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ENTREVISTA EXCLUSIVA

Maurício Junkes fala sobre

situação dos deficientes físicos
'. PAGINA4
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• Sábado de �ol e
nebulosidade variada

e pancadas isoladas,

de chuva

AMANHÃ: • Domingo
'

nublado com alguns
períodos de melhoria e

chuva a qualquer
hora do dia

Vice adia decisão sobre troca de partido
,

I '

A vice-prefeita Rosemeire Vasel recuou e decidiu aguardar até o prazo final de 3 de outubro, para anunciar se fica no. PTB ou se migra para o. PL,.PDT, ou PPS. • PAGINA 3 '

mundo, com um consumo médio anual de 2,84 litros por
habitante. A indústria de sorvete deve' encerrar o ano

com um faturamento de aproximadamente 840 milhões
de dólares. • PAGINA6

GUARAMIRIM

Junkes acusa Canarinho de

não cumprir lei do passe livre

O vereador Evaldo João Junkes afirma que o passe livre

para idosos acima de 60 anos não está sendo praticado. Ele
espera agora uma solução do Deter. • PAGINA 3

ENCONTRO

Jogadores do Juventus recebem
com carinho fã muito especial

RAPHAEL GÜNJHER

Apesar de nunca ter ido ao estádio, Rodrigo Rove

acompanha todas as partidas do Juventus pelo rádio.
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IlOnt0n�l,;:;eJeofoi recebldc pelos jogap.c;Jres.'�ig�·�;hou
uma camisado clube.
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OUTRO OLHAR

Desarmamento pode provocl:lr

desemprego .no comércio .Iocal

Os proprietários de lojas de arma estão temerosos com o ,

resultado do referendo de 23 de outubro que vai decidir o
futuro da comercialização no país. A decisão também

pode interferir na prática do tiro ao alvo. '. PAGINA 5

Às crianças for�mbeneficiadas com a iniciativa da Duas
Rodas no Dia Nacional do Sorvete. Mais de 25 mil
delícias for�m distribuídas gratuitamente na cidade. O
Brasil é o 12ºmaior produtor e consumidor de sorvetes no

PROJETO

Implantação do Transjaraguá no
Centro vai demorar mais tempo
o projeto, cujo benefício principal será passagem única
interligando bairros através de terminais alimentadores,
deve ficarpronto em ummês. • PÁGINA 5

Você .escolhe, nós transportamos.
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Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Tel.: (47) 371 ,03�3

www.studiofm.com.br

DINHEIRO PÚBLICO

. Roberto Jefferson deve receber

aposentadoria de R$ 9 mil

o ex-deputado, que perdeu os direitos políticos por oito anos,

solicitou aposentadoria. A área de previdência da Câmara
deve responder ao pedido na semana que vem. • PAGINA 5
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OPINIAO

Lel ainda é ignorada
I

i
: o constrangimento a que

são submetidos os portadores
dJ deficiências, sejam físicas

I

ou. visuais para se locomo-
verem ao trabalho à escola

/o� até. mesmo um simples
passeio é notório em cidades

d� qualquer porte. Não.
apenas no que se refere ao

lastimável estado das

c�'hçadas na maioria das
cidades mas, e principal
mente, ao transporte co

letivo urbano .. Neste quadro,
'

Jaraguá do Sul não se cons

tituiu em exceção. Feliz-
mente, porém não com a

velocidade desejada, em

alguns pontos centrais as

c�lçadas começam a ser
I íd .

C?llstrUl as com guias em

rr�evo, indicando de ma-.

neira própria a existência de
.

u� obstáculo. Mas uma lei

fi�eral.datada de dezembr.oI, ��: 2000, com prazo eS�l-
I .

.

pulado para julho de 2001 e

regulamentada em 2004,
obrigando as empresas. do
ramo a adaptarem os veículos
para atender portadores de

qualquer deficiência, ainda é

olimpicamente ignorada.
E justamente por em

presas que gozam do bene
plácito de não poucos admi-

FRASES

No caso local, o próprio
chefe do setor de fiscalização
de transportes da Prefeitura
não teve qualquer pudor em
afirmar ao Correio do Povo,
em julho deste ano, que
desconhecia a lei federal.
Mas, agora com o

envolvimento direto do
Ministério Público Estadual

do Trabalho e da 5ª
Promotoria de Justiça, onde
corre inquérito para garantir
a acessibiÚdade des ta
camada da sociedade ao

transporte público, há uma

esperança de resgate da
dignidade e da cidadania dos
deficientes.

Entretanto, salvo melhor
juízo, a proposta de se prestar

. OPINIÃO

FIM DE SEMANA, 24/.25 de setembro de 2005 [Z[WI,maa�,'mlg'W'1II

o serviço através de sistema
semelhante ao existente em

Joinville, onde ônibus
especiais atendem passa
geiros que solicitem trans

porte com 24 horas de

antecedência, é bastante
duvidosa na prática. Ass
emelha-se ao que ocorre em
bancos que marcam horário
para atendimento da
clientela comum, não

funciona. Só em [araguá são

106 portadores de defi
ciências físicas que utilizam
cadeiras de rodas; E,
evidentemente, fora de casa

não têm o mesmo destino e

nem se deslocam nos mes

mos horários. Utopia, para
não se dizer outra coísa, O
que. se espera, mesmo, é que
as adaptações sejam feitas em
ônibus normais, que' façam
horários normais, cobrando
preços normais.

.,;. A proposta de se prestar transporte (O letivo
aos portadores de deficiência com marcação
de horários antecipados pode não funcionar

nistradores da coisa pública
e que, apenas apondo a

assinatura em documento
com meia dúzia de linhas,
prorrogam por décadas os

contratos existentes sem

qualquer exigência mais

contundente, embora caiba
ao poder público -municipal
.a responsabilidade pela
fiscalização destes serviços.

()j' . '-

tgCom esta distribuição não há como combater a corrupção. O governo é infiscallzável"

• Do governador Luiz Henrique, no Congresso dos Rádios em Chapecó, voltando a defender a descentralização em todo o País e
U(criticando a concentração exagerada da receita na União, que detém 65% da arrecadação, contra apenas 13% aos Municípios e 22%
[, para os Estados. '

J � I.

I Fatos & Pessoas IFernando Bond ,

( ),
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,;' País não quermais

';'j engôdo domarketing

Chapecó - A posição tomada pelas
empresas filiadas à Àcaert (Associação
Catarinense de Emissoras de Rádio e

Televisão), no 120 Congresso Catarinense
de Rádto e TV no Oeste do Estado,
pedindo parâmetros para os custos da

produção da propaganda eleitoral vem
de encontro com os desejos da própria
população brasileira - especialmente
dos formadores de opinião. Pela segunda
vez em menos de 15 anos, a infante
Democracia brasileira foi lubridiada
pelos encantos rnarquetolóqicose está
vivendo de novo a ressaca da sedução
fácil e mentirosa: primeiro foi o"Caçador
de Marajás" Fernando Collor. e agora
justamente seu adversário de 89, Luiz
Inácio Lula da Silva, embalado para
presente pelo mágico Duda Mendonça.
� propaganda eleitoral tem de ter

limites de custo e não só isso: tem que
ter menos tempo e ser ao vivo. Ou seja, o
político tem que mostrar a cara,

improvisar, gaguejar, enfim, ser ele
mesmo, e não uma sucessão de imagens
cinematográficas em câmera lenta com

uma trilha sonora emocionante.

Escola de Fábri,ca -

O MEC promoveu ontem, em Florianópolis, a
quarta aula inaugural do Programa Escola de

Fábrica.Tem, objetivo de capacitar jovens de
baixa renda para ingressar no mercado de
trabalho, por meio de cursos de iniciação.
profissional no próprio ambiente das empresas.
Em SC serão abertos 42 cursos para 840 alunos
em 26 municípios. Serão cursos de informática,
eletroeletrônica, construção civil, vendas,
marcenaria de portas, serviços de
telecomunicação, movelaria, metalurgia,
qualidade no atendimento ao cliente,
tecnologia da madeira, serviços de costura,
industrialização de esquadrias em madeira e

industrialização e comercialização de produtos
de agricultura familiar.

VidaAmabile
Nesta segunda-feira (26), a coordenadora da

.

Aadav (Associação Assistencial dos
Deficientes Físicos e Visuais de Jaraguá do
Sul), Luiza Helena Rosa, recebe homenagem
na Assembléia Legislativa: A entidade será

agraciada com a Medalha de Mérito Vida
Amabile, em sessão solene que começa 'às

.

sete da noite. A medalha, proposta pelo
deputado Dionei, é um reconhecimento do

parlamento catarínense a pessoas físicas ou

jurídicas que se destacam no trabalho social.

Juventusnal 05
No Jornal da 105 FM deste sábado (24) dois
convidados: o técnico do Juventus, Itamar
Schüller, e. o diretor de Marketing Lio Tironi
falam sobre o Catarinense da série A2,
avaliação da temporadae o planejamento
para 2006. O Jornal da 105 começa às sete e

meia da manhã, com apresentação de
Jailson Angeli.

