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LINHA DE FUNDO

Juventus está garantido na-Série
A1 do campeonato catarinense

\

o Lages, adversário direto na briga pela vaga; foi julgado
pelo Tribunal de Justiça Desportiva e. perdeu 12 pontos.
por escalar irregularmente nos jogos do returno contra

São Bento e Guarani. Com isso, a vaga do [uventus está

confirmada. _ PAGINA 7
.

DANÇA DE CADEIRAS

Vice-prefeita vai para o PL mas

. PTB não' perde cargos no governo
A vice-prefeita Rosemeire Vasel comunica hoje à

executiva do PTB sua desfíliação do partido.A decisão foi
tomada ontem durante reunião com o governador, Lu iz
Henrique.Sllveira. Rose vai para o PL e deve concorrer à

deputada federal em 2006. - PAGINA3

MELHORIAS'

Reformas na enfermaria do São

'José deve terminar .esta semana
Está em fase final, a segunda etapa das reformas na ala
Santo Antônio do Hospital e Maternidade São José, onde
são internados os pacientes do SUS. - PAGINA4

RESPEITO

Transporte público deve ser

acessível 'aos deficientes físicos
} - PAGINAS
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9 custo da imprudência
Diretor de Transportes

Terrestres da Secretaria de

Infra�estrutura do governo

dolEstado, o arquiteto Luís

Rdgério Pupo Gonçalves
trouxe a Jaraguá do Sul, na
segunda-feira, em reunião

d�i Associação Com�r�ial,
nújmeros no mrrumo

preocupantes em relação ao

dispêndio de recursos com'
acidentes de trânsito. No

Brasil, relatou, cada
acidente com vítima custa

algo em torno de R$ 190
mil. Considerando danos
nos veículos, danos urbanos,
perda da produção, estrutura
mobilizada, tratamento,
,atendimento' e impacto
ambiental, além de perdas
materiais e sociais, isso vai

representar até o final de
2005 a fantástica soma de
R$ 6 bilhões, fruto não

apenas da depredada malha,
rodoviária, mas também

FRASES

pela imprudência demuitos.
Há outros números rela

tados pelo arquiteto e que
dão a dimensão exata da
catástrofe diária em ruas e

rodovias. Por exemplo, a

maior parte dos acidentes
concentram-se na estrutura

de ocupação urbana e, em

cada grupo de 10 mil veí-

cilindradas em acidentes é

elevado.
Outro dado que preocu

pa é o envolvimento de
,inocentes. Conforme esta

tísticas disponíveis, é ele
vado o número de crianças
até 14 anos vitimados, seja
no interior de veículos; por
atropelamentos ou outros

� . Acidentes com veículos e motos em ruas e

rodovias devem representar custo da ordem
de R$ 6 bilhões até dezembro de 2005

culos a taxa de mortes é de
6,80, considerada extre

mamente alta. Em um

estudo feito para um tra

balho de pós-graduação, o

palestrante descobriu, em

abril de 2003, que os custos

ma teriais e sociais já
atingiam, naquele ano, R$
3,6 bilhões. Além dos
veículos, pilotos condutores
de motocicletas de até 125

fatores de envolvimento.
Para mudar o quadro atual
o arquiteto apontou três

'caminhos, engenharia,
educação e fiscalização.
Favorável a implantação de
sensores e tadares paia
limitar a velocidade, lem-

-

brou que muitos não

gostam, mas que provado
está a redução de acidentes
e vítimas por causa destes

equipamentos. De fato,
nada do que rotulam como

"indústria da multa" seria

necessário' se um dos
caminhos apontados, a

educação, fosse perseguida
de forma permanente e não

apenas esporadicamente em '

épocas do ano,como agora,
na Semana Nacional do
Trânsito.

Também não seriam
necessários sensores e

radares se, efetivamente,
houvesse fiscalização
permanente e ostensiva e

não apenas e tão somente

"bl itzes eventuais.' Na

verdade, está mais do que
claro que a educação para o
trânsito deva ser matéria

obrigatória no currículo
escolar desde cedo. Ou,
então, continuaremos a.

conviver com a tragédia que
já se, incorporou ao

cotidiano das pessoas.

"Nos últimos anos, o nome do banqueiro Daniel Dantas aparece em dez em cada dez
confusões do País/�'

.

� Da jornalista Miriam Leitão; no"Bom Dia Brasil''duas horas antes de o banqueiro começar depor em duas CPls protegido por hábeas-
corpuspreventivo.

•

I Fatos & Pessoas
_ Patricia Moràes -Interlno

Governo acha for:ma

�e salvar exportadores,
I ,

I

Olgovernador Luiz Henrique anunciou,
a� abrir a reuniãó do Conselho Estadual

I

d� Articulação do Comércio Exterior

(Ceaex), uma nova proposta do Governo
do Estado para compensar perdas dos
exportadores em decorrência da Lei
Kandir. Luiz Henrique lamentou não ter
obtido até hoje' nenhum apoio do

I
,

Governo Federal para resolver essa

q�estão.A idéia, desenvolvida pela
Secretaria da Fazenda, é utilizar os

I .

créditos de ICMS em estoque decor-

r�ntes das exportações, calculados em

Rp 500 milhões, para pagamento dos

fijnanciamentos das empresas no

Prodec, também estimados em RS 500

�ilhões. Com isso, o Governo abrirá
mão de recolher em média RS 1,8
milhão por mês das empresas em dívida
com o Prodec."O Governo deixa de

+

receber esse valor, mas a medida é

necessária para apoiar os exportadores';
disse o consultor econômico da

Slecretaria da Fazenda, Alexandre
F:ernandes. A medida provisória para
implementação da medida ficará.
pronta na próxima semana.

Congresso Facisc
A Facisc (Federação das Associações
Empresariais de SC) realizou no final de
-sernana passado o 20 Congresso Empresarial
Facisc, em Chapecó. O evento reuniu todos os

eventos da Facisc em um só. Paralelamente
aconteceram o 10 Fórum do Jovem

Empreendedor, o 90 Encontro Estadual do

Empreender-e a Feira do Empreender, o 100
Encontro Estadual de Automecânicas e a Feira
de Soluções Automotívas, e o 120 Encontro
Estadual da Mulher Empresária. O evento
contou apoio do Sebrae/SC e da Prefeitura

Municipal de Chapecó,

Experiência da Acijs
No sábado, o 90 Encontro Estadual do

Empreender iniciou com o Painel do

Empreendedor enfocando núcleos de
trabalho setoriais, ferramentas de, gestão e

o papel da consultoria nas MPEs, Os
convidados para discutir estes temas foram:

- Carlos Rezende, da CACB, que falou sobre,
os Negócios através do Portal do

Empreender, Laércio Luís Coelho, vice
presidente de Núcleos Setoriais da ACI de'
Jaraguá do Sul, que mostrou as Ferramentas

.

utilizadas na Acijs para facilitar os negócios
entre os núcleos setoriais e Siomara Cals
Abreu, consultora do Sebrae/Sê, que falou
de Bolsa de Neqócios. Além disso, o núcleo'
das Escolas Particulares de Lages
apresentou a 1 a Bienal do Livro e o núcleo
de Base Tecnológica de Chapecó mostrou o

uso da tecnologia da informação como

ferramenta de gestão empresarial.

I
Novo presidente
Também no evento de Chapecó foi eleita a

nova diretoria da Facisc. A eleição teve chapa
única encabeçada por Luiz Carlos Furtado
Neves, atual presidente da Aemflo

(Associação Metropolitana da Grande

Florianópolis) e Maria Izabel Pinheiro
Sandri, presidente da ACI de Itajaí como
vice-presidente. Os nomes de Maria Izabel e
Luiz Carlos foram cogitados para assumir a

presidência, mas decidiu-se por formar uma
única chapa. Neves disse que vai continuar o
trabalho que vem sendo feito até agora."Q
primeiro passo será. reunir a dlretorlá e vice

presidentes regionais eleitos em julho para
planejar o que será feito nos próximos anos':

Força adormecida
Neves substituirá Antohio Rebelatto,
empresário de Chapecó. Rebelatto liderou as

associações comerciais e industriais através
da Fadsopor dois mandatos, ou seja, quatro
anos. As bandeiras do presidente Rebelatto
foram o incentivo ao desenvolvimento da
micro e pequena empresa através do

Programa Empreender. Atualmente mais de 7
mil empresas fazem parte do proqrama no

Estado, Na despedida Rebelatto se

ernodonou e disse que fez a sua parte mas

que vai continuar na luta pelo empresariado,
Falou ainda sobre a importância da Facisc para
o Estado:"A Facisc é um elefante adormecido,
O dia que acordar vamos virar este Estado do
avesso. O Litoral vai chegar ao Oeste. Aí sim
vamos mostrar a nossa força. A força de 30
mil empresários catarinenses unidos':
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Colhemos o que
plantamos

Outrora a base da economia de
nossa região, a agricultura é hoje
vista como setor secundário em

uma cidade que já se tornou

empresarial e industrial.
'O que não se pode
desconsiderar é que este setor, um

dos mais importantes. da
economia, é um dos pilares de

sustentação de toda uma sociedade, pois está presente
em nossas mesas, em nosso cotidiano, em nossa saúde. E
quando relembramos o papel da agricultura no passado
em Jaraguá do Sul e na região não é apenas para que a

história seja relembrada ou para simples cdnhecimento ,

mas' porque ignorando o que foi plantado em nosso

passado, não damos o devido valor a quem construiu e t

viabilizou nosso progresso no presente e deixamos de ter
uma perspectiva de colheita futura para próximas
gerações.

