três veículos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
,

.

Prefeitura Municipal de Jaràguá do Sul,

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 28/2005

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE
TIPO�enor preço Porltem

OBJETO: Aquisição de materiais de curativos e

descartáveis.
TIPO: Menor preço, Por item.
REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até
as 11 :00 horas do dia 1 0/1 0/2005, no Setor de Protocolo
da Prefeitura, sita â RuaWalterMarquardt n° 1.111 - bairro:
Barra do-Rio Molha.

ABERTURA DOS ENVELOPES: às 13:30 horas do dia 10/
10/2005, na sala de reuniões.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo poderá ser

obtido via Internet no endereço:
.
www.;araguadosul.sc.gov.brou na Divisão de Licitações
da Prefeitura, no endereço abaixo.

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

MarqLiardt, nO 1.111, ou pelo fone Oxx47-372-8085/372-
8195, Fax 047:-370-7253 ou pelos e-rnails

rose.compras@jaraguadosul.com.br pu

licitacoes@jarag'uadósutcom.br

JARAGUA DO SUL, 15/09/2005.

Moacir Antonio Bertoldi
Prefeito' Municipal

-

lO 'i

,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------���------------------------�

!f

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO�SUL

/

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIHEITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
LEI MUNICIPAL N. 02.579/99.

EDITAL N° 002/200S/CMDCA
'

no segundo dia útil após o encerramento das inscrições.
1.8. Os representantes ou .entidades que tiverem a inscrição
indeferida, poderão recorrer da decisão junto ao CMDCA, no prazo
de Z (dois) dias, contado da divulgação, o qual terá idêntico prazo
para julgá-lo.

Torna público as inscrições para delegados votantes no Processo de Escolha
dos Membros do Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul, gestão novo 2005/
nov.2008

2. CALENDÁRIO OFICIAL PARA INSCRIÇAO DOS VQTANTES
.

'

RENILDA FARIAS, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e dç Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais,
torna' público, com base na Lei Federal n. ° 8:069/90 e nas Leis Municipais "

n. o 2.579/99, 3.566/2004 e 3.899/2005, e fixa o período das inscrições
para delegados votantes no Processo de Escolhá dos Membros do Conselho

,1 Tutelar de Jaraguá do Sul, que obedecerá as seguintes regras:

1 - DA INSCRiÇÃO DÇ)S VOTANTES

1.1. Os representantes das 'organizações governamentais e não

governàmentais, serão inscritos mediante requerimento (conforme
modelo disponibilizado pelo CMDCA), subscrito-pelos respectivos
representantes-legais, emitido em papel timbrado ou com carimbo da
respectiva entidade, acompanhado de cópia da cédula de identidade ou

qU\llquer documento oficial de identificação que contenha foto, do
delegado indicado. Fica vedada a inscrição por fax ou"e-mail.
1.2. Compõem o Colégio Eleitoral relativo às organizações governamentais
e não�governamentais, constantes nos termos do Artigo 22, § 1 o, da Lei

Municipal 3.566/2004. ,

1.3. A inscrição dos representantes será de responsabilidade exclusiva
da organização interessada.

.
,

1.4. O representante deverá ser membro efetivo da organização e somente

Poderá representar uma única entidade, não se admitindo voto por,
procuração. .

1.5. A Comissão organizadora credenciará os representantes, legitimando
Os a participarem como votantes, no referido processo de escolha.
1.6. O credenciamento dos representantes será feito no período 20 a 30
de setembro de 2005, na Divisão de Conselhos - Rua Walter Marquardt,
1111_ Barra do rio Molha Prefeitura de Jaraguá do Sul.
1.7. A relação dos representantes habilitados a participar do Processo de
ESCOlha será afixada nos murais localizados na Prefeitura Municipal de
JaragUá do Sul e divulgada no site www.jaraguadosul.com.br/prefeitura.

19.09.05 - Publicação do Edital 00212005/
CMDCA - Torna público as inscrições para delegadosvotantes
no Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de

Jaraguá do Sul.

20 a 30.09.05 -INSCRiÇÃO DOS DELEGADOS VOTANTES.
04.10.05 - Divulgação das inscrições, prévias, dos delegados
votantes 'e respectivas entidades.

"
.

05.10.0.5 - Prazo para impugnações de delegados votantes e

respectivas entidades.
06 e 07.10.05 - Análise pela Comissão Organizadora, das

.

impugnações de delegados votantes .e respectivas entidades.
07.10.05,- Divulgação do resultado da ánálise das impugnações
de deleqados e entidades.
10 e 11.10.05 - Prazo para delegados ou entidades que tiverem
a inscrição indeferida, recorrer da decisão junto à Comissão
Organizadora.
OBS: Dia 11.10 até às 15h.
13.10.05 - Divulqáção oficial dos delegados votantes e'
respectivas entidades.

.

27.10.05 - Reunião para distribuição das credenciais,
• informações sobre o processo de eleição e apresentação dos
candidatos a Conselheiro Tutelar:
31.10.05 - 9h às 17h - PROCESSO DE VOTAÇÃO PELOS
DELEGADOS

2. DA ESCOLHA DOS CANI;)IDATOS PELOS DELEGADOS

2.1. Data da Escolha: 31 de outubro de 2005 (segunda-feira)
Horário: 9 horas às 17 horas
Local: Fórum da Comarca de Jaraguá dó Sul - Tribunal do Júri

Rua Guilherme Wackerhagen, na. 87
2.2. A escolha será feita por representantes de organizações
governamentais e não governamentais, inscritos na forma
.deste edital..

,

4.3. O repres.entante habilitado a participar do Processo de
Escolha apresentará à Mesa Receptora de Votos, por-ocasião
da escolha, a credencial e carteira de identidade ou outro

documento equivalente, com foto.
2.4. Cada representante das entidades governamentais e não

governamentais poderá votar em até 05 (cinco) candidatos. �
2.5. Poderão permanecer no local de votação, além dos

integrantes da Mesa Receptora de Votos, os membros da

.. Comissão Organizadora e do Ministério Público.
2.6. Encontrada alguma irregularidade na totalização ou

apuração dos votos por parte da Mesa Receptora, esta
encaminhará o fato à Comissão Organizadora, para análise
e decisão sobre as providências a serem adotadas.
2.7. Serão considerados eleitos os OS (cinco) candidatos
mais votados, ficando 1,0(dez) candidatos corno

suplentes, observada a ordem decrescente de votos. ,

2.8. Havendo empate no número de voto, será considerado
eleito o candidato:

a) obtivermaior nota na prova objetiva de conhecimentos '!
específicos;
b) tiver maior idade.

.

2.9. As impugnações referentes ao resultado final, poderão
ocorrer no prazo de 02(dois) dlas, contado da publicação
oficial do resultado, devendo o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente analisá-Ias e julgá-Ias :'
no prazo de 1 (um) dia.
2.10. Maiores inforrnações, poderão ser obtidas na Divisão
de Conselhos, através do telefone (47) 372.81.70 ou site

www.jaraguadosul.com.br/prefeitura
2.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Orqanlzadora,

.