, Recado
É bom lembrar: quem for ligar para os

telefones fixos da central 48 a partir de hoje
tem ,que acrescentar o "3" na frente. Por

éxemplo: você vai ligar para alguém em

Florianópolis cuio número é 222-0000. Tem

que discar o número da operadora, o prefixo
48, o "3" e depois o 222-0000.

Reflexão
Para brindar o primeiro fim de semana da

Primavera, o pensamento de Sócrates e

Platão:
"O amor está por toda parte na Natureza, que
nos convida a exercitar nossa inteligência; é
encontrado até no movimento,dos astros. É o

amor que orna a Natureza de seus ricos

tapetes; ele se enfeita e fixa sua morada lá
onde encontra flores e perfumes. É ainda o

amor que dá paz aos homens, a calma ao mar,
o silêncio aos ventos e o sono à dor': '

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

Cadê a Delegacia?
A Delegacia da Mulher em Jaraguá do Sul foi
cobrada mais uma vez pelo deputado Oionei
Walter da Silva. Lembrou qe no governo,de
Paulo Affonso Vieira chegou a acontecer

. cerimônia de criação da delegacia, às vésperas
de uma campanha eleitoral, mas restaram
apenas fotografias e as notícias de jornal.
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Dobrando a língua
Como volta e meia meus

adversários resolvem questionar
as secretarias e os conselhos de

I
.

desenvolvimento regional,
maldizendo a descentralização e
tudo o 'que ela já trouxe de
benefício para 'centenas de

municípios historicamente
esquecidos e relegados, pouco a pouco fui acumulando
exemplos históricos de erros brutais de avaliação e

falta de visão de futuro. Aqui vão alguns deles:

'Penso quehá talveznomundo ummercadopara
5 computadores:'
ThomasWatson, presidente da IBM,em 1943·
"Não há nenhuma razãopara que alguém queira
terum computedorem casa:'
Ken Olson, presidente e fundador da Digital

.

Equipment Corp., em 1977

"E_ste 'telefone' tem inconvenientes demais para
ser seriamente considerado um meio de
comunicação. Estageringonça não tem nenhum
valorpara nós:',
Memorando interno da Western Union, em
1876
'� caixa demúsica sem fio não tem nenhum valor
comercial imaginável. Quem pagaria para ouvir !

uma mensagem en viada a ninguém em

perticuler?"
Sócios de David Sarnoff em resposta a sua

consulta urgente sobre investimentos em rádio,
nosanos20
"O conceitoé interessante e bem estruturedo, mas I

paramerecer uma notamelhordo que 5, a idéia
deveria ser viável:'

'

Professor da Universidade deVale em resposta
a uma tese propondo um serviço confiável de
malote. A tese era de Fred Smith, que viria a ser

o fundador da Federal Expr�ss ,

. "Quem se interessaria em ouviros atores falar?:' /

I

H.M.Warner, da Warner Brothers, no.auqe do
cinema mudo, em 1927

.

"Máquinas mais pesadas. do que o ar são

impossíveis:'
Lord Kelvin, presidente da Royal Society, em
1895, sobre a possibiJjdade do avião
'�viões são brinquedos interessantes mas sem

nenhum valormilitar:'
Mal. Ferdinand Foch, professor de estratégia da
Escola Superior deGuerra de Paris
'� teoria dos germes de Louis Pasteur é uma

ficção ridícula:'
Pierre Pachet, professor de Fisiologia em

Toulouse,em 1872
"O cavalo estáaquipara ficar,porém o automóvel
é apenas uma novidsde. uma moda pssssçeirs'
Presidehte do Michigan Savings Bank ao

advogado de Henry Ford,aé:onselhando-o a não

investir na Ford MotorCompany

Há centenas de outros graves erros de avaliação
na história da humanidade, que não caberiam neste

pequeno espaço, mas esses poucos exemplos acima
ilustram bem como o novo é difícil de ser aceito por
aqueles que não conseguem ir além da administração
do presente, sem ousar inventar o futuro.

,

Sigo a cartilha magistralmente sintetizada pelo
escritor uruguaioEduardo Galeano: "Somos o que
fazemos, rna.S somos, principalmente, o que fazemos para
mudar o que somos".

o governador Luiz Henriqueda Silveira escreve aos sábados
nesta coluna

.
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� Mais uma
prefeitos se organizam para mais uma

aa tal "Marcha à Brasília'; que, coin�iden
temente, �ostumam acontecer ás

vésperas de ano eleitoral. De resultados

�rátiCOS, desde os tempos de Fernando

Henrique Cardoso (PSDB), quando a

moda começou, não se tem notícias de

um centavo sequer. A única exceção fica'

�orconta de iniciativa doGrupo RBS, que
nO governo de FHC lotou um avião

levando políticos e empresários ao

Planalto para exigir a duplicação da BR�
101, mesmo assim, obra inacabada no

lo ' trecho Norte e empacada nb trecho Sul.

e

... Cargos
o vereador Eugênio Garcia (PSDB) faz
observação sobre nota da coluna a

respeito da reforma adrnlnlstrajlva a

ser implantada a partir de outubro de
forma gradativa. São 258/cargos
comissionados e outros 186 grati
ficados, totalizando 444 cargos de

confiança, diz, com, base no docu
mento enviado à Câmara, pelo.
Executivo. Acredita o vereador, ao
contrário do que afirma o prefeito
Moacls Bertoldi (PL), que em relação
ao governo do tucano Irineu Pasold, a
reforma cria cerca de 30 novas funções.

, � Nomeações
O inspetor-chefe do-Crea, Osmar'
Günther, também funcionário de
carreira da Prefeitura de Jaraguá do

Sul, sobre nota publicada quinta-feira
pela coluna, diz que jamais emitiu

opinião a respeito de nomeações
políticas para cargos no secretariado

municipal, muito menos "nos
bastidores'Ao contrário do que sugere
em texto sobre o assunto, em nenhum
momento (na nota) atribuiu-se a ele o

, que foi escrito. A conversa pode ainda
não ter chegado ao âmbito do Crea,
mas existe, e, diga-se, nos "bastidores':

� Os "espertos"
Por mais que a polícla e a imprensa
alertem, cresce o número de pessoas
que caem no golpe do bilhete

premiado em Jaraguá do Sul, não raro

em portas de bancos ou nas

proximidades. Por quê? Porque o olho
'cresce diante da possibi'lidade de

ganhar dinheiro nas costas de Um

suposto trouxa, ou desinformado. Ou

seja, golpistas dos dois lados, que
d.vem merecer, na polícia, o mesmo

tratamento dado a malandragem e, na

'Justiça, a mesma punição. Não há
inocentes nesta história.

� Moradia
, Segundo a ONU (Organização das Nações
Unidas), o déficit habitacional no mundo afeta ;

34milhões de pessoas distribuídas em dezenas (-'(l
de países e milhares de cidades. Isso motivou

"I:
uma audiência pública na Assembléia) ,] J
Legislativa por iniciativa do deputado Dionei
Walter da Silva (PT), que quer parcerias da rL'l
iniciativa privada' para amenizar os custos no ,'lO
Estado. Detalhe: cerca de 50% do custo total de
moradias populares são impostos.' Bruno �,vq

Breithaupt, presidente da Associação Nacional 'b
dos Comerciantes de Material de Construção 5' fi

questiona: como um carro pode sermais barato a I
que a moradia? " "[

mosaico@jornalcorreiodopovo.comcl::ir J

PRORROGAÇÃO

Saída da vice-prefeita do PTB

:�;adiada para final de setembro

ra

ra ([l50 MACHADO
'e
77

I � Verticalização das
àlianças de partidos

I levou Conselho o
Jr

ir
n

n

I repensar o quadro

a ]ARAGUÁ00SuL-Avice-prefeita
,1 RfremerreVasel (PTB) e oConselho

I, Políticoque ieúne os partidos dabase
do prefeito Moacir Bertoldí (PL),

'S ,i decidiràm, na quinta-feira à noite

'a : aguardaraté o nn'aIdomês, oumesmo
atéoprazofinalde3 de outubro, para
anunciar se ela (Ros��eire) fica no
Jllrtidoou semigraparaoPL, PDT, ou
PPS.Óltem, avice-prefeita reafirmou
aoOJrreiodoPovoque apossibilidade
de ingressar no PMDB está

, definitivamente 'descartada, como
I tambémemoutropartidoquenãoum

dos que fazem parte da aliança
formada nas eleições municipais de
1004.Averticalização obrigatóriade
alianças' de partidos nas eleições
nacionais e estaduais influenciou na
decisão tornadana quinta-feira,

"Temmuita gente que vaimudar
de partido (na esfera nacional) e

precisamos saber para onde vão as

'estrelas' ". Entretanto, a vice-prefeita,
que não esconde preferência pessoal
lXlrcargosnoExecutivo, tambémquer
g"arantias de que terá sua candidatura
oficializada, seja a deputada estadual
ou_federal. "Eu já fui prejudicada
antes", disse, referindo-se ao próprio
PTB. Mas garantiu ,que a idéia é