Se hoje Jaraguá do Sul é uma cidade progressista,
com indústrias e empresas de destaque nacional e

internacional, é porque seu crescimento econômico já ,1
esteve um dia baseado na agricultura e nela nossa
realidade presente começou a se consolidar. Além do
mais, não poucos empresários de nossa região têm a

agricultura como componente de sua história de família
e de vida. Essas já seriam fortes razões para valorizarmos
nossa agricultura. Mas além disso, analisando a situação
presente, 'temos hoje em nosso município cerca de 1300

.

r

agricultores quê ainda produzem, não só para sua
JI:

subsistência e de sua família como também corno fonte IJI

ou complementação de' renda. .

!q
Esta realidade, no entanto, não impede- Jil

de constatarmos a triste realidade - em nosso tnunieípio J

de. vermos valorizado, em não raras situações, o produto -;r:

de fora, em detrimento do produto da região. Exemplo )

de - tal situação é aquela vivida por
iL1

nossos bananicultores, que têm assistido à I�
des',:alorização constante e crescente de seu produto, 15

E diante deste cenário .de dificuldades que se A
pretende- revitalizar a já existente Cooperativa de ji

Agricultores de [araguá do Sul para a qual temos Jh
voltado nossa atenção de forma especial, contando com 'j,

o suporte na área de pesquisa realizado pela EPAGRl J
:lIem nosso município. ",

É necessidade emergencial criar--ou aprimorar
-

políticas públicas que atendam ao trabalhador da terra

em.suas necessidades básicas; resgatar a dignidade e

auto-estima de nosso agricultor, incentivando,
equipando-o, viabilizando-lhe a produtividade e dándo·
lhe oportunidade de negócio. pí

O comprometimento do poder público é fundamental - J

e intransferível, mas, por outro lado, o agricultor não [ .]
pode depender e ficar à mercê do poder público. É preciso

Ilhe dar condições de produtividade independente para

que ele não sofra perdas e danos nas mudanças políticas, D
Igualmente importante é a reimplantação em noSSO rl

município da Secretaria do Desenvolvimento Rural, M
como já houve em outros tempos de administração �
Pública; essa especificidade vem resgatar e dar a merecida d

diimportância ao nosso homem do campo.
. Sã� essas medidas práticas que denotam nossa : dt

preocupação em não virar as costas para as dificuldades' � dí
in

de nosso agricultor e valorizar a agricultura familiar, que
, ql

tem uma' importância muito mais abrangente do que o
di

aspecto financeiro, porque nela estão também inseridos �
o aspecto social, cultural, emocional e estrutural, uma

vez que mantém' a família unida em torno da terra�
herança maior, que um dia :possibilitou que aqu!
estivéssemos plantando e colhendo em outros segmentoS
da economia e da sociedade. Somente' eSta visão

ampliada de trabalho interligado e compartilhado nOS
r(

levará à verdadeira prática-da cidadania .e cooperação S

em busca do bem comum.

o prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas-feiras
nesta coluna

t �
------------=-�----------------�------�--------------------------------------.......
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Concorrência�

mercado público de Jaraguá do 'Sul,
r

'

O
funciona em prédio localizado na

�uea do chamado Centro Histórico e
are ,

d f
.

, Ugurado na gestao o ex-pre erto
!na

B) I
A' ,

I', eu Pasold (PSD , comp eta tres anos
nn

f
.

E fpróxima terça, eira, 27. m uturo

naóxiri1Q, terá concorrente direto se

;i�gar idéia do prefeito Moacir Bertoldi

(PL) de irpplantar ? chamado mercado

do colono, em area do parque de

everitoS" onde produtores vão

ornercializar dezenas de produtos sem
: presença de interme.diários, ou

atravessadores, como queiram. ,

.... Números
Os 258 cargos comissionados e

gratificados (estes ocupados por
funcionários de carreira), contras os

418 existentes no governo Irineu
Pasold (PSDB) criadqs pela reforma
administrativa já aprovada pela Câmara
de Vereadores, não serão neces

sariamente ocupados de imediato, diz
o prefeito Moacir Bertoldi (PL). E, sim,
pela demanda existente. O prefeito
insiste em economia de até R$ 1,2
milhão/ano, derivada de salários,
encargos, férias e 13° salário a menos

nos contracheques.

.... Garantido'
Presidente do PTB, o pastor Jair

Alexandre àdiantou à coluna que a

secretaria a ele destinada pela reforma

administrativa.será sacramentada hoje,
durante reunião do Conselho Político

que agrega os partidos da base do

governo municipal (PL, PIB, PPS, PDI).
Sobre nota publicada ontem, de que
anda esquivo à imprensa, não concorda.
"Minha vida é um livro aberto, estou à

disposição, sai pela porta da fre�te
(Sarnae)" E, com certeza, vai voltar
também pela porta da frente com o aval
do prefeito Bertoldi.

.... Inútil
Voz corrente nos bastidores: o Conselho

Regional de Engenheiros e Arquitetos
pretende se manifestar se, na reforma
administrativa da Prefeitura, a ser

.Implantada a partir de 1 ° de outubro,
nomeações de caráter puramente político
para preencher cotas de partidos forem

efetivadas, sem a devida qualificação do
titular da pasta. Se verdade,vai serum grito,
no deserto. É prática, até em ministérios

, da República e pouco importa quem seja
o presidente. Faz parte do "toma lá, dá cá':
uma instituição nacional perniciosa. Se

nem vereadores se manifestam ...

.... Difícil

GARANTIDO

POLíTI'CA 13 ri

Cobertura de uma quadra de esportes na

escola Euclides da Cunha, em Nereu Ramos,
é tema de campanhas políticas há pelo
menos dez anos. O vereador Pedro Garcia

(PMDB), em seu quarto mandato, foi o
precursor.Como a obra é de responsabilidade
do Estado, nunca obteve êxito. Agora; o
deputado Dloneí Walter da Silva (PI)
também tomou para si a empreitada do'
sonho dos estudantes daquela escola. Corno
não tem acesso facilita,do (ao governo),
depois de o PI romper com o governador,
não há expectativa de solução rápida.
"

Inl
ob

:.1q

F�ib
mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br

,

.,
.

',::JE

Piotto leva provas para a
.

comissão, eleitoral do PTPTB não perde cargos com a

ida da vice-prefeita para o Pt··
mantendo bs cargos que ocupa desde
I!;? de janeiro. Rosemeire vai ratificar

,1 � Volta de Terrys à as palavras do chefe do Executivo

I
'

R que, por sua vez, vê no PTB um

) Câmara eva uy importante elo de govemabilídade.
d lessmann para Até porque, depois das eleições

I
A

cia majoritárias de 2006, a próxima será6aSUpen,I
para eleger, de novo, prefeitos e

J�GuÁ SUL- A vice-p;efeita vereadores'. E não há interesse,
R(lIemeire Vasel vai se reunir hoje, à: politicamente falando, de ambas as

',i[ noite, com a executiva do diretório partes em desfazer o acordo firmado
�b iIo'PTBecbmunicàr, deforrnaoficial, na campanha vitoriosa de 2004. O
Iii ouadefiliação do partido e ingresso, vereador e presidente da Câmara, '

,11 provavehnenteaindanesmsemana,' Ro�aldo Raulino, praticamente
8il ndPb.l'\C:ófivhsatorn o governador' definido tomo €andida1!o a deputado
IJJ LJ�Heillruque da Silveira (PMDB)\ estadual; também acompanhou a

!fir: na,tarde de terça-feira, convergiupara reunião com LHS.
.o oconsenso de que ela não deveria' Segundo Raulino, o PL deixou
iill tiIiar·se aoPMDB como pretendiam claro a LHS que deseja manter a

