
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 -1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMOÇKEL 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMOCKEL 12005

�AGUÁ DO SUL, 29 DE SETEMBRO DE 2005

nilned li\l----
i

ill1ed. Seu Plano, Sua Vida i

702200 I
I

nôo' ww.Linimed.com.br I
[FB

'

bell
.Se

I QUINTA,FEIRA I '

--------�._---- ....-- fIlIIIlIIIIIIJ1T"lWiJII_mn li 'l"F WQf/lI/llUJilltJ/lIIf""IlJIWIII!f--------------,--------------.-------;------.

N° 5.236 I RS 1,25

POLÊMICA

Cacá encomenda pesquisa e diz que
Bertoldi está cercado de i,nexperientes

- PÁGINA3

mínima: 13° máxima:200
ÀMANHÃ:

.. nublada com alguns
, períodos de melhoria

.. e chuva aqualquer
'" ' .. , ....

' hora do dia
,I, ,'" .

, Sexta-ferra

mínima: 14° Máxima:20°
HOJE: " Quinta-feira

� -- nublada e
�

, possibilidade de chuva

.. fraca e ocasional

",'",'UI
',,, ,'"

Comunicamos aos assinantes dos bairros.Yíta
l.alau, Baependi, Amizade, Barra do Rio Cerro,

Jaraguá 99, Jaraguá 84 e Garibaldi, que em virtude
de acidente de trânsito envolvendo o entregador, .

poderá haver atraso ou falha 'na entrega.
Agradecemos a compreensão de todos. Estamos

. resolvendo da melhor maneira. Maiores

escl�recimentos ligar para o fone 371-1919.

- Adireção

PREjuízo MAU TEMPO

Previsão para primavera é de

muita chuva, diz meteorologista5goto a céu aberto prejudica
comerciante em Guaramir.im

A verdade é que os dias de mau tempo não acabaram.A

previsão para a primavera segundo o meteorologista da

Epagri,Marcelo Martins é de tempo fechado. E no dia 16
de outubro começa o horário de verão. - PÁGINAS

Atenção assinantes

l-
I
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Você escolhe, nós transportamos.
- e
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Advoc�ia Empres�rial
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Lei mais rígida
o

FRASES

metade a pena de detenção,
que é de dois a quatros anos

hoje. Apenas este projeto
dá a dimensão. real de

quanto o parlamento
brasileiro, em todas as

instâncias é imprescindível
no dia a dia de cada um e

de todos. A lamentar que,
muitos, buscam a eleição
para se locupletarem, como

. se vê no momento. E, por
incrível que pareça,
devemos todas as denún
cias a um dos grandes

A proposição acrescenta, corruptos brasileiros do

ainda, no artigo que trata do. século 21, o ex-deputado
homicídio culposo. na Roberto Jefferson cujo
direção de veículo mandato foi. cassado
automotor, inciso que inclui' .

recentemente e, certa,

a influência do álcool, mente, não sem os votos de
substância tóxica ou muitos outros envolvidos

entorpecentes de efeitos que escaparam da lista

análogos entre as cir- apontada pelas CPIs mon-
cunstâncias agravantes; tadas para promover a

aumentando de um terço à faxina inadiável.

exames e perícia quando o

condutor estiver sob suspeita
não apenas de ter se

excedido os limites de

ingestão de bebida alcoólica,
o que já era previsto ante,

riormente, como também
de ter utilizado substância

entorpecente, tóxica ou de
efeitos análogos.

... Projeto reduz de seis para três

decigramas de álcool por litro de

sangue o nível tolerado ao dirigir

provas admitidas emDireito.
O mesmo projeto também
reduz de seis para três

decigramas de álcool por.
litro de sangue o nível
tolerado ao dirigir, ficando
configurada a infração. O
projeto altera alguns artigos
.contídos no Código de
Trânsito Brasileiro, ,pre,
vendo a' realização de

"O eminente presidente do Senado, Renan Calheiros, chegou a me colocar José Sarney, este
. estadista, ao telefone, 'que ,me convenceu. Fui como uma espécie de missão partidiária"

,

Com o ex,governador e que, espera,se ver aprovada
ex-prefeito Paulo Salim e posta efetivamente em