'disputar a eleição de 2006 em

dobradinha com o presidente da
Câmara de Vereadores, Ronaldo
Raulino (PL). Lembrou, ainda, que o
PDT,um dos quatro partidos aliados
no âmbito municipal, também
pretende indicar candidato a

deputado estadual, provavelmente o
presidente do partido e suplente de

'

vereador, Ruy Lessmann.
Rosemeíre também defende a

realizaçãode pesquisaspara se saber se
as candidaturas jápostas têm, defato,
respaldo dos eleitores. "Isso poderá
levar até mesmo à OUtr0S nomes",
admite a vice-prefeita, éntendendo
que é chegada a hora de fortalecer

Jaraguá do SuL no campo político
também. "Sempre tivepreferênciapelo
Executivo, m�s se as pesquisas

,

'apontaremboasperspectivas, nãovou
recuar", concluiu. O presidente do
PTB, pastor Jair Alexandre, que
também esteve na reunião do
Conselho Político na quinta-feira à

noite, disse ontemque a decisão de se

aguardarmais umpoucoem relação a
mudança ou não de partido da vice
prefeitaéUmaposturadecautela. ''Não
se sabe se a verticalização das eleições
serámantidaounão.Temmuitagente
que vaimudar de partido e isso pode
influenciar diretamente na

composição local", disse, Jair,
confirmando sua indicação para o

.

secretariadodopreíeítoBertoldi"depois
de rápida passagem pela direção do
Samae. "Há 99% de chances para que
eu assuma aSecretariadeHabitação.
Na verdade, de minha parte e�tá
decidido, falta só o prefeito assinar",
concluiu,

Rose deixa o PTB 'mas descarta uma possível filiação no PMDB

o projeto de lei que acaba com a verticalização obrigatória das alianças
de partidos' nas eleições nacionais e estaduais deve ser votado pela
Câmara dos Deputados em breve, com base em projeto já aprovado
pela Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa. A expectativa é de

que comece a ser analisado em dezembro ou em provável convocação
extraordinária em janeiro. O projeto, de autoria do deputado Waldemar
da'Costa Neto, presidente do PL e um dos envolvidos no escândalo do

"rnensaláo"diz que os partidos serão livres para fazer alianças diferentes
nos Estados e no plano nacional. Uma ínterpretação do Superlor Iribunal
Eleitoral em 2002, definiu que um partido não poderia aliar-se nas eleições
estaduais com siglas de oposição a sua candidatura à presidência da

República. Na época, o favorecido foi o PSDB, com protestos do PT.O
ministro Luiz Carlos Madeira, relator das instruções do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) para as eleições de 2006, disse que os efeitos da

resolução que estabeleceu a verticalização das alianças partidárias nas

, eleições de 2002 não foram devidamente examinados pelo tribunal.
"Até questionaria se deu ou não deu certo;disse o ministro, admitindo a

possibilidade de a medida ser revista a pedido dos partidos, caso o

Congresso não aprove lei que acabe com a exigência determinada pelo
TSEem2002.

'

TJ autoriza criação de novos cartórios em Jaraguá do Sul
Fr.aumJrous-Odesembargac!or

J�VolpatodeSoUZ<)., vice-corregedor
geraldaJustiça, informouquinta-feira
que o cartório de Jaraguá de Sul foi
desmembradoporato doConselhoda
Magistratura do TJ (Tribunal de
JUStiça). A decisão foi tomada na

:tirnareuniãodoConselho, nodia 14
, esetembro, e criamais um registrode
IrnÓveis e dois tabelionatos no

rnunieípio. \ ,

Di
Durante reunião como deputado
oneldaSUva (PT) e com lideranças

�o Illunicípio, n? dia 30 de agosto, .0esernbargador informou que levaria
a reiVindicação ao Conselho e que
�tovavelnienteen� projetodelei
a Assembléia Legislativa des-

membrando o cartório de Jaraguá do
SuLSegundo,o juiz corregedorRoberto
Lucas Pacheco, em função das

reivindicações da classe política no

município e das reclamações da
comunidade local, o1] entendeu que
asituação eraemergenciale formalizou
a decisão por ato do-Conselho, uma "

medida que é mais ágil porque tem

aplicação imediataenãoprecisa passar
pela tramitaçãode um projeto de lei.

As vagas abertas no município .

devem ser incluídas no próximo
concurso do Tribunal de Justiça.
Enquanto isso, deve haver uma

designação temporária,que pode ser
preenchida por funcionários com

experiênciana área, desde quetenham

condiçõesde investirna infra-estrutura
necessária. "Na prática, essa decisão
quebra o monopólio de um serviço
essencial à cidadania e que não era
oferecido em condições adequadas",
disse o deputado.

A luta pelo desmembramento do
cartóriodeJaraguádoSul foi retornada
na atual legislatura pelo vereador

Jaime Negherbon (PT). "Muitas
pessoas de Jaraguá do Sul utilizam os

cartóriosnosmunidpiosvianhos, como
Corupá, Schroeder eMassaranduba,
em busca de mais agilidade. Essa era
uma demanda que merecia uma

resposta rápida e eficaz, como essaque
foi dada pelo Tribunal dê Justiça:',
elogiouDl.onei.

• O desembargador José
Vaipato de Souza, vice
corregedor geral da
Justiça. informou que o

cartório deJaraguá de Sul
foi desmembrado por ato
do Conselho da

Magistratura do Tribunal
de Justiça.

• Com a decisão, será
, criado mais um registro de
imóveis e dois
tabelionatos no município.

;b_(�

Junkes afirma que Canarinho5LI'I
,', ��

não c�mpJ;"e lei ��- p,asse livre::�;
GUARAMIRIM - O-líder da

bancada' do PT na Câmara de

Vereadores, Evaldo [oão Junkes,
afirmou ontem que a leimunicipal
que instituiu o passe livre para
idosos acima.de 60 anos não está

sendo cumprida pela empresa
responsável pela concessão do

serviço, a Viação Canarinho. Só
não estão pagando a tarifa' os
usuários acima de 65 anos, idade

prevista na legislação federal.
O projeto de lei de autoria de

[unkes foi aprovado na legislatura
passada, mas foi vetado pelo
prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL).
Em 17 de junho de 2004, o

presidente da Casa, Franciso Luiz
de S�uza (PMDB), derrubou o

veto e promulgou a lei, alterando
de 65 para 60 anos a idade mínima

para o passe livre no transporte
, coletivo urbano de Guaramirim e .

no intermunicipal; somente para

Jaraguá do Sul.
Com a promulgação da lei, a

Canarinho, contou, o vereador,
entrou com uma ação 'na Justiça
alegando que o transporte entre

Jaraguá do Sul e Guaramirim tem

características intermunicipais e

ganhou o direito de cobrar
passagem até os 65 anos. "O

transporte coletivo intermunicipal
só tem uma porta e ,não pode ter

catraca.rnas os ônibus daqui têm'
essas características de transporte
urbano, então eles têm obrigação
de conceder O passe livre ao idoso
acima de 60 anos", disse.

Segundo [unkes, os usuários,
mais prejudicados são moradores
dos bairros Corticeira, Poço
Grande, Guamiranga, Bailanal do
Sul, Sérenata, Brüderthal, Caixa
'D'Água,' Barro Branco,
Figueirinha e [acu-açu. "São
bairros do interior � as pessoas
normalmente usam o ônibus para

Junker espera respost� do

,D,etê;lvir até o centro da cidade. Mesmo
, "

assim, eles (idosos entre 60 e 64
anos) têmque' pagar a passagem!',
declarou. ." ,

_ I
O vereador também informou I

que entrou ern -contato esra I
semana com o diretor de Traiis- I

portes do Deter (Departamento�
Transportes e Terminais de Santa

Catarina), Luiz Carlos Tamanini,
para relatar a situação e pedir
providências. "O Tamanini ficou
de conversar com .a Canarinho

para tentar resolvei o problema
amigavelmente. Esperamos que a

Canarinho acate o pedido, até

porque em janeiro teve um

aumento de 18% no valor da

passagem municipal e inter

municipal.", lembrou.
Junkes disse ainda que �á\

cerca de 30 dias solicitou tini:
levantamento à Canarinho sopr��
o número dos usuários das linh'â�,
nomunicípio, mas como não terfa'

, obtido resposta vai solicitar à Mês�1
Diretora da Câmara fazer o estudo?

,

"Vou sugerir que se Contrate uni,
instituto de pesquisa para saber)

quantas pessoas usam o transporte:
e quantas vezes por dia porque CQ_�
isso vamos saber qual o faturamento
da empresa (Canarbnho) '(;
completou. (Ca�olina Tomaselfi] : .

,

• �II j

O vereador Evaldo João Junkes (PT) informou que vai integrar:-'�
uma comitiva de Gúaramirim que viajará para Brasília' na�,j"
próxima segunda-feira. O prefeito Mário Sérgio Peixe r (PFL) r,

participará de uma marcha de prefeitos nos dias 27 e 28 e '"
.