'm tambémo vice-governadorEduardo aliança comOgoverno doEstado,por
iq PinhoMoreira, também presidente entender que a reeleição do
Ij estadual do partido, e outras governador se justifica pelo volume
A nderanças peemedébístas como o ex- de obras e recursos disponibilizados
ji senador Casildo Maldaner e os paraJaraguádoSuleregião-"Arena
lI! deputados Paulo Afonso Vieira e Multiuso, hospitais, rodovias" - observa
i� Mauro Mariani, que chegaram a o vereador.Mas, segundo ele, omedo
ol formalizar convite em encontro está namanutenção daverticalização
li reçenteem [araguá do Sul.O que os no plano federal. "Se o PL continuar
� petebistas anseiam é ouvir dela a '

-

ligado ao PT, não há como oPTB e o

garantiadequ�opartidonãoperderá PMDE andarem juntos, eu e ela
, oocargos que ocupa naPrefeitura, (Rosemeire) iriamos buscar votos em

Na terça-feira, o próprio prefeito separado, sepultando a dobradinha
Moacir Bertoldi (PL) já havia para deputado estadual e federal",
adiantado que o PTB continua explicou. A permanência da vice-

parceiro de sua administração, prefeita no PTB, segundo Raulino,

Q etl50 MACHADÓ
RAPHAEl GÜNTHER

Ronaldo Raulino: PL defende a reeleição de Luiz Henrique

também seria contraproducente pela
forte influência do deputadoNarciso
Parizoto, da Igreja Quadrangular, a
mesma do presidente do PTB local,
JairAlexandre. Além disso, a Igreja

deve lançai outro candidato por'
Joinville. "Não podemos trabalhar

para deputados não se sabe de oride,
isso precisa acabar", defende o pré
candidato.

o retorno antecipado para outubro do assessor de Comunicação
Terrys da Silva (PIB) à ,Câmara de Vereadores, leva Ruy l.essrnann (pDT),
também diretor do Legislativo,-de volta à suplência. Silva não descarta
a possibilidade de assumir a liderança do governo, pelo conhecimento
acumulado em noves meses de trabalho junto ao gabinete do prefeito
Moacir Bertoldi (PL), Porém.acrescenta, nada ainda está deflnido/Pode
haver outras composições no Leqislativo" referência à possibilidade
de vereador de outros partidos da base de Bertoldi assumir a função. ,

[ Indenização de áreas indígenas tem custo de R$ 85 milhões'

D:' JAiV\GUÁ DO SUL- o deputado
!Dnel Walter da Silva (PT)

recebeu 'o assessor especial do
Ministério do Desenvolvimento
Ag' , .

Dl
rano (MDA), Mozar Artur

ltrích, que veio a Santa Catarina
1SCutir corno Estado o convênio

� .

diCOoperação para reassentamentoàs fa 'I'
,

mllas que ocupam terras
md'1genas.O governo federal calcula

�ueserão necessários investimentosj R$ 85 milhões para indenizar os
'cultores catannenses.

, Oprotoc�lode intenções firmado

como governo doEstado prevê que o
governo federal participe com 70%
dos investimentos e que o governo
estadual entre com uma

contrapartida de 30%. De acordo ,

com o' Incra, existem em Santa
Catarina 17 áreas indígenas' em
disputa, onde residem e trabalham

aproximadamente 1,5 mil famílias.
Dietrich informou que o ministério

está encaminhando o processo de '

retirada de mil famílias das terras já
demarcadas e que aFunai e o Incra

realizam estudos para definir se ,as

outras 500famílias realmenteocupam
terras indígenas.

A solução para os conflitos das
terras indígenas está sendo possível
em' decorrência da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC), ae
autoria da bancada dó PT, que
autorizou o governo estadual a

reassentar ou indenizar agricultores
que ocupam áreas demarcadas. O

deputado Dionêi foi autor do
substitutivo que incluiu na PEC a

possibilidade de participação dos
governos na indenização das terras

demarcadas, pois a legislação até

então em vigor previa apenas a

indenização das benfeitorias, pagas
pela Funai.

'

Dionei lembra que' o convênio

entre o governo federal e o governo
do Estado para indenização dos

agricultores traz uma solução pacífica
para os conflitos de terra em Santa
Catarina. "Entendemos que as terras

-, pertenciam originalmente aos

indígenas, mas' os colonos pagaram
por elas e fizeram issode boa-fé", disse
o deputado.

íiVoltarei o povo me absolverá", diz Severino Cavalcanti
r, DA REDAÇÃO - No discurso de
enún'

.

S
. Cia, o, presidente da Câmara,
everin C'

pe
o avalcanti, disse que foi

n.rseguido por uma 'elitezinha' queao a
'

celtou a democratizaçãopromo 'd
fo

VI a por ele na Casa. "Atraí
,rças ant A ,

ddes' agOntcas, po erosas e

truldoras, a elítezinha, essa que,

não quer jamais largar o osso",
,
afirmou.

Severino repetiuque as acusações ,

contra ele são inconsistentes, falsas e,
,

mentirosas e que vai comprovar isso

nos tribunais. "Resistirei, jamais fui
acusado de. nada, nenhuma

denúncia, não vou, portanto, agora,

curvar-me à: pressão dos poderosos".
Severíno.disse que só pôde concluiro
primeiro grau porque trabalhava e

ajudava também na educação das

quatro irmãs e lembrou que foi para
São Paulo, onde conseguiu se

estabelecer com um próspero
I

comerciante. Severino afirmou ainda

ter empobrecido na política.
Severino disse que, deixa a

Câmara como político endividado é
.

que não tem aposentadoria, porque
sacou o saldo de sua contribuição
previdenciária naCâmara para pagar
dívidas de campanha. "Deixo a

Câmara como entrei", discursou,

}ARAGUÁ DO SUL- O
candidato derrotado à:

presidência do PT de Jaraguá do
Sul, Edson Piotto, da tendência
Articulação de Esquerda, foi
ontem à tarde a Florianópolis
entregar provas documentais e

testemunhais ao coordenador

geral do PED (Processo de

Eleição Direta) e secretário

geral do partido, José Roberto
Palude, do que considera como

procedimento irre.gular de

simpatizantes do candidato do

Campo Majoritário, sindicalista
Sebastião' Camargo, no

transporte de eleitores que se

deslocaram à sede do diretório
durante as eleições de domingo
passado. Do universo de 219

\ petistas que foram votar,

Camargo obteve 172 sufrágios
contra 32 conferidos a Piotto.

Segundo ele, fitas de vídeo e

testemunhos de fiscais da

eleição provam que o Campo,
Majoritário infringiu o inciso III
do artigo 29 do' estatuto do

partido, que veda tal prática. A
denúncia encaminhada ontem

já havia sido protocolada no

domingo, pouco antes das 17

horas, prazo final para o

encerramento da eleição. Ele
adianta que pretende, também,
acionar o, conselho de ética do
PT para verificação das provas
que teria em mãos. Ainda na

segunda-feira, o candidato
vitorioso Sebastião Camargo,

IrJB

�rB
J[11

',OI1

'5Q

disse que via a tentativa do)�
adversário em tentar impugnar j'. -' B
a eleição como um fato normal.
Acrescentou que' se houve{fI.8
provas cabais, o conselho dé'ffi
ética do PT será acionado. NoSj�n
cinco maiores municípios dàOS:
região do Vale do Itapocu�51
apenas em Jaraguá do Sul �
Schroeder houve registro d�qB

\ d 'h E C ,J01
u as capas. m orupa,

Guara�irim e Massaranduba os

petistas elegeram seus diretóriosI
em chapas de consenso. Mas em
todos os municípios, predominou,
a, preferência dos filiados pelo
Campo Majoritário, que tem n'!) Iregião odeputado DioneiWalter
da Silva como pr inclpa],

I'articulador. (Celso Machado), '')

_.J

• A �Ieição para escolha

do diretório do PT de

Jaraguá do Sul ocorreu no

domingo, 15, com duas

chapas: A Articulação de

Esquerda e o Campo
Majoritário. -

'

• Durant'e o horário

estabelecido para a

eleição, fiscais da'
Articulação de Esquerda
teriam testemunhado e

filmado transporte
irregular de eleitores,
beneficiando a tendência

Campo Majoritário

--------------'----------�--=-=�-':

Comarca de Jaraguá do Sul! 1 a Vara Cível
Rua: Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89-259-300, Jaraguá '�
do Sul- SC " c.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO

Juiz' (al-de Direito: Márcio Renê Rocha
Escr'vã (o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM h:

PRAZO DE 30 DIAS ; fj
Espécie e Número do Processo: Usucapião, 036,04,002150-0 " ;'t
Autor: Cleide Ivone Langhammer Araujo e outro .

(].