Maluf de volta à cadeia, pratica, permite que o

depois de atendido em impasse criado com a recusa

hospital alegando princípio do condutor em submeter,
de infarto, o que não foi, se a testes ou exames para
detectado em examesmédi- . verificação do teor de álcool
cos particulares, reascendem no organismo sej a der,
as esperanças da população rubado com a obtenção, do
ordeira de que, embora agente de trânsito, de outras
longe do ritmo desejado, um
novo horizonte se des'enha
quanto a impunidade, quase
que uma instituição no País

para os endinheirados
envolvidos em crimes de

corrupção. E que a Comis
são de Constituição, Justiça
e Cidadania da Câmara dos

Deputados aprovou projeto
que facilita a punição de
motoristas que tenham

ingerido' bebida alcoólica

flagrados conduzindo
.

veículos automotores.
Isso porque a proposta,

• Do deputado e presidente do PMDB, Miçhel Temer, ironizando Renan e Sarney que o teriam convencido a sair candidato a

presidente da Câmara e depois tiraram o apoio.
(.1

,

Educação:matrícula
a partir dos seis anos

I Fatos & Pessoas I
. PatriciCfMoraes -Interino

.

Mudança importante
o evento em Fraibugo envolve cerca de 140
educadores para avaliar e planejar políticas
educacionais frente a essas mudanças que

interferem na vida de aproximadamente um

milhão de alunos em 1.324 escolas'
estaduais. Até agora a matrícula aos seis anos
era facultativa, mas' com a lei 11.114/05, que
altera alguns artigos da Lei de Diretrizes e

Bases' da Educação Nacional (LDB - 9.394/
96), tornou-se obrigatório.
P�eocupação
Assim como outros estados, o cumprimento
do parecer de número 06/2005, do Conse
lho Nacional de Educação, que trata da am- .

pliação do ensino fundamental de oito para
nove anos, "preocupa os dirigentes educa
cionais.ern Santa Catarina'; segundo a geren
te de Ensino Fundamental da SED, Marilene
da Silva Pacheco. "Precisamos de mais

tempo e recursos para preparar a reqe':

I Maisprazo
O Ministério da Educação está ultimando

proposta de projeto de lel.a ser

encaminhada ao Conqresso Nacional
visando prorrogar o início da ampliação para
o prazo de cinco anos, tempo em que a

medida seria efetivada progressivamente,
explica o diretor de Educação Básica, Juares

, Thiesen. á governador Luiz Henrique,
juntamente com o do Rio Grande do Sul,

.

levará ao presidente da República uma

exposição de motivos solkítandoa
prorrogação �o prazo até 2011.

F.lorianópolis .: Alteração da carga
horária das escolas, matrícula na rede

pública estadual a partir dos seis anos

cprn prorrogação do tempo de
'escolaridade no ensino fundamental
de oito para nove anos, calendário

regional unificado e expansão do
sistema de ensino. Mudanças como
essas serão encaminhadas durante o

E:ncontro de Educadores de Santa
Catarina, que a Secretaria de Estado
da Educação promove amanhã e

depois em Fraiburgo. Sob a

coordenação do secretário Oiomário
de Queiroz e da diretora-geral
Elisabete Anderle, gerentes
regionais de Edu.cação se reúnem
ainda para o lançamento do concurso

de redação, frase re desenho

"Descentralização: Você Participa e

Você Decide" e para implantação do

Rrojeto Leitura dé Jornais 'e Revistas

�m Sala de Aula. Mas.a principal meta
do encontro é preparar as escolas
públicas estaduais para receber
matrículas de crianças a partir de seis
'anos de idade já no próximo ano.

CORREIO DO POVO Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 I Caixa Postal19 I Centro I

- Jaraguá do 5ul- 5C I Tel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreiodopovo,com,brDiretor Diretor-Corporativo Editora
Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

,
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Economistas se reúnem
Com a presença confirmada do vice-

presidente José Alencar, profissionais de
-todo o País participam, de terça (4) a

sexta-feira (7) da semana que vem do XVI.
Congresso Brasileiro de Economistas,
evento que ocorre pela primeira vez em

. Florianópolis. Promovido pelo Conselho
Federal de Econornla (Cofecon), o
encontro vai abordar o tema "Polít'icas
Públicas e Desenvolvimento: A Armadilha
do Endividamento Interno e Externo':'
Durante a solenidade de abertura, o
professor João Paulo de Almeida

Magalhães, do Rio de Janeiro, receberá
o Prêmio Personalidade Econômica do
Ano. Em seguida, o ex-presidente do
BNDES, Carlos Lessa, fará ,a palestra de
abertura.