,
. JI, ..

sera acompanhado, além de Junkes, dos vereadores Luiz
�

Antônio Chiodini (PP) e João DÉú1iz Vick (PMDB). .

.'"

Segundo Junkes, a comitiva visitará deputados federais e ,"'li

senadores, dos respectivos partidos, para-pedir .ernendaso:
individuais para obras no município. O petista informou que, ,

visitará os deputados Cláudio Vignatti, Luci Chionacki e
,

Carlito Merss e a senadora Ideli Salvatti. da qual val cobrar as
emendas para obras no trecho entre a BR-280 e, a SC-4,13;

.

para o trevo de acesso ao Bairro. Guamiranga é na interseção
da BR-280 com a Rua Cláudio Tomaselli, pertencente à Vila
Amizade. �

O projeto do Transporte Coletivo Urbano do município, que
tramita no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) e aguarda a liberação dos recursos,
também deve integrar a agenda de visitas. (CarolinaTomaselli)

_ J
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CORREIO ECONÔMICO----
DaChina
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto em que o

Brasil reconhece a China como membro da OMC (Organização
Mundial de Comércio).Publicado ontem no"Diário Oficial" da União,
a medida representa o primeiro passo para que o Brasil adote
salvaguardas (barreiras comerciais adicionais) contra o país asiático
ipo,rqUe, antes de reconhecê-lo como membro da OMC, era
.Jmpossivel utilizar esse instrumento.
,A decisão de efetivamente adotar as salvaguardas, no entanto, ainda

;não foi tomada. O ministro Luiz Fernando Furlan viajará à China para se

reunlr com representantes do governo local nos próximos dias 29 e 30.
;Furlan terá como objetivo convencer os chineses a adotarem

.autolimitações para as exportações ao Brasil. , evitando, dessa forma,
'que o Planalto seja obrigado a impor as barreiras.Lula tem adotado um
'tom bastante prudente çom a China. A idéia é tornar outros países em

;desenvolvimento aliados em disputas comerciais com os'países ricos.

'Mas
1

,

Uma, decisão que
desagradasse Pequim
poderia colocar em xeque a

viabilidade desse bloco.

,Por outro lado, empresários
'brasileiros de diversos
setores têm pressionado o
i
governo brasileiro a adotar

,
uma política mais restritiva

; com a China devido ao forte
; crescimento das
, importaçõe.

Batalha
As empresas também terão

que publicar a decisão do
Cade em jornais de grande
circulação e apresentar ao
Conselho, no prazo de 30

dias, o valor do fatúramento
bruto em 1999.0 pr<?cesso
'provocou uma intensa briga'
na Justiça movida pelas
empresas, que alegam
cerceamento.de defesa.

" Condenadas
'O Conselho Administrativo
'de defesa Econômica (Cade)
; condenou hoje as

,

� siderúrgicas Gerdau, Belgo
, Mineira e Barra Mânsa a

,

,

! pagarem multa de 7% sobre
'r seu faturamento bruto,
, excluídos os impostos,
; referente ao ano de 1999,
5 por formação de cartel na

,

. v nda de vergalhões de.aço.

Efeitos,
A denúncia alega que as

siderúrgicas se reuniram para
combinar preços e dividiram
o mercado de São Paulo. As

siderúrgicas dominam o

jnercado nacional de

vergalhão de aço. De acordo
com o parecer a conduta tem

efeito sobre a economia

porque aumentaos custos da '

construção civil e reduz a

geração de empregos.
. redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

'Marista no Jaraguá em Dança
- .

+O Jaraguá em Dança tem como objetivos a estimulação à pesquisa e
à

prática
r de danças,como forma de expressão no meio escolar,
! ,

.

I E um evento de tradição na cidade, aguardado com ansiedade pelos alunos
I que durante o ano desenvolvem um trabalho com dedicação e entusiasmo,

; Neste 1 10 Jaraguá em Dança o Colégio MaristaSão Luís participa com 6 grupos,

I envolvendo cerca de 50 dançarinas. "
.

i Na primeira noite apresentaram-se as coreografias:Só alegria; com alunas de

I 3as e 4as séries e Clonadas; com alunas das 5as e 6as séries.na noite dessa sexta
l feirá foi a vez da coreografia Meu tempo ... seu tempo ...nosso tempo; com alunas
! das s-s séries e Ensino Médio.
� Apresentar-se-ão ainda na noite de 2a feira as coreoqrafias: Tudo
I colorido(l as e 2a série), aventuras de criança(Ed.lnfantil) e Meninas da Rua,

I essas na categoria dança de rua:
'

• Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2264. 2266
Paràlelo 2450. 2540

Turismo 2,210 2,360
• Cotação Eur'o Compra Venda

2,725 ' 2,728

,·CUB RS: 863,75 (setembro)
·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 31.294 2;01%
Dow Jones 10.419 0,02%

Nasdaq 2.116 0,29%
• Poupança (%) 0,7987

!'o

i� f'
�

ENTREV,ISTA EXCLUSIVA,

Presidente da AJadefi quer
garantir acessibilidade

A Associação Ja rag uaense
esta é uma mentalidade que estámudando. Há 10 anos, a: situaçãod� ,

deficientes era bem pior. Nada acontece de uma hora para Outra, A ',bde Deficientes Físicos '

mudança é gradativa. ,i ií(Ajadefi) foi fundada em 19 Correio-Comovê a forma como os deficientes em geral sãotratad
de j u n h o de 1 996 'e no município? .

' ',' J �

atua Imente tem sua sede junkes - Apesar das mudanças, os deficientes ainda são tratados Co

fu nciona n donuma sa Ia desrespeito. É preciso melhorar-muito a questão da acessibilidade dOi "

deficientes.
cedida pela Prefeitura, junto Correio _ O que você acha que precisa melhorar? , �

ao Term inal Rodoviário. A .. Junkes -A fiscalização da Prefeitura deveria sermais rigorosaquanto� �
entidade, com mais de 4ao construçoes.Amaioriadosprédiosquevãosendoconstruídosnãofacili ,/
associados, é presidida por o acesso para o deficíente. Esse problema existe em prédios residencia� �
Mau r'íc io J u n ke s, que

. comerciais e até nos prédios onde funcionam órgãos públicos municipail, !
No próprio prédio da Prefeitura o acesso para portadores de deficiêncij ,assumiu o cargo em março física é precário.

.

,

do ano passado. Portador de
uma defLciência congênitá
rara - só há10 casos iguais

ao dele registrados no mundo, sendo dois no Brasil -,
Maurício Junkes, 23 anos, foi o mais jovem presidente a

assumir a Associação. Além de cumprir horário de
trabalho das 7h30 às 16h, ele também freqüenta aulas
no Cejas, onde pretende concluir o segundá grau. Em
sua gestão frente' à entidade, ele tem lutado pela
dignidade e bem-estar dos portadores de deficiência.
físicaA mais recente conquista está sendo a discussão
sobre a acessibilidade destes deficientes ao transporte
urbano coletivo.Segundo Junkes, em Jaraguá do Sulhá
cerca de mil portadores de deficiência física."A�nda há
muito desrespelto'Jamenta.

Eus BtNt

,

Correio do Povo - De que forma a Ajadefi auxilia seus associados
e de onde vêm os recursos?'

.

Maurício Junkes - Procuramos ajudai oferecendo transporte para que
, eles possam ir às sessões de fisioterapia e doandomedicamentos e cestas

básicas para os mais carentes. Também procuramos ajudá-los a entrar no
,

mercado de trabalho. Desde 1999, os recursos são conseguidos através da
cobrança do.estacionamento 'nos dois hospitais da cidade.

� "Há 10 anos, a situação dos deficientes
era bem pior. Nada acontece de uma hora

para outra. A mudança é gradativa"

Correio - Qual é a despesa mensal da Ajadefi?
junkes - As despesas ficam em torno de R$ i4 mil a R$ 15 mil. Só com

transporte gastamos cerca de R$ 1.800 por mês. Tódo dinheiro é obtido
com a cobrança dos estacionamentos. Há cerca de dois anos a Prefeitura
deixou de repassar recursos para a Ajadefi, devido a problemas de má
administração por parte da diretoria da entidade na época. Eram'
repassados R$ 880,88 por mês. Mas nós já apresentamos todos os

documentos necessários e devemos voltar a receber os recursos no prazo
de 20 a 30 dias. Nossa intenção é receber R$ 2 mil pormês.
Correio - As empresas do município demonstram interesse em

.contratar portadores de deficiência?