Citando(a)(s): Réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, ausentes, �,

incertos e 'desconhecidos,
'

• n

Descrição doís) Bem (ns):Terreno urbano com a área de 1.548,00m2, localizado na
,I

rua XV de Novembro, Município de Corupá-SC., edificado com duas construções, ;.'
sendo uma mista de 134,95m2 e a outra em alvenaria de 1 06,30m2, Referido terreno :)
apresenta uma topografia irregular" sendo parte plana e parte em declive e sobre , I
o imóvel existe uma faixa de preservação permanente de 15,OOm a partir da

'

margem direita do Rio Hurnboldt, Prazo Fixado para a Resposta: quinze (15) dias. ':' n
Por intermédio do presente, ats) pessoais) acima identificadas(s), atualmente em. : h
local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cõnjuge(s), se casada(o)(s) for(em), _, ('
confrontante(s) e aos eventuais interessados que, fkaün) ciente(s) de que, neste'
juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) ,;::7j
para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, ; ,

contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTtNCIA: Não sendo contestada
a ação no prazo marcado, presurnlr-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o gual será fixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SCl,,13 de abril de 2005,

Márcio Renê Rocha,
Juiz de Direito ':1,

" ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Menor do que o esperado
O crescimento econômico brasileiro deve ficar em 3,3% neste ano,

contra uma previsão de 3,7% feita em abril, segundo o estudo "World
Economic Outlook - 2005'; pelo FMI (Fundo Monetário

Internacional).5egundo o FMI, o crescimento no Brasil vem
desacelerando desde meados do ano 'passado, com a redução da
demanda interna devida ao"aperto da política rnonetária'No segundo
trimestre deste ano, no,entanto, houve recuperação no consumo e

no investimento, na avaliação do Fundo.O FMI destaca no estudo que
os recentes indicaddres de atividade da economia brasileira mostram

que há potencial para um cenário de crescimento, mas diz que "os
altos preços do petróleo e o possível reflexo das incertezas políticas"
no país aumentam os riscos de baixa para o crescimento.A inflação
para este ano está próxima da meta do governo brasileiro, de 5,1%,
diz o FMI, e "mais quedas no núcleo da inflação podem permitir um
afrouxamento gradual" da política de juros.

Queda do dólar
Com a ajuda de ingressos de
recursos externos ao Brasil o
dólar caiu 1,08% ontem e

;fechou com seu menor valor
desde abril de 2002. A
moeda americana terminou
o dia valendo RS 2,273 na

compra e RS 2,275 na venda,
Os títulos da dívida externa
subiram e o risco-pals
brasileiro fechou em baixa de
2 pontos, aos 364 pontos
centesimais.

Espera
Acompanhando o bom

. desempenho' dos mercados
em geral, as taxas de juros do
mercado futuro fecharam em

baixa. O mercado futuro
trabalha em compasso de

espera da divulgação da ata

da última reunião do Comitê
.

de Política Monetária

(Capam). O documento, a ser

divulgado hoje, deve detalhar
os motivos da redução da taxa

Selic em 0,25 ponto.

Influências diminuem
Sem preocupações com o

cenário político, o mercado
voltou a se preocupar
apenas com os fundaméntos
internos da' economia, como
os superávits obtidos pelo
país e a boa demanda
internacional por ativos

.

nacionais. Com isso, os .

investidores ignoraram a alta
dos preços do petróleo e a /

queda das bolsas

americanas,

Hermanos
A brecha entre ricos e pobres
na Argentina diminuiu no -

primeiro trimestre deste ano
.

pela primeira vez desde a

crise econômica em 2001,
de acordocom estudo da
consultoria Equis.5egundo
reportagem publicada ontem

no jornal "Página 12'; a
diferença entre a renda dos
10% mais ricos e dos 10%
mais pobres era de 28,9
vezese caiu para 26,9 vezes.

redacao@j�rnalcorreiodopovo.com.br

I • Cotação U$$ Compra Venda,

I . Comercial 2,273 2,275
Paralelo 2,453 2;530I

I Turismo 2,230 2,370f
1

Ílt' � Cotação Euro Compra Venda.�,�.
,.....

�. 2,774 2,777
I

·CUS RS: 863,75 (setembro)I
I
I

! ·Indices Pontos Oscilação
I
I

30.837 2,59%
'

f
Bovespap..

, DQwJQnes 10.557 0,79%
f
l 9asdaq 2.145 0,70%
,

• Poupança (%) 0,8009

QuinaMe asena

concurso: J 501
16 - 48 - 52'�
72 -73

concurso: 700
"

02 - 03 - 14

24 - 31 - 40

Lotomania
concurseX,554.

11 - 14 - 20 - 30 - 31 - 40 - 44

46 - 49 - 50 - 52 - 54 - 58 - 63
73 - 74 - 80 - 87 - 92 - 93

,I
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HOSPITAL SÃO JOSÉ

Reformas na enfermaria serão
concluídasalnda esta semana

ELlS BINI

� o investimento em

melhorias deve chegar',
a 12,7 milhões nos

próximos cinco anos

, }ARAGUÁ DO SlJ.L - A segunda
etapa das reformas na ala Santo

Antônio doHospital eMaternidade
São José, onde são internados os

pacientes do SUS, termina esta

semana.A primeira parte das obras,
que incluem a reforma e ampliação
dos banheiros, pintura e troca das

forrações, pisos e fiações elétrica dos
quartos, foi concluída há 45 dias.

.

De acordo com o presidente do
Conselho Deliberativo do hospital,
Paulo da SilvaMattos, os trabalhos
estão sendo desenvolvidos

gradativamente. "Esse é mais um

passo que estamos dando. A '

reforma desta ala foi uma

intervenção complicada porque foi
preciso ajustar as obras ao

atendimento dos pacientes, que
tiveram que ser compreensivos",
comentou. Os internados foram
transferidos para um espaço

improvisado, onde antes

funcionava a Unidade de Terapia
Intensiva. A ala Santo Antônio
tem hoje 12 quartos com

capacidade para atender até 35

'ii

A reforma da ala Santo Antônio onde são internados pacientes do SUS termina esta semana

pessoas. Segundo informou
Mattos, o espaço da antiga UTI
não será desativado e, nos próximos
três anos,'o local será transformado
em área para internação de

pacientes do SUS. Serão cinco

novos quartos, com capacidade
para 15leitos.

Ele informou ainda, que até
dezembro devem ser concluídas as

construções do flavo Pronto

Socorro, que terá área de 804
metros quadrados, e da lavanderia
e oficina do hospital, que vão

funcionar em espaço de cerca de
500 metros quadrados.

O Plano Diretor prevê
investimentos de 12,7 milhões em
melhorias no hospital, num prazo
de cinco anos. No ano que vem.

será iniciada a construção de um
novo prédio com cincomilmetros

quadrados, distribuídos em quatro;
pisos, onde serão instalados 7J
novos leitos para atendimento de

pacientes do SUS, associados a

planos de saúde e particulares, Os
recursos' estão sendo captados
através' de »convêníos-eoa-r
Prefeitura e Câmara dil

Vereadores, Governo de Estade.e ID

de doações de empresas e pessoas
,

físicas. I
"

"Governo do Estado libera R$ 2 milhões para bananicultores
,
DA REDAÇÃO - Produtores'

de banana da região No�te do
Estado receberam uma' boa
notícia do Governo do Estado.
Durante uma reunião na SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional) de Joinville foi
anunciado o investimento de R$
R$ 2 milhões do Fundo Social

para socorrer cerca de cincomil

'produtores de banana do Norte
e Nordeste de Santa Catarina.

Além dos recursos finan
ceiros anunciados por Renato
Vianna, presidente do Badesc

(Agência de Fomento do Estado
de Santa Catarina). o diretor
administrativo do BRDE (Banco
Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul), Geovah
Amarante, sinalizou com boas

perspectivas para os produtores
que tiveram suas lavouras

perdidas pelas pragas e tem

porais. Os produtores vão poder
contar com a liberação imediata
de outros R$ 7' milhões para

adequação de casas. de

embalagem para comerciali

zação da banana catarinense.

Outrasações como a orga

nização e o fortalecimento do
associativismo através _da
criação de cooperativas re

gionais, contratação de pessoal
técnico para assistência local,
melhorias de infra-estrutura
como estradas e calcaria para
as lavouras, campanhas insti

tucionais em meios impressos e

eletrônicos sobre a qualidade da
banana e a inclusão desta como

ingrediente nutricional na

merenda das crianças em idade
escolar.

h

O vice-presidente dr
Febanana (Federação Catt
rínense dos Produtores df
Banana), Aldo Romeo Passol�
disse que a reunião foi muit�
proveitosavnâo só pelas linhas
de crédito mas pelas reivi»

dicações apresentadas para o;
secretários. "Em 15 dias eles vão

decidir sobre a inclusão da

banana nas �erendas,escolare�
nos presídios e nos quartéisJsso
deve aumentar o consumo da

fruta eqUilibrando o preço qo
produto".