I
.

Jaraguá do Sul, 19 de setembro de 2005

(\,e.)

RENILDA FARIAS
I?residente do CMDCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 13 de setembro de 2005PANORAMA

Abertas. as inscrições para
.. concurso da Polícia Militar

JARAGUA DO SUL - Começou
ontem e vai até' o dia 19 de
outubro o período de inscrições
para o concurso público da Polícia
Militar de Santa Catarina. Ao
toclo estão abertas 900 vagas, 54
para mulheres e 846'para homens.
Para a região do 14Q Batalhão da
PM' que inclui as cidades de
[araguá do Sul, Campo Alegre,
Corupá, Guaramirim, Massa
raríduba, Rio Negrinho, São
Be�to do Sul e Schroeder serão
de�tinadas 50 va�as.

;Os candidatos podem fazer
a iftscrição pela internet ou nas

agências do Besc. A taxa é de
R$'35. Os interessados devem ser

br�sqeiros, com idade entre 18 e

25'anos, apresentar diploma de
conclusão do ensino médio e

nãS terem sido conde�ados por
crime doloso (praticado com

intenção).
,

Outro requisito é alturamínima
de 1,60m para mulheres e 1,65m
para homens, que também devem
estar em dia com o serviçomilitar.
A prova de seleção será realizada
em 30 de outubro em 17 cidades
catarinenses, incl�indo redação
e 50 questões de múltipla escolha
sobre Geografia, História,
Matemática, Interpretação de
Texto e Língua Portuguesa.
Quem for aprovado nesta etapa
será 'submetido a exames de
saúde (médico e odontológico),
avaliação psicológica e física e a

um questionário de investigação
social.

'9 resultado final será

divulgado no dia 8 de novembro.
Os candidatos selecionados se

apresentarão no dia 16 de janeiro
de 2006 nos loca:is dos 'cursos de

formação, que durarão nove

meses.

Amigo da

lnformação;
.(1, .

.

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.

·371 0882

c. Falecimentos
Faleceu às21 :45h do dia 16/09,0 senhor José Maria da Silveira \

,

, com idade de 85 anos. O velóriofoi realizado na Capela Municipal
� Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

.

F�leceli às 23:00h do dia 17/09, o. senhor Aristiliano Telles de

�9.r.a,e�,.cQm i�ade d� 68 anos. O velório foi re�l�zado na Capela
I\;'tortuana da Vila l.enzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

�Ieceu às 20:00h do dia 16/09,0 senhor Aroldo Schneider,com
i�lade de 64 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

s�pultamento no cemitério do Rio da Luz I.

�Ieceu às 12:30h do dia 17/09, o senhor Paulo Urbanski, com

irade de 57 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

srpultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

p'àleceu às OS:OOh do dia 17/09, a senhora Gisela Fodi Scheuer,

pm idade de 66 anos. O velório foireallzado na Igreja Santfssima
lindade e o sepultamento no cemitério Jaraguá 84.
lialeceu às'OS:30h do dia 16/09,.0 senhor Ivo Simão Rosa com

i�ade de 67 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da

�a Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal deGuaramirim.
"" ,

.

.

EDUCAÇÃO

Estado investe RS 1 ,5 ml�<riâ
EscolaAlfredo Zimmern,)éirin'�l

ELls BINI

� o antigo prédio,
construído há 54 anos,
não oferecia' mais

condições de uso

GUARAMIRIM - Os 884 alunos
da Escola de Ensino Básico
Alfredo Zimmermann,· que
passou por uma reforma
completa e ampliação do espaço
físico, já voltaram a ocupar as

salas do prédio. Há mais de um

ano, parte deles assistiam às
�

aulas em espaço improvisado,
numa Capela de Igreja, e há

quatro meses, outras turmas

estudavam no piso superior de
um supermercado. A entrega da
obra, que teve investimento de

R$ 1.578.4 75,00, com recursos

estaduais, foi feita ontem pela
secretária regional de

Desenvolvimento, Niur a
Demarchi dos Santos.

,

Durante o período de
.

realização das obras, iniciadas
em maio do ano passado, foi
necessária- a transferência dos
alunos. O antigo prédio da
escola foi construído há 54 anos

e não ap re s en tava- mais·

condições e-struturais para
continuar sendo ocupado. A
previsão inicial era de que as

çbras seriam concluídas em

junho deste ano, prazo que foi

ampliado 'devido a adaptações
nó projeto original. A s�cretária
Niura dos Santos, frizou que a

entrega da obra era "provisória",
já que ainda falta o término da

construção da quadra de

j el

A secretéria regional, N iura dos -S-an-t-o-s,-e-n-t"--re-g.l.o-u-o-p-r-é-d-io-a-o-s-'-8"':'8-4-i-i'a-I�un="o==s=q"':'u-·e-'-'f-jt-il-ra-hí-··-f-e-liz-e-s'�p-e-Io-cre�:t-or_JndV
.

, i Clt'!, ihl\')i'[0?1 �!(,,·.tn :.l:j;�· i"í',;,!;rp'Gq
"mais legal'" do que ele espenava. s iQna.l,i)qF\ n,lje de JurjsmÇ\(�G
Até o final deoutubro, a eSCGJla,.' Hospe dagem. A ,S,Pl-\ leqtíJ o
que ainda não tem sala de' apenas' aguardando um pareçelq
informática, será beneficiada -favorável do Meo-(Mi-nistériode- -

com a doação. de 10 Educação e Ctiltirfa),-pãrainíCiô
computadores. das �ula:s� S'er'ão disponibilizadâs

88 vag:as,\' div'ididas emd��s
turmas. O .curso s€rá ablt'tQ:ia

. ." .- ' '�'
toda a. r.egi§.q e os.cHtériôs%fe
seleção 'serão' deflnid:(js ,p�ill

;:;'� .. ',,' ... ",)

comunidade. "Este 'éúm projete
piloto que será implantado em

outras escolas da rede estadual",
um curso técnico profis- informo,u a gerente de Educ�7áO,

esportes, que começou a ser feita
há 'cerca de um mês. "A idéia é

que esteja tudo pronto até o final
de novembro", informou. De
acordo com o diretor geral da
SDR, Nilson Bylaardt, a obra,
realizada pela empreitera
j araguaense Conembra, tem

garantia de dois anos.

O aluno da 4a série, Jean
Carlos Alves, que estuda na

escola desde a 1 a série, estava
coritente e disse que o novo

prédio "está muito bonito" e

Curso técnico
'I

A gerente de Educação da
SDR, Deni Rateke, informou
que deve ser implantado na

escola Alfredo Zirnmermann

r

I CORREIO TV
�
,� .

V'arôde Ronaldo .

.)
,

..