[unkes - Muitas empresas tem interesse e inclusive nos procuram para
falar sobre isso. Algumas têm convênio com a Ajadefi. Mas também há
casos de empresários com umamentalidade preconceituosa que preferem
não ter Um funcionário portador de deficiência em seu quadro, achando
que isso vai prejudicara imagem da empresa. É uma visão distorcida.
Aqui naAjadef temos muitas pessoas com capacidade de desempenhar
um bom trabalho, com formação técnica ou mesmo curso superior. Mas

,�·"Temos muitas pessoas com capacidade
de desempenhar um bom trabalho, com
formação técnica ou mesmo curso superior" t

Correio - Como está a discussão sobre a acessibilidade dm i
deficientes'físicos usuários de �adeira de rodasao transporte público (

coletivo? \

Junkes,- Esta semana nos reunimos com representantes da Prefeitura,d
Ministério Público Estadual e com o proprietário da Viação CaÍlarinh� o

Décio Bogo, que está disposto a se adequar à legislação. A princípiozi U

adotado um esquema de 'transporte semelhante, ao de [oinvílle, feito,
através de agendamento. Lá a pessoa precisa ligar para a empresa coml p

horas de antecedência e marcar local e horário onde deve ser apanhadn I

Aqui conseguimos fazer com que os agendamentos sejam feitos co" [,I

apenas duas horasde antecedência. No próximo dia 5 vamos nos íeu' ,

.
novamente para acertardetalhes. ó,··, : í ", I,:oi I

Correio .; Em' sua opinião, qual é o
'

papel da imprensa nestil. ,

questões?
Junkes - É muito importante. Através dela temos a possibílidaded
divulgar nossas ações e intenções para toda a comunidade. A impren! .

, também funciona como ummeio de pressão para alcançarmos noss'

objetivos. Tudo começou com amatéria publicada pelo Correio do Pov
há cerca de dois meses. Houve uma boa repercussão e isso ajudou,
entidade a pressionar os órgãos competentes na questãodo transpre ,

Na Prefeitura eles disseram que não conheciam ou-t'fingiam" nâ� a

conhecer a lei de acessibilidade ao transporte. Agora os resp(;)nsáve� e

pela área-não tem mais como ignorar o problema.
"

Correio - Como vê a inclusão social que começou a ser promovi�
nas escolas?

/

'"

[unkes - É importante, mas acho que ós professores não estão preparad'
para isso. Temos o exemplo de um associado da Ajadefi qué no an� I

passado estavafreqüentando uma escola do município: Em três mes�

ele foi empurrado pelos colegas quatro vezes. Na quarta vez acabil) j

caindo e ql!-ebrando o braço. ,É preciso que a escola esteja atenta a tuM I

isso.

� tÍTudo começou com a matéria publicada 'r

peloCorreio do Povo, há cerca de dois meses.
. [

Houve uma boa repercussão e isso ajudou"

Correio - Qual a sua opinião sobre o trabalho desenvolvido pel
Apae?, .

,

junkes - Eles desenvolvem um trabalhomuito bonito e digno de apoia.!
uma instituição fundamental para o atendimento aos deficientes ment2l
e físícos, que lutou e lutamuito para desempenhar esse trabalho. Quel :

sabe um dia a Ajadefi consiga chegar ao nível que foi alcançado pJ
Apae..

pública, combatendo o desperdício
de energia elétrica.

Trata-se de programa estimulado
pela própria Celesc, que envolve não
apenas a troca de lâmpadas demaior
potência, mas, tambémde reatores,
relês e outros acessórios existentes por .

equipamentos mais eficientes que

possam representar, na prática,
efetiva economia de énergia elétrica.
As lâmpadas a vapor de sódio,
segundo' o prefeito, serão

remanejadas para melhorar a

Troca de luminárias custará mesmo valor da economia

JARAGUÁ DO SUL- Trocar 9 mil

lâmpadas de vapor a mercúrio por

lâmpadas de vapor a sódio, vai custar
R$' 1,2 milhão à Prefeitura, mas

, representará economiamédia de R$
20mil/mês, o equivalente ao que está
sendo investido com recursos

adquiridos através da Eletrosul e
Ministério das Minas e Energia.
Segundo o prefeitoMoacirBertoldi
(PL), com a troca, além de

iluminação bem mais eficiente em
toda a região central, isso representa ,

cerca de 50% daquilo que o

'município gasta hoje com ilu

minação pública, receita que se·

-origina nas contas de energia elétrica '

via Cosip, atinga ,TlP (Taxa de

Iluminação Pública) No início do
mês a Câmara de Vereadores
recebeu projeto de rei doExecutivo
ratificando convênio entre aCelesc

(Centrais Elétricas de S�nta
Catarina) e Prefeitura, que

pretende a "eficientização ener

gética do sistema de iluminação

iluminação pública debairrosJWl
distantes e até para localidades anil
este benefício ainda não existe, MI!

.

como há dois anos não há ieajUS1i
.

da alíquota incidente sobre a�
isso deve ocorrer em 2006. Segou ,

Bertoldi, "para contemplar o dén�
do investimento que está sendoklt�

rnt
agora não apenas no Centro, i

também em ba�osmais dist3ute5'
Todo o trabalho, que está e� ;

andamento, tem prazo de 12 !11�:
para ser concluído. (Celso Macha
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TRANSJAHAGUÁ
,

rea central vai demandarmais

tempo para'mudar transporte
od� ,. Projeto de sistema
ta. A b

,i iado e de transporte
ildJ oletivo dever estar

\

� dOi fi '

,

jARAGUÃ DO SUL- o projeto
: i3flSjaraguá já está 80% definido

lto� sua forma de execução, porém

U Irea central demandará mais

ci�
"

po para ser implantada, disse
i ail �tem o professor da USP

,Pu' 'niversidade de São Paulo)
, c� ,

u tônio Coca Ferraz Pinto, um
técnicos que supervisionam as

udanças que vão afetar o atual
( lemaviário da cidade. Técnicos
b' a Prefeitura, que também

f, cipam do projeto, coordenados
] loengenheiro e vereador Afonso

dOi ,tazera Neto, simulam, no

lUCO omento" em computadores as
, diversas situações viárias para

a,di , chegar ao ponto considerado

uh� amo ideal, .antes de se iniciar

'se alquer obra física.
feilo Ontempelamanhã, Ferraz fez
mI pvodetalhamentQ do projeto ao

,ad� lefeitaMoacirBertoldi (PL), com
co /evisões de que em um mês se

:u
'

,assa ter o projeto concluído.
,'; diantou que um dos co�

:s
,iI ;radares no conjunto .d€ obras
'I revistas, o que inclui até-mesmo a

:edl ,nstrução de pontes, viadutos,
enl ,as marginais e ciclovias, por

exemplo, num investimento que

pode chegar aos R$ 40milhões, é o
terminal central existente hoje nas
proximidades do shopping
Breithaupt. "Precisa ser funcional
e, ao mesmo tempo, uma obra que
se encaixe na idéia de revitalização
dessa área (o terminal está
localizado na área do chamado
Centro Histórico) .

Lembrou que o Transjaraguá,
cujo benefício principal será
passagem única interligando
bairros através de terminais

alimentadores, teve como ponto de

partida o projeto Transfácil
elaborado durante o governo do ex
prefeito lrineu Pasold (PSDB). "Ele
serviu de base para as adequações
necessárias à realidade da cidade
hoje", observou Ferraz.

O projeto, além de �ecursos
externos (estaduais e federais) e da
Prefeitura, terá contrapartida da

"empresa operado�a, seja a atual
Canarinho ou não, da ordem de R$
3 a R$ 4 milhões. Ferraz, quando
indagado sobre necessidade de o

município abrir processo de licitação
para permitir a outras empresas
ofertar serviços e preços, aventou a '

possibilidade de prorrogação do
contrato existente com aCanarinho,
que expira em junho de 2006, sem
necessidade de nova.licitação. "Me

parece ser legal", resumiu. '

Em dezembro do ano passado,
quando obtev'e garantias de

contrapartida da empresa.

ólar baixa e bate recorde',
lrle ,�DAREDAÇÃO - O dólar à vista
n� iu0,48% e bateunovo recorde
lve� e baixa. Ao fechar cotado a R$

, ,163 na compra e R$ 2,265 na
'J, ,

Vl� nda, amoeda americana atingiu
ovo piso no ano, com a menor

taçãadesde '10 de abril de 2002.
oacumulado da semana, o dólar

e51 "u 1,48%.O risco-país fechou em
lha) D6pantos centesimais (queda de
uM IXlntas) amenor pontuação desde

utubra de 1997.
Aprimeira emissão em títulos

,

rasHeiros em reais captou R$ 3,4
,
lões, com demanda expressiva.
Com isso, omercado espera novos

, empréstimos externos no setor

privado, o que sugere novas quedas
do dólar. Além disso, a balança
comercial continua a bater

recordes, com exportações firmes.
As projeções dos juros

negociadas no mercado futuro
fecharam praticamente estáveis

para o mercado interbancário. As
taxas havia� subido na quinta
feira, devido às dúvidas qua\lto ao

ritmo dos cortes de juros a serem

promovidos peloBancoCentral.
O Depósito Interfinanceiro

(DI) de janeiro de 2006 fechou
com ,taxa de 19,34% ao ano,

contra 19,3 5% do fechamento de

quinta-feira.