Festival de Dança começa hoje no Arthur Müller
}ARAGUÁ DO SUL - A

primeira noite da 11 a edição do
J araguá em Dança começa
hoje, no ginásio Arthur Müller,
e terá a' apresentação de 21

grupos. O primeiro grupo a subir
no palco, às 19h30, será a Escola
de Ballet Clássico da Scar , que
vai apresentar a coreografia
"Fadas", na categoria Infantil II.

Este ano, o festival, que
acontece até a próxima se

gunda-feira, terá a participação

de 49 entidades, entre escolas
das redes municipal, estadual e
particular, academias e as

sociações. Serão apresentadas
. 112 coreografias montadas por
'33 coreógrafos. Participam
como convidados grupos 'de

Guaramirim, Schroeder, [oin
ville e Florianópolis. Os in

gressos estão 'disponíveis para
venda no Museu Emílio Silva,
na Biblioteca Pública Rui

�VIAÇA�CANARINHO

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer· Turismo - Fretamento

Reinaldo Rau) e no posto Mime

(próximo ao Kohlbach), ao

preço de R$ 5,00 para -ar
quíbancadas de quadra e

cadeiras, -e R$ 4,00 para ar

quibancada, lateral. Até

domingo as apresentações serão
iniciadas sempre às 19h30 e na

segunda, último dia do festival,
às 19h. Maiores informações na
Fundação Cultural, que pro
move o evento, através do
telefone. (47) 275-1300.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAM.A-------

II 1JG99MnltXelgul,. QUINTA-FEIRA, 22 de' setembrode 2005 15 t

IRREG'ULARIDAD�S

i Fatma embarga terraplanagem) . , .

•
•

I .

'e descobre crime ambiental
ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 113/2005

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
'TIPO MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE

M MARIA HELENA
DE MORAES

�TH[R

� Desmatamento,

ISViO
de córrego e

erro em nascente

ram comprovados

J JARA�UÁ DO S� - A �atma
rundaçao do Meio Ambiente)
mandou parar os serviços de
lrraplanagem em área de terra na

�RobertoZiemann, proximidades
&Arsepum (AssociaçãoRecreativa
�Servidotes PúblicosMunicipais),
aepropriedacle da Imobiliária Terra
Nova, e também deve notificar o

aono dê outra área próxima por

cÍime ambiental. Ontem, o técnico
aI atividades de engenharia da

i�tma, Afrânio Ladeira, veio
ressoalmente averiguar as

irregularidades, denunciadas pelo
lornal Absoluto. Técnicos da

�ecretaria Municipal de Meio
AmDiente e o proprietário da Terra

I. Nova,Anselmo Ramos, responsável
Itro; relaárea, acompanharam a visita

7J. ao técnico da Fatma.
I de A paralisação dos serviços de
IS a terraplanagem foimotivada pela falta
Os aeucença daFatma para a execução
lo� aesteserviço.A licença foi concedida
l'� relaPmfeitura, mas, de acordo com

.

d'il Caldeira, somente a Fatma tem
J,t autorização legal para tal licença, já

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS
1

E NÃO PERECíVEIS, destinados à ALIMENTAÇÃO de crianças
dos Centros Municipais de Educação Infantil no município
de Jaraguá do Sul - se.
TIPO: Menor Preço
REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

.

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS: somente
no dia 07 de outubro de 2005, das 08:30 às 11 :00 horas e

das 13:30 às 16:00 horas, na Rua Angelo Rubini, 600,
Jaraguá do Sul - se.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as

11 :00 horas do dia 11 de outubro de 2005, no Setor de
Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 13:30 horas do dia 11 de

outubro de 2005, na sala de reuniões da Divisão de

Licitações.
AQUISiÇÃO DO EDITAL: O edital e anexos poderá ser obtido
na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul,sita na RuaWalterMarquardt nO 1.111 - Barra do RioMolha,
ou via Internet no-endereço: www.jaraguadosul.scgov.br
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser
obtidos (por escrito) no endereço acima, pelo Fax (47) 370-
7253 ou pelos e-mail.scontratos@ja.raguadosul.com:br ou
rose.compras@jaraguadosul.com.br

Crime ambiental em área de terra nas proximidades da Arsepum foi confirmado por técnico da Fatma

que a Fundação é responsável pela Crime Ambiental damultavaidependerde urna análise
emissão daLAf(LicençaAmbiental ma,is aprofundada. Não foi possívelUm auto de infração com indi-
de Instalação). "A licença de

cação de multa será encaminhado comprovar,porexemplo,queárvores
terraplanagem é vinculada aLAI", d d fÓramcortadase servirampara aterrarao proprietário a área

.

e terra
afirma Ladeira: localizada também nas proximidades lagoas que existiamno local. Está área

O secretáriomunicipal deMeio da Arsepum, Ontem, a diretora de de terra � uma continuação do .

Ambiente, FernandoMarcolla, disse Meio Ambiente da Prefeitura, Loteamento Itacolorni, que também
que a licença será solicitada pela DanielaTironi,secomprometeucom éda'IerraNova.masperteoceacorra
Prefeitura através da Fundação o técnico da Fatma em encontrara pessoa. São aproximadamente lOmil
Municipal do Meio Ambiente. O proprietário. metros quadrados que estão sendo
pedido será encaminhado sem�na' Supressão da vegetação, desvio transformados em pastagem para
que vem eaté que a licença não seja .de córregos e aterro emnascentes fo-

.

gado e, de acordo com informações
concedida, estão suspensos os serviços ram as agressões detectadas pelo téc- divulgadas na imprensa local,

I

de terraplanagem. nico da Fatma. Segundo ele, o valor pertence aWalter Foster, _

Jaragu'á do Sul (SC), 19 de setembro de 2005.

i
, I

I
. MOACIR ANTONIO'BERTOLDI

Prefeito Municipal
Jas �,----�-------------'---�----��---------�

1 Jantar.de confraternização reuniu voluntários

Unificação de deleoacias na,Capital
émais orna ação do Governo.

CESAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL - Depois de
s aumentar o número de

d� atendimentos em 6% com relação
h ao ano passado, os voluntários do ,

tq' A
'

d� çãoWeg participaram na noite

í ne terça-feira com um jantar e1111, b 1
.

i;� ,ai e na Arweg (Associação
'I ,Recreativa . Weg). Na

las

in; oportunidade o .gerente de

� �ecursGs Humanos e presidente
'i ,na comissão organ izadora do'ão

d� ;vento, Afonso Bortolini,
J entregou para representantes das

:� D3 entidades parceiras O símbolo

da
do evento,

. c�mo forma de

do agradecimento. "A. gente sabe que
'I não vamos crescermuito mais, até
j. por causa da estrutura, mas é
�[� ,

Ircrível que as pessoas saiam de
��asa em um domingo chuvoso a

wrocura de serviços e qualidade
re vida", disse Bortolini no'

�discurso de abertura da

iconfraternização,,

PartiCipantes do evento festejaram o' resultado

Este ano, o Ação Comunitária
realizou mais de 53, mil
-atendimentos em diversas áreas.
,

Entre os principais serviços estão:
333 cortes de cabelo, 339 exames
de pulmão, 325 exames de mama,

526 exames de vista, 756 exames

de glicose, 762 exames de
colesterol. Foram feitas também
415 carteiras de Identidade, 300
CPFs, 146 carteiras de trabalho e

363 fotos para documentos.

�ransporte público terá que' ser adaptado
t .

'

,JARAGUÁooSUL-Umareunião Décio Bogo. I

reoLd�Dama a ontem, na Unerj (Centro No próximo dia 5., uma nova

�. l1!versitário), deu início à discussão reunião vai definir um prazo para

pobre a necessidade de adequar o que a empresa Canarinho apre-

��rtecoletivourbanoparaouso sente uma alternativa. De acordo
ecadetrantes (deficientesDsicos que . com Lehmann, responsável pela

; �til�z�m' cadeira de rodas) . instauração de inquérito que visa

i artiCiparam o procurador geral do garantir a acessibilidade ao trans-
'

tlllunicípio, [urandyr Bertoldi, o porte público, é possível que seja

�reSidente da Ajadefi (Associação implantado temporariamente na

� :guaense de Deficientes Físicos), cidade, um sistema semelhante ao
� MaUríCioJunkes,os procuradores do de [oinville, onde umônibus ao estilo

..

'Ti 1nistério Público Estadual do dos "Rapidinho", adaptado com

�o,MarceloDalpomeAdirdé elevador, espec.ialmente para o
'

�J' reu, o titular da 5a Promotoria de transporte de portadores de
1 uSt'

.