,.:;:pesde que se separou de Daniella Cicarelli, o jogador voltou a consultar as cartas

�ge tarô. A modelo o proibia porque detesta essas coisas. Agora Ronaldo freqüenta
!:hovamente a rua Pelotas, na V. Mariana (zona sul' de São Paulo), onde/sua taróloqa
,�tende .

.
�

. . .

t�\

fVesgo e Ceará L

,

I" .

.

'

rA dupla perdeu mais de um contrato (de um refrigerante e de uma concessionária'

t:.de carros) por causa da Globo. A emissora não exibe propagandas com
�:personagens. As marcas não contrataram Vesgo e Ceará para não ter de aparecer
�, ' .

.

po nos outros canais.

�iMãO pro�e�ora .

�uando vai a festas e eventos, Cléo Pires, a Lurdinha de "América'; sempre tem

F-alguém junto para protegê-Ia de fotógrafos e repórteres de plantão. A pessoa
i coloca a mão na frente das câmeras.

.

,
� Ilustres .

! 'Rita Lee convidou Marisa Orth e Fernanda Y�ung para gravar seu· programa no GNT.
I
�
i

.

'Uma�o
.

'

I, Ludmila Dayer fez as pazes com o pessoal da maquiagem e do figurin� d� SBT.

: Agora a atriz, que interpreta uma vilã em "Os Ricos Também Choram'; prova
! pacientemente todas as roupas antes de gravar a novela e deixa 'os maquiadores
i darem retoques. Sem reclamar de nada.
i
�

�. Super babá ,

í A atriz e psicóloga Susy Camacho gravou testes para ser a apresentadora do

1 próximo "reality show" do SBT, em que uma especialista em psicologia infantil vai
� ajudar pais que têm crianças problemáticas. 'Mas quando Súsy fez os testes,
t" acharam que ela é mais atriz do que psicóloga.

'

, .
. ,',

,
I

i � I,

'Bang bang' l"!,i;_,r '''1,Caiu
A audiência de Márcia Goldschrnldt despencou na Band.
O "Jogo da Vida" não passa de 2,5 pontos no Ibope, de
segunda a sexta (ela já chegou a dar picos de 14). Já a

edição dominical do programa caiu de seis para três
: pontos.

Do elenco de "Bang. banq; Sidney Magal vai cantar ��, .f- 1 ,'-' .•... ,.'. ·l"I· . I ..

festa de lançamento da novela, dià'45 em'�ãô Palílo.
.

Fernanda Lima (foto) apresentará as atrações da festa
totalmente �nspirada no clima do Velho Oeste' 'e

Fim de papo
A Record mandou uma notificação a Raul Gil em que
manifesta-se pela não renovação automática do contrato.

Com isto, as partes ficam liberadas de multas com O fim
do vínculo dele, dia 31 de outubro.

Terceira novela
Até a grade de sábado da Record para 2006 está sendo

pensada levando em conta a criação do terceiro horário
de novelas, às 18h. O segundo horário será lançado com
a novela de Lauro César Muniz.

Projac
A TV Globo vai lançar um livro de fotos em comemoração
aos dez anos do Projac, que faz aniversário dia 2 de
outubro. A cidade cenográfica mudou a' maneira de se

produzir novelas.

. Apaz
Tom Cavalcante e Chico Anysio, que brigaram na época
em que Tom deixou a "Escolinha" vão voltar a trabalhar,
juntos em novembro. Anteontem, eles acertaram um

show juntos para selar a reaproximação que começou no

início do ano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇA

projeto da Guarda Municipal
.

.

h deve ser votado mês que vem

J�G'UÁ 00 SUL - Até o final

,� �e,outubro deve ser enviado à

'Câmara de Vereadores o projeto

�elelque cria aGuardaMunicipal.
A intenção do prefeito Moacir

�rtoldi (PL) é instituir a guarda,
Je terá a função de monitorar o '

�ito e o patrimônio público, no
início do próximo ano.

i Segundo informo� o

procurador geral da Prefeitura,
jJrandyrBertoldi, a implantação
di Guarda Municipal já' está
incluída no orçamento de 2006 e

iónáo foi posta em prática ainda
este ano por falta de recursos.

Inicialmente serão contratadas 30

pessoas,mas ainda não foi decidida

a forma como serão feitas as

contratações. "Provavelmente não
'.11 ierá através de concurso. Há

grandes chances de trabalharmos
em conjunto com os Bombeiros
VoIUl,ltários, que já são nossos

parceiros", salientouBertoldi. De
iQ�B acordo' com ele, o fato da

eqtil Corporação ter uma escola que

e.qelq prepara e capacita futuros
ode-

bombeiros pode colaborar na

formação dos futuros guardas
municipais.

Jurandyr Bertoldi destaca que
os guardas não andarão armados.
"A principal função deles será
monitorar e orientar o trânsito,

.

principalmente em frente às

escolas, onde há grande'
movimento de veículos, na

entrada e saída das aulas, além de
ajudar na preservação do

.

patrimônio público".
O projeto de lei que cria a

Guarda M�nicipal baseou-se em

.

exemplos de outras cidades
brasileiras que implantaram o

serviço. "Um dos exemplos ..é a

cidade' paranaense de Foz do

Iguaçu, que tem uma guarda
muito atuante", disse Bertoldí. Em
Santa.Catarina, [oinville é cidade

pioneira neste servi�o..

Opiniões
O aposentado Jorge

Dallagnolo, quy trabalhou como

vigia por 15 anos, acha que a

GuardaMunicipal poderá "ajudar
muito". "Jaraguá do Sul já está

como as cidades.grandes e o que
for feito paramelhorar a segurança
é válido", acredita. A auxiliar de
lavande�ia, Tatiane Pasquetti,
também considera válida a criação
da Guarda, principalmente por
aumentar a segurança das crianças

FLORIANÓPOLIS (CENTRAL DE parlamentar.
NOTÍCIAS REGIONAIS/ADI) - O Além deste projeto; o

1110

deputado federal catarinense deputado Edinho têm outros1uó
. Edson Bez de Oliveira (PMDB)' para apresentação na Câmara", 1, •. ,c,

apresentou na câmara dos entre eles, o que visa reduzir O�jh�
Deputados projeto de lei que juros cobrados pelas opeFadora�,ot
obriga as empresas de telefonia,. de cartão de crédito. "�{Gq
fixa e móvel, a divulgarem de roubalheira no Congresso ,cf,
forma clara e ampla nas faturas Nacional é fichinha perto da qu�ic;
e em suas propagandas o valor as administradoras de cartão de,,, r
das tarifas. "Este projeto 'crédito fazem. Não é possível:�3
esclarece com eficiência, dando num país que não tem 1 % de

1"!"E1

condições ao consumidor de inflação, as administradora�.,&
escolher a prestadora que melhor cobrando 3% das el?presa�3L
lhe convir", explica Edinho, que credenciadas por elas e quando
acrescenta: "Não tenho dúvidas o cliente .não pode pagar o, �

.

aJo

de que com a aprovação deste, consumo, parcelam em quatrQqC
projeto o preço cobrado pelas vezes, cobrando juros de 5.a 7%;;jl"'q,
tarifas vai diminuir, porque todos,' mais 20% de multa, além da :,1
estarão de olho". comissão de permanência. Este 'H

O projeto de lei 1985-Ql, de meu projeto acaba com a multa��
\ 10.)