CE$AR JUNKES

Piazera coordena engenheiros

Também ontem a Secretária
dos Transportes da' prefeitura
paulistade [aú, Magali Romão, fez

,

explanações sobre mudanças que
estão sendo implementadas no

sistema viário daquela cidade ...

Porém, segundo ela mesma, à

realidade (em Jaú) é outra, com

custos bastante. reduzidos em

relação ao que se pretende fazer
em Jaraguá do Sul. "Não temos

necessidade de construir pontes,I

'vem viadutos, e não temos

, acidentes geográficos como aqui".
Até agora, foram cerca de R$ 1,4
milhão em obras tocadas 'pela

MÁRCIA BENTO

Professor da Usp, Antônio Pinto

própria prefeitura. Romão disse

que o êxito na redução do número
de acidentes em uma cidade que
não tem nenhum equipamento
eletrônico, do trânsito, se deve a

três procedimentos que ela
considera simples.

Um deles, a educação para o

trânsito, implantada desde o

ensino fundamental; depois,
engenharia de trânsito (os
procedimentos de mudanças no

sistema viário); o que reduziu em
55% o número de acidentes fatais
e, por fim, o chamado esforço legal,
que é a fiscalização nas ruas.

Jefferson pede aposentadoria
DA REDAÇÃO -Assim como

fizeram: os ex-deputados Valdemar
Costa Neto e José Genoino, o ex

deputado Roberto Jefferson, que
perdeu os direitos políticos por oito
anos, protocolou seu pedido de

,
' aposentadoria naDiretoria-Geral da
Câmara. A ár�a de previdência da
Câmara deve responder ao pedido
já na semana que vem. Se aprovado,

.

Jefferson começa a receber a

aposentadoria assim que a decisã�
(or publicadano DiárioOficial.

Como estava em seu sexto

mandato como deputado federar,
Roberto Jefferson vai se aposentar
com um benefício de quaseR$ 9 mil.

io,i
Irai IIlei

ceI

'.

PATROcíNIO

Ele é beneficiado pelas regras do

antigo Instituto Previdenciário dos
Congressistas, que garante, pelos 14
anos que contribuiu, direito'a 48%
do vencimento de deputado (R$

, , "

12.870,00).De 1997 até hoje, anova
regra estabelece 2,86% do subsídio
parlamentar por cada ano, Pelos
últimos oito anos, Jefferson receberá '

amais cerca de 22% do subsídio de

parlamentar. N� total, cerca de 70%
do saláriode um parlamentar. Nos
últimos quatro meses, depois que

deflagrou a crise política no país,
Roberto Jefferson recebeu seu

subsídio como deputadomesmo sem
rewstrar presença nas sessões.

Lei do desarmamento preocupa i

dono? de lojas em Jaraguá do Sul 'I
Jaraguá do Sul- O� DONOS DE

lojas que vendem armas estão
preocupados com o que pode
acontecer se for realmente

proibida a comercialização de
armas de fogo. O resultado -do

referendo, maréado para o dia 23
de outubro; também pode
interferir na prática do tiro ao alvo
e nas atividades das Associações
de Caça e Tiro da região: A
realização do plebiscito também
motivou a classe política do

município e no dia 29 acontece

audiência pública na Câmara de
Vereadores.

Em Jaraguá do SuJ, existem
" duas lojasque vendem armas. Os

proprietários e gerentes são contra
o desarmamento e criticam a

decisão do governo.O-gerente da
. Schützenhaus, Marcelo Socrepa,
teme perder o emprego e ainda
não sabe o que fazer com o estoque
caso a proibição se confirme. ''A
única alternativa é entregar tudo

para o exército sem receber nada
em troca", afirma o gerente.
Segundo ele, as vendas já estão

mais baixas por causa do aumento
no valor das taxas de registro e

porte de arma" que já estão

custando R$ 300,00 e R$ 1 mil,
respectivamente.

Na avaliação de Socrepa, o fim
das vendas de armas não vai

resolver o problema da

criminalidade, mas sim incentivar

o contrabando e o tráficó"de armas.
Da mesma opinião partilha o

proprietário .da Safárí, Marcelo
Nasato, que aponta uma queda
de 40% no volume de
vendas."Vendíamos cerca de 40"

armas pormês. Agora, não passa
de duas a três armas", comenta.
Quanto ao estoque, Nasato já
acertou com alguns fornecedores
a devolução do que sobrar ou
trocar por outras mercadorias, já
que a loja também vende material
de pesca e camping. Socrepa e

Nasato afirmam que quem
compra armas na cidade são os

agricultores, alguns empresários
ou pessoas que transportam
valores. "Estamoshá 23 vendendo
armas. Se for aprovado o fim das
vendas de armas, a situação vai
ficar difícil", lamenta.

o tiro que não mata

O presidente daAssociação das
Sociedades de Caça e Tiro doVale
do Itapocu,WilsonBruch também
é contrao desarmamento. Ele alega
que a proibiçãovai complicar ainda
mais a vida dos atiradores e da
cultura da prática do tiro na região,
que foi trazida pelos imigrantes
alemães há 180 anos. "Usamos
armas importadas. O processo de

, importação é complicado e vai ficar

pior", assegura Bruch, que aponta
ainda a quebra da liberdade
individualcomo um fator que pode
trazer mais complicações. Na
avaliação deBruch, proibir não é a

melhor alternativa e neste caso, o
governo está repassando para a

sociedade civil a responsabilidade í
.

.

. !

de conter a criminalidade. i,
Os cofres públicos recolheIl1J

aproximadamente R$ 1 bilhão a:
cada três anos pelas 3.244.406 anuasI
registradas no SistemaNacional de :
Armas da Polícia Federal.

'

Não entre 'em crise, crie.

BV
FINANCEIRA'

,

i
,

,yv Votora,ntlm I Finanças

A Parceira BV,Financeira deseja
,

suc�sso à KG MOTOS pela inauguração
da nova loja e comunica que �stará de
plantão neste final de' semana na KG.

Com excelentes taxas
Entrada para 60 dias.

,

Horário: ,

Sábado e Domingo das 8hOO às 18hOO.
'

,APOIO

Informe-se: www.acijs.com.brlsemana
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,

APEVI

�

Zoom Creative

5a Semana da
Comunicacà

Câmara
Municipal de
Jaraguá do Sul

•
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Chuva continua durante todo
fim de semana li a região

JARAGUÁ DO SUL- o fim de
semana terá tempo, instável em
Santa Catarina, com chuvas e"
aberturas de sol, de acordo com

previsão do Centro de Informações
de Recursos Ambientais e de

Hidrometeorologia de Santa
Catarina (Ciram). ,

Há risco de temporal amanhã,
com granizo e fortes ventos, do
Oeste ao Sul do Estado, princi
palmente nas regiões de divisa com
o Rio Grande do Sul. Para as
demais regiões a previsão é de
aberturas de sol pela manhã e

pancadas de chuva à tarde. Em

Jaraguá do Sul e região, a previsão
para hoje é de chuva com intervalos
de sol.A temperatura varia entre
16°Ce 24°e.

No domingo, a frente fria, que
atuano'Estado, começa aperder forÇf

principalmente emFlorianópolis,mas
'

ainda provoca chuva, sobretudo no
início da manhã.Apartír da tarde, o

'

tempomelhora e a temperatura cai

por causa da chegada de umamassa
de ar frio e seco.

A intensidade dos ventos no
fim de semana vai variar de fraca
a moderada, mas podem ocorrer

rajadas fortes. Na região do Vale
do Itapocu, a meteor.ologia prevê
ch�va no domingo, mínima de 16
°C e máxima de 20°e.
'O mar fica um pouco mais

calmo no fim, de semana, com

ondas de até 2,5 metros longe da
costa, desaconselhável para
pequenas embarcações.

, A semana começa com chuva
mais uma vez e a temperaturadeve

cair,mínima de 14°C e máxima de, '

18°C.

RAPHAEL GÜNTHER

Mais um final de semana chuvoso em Jaraguá do Sul

/ .

DIA NACIONAL DO SORVETE
,

.' ,'. '

"

'

Crianças aproveitam promoçã
e tomam sorvete de graça

MARIA HELENA DE MORAES

� Mais de 25 mil
sorvetes foram
distribuídos em'
Jaraguá do Sul

JARAGUÁDO SUL-Ontem, Dia
Nacional do Sorvete, aDuas Rodas
fez parceria 'com algumas sorveterias
da cidade para a distribuiçãogratuita
de sorvetes a estudantes. Os alunos
.da Escola de Ensino Fundamental
Max Schubert se deliciaram na

Sorveteria Kremarte, no Bairro,

Amizade. O proprietário da

sorveteria, BertoldoNeto, fezquestão
de servir pessoalmente a criançada
do Bairro, que já é cliente. Há 17
anos trabalhando na área, Neto
afirma que é urna "verdadeira
alegria" servir as crianças. Esta é o

terceiro ano 'consecutivo queNeto

participadestapromoçãoemparceria
com a Duas Rodas. Ontem, ele
distribuiu cerca de 1 ..200 sorvetes.