I�r �ça, Leonardo Lehmann, e o deficiência, presta o serviço através
eSldente da Viação Canarinho, de agendamentos. O cliente liga

,

para a empresa, com.24 horas de

antecedência, emarca o horário e

local onde precisa ser apanhado. "É
uma vergonha Jaraguá do Sul ainda
não ter um serviço que possibilite o

, acessei aos deficientes. Es�e é um

Os mais de R$ 10 milhões investidos pelo Governo em segurança também beneficiaram
Florianópolis. A capital teve as delegacias do Continente unificadas, racionalizando a ação
policial na área, ántes dividida em três unidades. A 3" e a 9" Delegacias de Polícia foram
'incorporadas à 80, ,em Capoeiras, que teve o prédio todo reformado. Com a unificação'
e com as Centrais dedicadas a investigação, a prioridade das delegacias é o atendimento ao
cidadão. É o Governo l�vaiuto mais segurança aos catarinenses.

assunto que nem era disc�tido no
'

município", admitiu o procurador.
Segundo Lehmann, a lei federal

criadano final de 2000para tratar do
assunto, foi regularizada somente no
ano passado, através de um decreto

que estipulouprazo de 10 anos para
que as empresas de transporte façam
a adaptação da frota. Atualmente, a
Ajadefi tem 106 usuários de cadeira
de rodas associados,

secnnanade�doda
Segurança Pública e
Defesa doCidadão �

.,
..
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Prefeitura não é responsável
por problemas com sinais de 1V

}ARAGUÁ DO SUL- Com vários
/

registros sobre queixas de
moradores de bairros periféricos
corria Barrá e Ribeirão Grande, o
Assessor de' Governo, Carlos
Alberto Dias, alertou ontem que
não cabe à Prefeitura a ma

nutenção de torres retransmissoras
de sinais de emissores de teve.

Segundo Dias, isso já ocorreu

durant� o governo do ex-prefeito
Ivo Konell (PMDB), mas a prática
vem sendo considerada ilegal pelo
TCE( Tribunal do Contas do

/ Estado). "Quando Geraldo
Werninghaus era prefeito, ele
resolveu pagar amanutenção dos

equipamentos dos próprio bolso",
recordou, acrescentando que na

gestão do ex-prefeito IrineuPasold
(PSDB), a Prefeitura firmou con-

trato de parceria com uma empresa
do município."Mas no final do

governo o município deixou de
honrar o contrato, ficando valores

pendentes por conta da prestação
de serviços e reposição de peças dos
equipamentos" .

Dias lembra que se trata de

serviço comercial q.ue visa lucro
e, por isso, não pode ser aI
Prefeitura responsável por

problemas que estão ocorrendo
em algumas regiões distantes há
muitas dias, principalmente com
as chuvas. "Se a Prefeitura bancar
este tipo de serviço, vamos ter

problemas com o TCE", alerta.
Disse também que as operadoras
têm pouco interesse porque são

regiões de pouca audiência pelo
baixo índice populacional.'

Dia d'�Secretária:Gente é pra brilhar

( '}1 maior revolução de nosso tempo é a descoberta de que, ao
mudar as atitudes internas de suas mentes, os seres humanos

podem mudar os aspectos internos de suas vidas."

(Willian James). r

Dia 30 de setembro de 2005 (sexta-feira), às 7h30min, no Salão de
Eventos Rodolfo F. Hufenüssler do Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul - CEJAS, o tema Gente é pra brilhar será apresentado por
Ana Lúcia de Mattos Santa Isabel, numa atividade comemorativa
ao Dia da Secretária. Não perca a oportunidade' de lembrar. de

quem nunca esquece de você! Convite a R$ 30,00. Mais informações
e reservas com Taciana, na.Capacitação Empresarial ACIJS, fone (47)
275 7059 ou e-mail capacitacao2@acijs.com.br.

,
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CDL pretendemudar a culturall
I

de atendimento no comércio
CELSO MACHADO

� Curso pioneiro
no Brasil vai habilitar

profissionais com

nova metodologia'

}ARAGUÁDO SUL- Com duração
de 600 horas, das quais 60 na forma
de estágio, Jaraguá do Sul será a

primeira cidade do Brasil a implantar
curso do Projeto Escola de Fábrica,
através do Instituto Treinar do
Ministério daEducação.Aproposta é
a de mudar radicalmente a cultura
de atendimento na rede comercial,
como reflexo de pesquisas
desenvolvidas pela Unerj (Centro
Universitário) e por alunos daquela
instituição de ensino superior, que
apontaram preocupante grau de

insatisfação dOs consumidores. São 40
vagasdistribuídasnos turnosmahrtirio
e vespertino. Ontem pela manhã
houve umapré-seleção de candidatos
ao curso, que tem início previstopara
outubro.

O presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas, Waldemar

Schroeder, disse que a iniciativa é

"uma resposta" aos resultados das duas

pesquisas, que chegaram a índices de
até 50% de insatisfação dos
consumidores consultados. "Já não
basta mais assimilar técnicas de
vendas, é preciso, também, umanova

. cultura de atendimento", observa o
dirigente lojista, acrescentando que'
o tempo mostra a necessidade de
nova metodologia. "Por isso é que
estamos buscando os jovens", disse.
Mas os candidatos que forem
selecionados e que receberão bolsa
de estudonovaiar deR$ 150,OO/mês,

. terão de atender algumas exigências.
.Obrígatçríamente, ser estudante

matriculado em escolas públicas, com
idadesmfnima de 16 anos emáxima

,

de 24 anos e não estar trabalhando.
, Alémdisso, a renda per capita da

família não pode ultrapassar a R$
450,00. Os candidatos selecionados
terão bolsa de estudo no valor de R$'
150,00, inclusive durante o período
de estágio, que não será remunerado.
Mas todos serão beneficiados com

vale-transporte e seguro de vida
individual.Uma das parceiras que a

CDL necessita já �stá definida, é �
Senac (Serviço Nacional do

Comércio), que cederá salaequipada
com 20 computadores. Agora,
segundoSchroedei; aCDL corre atrás

'

de patrocinadores para uniforme

Débora dos Santos (esq.) está feliz com a oportunidade

(camiseta) dos alunos e seguro de
vida. Nos próximos dias, um dos
estudantes selecionados da escola
Abdon Batista, vai à-Brasília receber
das mãos do presidente Luiz Inácio
Lula daSilva o cartãomagnético que
todos vão usar para retirar os valores

correspondentes as bolsas de estudo
financiadas pelo governo federal no
total deR$ 36mil,

Em busca de emprego
A jovemLeilaPatríciaWenfurteI;

17 anos, que. trabalhoupor dois anos

I!/, 'I!Í
numa facção, considera ° curso um�,:,
"oportunidadeparaconseguirum!ml)' lev
emprego". Marciana Fenerich, 18,a
anos, nunca trabalhou no comércio,;,. di
mas temvontade de entrarno ramo'il!'
'Acho que, levo jeito pra isso, pois sou
muito comunicativa", acredita, Outra;!!
candidata ao processo de seleção doi
curso,DébOradosSantos, 18ahbs,�[j1 te

.que sempre gostou de lidar com Q:,I rrf

público.Emsuaopinião, tl9balharCOrrk!�
vendas é uma "oportunidade boa P3l1l.� �cc
conhecer e aprender com GutraS)', ele
pessoas", (ColaborouElisBini) ,'o ;[',Iu·in a

CORREIO TV

Padrão
o bloco que deu malor.audiénda do "SBT Brasil�que estreou em

novo horário segunda-feira, foi nos 15 minutos de confronto com o

.

"Jornal Nacional': Deu 11 pontos no Ibope. A média do telejornal de
Ana Paula Padrão foi de nove contra oito da Record.

Tapete
Claudete Troiano chorou ontem em coletiva de imprensa na Band.
Ela voltou àquela velha história, muito comentada na época, de que
teria tirado o emprego de Cátia Fonseca na Record. Disse que não ..

, fez isso.

I Reclamação
,

Hebe Camargo não disfarçou o descontentamento com o fato de
: SilvioSantos ter acabado com o "Fora do Ar�que ela fazia às quartas
: com Kajuru, Galisteú e Cacá. Ela falou isso ao vivo, segunda-feira. Outra
coisa que a irritou foi o fato de não ter sido,avisada de nada no dia em

que Silvio tomou a decisão. Só depois foi comunicada oficialmente. Ela
reclamou também do horário em que seu proqrama está entrando

'

(22r40)."É uma falta derespeito com a platéía'dísse.