1999, j á foi aprovado na e acaba com a comissão, porqu�Bn
Comissão .d e Ciência e financiamento é automáticov,
Tecnologia, Comunicação e não tem inadimplência". Utj�. ._rrI
Informática. "Está e a comissão Em Brasília, o deputado faz
mais importante, porque é a parte das comissões d�:--
técnica da área, e vale ressaltar. Transportes e Obras, Minas' i\
que nela foi aprovada PQr Energia e de Relações
unanimidade", diz Edinho.

.

Exteriores. Edinho destaca que �

Agora, o projeto vai dar entrada na Capital Federal divulga áll
na Comissão de Constituição e importância da conclusão dos
Justiça e depois segue para t�echos de ferrovia e rodovia

__

votação em Plenário e vai para a fundamentais para o Corredor-'-I_sanção do presidente da Bioceânico e também do
, República. "Acredito queem seis·' processo de descentralização I

Jurandyr Bertoldi informou que no próximo ano será realizado. meses tenhamos este projeto impla�tado pelo��vernador Luiz� Iconcurso público para contratação de funcionários. para a área transformado em lei", destacao Henrique. (PatriCia Gomes) .. 'J ,

administ-rativa, incluindo setores da Saúde e Educação.vA Prefeitura, ---------------------�---...,f>r:h :
em conjunto com o Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos

, I
Municipais), está elaborando o novo estatuto do. funcionalismo e as.

. 1 Ialterações vão requerer novas contrataçõeslexplicou.Também há casos'
.

.

I. de funcionários que se aposentaram, faleceram, pediram transferência !
ou exoneração. O último concurso público foi realizado em 2003. I

__---------�---�--���-----------------�.Ji i
< 2 !

�------------------�------------------------------�--------�--,�l I
;' ,i I
._, I

-

I
ii. I

: "I
"

-'; :.1'

ria s�ída da escola. "Só precisa
saber se o povo vai respeitar os

guardas, ou se vai ser como na
.

época do estacionamento pago,

quando as moças que vendiam os

cartões chegavam a ser destratadas

por algunsmotoristas", pondera.O .

aposentadoManuelJoão Gualberto,
que em 1990 trabalhou como vigia
na Escola Abdon Batista, acha que
a criação da Guarda não vai ajudar
muito. ''A Polí�ia que' tem mais

autoridade não consegue dar conta
de muita coisa", compara. Na sua'

opinião, o motorista precisa ter

consciência de sua responsabilidade
no volante. "Se a pessoa é ignorante
não há o que possa ser feito", diz.
Ele conta que quando trabalhou no
Abdon Batista ajudava os alunos a
atravessar a rua na saída das aulas.
"Uma vez, a esposa de um dos
maiores empresários. dá cidade se

irritou comigo por eu ter pedido
que. parasse para as crianças
passar", contou.

ESTADO DE SANTA CATARINA,
PREFEITURA DE'JARAGUÁ DO SUL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
LEI MUt:-JICIPAL N. ° 2.579/99.

ERRATA
EDITAL N°. 00l/200S/CMDCA

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comunica que o item
7(sete) do Edital 001/200S/CMDCA, que torna públieoas diretrizes do Processo de Escolha dos
Membros do ConselhoTutelar de Jaraguá do Sul.fixa período de inscrições.estabelececatendárioe
dá outras providências, publicado no Jornal do vale eCorreio do Povo no dia 11 de agosto de200S,
passa a vigorar a seguinte redação:

7;CALENDÁRIO OFICIAL

'],1.08,05
29,08 a 27.09.05
28,09,05

b9,09,05
30,09 a 10. 10.05
'11.10,05
12a 14.10,05
17,10,05
18,10,05

;20.10,05
21.10,05
22,10,05
23,10,05
24,10,05
25,10,05
26 e 27.10.05

27,10,05
27 e 28.10,05'
28,10.05
31,10.05
31.10,05
01.11.05
04,11.05

Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 2005.

RENILDA FARIAS

Presidente do CMDCA

\l.I,
1

CESAR JUNKES

,

Jurandyr: "Verba está garàntida"

Edinho tem projeto obrigando ;,1

divulgação d� tarifas telefômcasiÁ I

:.")0
J'.._J

Governo leva melhorias à saúd8
da Regional de Ituporanga.

Os investimentos naRegional de Ituporanga já garantiram diversas melhorias em saúde.
Bons exemplos são as reformas no Hospital Bom Jesus, os repasses para pagamento de
laudos represados e a aquisição de 24 ambulâncias e veículos para transporte de pacientes.
Também a construção do posto de saúde de Chapadão do Lageado, em parceria com

a Prefeitura, representa uma importante obra do Estado na Regional, resultado de cerca de
R$176 mil aplicados. É o Governo melhorando a saúde de Santa Catarina.

Publicação do Edital de Convocação.
INSCRiÇÃO DOS CANDIDATOS.

'
,

Análise pela Comissão Organizadora dos documentos apresentados pelos candidatos a

Conselheiro.

Publicação nos meios de comunicação da relação dos candidatos, previamente
inscritos na I a Etapa.
Prazo para pedido de impugnação dos candidatos,
Reunião da comissão para julqarnento das impugnações e divulgação dos impugnados,
Prazo para recurso dos impugnados.
Reunião dejulgamento.dos recursos dos impugnados
Publicação, em Editai,' da relação dos candidatos aprovados na 1 a, etapa e gue
participarão do processo de capacitação.
18h às 22h - Capacitação (sede da.AMVALI)
8h às 12h edas I 3h30min.às I 7h30min.- Capacitação (sede da AMVALI)
8h às I 2h - Capacitação (sede da AMVALI).
8h às I 2h - Prova escrita.
Correção das provas
Publicação do resultado do processo de capacitação e prova. .

Prazo para recurso, fundamentado, à Comissão Organizadora do resultado da prova.
OBS: 27.1'0.05 - até às 15h.
Reunião de apresentação dôs candidatos a Conselheiro Tutelar aos delegados votantes
Apreciação pela Comissão Organizadora dos recursos apresentados.

.

Publicaçãoda relação oficial dos candidatos habilitados ao Processo de Escolha.
9h às 17h - PROCESSO DEVOTAÇÃO PElOS DELEGADOS

I 8h - Proclamaçâo do resultado da votação
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAVOTAÇÃO
POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS

Secretaria de Estado do
DesenvolVimento
Regional em bporanga
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das para o público infantil,
como pinturas em guache,
cama elástica, piscina.de boli
nhas e apresentações t,eatrais e

de dança. De acordo com

Cristina Santos, do depar
tamento de assessoria de im

prensa da Weg, nas edições an
teriores mais de 107 mil pessoas.
foram be nefic iad as com a

prestação de serviços gratuitos.
História: Em 1996 aconte;

ceu a 1 ª Edição da Ação Co
munitária que era destinada aos

funcionários e familiares. No
primeiro ano, foram atendidas 3.249
pessoas. Com sucesso de público e <?
interesse da comu-nidade, em 1998
a empresa foi obrigada a transferir o
evento para a PraçaÂngelo Piaz�ra
e logo depois para o Parque de

Eventos, onde funciona até

hoje.