Os alunos daEscolaLiliaAyorose
Oeschler, na, Ilha da Figueira,
tomaram sorvete de graça, na'

" Sorveteria Maluce, Esta é a quarta
vez queMauroMães oferece sorvete

para as crianças, "ADuas Rodas deu
amatériaprima 'e nós entramos com

,

amão-de-obra", comentaMães, que
distribuiu ontem cerca de. 1.300
sorvetes em comemoração a data.
Cerca de 100mil sorvetes e picolés

foramdistribuídospeloBrasilneste dia.
O objetivo é estimular e criaro hábito
de Consumo do produto, de altovalor
nutritivo.

Em Santa Catarina, a principal
ação aconteceu em Jaraguá do Sul.
"Além disso, foi realizada uma

atividade de conscientização dovalor
nutricional .do sorvete por
recreacionistas nos hospitais de

J araguá e ' em ins ti tuiçoes
beneficentes", informa aindagerente
demarketingdaDuas Rodas, [oseane
'Leone.

,Algumas sorveterias da cidade
venderam o sorvetepelametade do
preço para também estimular o
consumo.

, Gerando divisas
A indústria de sorvete deve

encerrar o ano comum faturamento
de aproximadamente 840milhões de
dólares. Mesmo considerando
o desempenhopositivo, aAssociação
Brasileira das Indústrias de Sorvetes

espera que ele seja aindamelhor nos
próximos anos levando em conta o

potencial do mercado nacional. O
Brasil é o 1Zº maior produtor e

consumidor de sorvetes nomundo,
com um consumo médio anual de
2,84litrosporhabitante -os campeões ,

do ranking são os neozelandeses, que ,

toinam3,04litros doprodutoporano.
No ano passado, o mercado de

sorvetes no Brasilmovimentou 836
milhões de dólares. Alunos da Lilia Ay<?roso fazem fila na Sorveteria Maluce, na Ilha da Fig(

'CORREIO TV )(

r J

<'

Brigas em família
Autor de "Banq banq"Mário Prata contratou o filho Antonio como colaborador. Mas durou só
seis capítulos. "É difícil trabalhar com filho. Nunca tínhamos brigado, estávamos brigando todo
dja�

.

Participação
Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, vai gravar uma participação em "América'; novela de Glória
Perez. Ela fará unia visita ao famoso Tutu do Seu Gomes, em Vila Isabel, onde tudo .acontece.

, ,/

Desarmamento
- Xuxa se juntou a Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Paulo Betti é gravou,

quarta-feira, seu ,depoimento a 'favor do desarmamento. Ela mesma escreveu 'seu texto: "Eu
,

digo sim pelas crianças e pelos sonhos. Eu, que sou mãe, quero berrar o sim pela vida':
'

Casamento
Em 19 de janeiro deste ano, Marlene Mattos, então prestes a tornar-se diretora artística da
Band levava para a emissora, Viviane Romanelli, sua empresariada e ex-apresentadora do canal
de vendas Shoptime. A lua de mel durou pouco. Não entre as duas, mas entre' Marlene e a TV
dos Saad. Agora, é a vez de Romanelli dar adeus ao Dia Dia, programa que vai ao ar de

'

segunda a sexta nas manhãs da Band e que será extinto a partir da próxima segunda. Em seu

lugar, entra uma atração de fofocas comandada por Leão Lobo.5obre o futuro, a ex-vendedora
eletrônica tem projetos. Todos com sob ,a batuta da empresária Marlene, Mattos.

,

Astrid Fontenelle
Longe da tevê desde a apresentação do Miss Universo 2005, na Band, em maio, Astrid
Fontenelle tomou urna grande decisão: deixar a televisão por um bom tempo, "Tomei uma,
decisão tão verdadeira! Agora, quero cuidar ida minha vida. São aproximadamente 20 anos de

profissão e, nos últimos seis anos, eu não tive tempo para 'curtir férias. Não tive qualidade de
vida. Fiz meu patrimônio e não pude curti-lo, pára se ter uma idéia'; contou ao site Fuxico.

Falecimentos'
Faleceu às 1 O:OOh do dia 23/09, a senhora Paula Kichofel, com
idade de 83 anos. O velório foi ,realizado em sua resdiência e o

sepultamento no cemitério Benjamin Constant.
Faleceu às 04:45h do dia 23/09,0 senhor Renisio Ziebsdorficom
idade de 44 anos. O velório foi' realizado na Igreja São de São
Marcos e o sepultamento no cemitério de São Marcos.

Susto
Sabrina Sato, do programa Pânico na TV, escapou
ilesa do acidente com um avestruz sofrido nesta

quinta-feira à tarde, em Araçatuba (interior de São

Paulo), durante a gravação do quadro Lingerie em

Perigo. Sabrina estava sobre um avestruz, apostando
corrida com os outros participantes do programa,
quando se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça e

a coluna no chão. O humorista Bola também sofreu
um tombo e teve escoriações sem gravidade no

cotovelo. O-quadro vai ao ar neste domingo.

redacaoesjornalcorretodopovoccrl 1.

'� OI

, Que mancada Juliana
No próximo ensaio da escola de samba carioca

" Unidos do Viradouro, Juliana Paes está intimada
a comparecer. A comunidade da agremiação não'
está gostando nada do fato da atriz não ter'

participado de nenhum ensaio na quadra até

agora. A garantia da presença de Juliana é do

presidente da agremiação, Marcos Lyra, que
solicitou a presença da bela no ensaio de hoje,
no bairro do Barreto, em Niterói.5egundo o

carnavalesco da escola, Milton Cunha, a cobrança
é grande, principalmente pela visibiíidade de
Juliana."Todo mundo cobra a presença da rainha
da bateria. A escola- tem ensaios de bateria toda

terça feira, há três meses, e ela nunca apareceu,
nunca deu ao menos um telefonema, enquanto
tem sambistas se dedicando quase em tempo
integral na Viradouro; disse Milton.'

Comunicado
,

.'
•

o ��
MARISA SASSE SCHERER ,comunica que requereu a Fundaça

�
Meio Ambiente Fátima Licenciamento Ambiental (LAP, LAI, LAO):pa�
á atividade de Supressão Vegetação, com localização no munlCl�1
de Jaraguá do. Sul, Bairro Ribeirão Grande do Norte o prazo �I
impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a part�,@
data deste publicação e o licenciamento será concedido -se aten I

a legislação ambiental.
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JOGUINHOS ABERTOS.

fi •

asquete feminino e natação
ão os destaques de Jaraguá

,utsal feminino e

boi masculino
bém estrea rarn

em nos Joguinhos

&\OBFNI'O00 SUl./}ARAGUÁ00
_ Com facilidade, o basquete

, venceuBrusquepor84x32e
u porque é uma das sérias

talaotítulo.Maso técnico[úlio
'odisse que tem alguns acertos
flzernaequipe. "Depois do título

elas deramuma relaxadanos
.

o que é normal. Precisamosade' I
• ,

, ana;concentraJ; pnncipahnente
competição, que é aprincipaldo
nesta categoria", disse ele.As

,
entram em quadra hoje, às

contra Itajaí e amanhã, às 9h,
'

tamFlorianópolis pela última
daprimeira fase.

�em tambémcomeçoubem foi,
'0.No feminino, Jaraguá está
erceiro lugar com JS e no

,

o em quarto com 24. Os
es individuais ficaram com

Bozzo, ouro nos 400m livre;
Martins, pratanos 100m livre e

Junkes,pratanos 100mcostas.

futebol de campo estreou na
.

ualdosJoguinhos corriuma
PJ!' lxOparaJoinville.Segundo
'co Bíro-Biro, o resultado foi

JULlMAR PIVATTO

AMRÁDIO

.IAIAGUÁ
,

10JO

Jaraguá do Sul (branco) não encontrou dificuldades para vencer Brusque no basquete feminino

injusto, já que os jaraguaenses comderrota,perdendopor5x1para tinhamacabado.
,

dominaramtodoosegundo tempo. "O Criciúma, atual campeã da Hojequemestréiana competição
primeiro tempo foimais equilibrado, competição. "Nosso time tempouca é o futsalmasculino.Atual campeão
mas voltamos melhor e pecamos na idade e elas (Criciúma) tem jogadoras da competição, o time joga às 9h da

hora da finalização". O gol saiu quedisputamaLigaFeminina.Mas manhãcontraTubarão,pelaChave
somente no final do jogo, de pênalti. pelo que vi dos outros adversários, B, que ainda é formada porCaçador
"Euviosoutros jogosedeupraperceber percebo que temos grandes chances e Chapecó. São 16 times divididos

que este é o timemais forte da chave. de passar", disse o técnicoMaurício em quatro chaves e passam para a

Mas no futebol tudo é possível", disseo Berti. Hoje as meninas jogam com segunda fase os doismelhores de cada
treinadorHojeo jogo écontra Imbuia, Tubarão, às 16h, e amanhãenfrentam grupo. O tênis de mesamasculino

às 14h, e amanhã o adversári�-é � o timedacasaàs 17h.o rênísdecampo começano domingo e os adversários
Florianópolis,às15h15. atrasoupor causadomau tempo e até de [araguá do Sul ;ãó Criciúma e

Ofutsal ferniI)ino tambémestreou -o fim desta edição os jogos aindanão Maravilha.