, Substituta
.,A sexta edição do Só Para Baixinhos, vídeos de
Xuxa para o público infantil, chega às lojas
trazendo Sasha, filha da apresentadora, como a

estrela e herdeira da mãe. Segundo informações
da Assessoria de Imprensa da apresentadora, a
menina de 7 anos aparece vestida como Xuxa e

canta lIariê. Xuxa Festa traz "clássicos" de Xuxa,
comei Lua de Cristal é Vamos Brincar de índio. A
Rainha dos Baixinhos quer que seus ex-fãs agora
apresentem seu trabalho aos filhos: Apesar de r

Sasha já treinar para ocupar o lugar da mãe, Xuxa,
aos 42 anos, nega a aposentadoria e continua

crescendo no Ibope.
'

Coisa de tiete
, I'

De Marieta Severo ao se aproximar de Marília
Pêra no workshop de "JK":"Sempre admirei
muito seu trabalho e hoje vi você ali, com os '

olhinhos pregados no que eu dizia':

PATRocíNIO
\

Illi

II nca
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br""'m'..,/ I/,)

Sogro
Em entrevista ao jornal britânico Daily
M irror,Ted Beckharn, pai do jogador do
Real Madrid Dávid Beckham (foto),
confessou que quando o filho começou a

sair com a ex-Spice Girl, Victoria Adams,
hoje suaesposa, não ficou muito
entusiasmado com a, idéia.
Foi um representante da cantora que
.apresentou os dois depois de um jogo
entre Manchester United é Chelsea/Ela
era mais conhecida que ele na época. Me
perguntei o que uma cantora pop como

,

ela queria com meu filho. Não me

preocupava Victoria em si, e sim a vida

que ela levava; de sair à noite, de dormir
de manhã, uma vida desregrada',

• completamente diferente da vida de
David" disse Ted Beckham também'
confessou que, desde que David se casou

com a ex-cantora, distanciou-se da família.

.Zoorn Creative

5a Semana da
Comunica ão

Sic

Não entre em crise, crie.
,
informe-se: www.acljs.com.brrsemana

APOIO,

'CâmaraMunicipal de
, Jaraguá do Sul CORREIO DO POVO

REALI'ZAÇÃO
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IPUoto busca a recuperação no
Brasileir() de Bicicross na PB

,
'

ONTHElj., IIMAR!.2PI!,!:_VA!!.,TT:_::O _

Guilherme ficou, '

I ídias em recuperação
ois de sofrer

atropelamento

jARAGUÁ00m-Há três anos, o
ri' em Guilherme Getelina,

óvadopor um amigo, começou
ócarbicicross. Seismeses depois,
aprimeira competição, quando
R$1O para o pai, Aldino, para

D
"

• Em 2003, o primeiro título
eira: o Estadual na categoria

;1l anos.No ano passado, venceu
'três competições que participou:

sul-brasileiroebrasileiro.Hoje
iiaja para João Pessoa (PB) onde

a recuperação na competição
donal: agora na categoria boys 13

ronde ocupa o quinto lugar.
Depois de ficar 45 dias se

u!,!rando do atropelamento que
uem junho,Guilherme (Behling
tomóveis!RealVidrosiBikeTrilha)

� q',1 e atrás do tempo perdido para
5I1\�1 uistar obicampeonatobrasileiro.
íJ!<IJ!, �competição é muito equilibrada e

r'jl cleconquistar o título desta etapa,
'> adecisãoparaJaraguádoSulem

;iI[ ovembro", disse o pai Aldino.
ur uilherme busca também o

ii 'éampeonato estadual, mas, a
• brl?) ernplodacompetiçãonacional, asua

Guilherme Getelina viaja hoje para João Pessoa atrás do bicampeonato brasileiro de bicicross

categoria é uma dasmais equilibradas, '

"Tudo só será definido mesmo na
última e decisiva etapa de cada

campeonato", comentouAldino.
O piloto está consciente' das

dificuldades que vai enfrentai. "Eu

achaque tempilotosque tecnicamente
sãomais fortes que eu.Mas jáme.sinto
recuperadodo acidente e espero fazer

'

uma boa'prova", disse. Guilherme
treinana pista doParqueMalwee três

vezes por semana, além de fazer
academia todos os dias paramanter o
condicionamento físico. Ele embarca
hoje com a famíliaparaJoão Pessoa.

Equipe jaraguaense
A Equipe Duas Rodas de

Bicicross de Jaraguá do Sul também
viaja hoje para disputar a etapa do .

Campeonato Brasileiro. Quatro
pilotos representam a equipe: Luiz

Madeira, que ocupa a segunda
colocação na boys 11 anos; Joyce
Moretti, vice-líder na elite woman;
Fabio Prieber, primeiro na expert 19/
24 anos e Guilherme Bourscheidt
(Safári/DennanPisos), líder na boys
12 anos. Além do apoio do
patrocinador, a equipe teve o apoio
daCâmara de Vereadores, da FME,
da Secretaria Regional e da
Fesporte.

. .

.

�eleção Brasileira goleia o Uruguai por 5xl em Brusque/ '

BRUSQUE!JARAGUÁ 00 SUL - o ,

I J &;IrugoleouoUruguaiem suaestréia
I �GrandPrix de Futsal daAmérica,
J, ,está sendo disputado na Arena
: Multiuso de Brusque (SC). Com a

';1 lilóriade5x1, aseleção verde-amarela
I," lIIumiu a liderança do grupoA e .se
,I) cll&micou para a semifinal da com-
1� �tiçãoqueocorrenasexta-feira.Jáos
I' IlIUguaios ficarão na dependência de
i' Illilavitóriabrasileiracom saldo igualo
," �rior a cinco gols de diferença, já
"1 queUruguai eVenezuela empataram
n narodada inaugural em O a'O,

O grande destaque do jogo foi o ,

. q �'ôBetão, que anotou três dos tentos
: ltameiros, "Estoumuito felizporminha
j a�ação, já que esta é a primeira' vez
í que SOu convocado pelo PC para
pj mt--a I -

, ,"'5'dI se eçao, esperomanter este
r' rovel" n�_.
: J:.L.

r dlUlUOU O jogador.Além dele,
[r rqeDimasmarcaramparaoBrasil
J e Rodriguez descontou' para os
I, <ilve�,.; O'

,
"'<lUOS. Brasil volta a jogar hoje,aslOh '

I, contra aVenezuela.

Malwee
s.
AMalwee goleou a equipe de

�nço do Oeste na noite

'Falcão (com a bola) fez um dos gols da vitória e dedicou a'o segundo filho

de ontem por ôxl em seu retorno
aos jogos da Divisão Especial do
Campeonato Estadual de Futsal.No
próximo sábado a Malwee recebe
Chapecó. O jovem time do São

'Lourenço abriu o placar aos 5'10"
,

com Tiago. Aos 17' Fio empatou
numa jogada trabalhada por quase
todo o time. A virada veio no

segundo tempo através de.Ariel a?s

5'55". Márcio fez3x1 aos 10'. Aos
13' Ariel fez um belo gol após
receber um passe deMárcio. JúniCJ
aos 14'10" e Augusto aos 17'

completaram omarcador.

Consclêncla para todos. 18 a 24/09/2005 Jaraguá do Sul

LINHA DE FUNDOI------..,,'--

Juventus na Série Al
Agora está confirmada. Se .antes o tricolor tinha que fazer as
contas para chegar na Série A 1 do Campeonato Catarinense,
agora não precisa mais. O Lages, adversário direto na briga
pela vaga, foi julgado pelo Tribunal de Justiça' Desportiva e

perdeu 12 pontos por escalar irregularmente nós jogos do
returno contra São Bento e Guarani. Com a resolução, o time
do Planalto Serrano caiu para 13 pontos na classificação geral
e não tem mais como alcançar o Juventus, que tem 23. Agora
esperamos que a diretoria consiga apoio da iniciativa privada
e também da prefeitura para montar um time competitivo
para o ano que vem.

Novidade.
Na inchada lista da

.

convocação (26 nomes)
divulgada ontem pelo ,

técnico Parreira, uma
novidade: o meia Alex, do
Fernebahçe, da Turquia. A
convocação é para os jogos
contra a Bolívia, no próximo
dia 9 em La Paz, e contra a

Venezuela, no dia 12 em

Belém. A intenção de

. aumentar o número de

jogadores é minimizar os
efeitos da altitude em La Paz

(Bolívia), que está a 3,7 mil
metros acima do nível do
mar.

Azarão
Em entrevista ontem, o

piloto Rubens Barrichello
.

acredita que, por correr em .

casa sem pressão, pode ser

um azarão par.a o GPde

Interlagos. No ano passado, a
Ferrari chegou ao Brasil
como favorita, condição bem
diferente deste ano. Depois
do Brasil, mais duas etapas
serão disputadas: dia 9/10 no

Japão e dia 16/10 na China.

JULIMAR PIVATTO

J ... '!

.... i.

Triatlon
Já estão encerradas as

inscrições para o 3° Triatlon
da Academia Impulso/
Zanotti. A prova, que
acontece a partir da 8h30 do
dia 2 de outubro, vai reunir
84 atletas distribuídos em

duas provas. As provas de

natação terão como local a

piscina da academia, com
percurso de 900 metros, o
ciclismo e a corrida
acontecerão nas ruas

próximas, sendo o percurso
de 10.200 metros para o

ciclismo e 3.400 metros para
a corrida.