Ação Comunitária teve público recorda
.

l
J

.

,

Muita gente foi ao Parque e aproveitou para fazer os documentos como CPF e Carteira de Trabalho

Eus BINI ,i
parceiras ofereceram serviços, documentos que havia perdido.
saúde e lazer ao público. "É bom poder fazer tudo num

A coordenadora do Núcleo dia só e de graça". A jovem
de Cabeleireiros Profissionais da Paola Vieira Fontes, 14 anos, foi
Acijs (Associação Comercial e uma das primeiras a chegar no
Industrial de Jaraguá do Sul), Parque de Eventos para fazer o
Solange Okopnik, participou CPFe a Carteira de Trabalho.
como voluntária pela quarta vez Outro que veio fazer seu CPF
e disse que até perdeu as contas foi Tiago Rodrigues de Souza,
de quantas pessoas tiveram o

. morador do bairro Jaraguá 84.
cabelo cortado por ela. "Me "É a segunda vez que estou

sinto muito gratificada; Se todos vindo. No ano passado fiz
fizessem um pouco pelo minha Carteira de Trabalho", .

próximo, todos sairiam ganhan- contou.

do". Além do corte de cabelo, A Ação Comunitária ofe-·
outros serviços bastante procu- receu ainda, informações refe-
rados foram os exames médicos rentes aos direitos do cidadão,
para medição de pressão, orientações sobre como econo-

colesterol e de glicose, e a
r'

mizar e'nergia, exames de

confecção de documentos. A avaliação física, exames odon-
moradora do bairro Chico de tológicos, orientações sobre o

Paulo, Marli Rodrigues, apro- trânsito e outros serviços, além
veitou para fazer todos os de atividades recreativas volta-

.... Mesmo com

chuva, 25 mil pessoas
procuram' os serviços
gratuitos no Parque

]ARAGUÁ DO SUL - Apesar
do mau tempo, no último

domingo, 25.352 pessoas pa
ssaram pelos pavilhões do Parque
Municipal de Eventos; onde foi
realizada a 10ª Edição da Ação
Comunitária, promovida pela
empresa Weg, que comemora
este ano 44 anos de fundação. O
número de participantes foi'
recorde na história da
atividade.Durante todo o dia,
700 voluntários e 63 entidades Corte de cabelo foi um dos serviços mais procurados

Pegando uma carona na 1 Da edição da Ação, foi aberta oficialmente no domingo a Semana do Trânsito, que' se estende até o

próximo dia 24. A cerimônia de abertura aconteceu no Pavilhão C e contou com a presença do prefeito MoacirBertoldl, da vice,
Rose Vasel, do comandante da Polícia Militar, Ricardo Alcebíades Broering, e da delegada regiona.l, Jurema�Wulf Em seguida, o
Gats (Grupo Artístico Teatral Scaravelho) apresentou a peça "Semáforo'; com duração de 30 minutos, e participação dos atores

. Rubens Franco, Nicole Pereira e Sandra Baron. A produtora cultural do grupo, Mara Kochella, informou que a montagem da

peça, dirigida por Leone Silva, foi um "desafio" lançado pela Comissão Municipal deEducação para o'.Trânsito. "Pesquisamos
.sobre o assunto e montamos apeça especialmente para a campanha de conscientização que serédesenvolvída durante a

Semana do Trânsito': O grupo fará outras 15 apresentações em escolas das redes muniéipal e estadual. "Interessados em levar
a peça para sua empresa ou entidade podem entrar em contato conosco através do telefone (47) 9969-4413'; informou a

produtora do Gats.

•

Zoam Creative

5a Sernanada
Comunica ão

Não entre em crise, crie.
I

Informe-se: www.acijs.com.brlsemana

PATRocíNIO APOIO REALIZAÇÃO

I:!! Núcleo de
'\;. S�������

...&"\
APEVI
�

Câmara .

Municipal de ACIJSe
Jaraguá do Sul
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41 CATARINENSE: JUVENTUS E CAXIAS FICAM NO 1 Xl

Resultado frustrante

o Juventus se prepara
agora para enfrentar o
Marcílio Dias, no próximo
domingo, em Itajaí

o Juventus não foi bem no

último domingo e conseguiu
apenas um empate em Ix l

com o Caxias, no Estádio

[oão Marcatto. O resultado

complicou as pretensões' do
tricolor em se classificar

para o quadrangular final
do returno. O gol do
Moleque Travesso foi
marcado aos 38 minu�ó§'do
primeiro tempo, com 0, :

zagueiro Acássio. O

alvinegro de Joinville
empatou aos 10 minutos do

segundo tempo, com
Everaldo aproveitando uma

. falha de marcação da defesa

tricolor.

PREPARAÇÃO:

Jaraquá do Sul quer ficar
entre os cinco melhores
em São Bento do Sul

.

As 16 equipes que representarão Jaraguá do
Sul nos 18º [oguínhos Abertos foram
apresentadas ontem no Pavilhão B do Parque

.

"-

Municipal de Eventos. Segundo o secretário

de esportes, Jean Leutprecht, o objetivo é que

a cidade, a exemplo do ano passado, termine
! entre as cinco melhores da competição. Os

destaques ficam por conta do futsal

masculino e do basquete feminino, que
são os atuais campeões da competição.
Quem também chega como favorito é o

vôlei masculino, terceiro colocado no ano

passado e que conta com o reforço do oposto

Júnior, vice-campeão mu�dial com a

Seleção Brasileira Infanto-Juvenil.

cosmosescosrnos.com.br
www.cosmos.com.br

info@solsports.com.br
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HSUB-17
A Seleção Brasileira colocará'em disputa hoje, às 15h30 suas

possibilidades de seguir adiante no Mundiar sub-l? de futebol
pelo grupo D, contra a Holanda.O Brasil tenta o bicampeonato
Mundial após o título conquistado há dois-anos na Finlândia. .

�� ELEiÇÃO
o meia Ronaldinho, do Barcelona, foi eleito ontem o melhor
atleta da temporada passada, na opinião dos jogadores

,

profissionais de todo o mundo. Ronaldinho receberá o

prêmio da Federação de Jogadores Profissionais.
.

\

H SUL-AMERICANA
O Boca Juniors.atual campeão da Copa Sul-Americana e t '

, amanhã na edição deste-ano do torneio enfrentando f�r!�eara
o Cerro Porteúo, do Paraguai. O time é comandado pelo e .

eca�
técnico da seleção argentina Alfio Basile.

x

ES

,.. RESULTADOS

,

·

•
·
.'