) orcedor visita o Juventus e ganha camisa
,

jARAGUÁ 00 SUL � Ele nunca

í ao Estádio João Marcatto, mas
: ompanha todos os jogos do
l entus no seu radinho. Rodrigo

eem 21 anos e é fanático tanto
I otricolor quanto pela Malwee.
tasemana ele ligou para aRádio
!!Uá, que promoveu o encontro
tte ele e os 'jogadores, que o
.

ntearam com a camisa 1Ó do
lequeTravesso. A avó dele disse

) nunca o levou a umjogo porque
í conhecia como era a estrutura

�tádio e o acessopara cadeirade
,Mas prometeu levá-lo ao jogo

PfÓximodomingo, contra o Lages.
Neste domingo; o Juventus

[ ntaoMarcílioDias, em Itajaí, e
.

ojáarriscou um palpite: "Vai
3xl", Ele também disse que

j eria conhecer o Itaqui, mas o

dor está em tratamento e não

Rodrigo realizou o sonho de conhecer os jogadores do Juventus

estava no Estádio.
Sobre o próximo jogo, o volante

Dega disse que a vitória é muito

importante, pois o juventus ainda,'
busca uma vaga no quadrangular do

returno. "Perdemos alguns pontos
fora de casa que agora estão fazendo
falta. Portanto não podemos
desperdiçar a chance de trazer um
bom resultado.disse ele.

Classificação
r:EJnternacio"'n"""a...I __,......_

50 1:1í0 Cruzeiro 3L]
47 '130 Juventude 37'

4 tIF!:;Ql:!tiPã'_'
" ""

"{' �2J
47 1 SO Atlético-PR 33

47 ,160 Vasco 33
42 170 São Caetano
41

20° Brasiliense

A.

ESPORTE

JULIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDOI----=---

Brasil na final
Com uma atuação segura e errando menos do que nos jogos
anteriores, a Seleção Brasileira de futsal se classificou para a

final do Grand Prix Sul-Americano ao derrotar a Argentina por
2xO, na Arena Multiuso, em Brusque, Santa Catarina. Mais uma

vez o Brasil contou com um bom desempenho do ala Falcão,
autor do primeiro gol, e do pivô Betão, que marcou o outro e

se Isolou na artilharia da competição com quatro gols. Hoje, às
1 Oh, a Seleção enfrentará na decisão a Colômbia, que venceu

o Uruguai por 3xO. O jogo terá a transmissão da TVGlobo.

'Dispensas
Três jogadores foram
dispensados do Juventus
nesta semana: os meias
Jadson e Marquinhos e o

atacante Carazinho. Faltando

apenas três jogos para
terminar o returno, o tricolor
ainda luta por uma vaga no

quadrangular do returno.
Com 10 pontos e em sétimo

lugar, o Juventus enfrenta o

Marcílio Dias, que está em

quarto com 12. Uma vitória

fora de casa deixa o

MolequeTravesso perto da

vaga.

Fórmula 1
, A McLaren dominou a

segunda sessão de treino
livre ontem em Interlagos.
Alexander Wurz e Pablo

Montoya ficaram com o

primeiro e .sequndo rugares.
O austríaco cravou

1 min 12s083 e o colombiano

obteve 1min12694;Os
brasileiros também foram
bem. Zonta, Massa e Rubinho
ficaram com o terceiro,
quarto e quinto melhores

tempos, respectivamente.

Resultados
Mesmo perdendo, o futsal
feminino e o futebol

·

masculino de Jaraguá do Sul

seguem com chances de

passar para a segunda fase
· nos Joguinhos Abertos. Os
dois enfrentaram os atuais

campeões da. competição e

hoje precisam vencer para
continuar sonhando com a

·

vaga\ Já o basquete feminino
não teve dificuldades e

mostrou porque é uma das

equipes favoritas ao título.

julimar@terra,com,br :
.. .

Copa Davis
Brasil e Uruguai terminarartl o
primeiro dia da final do Zonal
Americano II da Copa Davis

empatados. No jogo de

ábertura, Gustavo Kuerten,
ex-número um do'mundo,
bateu Marcel Felder por 3

,

sets a 1, com parciais de 6/1,
6/0, 3/6 e 6/4, na quadra
central do Carrasco Lawn

Tennis Club, em Montevidéu.
Na seqüência, Flávio Saretta

caiu diante de Pablo Cuevas,
número 496 do ranking, por 3
sets a 1, parciais de 6/3, 3/6,
6/4 e'6/2.

Governo leva melhorias a
, •

I
•

escolas da Regional de Malra.

'lIa Regional de Mafra, os investimentos em educação garantiram reformas
e ampliações em diversas escolas. E quase toda a rede estadual de ensino na região
recebeu as melhorias do Governo. A EBB Gustavo Friedrich, no município de

Mafra, é um bom exemplo deste trabalho. As obras na unidade, já concluídas, são
resultado de cerca deR$l milhão aplicado pelo Estado. É o Governo levando mais

estrutura ao ensino da população catarinense.

Secretaria de Estado do .

DesenvolVimento
. ReulonalemMafra
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João Carlos
Marcatto Fill:lo
e Janaína
Chiaradia
casaram-se no

'

dia 1.0 de
setembro na

Igreja São
Sebastião e

recepcionaram
seus convidados

Baependi

Com os pais
do noivo

João Carlos
e Sônia
Marcatto .. .'

".e com os

pais da noiva
Mário e Iraci
Chlaradla

FIM DE SEMANA, 24/25 de setembro de 2.0.05

"Ouem temmuito amorno coração tem

sempre alguma coisspers daraos outros."

Santo'Agostinho

Noivaram no

último dia

1.0, Sandra
Mara Kath
e Adrian
Krause.

Quem lhes

deseja toda
a felicidade,
do mundo
são seus

familiares e

amigos

Aconteceu ontem, 23/9 em Joinvllle, na Sociedade
\ Harmonia Lyra, o Show de Renato e Seus Blue Caps,
Paulo César Barros e Banda Reino Fungi,em homenagem
aos 40 anos da Jovem Guarda

Garotos do Reino Fungi conquistaram os ídolos da Jovem

Guarda, como o "Rei" Roberto Carlos

AIS comodidade
ento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

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

fOrtoMdis

ClilfleA �. ClNtl14" í>U$6e4
" áulÚ4' ;te',1ffNI�_4
7>1. ,4ll.%An�,,1. KJI."nf.J'.c,..._� C;c,.k $'1'

(4',) 40.;2185 OU 433-4028
,

óf.wems'@UQt,;oom:br
,

'

JAR
r

lu

EM DIA
.:. DEBATE '

I " I

Empresários de Jaraguá do Sul e região estão seno� ! W
convidados a participarno próximo dia 26 deseternol�

!--

de um debate sobre a Lei, Geral das Micro!
Pequenas Empresas, Organizado pela ACijl
AssociaçãoComercial e Industrial de Járaguá do Sule
ApEVI- Associação das Micro e Pequenas Emprelal O
doValedoltapocu, óeventovaiacontecernoauditó� �

Eggon João da Silva do Centro Empresarial,al
19h3.omin, com o objetivo de ampliar o debate em �

tornadoprojeto,que encontra-se na pauta devotaíC!!
doCongressoNacional.Aberto a todos os interessad�
o debate tem inscrições gratuitas.lnformaçõespeb

, telefone (47) 275-7.0.03/7.0.04 ou pelo e-mail
apevi@apevi.c°rTl·br.

':', VOGA
I

De 28 a 3D de outubro acontece o Worksho�
"Expandindo os Horizontes como Professole "

Praticante de Voga" com Joseph e Lílian Le Page,O
local é o Inti Liceu da Vida - Escola de Voga.OYo�1 ;

oferece um grande lequede técnicas e ferramenll
�'

para expandir seu horizonte tanto como alunoquant�
como professor de Voga. Este programa tem (011'1

objetivo abrir algumas dessas possibilidades q�
ajudam a aprofundarnossa prática e,aomesmotem�,
oferecerformas mais criativas a serem inseridasnr
sua prática habitual,Maiores informações: 372-0Sia

.:. BLUES
No dia 28;quarta�feira, mais umaboa Dose de Blu
Bierbude com a cantora Fabi de Balneário Cambunu
Na Choperia Bierbude " Shopping (ente,
Breithaupt .

•:. EXPOSiÇÃO
Na Biblioteca Padre ElemarScheid da Unerj,aconte<l
a exposiçáo'Giramundo'do artista plástico Edson RuCli
até o dia 3 de outubro.A biblioteca está localizadaoc
campus universitário, na rua dos Imigrantes,500,VI ;UI
Rau. O horário de visitação é.de segunda a sexta-fein '_

.

das 8 às 12 horas e das 13h3.omin às 22 horas ea

sábados das 8 às 13 horas.

"---'---'---------.B
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