-

Cotado
Quem 'quase deixou o Brasil

, para dirigir a Seleção da
Coréia do Sul foi o técnico
do Palmeiras- Emerson l.eão.
Há cerca de um mês, ele
recebeu a proposta para
comandar os sul-coreanos
do Mundial daAlemanha.
Como o pedido salarial foi
muito alto, eles acertaram
como holandês Dick
Advocaat .

julirnartêterra.com.br

****** *
*****

3as séries do Marista realizam

viagem de estudos

i
"/

I

i
I

No início de setembro alunos e professores da 3a série do Colégio
Marista São Luís realizaram uma viagem de estudos pela Rota da

Colonização de Jaraguá do Sul e rotas das cachoeiras em Corupá.
Além de proporcionar momentos de integração a viagem teve
como objetivo principal observar in /ococonteúdos estudados em
'sala.
A viagém foi marcada pormomentosbastante significativos, entre
eles a visitação à Rota das Cachoeiras de Corupá, onde os alunos
puderam admirar a beleza natural deste local e senslbilízar-se
pará a conscientização da importância da preservação da natureza,
Ao' retornarem para suas atividades no colégio os alunos puderam
citar oralmente e através do registro suas melhores impressões
sobre a viagem e também alguns fatos curiosos narrados pelo

,

guia turístico Sr.lrineu Junkes. A aluna Larissa de Oliveira Pauli
conta admirada a origem do nome Rio da Luz:"Quando os primeiros

, habitantes chegaram aqui eles abriram as

janelas numa noite de primavera e
,

avistaram um rio em que os vaga-lumes
ficavam rodeando por cima da água e ficava
tão iluminado que eles chamaram esse rio
de Rio da l.uz":
A viagem foi muito enriquecedora, pois,
quandoos alunos podem verificar no

, concreto os conhecimentos adquiridos em
sala a aprendizaqernse torna muito mais

significativa. MARISTA

se

Realização:

Organização:

�
epi!!,�me

371 61"

Patroei nio:

•
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Amarildo Melo da Silva eWilson Gomes, proprietários da Choperia Bierbude no coquetel desta terça-feira,
segurando a placa que confere ao estabelecimento o Prêmio Kaiser de Melhor Choperia do Sul do País.

Léo Gadotti e Flávio "Pépe" Narloch
. <'

As gatin�as Fernanda Müller e Laís Alessandra Marcos

.....

Ghanel na Ellen Is
,i:. '.'A �'xtremamente seletiva marca de fragrâncias Chanel estará dentro €te, S!J�r.oximadamehte duas
semanas já disponível ao consumidor jaraguaense. O Chanel nOS, um dos p�fRmef ri1�is famosos 'e
vendidos no mundo breve estará à disposição na Eílens Cosmética e Perfumariâ,jÚnto'·à outros ítens da
rnarcé.como Allure e ÉgoIst.Será exclusividade da loja na cidade.

'

; 1,'�,Edi ão .

'.
. .

. .:. ':� :", .'
,. ... ' ç.

.' . .' -v .'...., '.

" Inidê'!�se hoje evai até dia 26 de setembro o 110 Jaraguá em Dança, no GinásiQ.de·E?P9rtes Arthur
Müll:er�,O evento terá início todas as noites às 19h30min,com exceção do dia 26 que. seráàs T9h;'lngressos à
ve�dana Biblioteca Pública,Museu Histórico Emíio da Silvá, l.oja.Tô-a-Tôa e Posto Minie,'Q9 K�hlbàch;áos
v\:J,lb'res de RS 4,OO(arquibancada lateral) e R$ 5,00( arquibancada de quadra e cadelrasf.: '. ,(',

.

:
:�' . .-,. 'i" {, �;.:; �..;'

'

Extreme Prernlum .

.

Como já profetizado anteriormente pela coluna, a Reinoldo.Rau
ainda vai tornar-se referência emmoda na cidade.A próxima novidade
no endereço jaraguaense será a Extreme Premium, investimento do
empresário Adriano Mannes (leia-se Madri e Extreme) que aposta em

mais uma loja na cidade. Às obras podem ser conferidas no prédio da
antiga Ponto Frio.ficando vizinha à loja Colcci:

..

A Extreme Prernlurn virá com visual inovador, tendo-corno

prirtdpel diferencial a' venda exclusiva em Jaraguá do Sul das
consagradas marcas italianas. Energie e Miss Sixty, além das já
çonhecidas M Oficcer, Eckoe Cia Maritima. Dentro deste quadro, a
Êxtreme será urna das maiores multi-marcas da cidade, oférecendo
ainda no ponto da João Planinscheck as marcas Puma; Zappinq e.

Çavalera.entreoutras.
.

e
CROMOART
. COMUNICAç-;:-;-

Talentos com a bolinha
Entrando na onda do futsal, essa grande força [araquaense.a Studio FM promoveu a Copa Studio Fil!

Novos Ialentosde Futsal.A competição que já têm rolado algum tempo terá sua etapa final com doisjbgO �
neste domingo, dia 2S;à partir das lSh noGinásio da Escola Albano Kanzler.no Bairro Nova Brasília

S

As disputas serão: FME Corupá x Colégio Divina Providência (30 e 4° lugares) e Colégio Evangélico
Jaraguá x Escola Albano Kanzler/Soletex (final). Eis aí ti oportunidade de ver deperto os novos falentosde
nossas quadras.A entrada será franca:

I
•

Casa nova na cidade
A grande novidade deste final-de-ano para a moçada jaraguaense será a abertura de uma nova casa

noturna na cidade, Logo no comecinho do Molha, antes de iniciar-se a subida, podemser conferidas as
obras de reforma da estrutura que abrigará a Moinho Disco.

.

Com abertura prevista para o final de outubro.a casa atenderá semanalmente todas sextas-feiras,colli
DJ residente que tocará house musk. Ocasionalmente haverão convidados especiais fazendo baladas
diferenciadas. Os proprietários (que preferem o anonimato no momento) disseram que serão primadas a
estrutura e principalmente a qualidade nos serviços oferecidos. A casa suportará público de até 1.200
pessoas.terá dois bares,estacionamento particular.amplos banheiros emesanino VIP para 250 pessoas.

.

Conferimos o local e o projeto arquitetônico, que numa única palavra r�sumem-se: excelente!
Aquardemos agora a inauguração.

'

Balada forte para a sexta
Um bom motivo para sair de casa nesta sexta será conferir a

apresentação da pérola da agência paulista SmartBiz,o DJ e produtor
Mau Mau; que apresentará ao público presente no Plano-s Bar da
SCAR seu tão famoso set, um mix de house e. techno composto com

batidas e swing brasileiros.
Fera que já representou o país em

I vários festivais e eventos
internacionais,Mau Mau dividirá o palco com os DJs Marquinho HP e

Nando Olivelra. Ingressos antecipados para a disputada balada
podem ser adquiridos ao valor de B$1'S,OQ 11?, loJã'E�treme (contato
3717995), ,

. " "v'

Skyline '

Seguindo a sene de eventos alternativos

promovidos nas dependências da SCAR
acontecerá próxima sexta, dia 3.0, a balada Skyline,
no último pavimento do edifício, o espaço
conhecido como panorâmico.

Organizada pelos amigos Léo Gadotti.Charles
Lux e Neni Junkes, a festa virá embalada a house
music e techno, sob a responsa dos DJs Britto
(residente Warung), Luís Henrique (o Rambo, de
Blumenau),Maicon (residente do Rancho Maria 's) e
Antony,

"

Ingressos antecipados estarão dtsponfveis a

partir da próxima terça-feira na Licoreria FuI! Drink,
ao valor de RS1 0,00. Garanta sua presença, o agito
vai s�r grande.

"

..
,

Nova direção
Apesar de todo o declarado, apenas hoje sêrá

batido omartelo na negociação da casa Notre e 115' <>

Lounge Bar. O ainda proprietário 'de ambos
estabelecimentos.César Silva.disse não haver nada
ainda definido,e que a situação está por tornar seus
rumos.

Caso feche-se o contrato, .a Notre e a 115

Lounge passarão às mãos de ernpre s ário
curitibano, que vêm para Jaraguá do Sul ampliar
sua rede de negócios no' segménto de

. entretenimento.

, ,
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Dose de blues
c Agendada para próxima quarta, dia 28, m_ais .

uma edição da noite de blues da Cb.9pe'ria·. "

Bierbude. Com repertório um pouco mais
,.'

Qi .. :"
"ilpresenta-se desta vez a notória dupla Fab eJ.:uís.:
ctomeçando às 22h, tocarão blues e rythmn blues, ,',
fazendo também uma passagem pelo terrltório do"
clássico rockn rol] americano:' 9 ",." "

Uma noite imperdível. Para os bons boêmios
da cidade fica a recomendação.
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