,
.,

�
,.

.

..'

...

·

� PRÓXIMOS JOGOS

ê,.. AMANHÃ'

,.. QUINTA-FEIRA

,'" CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO

tõí: .

·
,.. .RESULTADOS

. , PRÓXIMOS JOGOS
,.. SEXTA-FEIRA

,.. SÁBADO

-
I

,.. CLASSIFICAÇAO GRUPO B

!é@�J

fUTSAl SUB-1 4a FASE DO ESTADUAL

Jaraguá do Sul vence três
"

.

partidas e lidera o Estadual
,

'

� Já á equipe de
Schroeder venceu
apenas uma e terá que
vencer pelo menos

duas no returno

jaraguá do Sul/Schroeder
Três vitórias em três jogos e a

classificação antecipada para
a próxima fase. Esse foi o

s a I d 'o d a e qui p e

Wizard/Cej/FME de Jaraguá
do Sul que, em casa,

alcançou nove pontos e

lidera a chave Q com nove

pontos. Com este resultado o

time do técnico Augustinho
Ferrari garantiu vaga na

próxima fase da competição.
J á, , a

Adesc/Angerô/Grameyer/Mi
.

'me;]angada, de Schroeder,
'não teve á mesma sorte e

.

venceu apenas, uma das três
,,-,

partidas que disputou pela
. chave S em Chapecó.
Os três jogos vencidos por

[araguá do Sul ficaram assim:

4x1 em Rio do Sul, com

quatro gols de Cafezinho,
4x2 no Joni Gool e 5x3 na

Tuper/São Bento do .Sul, que
é a atual campeã estadual e
tem oito atletas na Seleção
Catarinense. "Foi melhor do
que a gente esperava. Foi
bom também porque, além
de ganharmos, nós jogamos\ ,

bem. O nosso time se

encontrou agora e está mais

entrosado", analisou Ferrari.
Mesmo com a 'vaga
garantida, o treinador disse'

que a equipe vai para São
Bento do Sul, nos dias 15 e 16
de outubro, para conseguir o
melhor resultado possível no
returno. "Queremos

..

trazer a

fase final para [araguádo Sul
e por isso queremos somar o

maior número' de' pontos",
disse ainda Ferrari.

Já a equipe de Schroeder
voltou de, ,Chapecó
amargando a lanúrna do

Grupo S com apenas três

Cafezinho (com a bola) marcou cinco qolsna rodada e é um dos artilheiros de Jaraquádo Sul no Estadual'

pontos. F�ram duas derrotas
.

(6x 1 para Chapecó e 6x2

para [oaçaba) e apenas uma

vitória (3x2 contra Balneário
Camboriú). ''A equipe sentiu
muito a ausência do central

Diego que já vinha com uni

enrrosamento muito bom.
com o elenco. Além disso,

algumas lesões durante a

competição atrapalharam as

nossas pretensões"; disse o

técnicoGlauco Behrens.
A liderança desta chave é do

Joaçaba, com 'sete pontos,
seguido de Chapecó

.

com

quatro e Balneário Cambotiú
com três. "Nada está perdido

ainda. Temos a chance de'

pra [oaçaba e, trazer

classificação. Para iss '

precisamos de, no mínimo
duas' vitórias", disse aino .�

Behrens. O returno dest '

chave está marcado para
dias 21 e 22 de outubro.

APRESENTAÇÃO: EQUIPES PRONTAS

Jaraqué compete nos Joguinhos com 16 modalidades

JARAGUÁDO SUL - As
16 equipes que represen
tarão Jaraguá do Sul na l S"

edição dos [oguinhos Aber
tos foram apresentadas
ontem no Pavilhão 13 do

Parque Municipal de Even

t�s. A competição acontece

de 23 de setembro a IOde

outubro, em São Bento dó
•

Sul, e integrará, 'entre diri-

gentes, técnicos e atletas,
710 pessoas 'na delegação
jaraguaense. A intenção é

que o município, a exemplo
do ano' passado, figure entre

.

os cinco melhores da com

petição, que é destinada a

-, atletas até 18anos.
As equipes'. participantes'

são: atletismo masculino e

feminino, basquete femini
no, caratê masculino e

feminino,' futebol mascu

lino, futsal masculino e

feminino, handebol femini
no, natação masculino e

As 16 equipes que representarão Jaraguá nos Joguinhos se apresentaram ontem no Pavilhão de Eventos

feminino, tênis de campo
masculino, tênis de mesa

masculino e feminino, vôlei
masculino e xadrez masçu- .

lino e feminino. "Dentro das

nossas condições, queremos
terminar pelo menos com.o

quinto lugar, a exemplo do
ano passado. Mas sabemos

, que os detalhes podem fazer.

a diferença nas compe

tições", disseTI secretário de

Esportes Jean Leutprecht.
O basquete feminino e o

futsal masculino chegam

• CORREIODO POVO
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-.,

como favoritos, por serem
atuais campeões do Jag
nhos. Outra equipe qu •

pode se' destacar é o vôl '

masculino, que tem em se ;

time o oposto Júnior. :

Seleção Brasileira lnfaot '

'[uvenil que ficou vice'

campeã mundial. O fiJl� :;

fe�inino e o futebol masc
lino são as modalidades q

pela primeira vez represe�
,

'tam [araguá do Sul na CO '

petição. O caratê, vi�
campeão no ,ano passa
ainda não conta pontoS

,

, da e"
soma, geral, pois atn

"

em fase de avaliação e sose,

efetivado a partir do anoq

vem.

Na programação de sex'

feira dada de início
. ,

. �,
' dOJ

competiçao, Jaragua ",

compete além do carate
,.

. guiotda natação, nos se
"

jogos: o basquete feml
,

b l!]l�'
pega Brusque; o fute o

culino enfrenta Joinville, ,
,. COfl ,

futsal feminino estrela
, !]lal '

tra Criciúma e o têniS

culino enfrenta Caçador,

.. ,
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AMADOR: BOTAFOGO E VITÓRIA SE DISTANCIAM

ará

� Vitória faz5x2 no Flamengo e

'abre seis pontos de vantagem

: Julimar Pivatto
,

Colaborou: Henrique Porto

.' � Botafogo vence fora de
casa e continua na

liderança da Primeira
Divisão

JARAGUÁ DO SUL - No
.no jogo que reeditou a final do
na ,�, Campeonato Amador da la

Divisão do ano passado, o

Vitória goleou o Flamengo
por 5x2 e abriu seis pontos de

vantagem sobre o rival na

segunda colocação. Já o Bota
fogo venceu o Caramuru por .

2xO em Pomerode e continua
na liderança, agora com 19

pontos, 'contra 18 doVitória e

12 do Flamengo. 'Pela

Segundona, o destaque foi a
vitória do Rio Molha por 4x3 '

:' sobre o Atlético. Agora as

, duas equipes dividem o se

gundo lugar com 13 pontos,
:'. atrás apenas do Rio Cerro,

que tem 16.

I ':
O Vitória fez bem o dever

de casa no sábado com a

. �.
goleada por 5x2, com gols de

,_ c

,
'_fi

Magrão (2), Alaor, Charles e

Alex. César e Reinaldo
marcaram para o Flamengo.
Ainda no Rio da Luz, mas no
domingo, o Cruz de Malta
bateu o Caxias por 3xO', com
gols de Marcos (2) e Fábio
Braun. Jogando em casa, o

João Pessoa venceu o Tupy
por 3x1 com gols de Wer

merson, Julio e João. Elean:o
descontou para o time de
Schroeder. Na vitória do

Botafogo por 2xO sobre o

Caramuru, Eduardo' marcou
duas vezes.
Na Segundona, o jogo

I

entre Rio Cerro e Guarani foi
cancelado por causa das más

condições do Estádio do
Nacional. No Rio Molha, o

time da casa venceu o Atlé
tico por 4x3 com gols de

Jackson, Jair, Sandro e

Lenoir. Maser (2) e Maurici
marcaram para a equipe do
Bairro Estrada Nova. E'no
outro jogo, a Ponte. Preta,
fora de casa, marcou o

primeiro ponto da compe-

tição ao empatar em 2x2 com
o Garibaldi. Lodemar (duas
vezes), para o Garibaldi, e

Emerson e Cristiano, para a

Ponte, marcaram os gols do

jogo.
ASPIRANTES - Mesmo

perdendo pór 3x1 para o Ca-
.

ramuru, o Botafogo segue na'

liderança da categoria aspi
rantes na la Divisão com 16

pontos. Em segundo lugar es
tá o Caxias, com 13, que ven
ceu o Cruz de Malta por 2x1.
Com um ponto a menos vem

o Tupy, que perdeu para o

João Pessoa (quarto colocado
com 11 pontos), por 2x1. Fe
chando a rodada, 'o Flamengo
bateu oVitória por 1xO.
Na Segundona, também

nos aspirantes, a Ponte Preta
continua na liderança após
empatar em àxo com o

Garibaldi. O alvinegro está

agora com 14 pontos. A

segunda colocação está com

o Rio Cerro e com o Atlético

(dez pontos). Este último
venceu o RioMolha por 3x 1 .

Vitória (calções claros) qoleou o

rival Flamengo em casa e abriu
seis pontos de vantagem

"

.

'CLASSmleA:��O .
-

.

T la D.IVISÃO PRINCIPAL
, RONIOSA

T 2a DIVISÃO PRINCIPAL

PRÓXIMOS JOGOS
T ,a DIVISÃO

T, 2a DIVISÃO

A%COrpO &Mente
COMEMORA SEUS 5 ANOS

COM CASA NOVA!

I FITNESS CENTER I
o�[3��

o��
AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3

CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)

t275�0351

.• LINHA DE FUNDO
Julimar Pivato

Xadrez fazendo bonito
A equipe jaraguaense de xadrez conquistou bons
resultados na 5' etapa do Circuito Catarinense de Xadrez

Rápido, em São Bento do Sul. Os enxadristas voltaram com

um troféu de primeiro lugar, cinco de segundo e seis de
terceiro. Destaque para Carlos Kanzler, vice-campeão na

categoria absoluto divisão superior, Karina Kanzler (na foto
ao centro), campeão na categoria 18 anos e segundo no
feminino geral e Vanessa Engelmann, terceiro na categoria
feminino divisão superior e segundo na 18 anos. Lia
Doubrawa também foi destaque ao ficar com o segundo
lugar na categoria dez a�os feminino.

Futsal feminino.
A equipe FME/Olympia de
futsal feminino está na

semifinal do Torneio da Liga
Joinvillense. Neste fim-de
semana, o time do técnico
Maurício Berti bateu Barra,
do Sul por 19x4, A semifinal
será no dia 2 de outubro,
contra as Amigas do
Esporte, única equipe que
venceu as jaraguaenses até
agora (1 xO). Sequndo o

treinador, a competição
serve para dar ritmo de jogo
às atletas, que participam da
fase classificatória para os

'

Jasc, que será de 4 a 8 de
outubro.Todos os jogos do
Torneio da Liga acontecem
no Ginásio Ivan Rodrigues,
em Jolnvllle,
f

Tênis de Mesa
A Liga Norte Catarinense
de Tênis de Mesa prestou
conta dos RS 1,8 que
recebeu da subvenção
social. Do valor total, RS 1,2
mil foram investidos na
Emef Ribeirão Molha, para
que a mesma disputasse
os Jogos Escolares em

ltuporanqa.que
aconteceram no início
deste mês. Já os outros RS
600, foram destinados a

EEB Elza Granzotto Ferraz, �

no Bairro Santa Luzia, onde
foram adquiridos uma
mesa, rede, raquetes e

bolinhas. O material será
destinada à escolinha da
modalidade que está

começando na instituição.

Nadadores convocados
Quatro nadadores da equipe Ajinc/Urbano/FME foram
convocados para a Seleção Catarinense que disputa os Jogos
Estudantis Brasileiro. A competição, que envolve atletas de 15
a 17 anos, acontecerá no próximo mês, em Brasília. Luana
Martins, Mayara Martins, Eduardo Junkes e Jari Doubrawa
serão os representantes de Jaraguá do Su'l na competlção. �
importànte lembrar também que eles representam metade da

equipe. O técnico da equipe jaraguaense, Ronaldo Fructuozo,
destacou a importância do Troféu Ernani Volpi Coitinho, que
vem revelando grandes talentos nas escolas da cidáde.

.' Erros de
arbitragem
Parece que está virando
moda querer anular partida
por causa de erros de'
arbitragem. Quem está '

querendo usar esta "tática"
é o time do Real Madri, que
encontrou um motivo para
alegar a má fase que vive,

Segundo o jornal espanhol
As, o time de Luxemburgo
quer impugnar a partida
deste domingo, quando
perdeu por 1 xO para o

Espanyol. A alegação é que
o árbitro Julián Rodríguez
Santiago havia apitado
pênalti-para o Espanyol,
mas voltou atrás depois
que Jarque fez o gol, na'
seqüência do lance. Será
que justifica a derrota?

Basquete feminino
.O Brasil ficou com vice

campeonato da Copa
América de Basquete
Feminino, que foi disputada
na República Dominicana. As
brasileiras perderam a final
para Cuba por 81 a 73.
"Cometemos uma série de
erros e com isso colocamos
Cuba no jogo. A diferença de
15 pontos a favor das' ,

cubanas no terceiro período
decidiu o jogo. No último
quarto,conseguimos uma

reação, que não foi o
suficiente para reverter o
placar. Sabíamos quepara
vencê-Ias era necessário jogar
bem o tempo todo, mas hoje
não conseguimos'; comentou
o técnico Antônio Carlos
Barbosa.

Novo líder
o Campeonato Brasileiro tem agora um novo líder: o
Internacional de Porto Alegre.O Colorado venceu o Atlétlco-.
PR por 3x2 no fim-de-semana e chegou aos 47 pontos. A .

intenção do time gaúcho agora é acabar com a alternância de
líderes no campeonato e se manter na ponta da 'tabela.Mas.a
briga será dura porque apenas três pontos separam o

primeiro do quinto colocado. Um (ato curioso é que, na

quinta-feira, a Fifa apontou quatro favoritos ao título do
Brasileiro: Santos, Palmeiras, Fluminense e Corinthians.Mas
este ano está difícil de apontar um provável campeão.

________��_����__ tl,�����_���� _
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H TÊNIS
O suíço Roger Federer manteve a primeira posição na

Corrida dos Campeões, que não registra mudança
alguma nas"2 primeiras posições após a disputa, na
última semana, dos torneios de Pequim e Bucareste,

H FÓRMULA 1
A equipe BAR anunciou ontem a contratação do
brasileiro Danilo Dirani e do sul-africano Alan van der
Merwe como parte de um proqrarna de
desenvolvimento de pilotos para a Fórmula 1.

HDESEMPREGO
Dez dias depois de ser rebaixado à Série C do Brasileiro, os jOgado
Vitória correm contra o tempo. Com salários atrasados e sem resdo
perspectivas para continuar na equipe, muitos atletas estão mant
contatos com empresários para deixar o clube rubro-negro. endo

CORREIO DO POV�

Um jogo tecnicamente CATARINENSE: MAIS UM EMPATE
fraco deixou o tricolor
em situação complicada' Juventus fica no' l'xl' com opara se classificar'

JARAGUÁDO'SUL- Uni

��!�:::F:::��E�i�::� Caxias no João Marcatto
complicou a vida do tricolor
no campeonato, que vai ter

,

que fazer o que não está acos

tumado se quiser a vaga para o
quadrangular final do retur

no: vencer fora de casa. Das
três partidas que restam, o

[uventus enfrenta Marcílio
Dias e Guarani fora e'o Lages
em casa. Para conquistar a

vaga para a Série AI, as coisas
também não estão fáceis, pois
Lages e Metropolitano podem
complicar a vida no Juventus.
Na partida de domingo"

quem começou melhor foi o
Caxias, que perdeu uma boa

oportunidade aos cinco

minutos de jogo. Depois disso,
o juventus dominou a partida,
mas com chances reais mesmo
só em bola parada. E foi assim
que saiu o

. gol. Aos 38

minutos, Bill cobrou o

escanteio, Acássio cabeceou,
a zaga tirou em cima da linha,
e o mesmo Acássio chutou no

rebote, abrindo o placar. Três
minutos depois, em outra

cobrançade escanteio, Acás
sio quase marca, mas a bola sai

à direita do goleiroMarcão.
Para o segundo tempo, o

técnico Itamar Schüller vol
tou com Marquinhos no lugar
de Paulo Rossi. Mas quem
levou perigo logo no primeiro
minuto foi o Caxias, mas o

chute de fora da área de Eve
raldo passapor cima do gol. O
,empate do alvinegro veio aos

Paulo Rossi (centro) afasta o perigo da área do Juventus. Abaixo, Joni
(com a bola) tenta fugirda forte marcação que o Caxias impôs na partida.

. 10 minutos. Everaldo recebe
livre um cruzamento na área e

tem tempo de dominar e chu
tar forte,' sem chances para
Adilson. O jogo caiu de pro

dução e 'poucas chances
foram criadas. Schüller ten-

tou mais duas mudanças,
colocando .Jadson e Grisley
nos lugares de Xuxa e Bill,
mas o jogo tlão mudou. Agora
o tricolor se prepara para en

frentar o Marcílío Dias, próxi
mo domingo, às l5herriltajaí.

T DESEMPENHO
.Adilson: Mais uma vez fez boas defesas e não teve culpa 'no
":gol do Caxias (8).

.

Pereira: Esteve apagado nojoqo.e não conseguiu criar as

jogadas que está acostumado.a criar (6).
Acássia: Um dos melhores-em cam;po, fez o gol e ainda teve

r:hais duas chances de marcarde novo. Foi bem na marcação,
iri'as,junto com Tilão, falhou no gol do Caxias (8).
Renato Tilão: Foi bem. na marcação, vem se destacando por '>

fazer poucas faltas (7).
.

Xuxa: Não esteve bem e apareceu pouco para o jogo, tanto
que foi substituído (6).
Leandro: O homem de confiança do treinador esteve bem
em campo e até 'ââiscou alguns contra-átaques, mas sem
muita eficiênda (7). -. .

Fábio Lopes: Re.gular,:sua atuação não chegou a

comprometer.Tentou .4ffias arrancadas, mas não é muito o

seu forte (6).
" :" ";;.

Paulo Rossi: Nãojoqou bem como as outras partidas e
; acabou substituído (6).

'

Dega: O novo camisa 10 não fez papel de camisa 10 e se

preocupou mais em marcar (5)..
.

Bill: Correu, buscou o Jogo, mas, como atacante, não levou "-

nem perigo para o gol adversário e acabou sendo substituído
(6). I

Joni: Bem que tentou, mas não consequiu mostrar serviço.
'

Ainda perdeu uma grande oportunidade no início do jogo,
chutando muito mal para fora (6). • .

Marquinhos: Entrou no lugar de Xuxa, mas não mudou a

história do jogo (6).
Jadson: Entrou como opção para o ataque, não foi bem e foi,
um dos mais criticados pela torcida �5).
Grisley: Rem que tentou buscar o.qol, mas não consequiu
vencer a marcação do Caxias.Iô).

T RESUMO DO JOGO
Juventus: Adilson.Pereira, Acássio,Tilão e Xuxa (Jadson);
Leandro, Fábio Lopes, Paulo Rossi (Marquinhos) e Dega; Bill
(Grisley) e Joni.
Caxias: Marcão, Duda, Neto, Oliveira e Cléverson.Baiano,
Alex (Diego), lzinho (Xande) e Everaldo. Sérgio Lobo (Giba) e
Fabinho.
Gols: Acássio aos 38min do primeiro tempo e Everaldo aos

1 Omin do segundo tempo.
Árbitro:Wellinkson Bozzano, auxiliado por Joel Vr,onsky e

Rodrigo Borba

�
\ -'I;

I

(

l Oh30 G�arani x Caxias

1.!1h �ªg�§X.MgÚ8PºiiiªM ·..
k

15h ,União x São Sentá' .- I
a� �iir��I:A�r��t��tn�iúsq�� ;I�15t�o:�a�c���1�p�;���t�*�?�
• CLASSIFICAÇÃO GERAL I

PONTOS ,

...

6°
....

,Ça.�i�� .

7° Chapecoensé
'

.....
...

8° Juventu'S
.

.

9° ,Lages ,�'.".' , ,
.

1 0° Metropolitang, "

.

.11° Üniãõ
....

12° $;ãó Bento
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