Tema atual
, Segundo ,o presidente do Corecon de Santa '

Catarina, Pedro Moreira Filho, o tema
.

definido para abrir o congresso, escolhido
·há um ano, está ainda mais atual. "O Brasil é
um País que depende de políticas públicas
para se desenvolver. E, infelizmente, elas
são poucas, principalmente porque o

Governo concentra suas atenções na'
gestão das dívidas'; comenta. "Os
economistas podem' e devem ajudar a

definir as novas políticas que podem
resultar em crescimento da economia e

estímulo à qeração de emprego e renda': O
encontro vai ser Centro de Cultura e

Eventos da UFSC.

redacao@jornalcorreiodopov�,com,br

,

OPIN IÃO t-----'-----_

A'melhor idade
Em nosso encontro desta semana, queremos, junto ao

leitor, refletir sobre a terceira idade,
uma vez que se comemora o Dià

I .

Nacional do Idoso.

,o aumento da longevidade da

população mundial coloca em

discussão também no Brasil os
cuidados com a preparação para o

fenômeno inevitável e natural do
envelhecimento .

Na década de 60, marcada pela liberdade individual
e a exaltação à juventude, a figura de um homem de 60

·

anos equivalia a alguém definitivamente improdutivo, fora
da sociedade. Os slogans apontavam um país jovem e

neles não se trazia sequer uma sugestão de que todos, de
maneira inevitável e indistinta, chegariam à velhice.

Passados quarenta anos, aquela geração de jovens
contestadores não se espanta quando assiste, por exemplo,
a umMick Jagger, no auge de suas seis décadas de vida,
pulando durante horas à frente dos Rolling Stones para
uma platéia de jovens mundo afora.

Neste espaço de tempo, período suficiente para o

homem pisar na Lua, enviar sondas a Marte, fazer a

revolução das comunicações e da tecnologia, a Ciência
àdicionou ao homemmais algunsvaliosos anos de vida e

sobretudo, com qualidade de vida. '

oe
Em alguns países, como o Japão, há uma população de Dr

homens e mulheres centenários.No Brasil, um país ainda
em desenvolvimento, mes!ll0 em metrópoles como São
Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba, a média de vida da

população é de 63 anos, embora não possamos deixar de
constatar a triste realidade.de que 15% do total de idosos, 'm
do Brasil vive nas ruas, em situação de abandono por" el

terem perdido seus vínculos familiares, ,

'
I I I�tu

é) Brasil não é mais um país de' jovens. Com a' ::
descoberta de novos remédios, a construção de poderosos

'

equipamentos capazes de detectar ainda no início

perigosas doenças e asmelhorias do saneamento básico,a
·

humanidade passou a presenciar o aumento médio de
seus anos de vida e, conseqüentemente, uma nova visão

sobre a então ainda chamada "velhice".
Embora o aumento de longevidade tenha também mil

gerado problemas, como a maior incidência de doenças: ;!ti
como Alzheimer e Parkinson ou desequilíbrios na

:P

Previdência, os benefícios ainda se sqbrepõern, exemplo
'

,

disso foi a aprovação do Estatuto do Idoso pelo Congresso !la

Nacional, uma grande e importante conquista na área

da Política Social.
O trabalho social e de sociabilização com idosos no

Brasil e, especialmente em nossa cidade, comprovam isso.

O trabalho com a terceira idade, que se resumia a uma

ação assistencialista de sociedades beneficentes,
· irmandades religiosas ou associações de aposentados, h�e 1é uma preocupação das políticas públicas, preocupaçao
com a integração social, formação de novos vínculos de, J
'amizade para pessoas que, ao se aposentarem ou verem' ulj
seus filhos emancipados, acabavampor se isolar e ter uma' ti
existência solitária. Daí a importância dos grupos de �
convivência para a terceira idade, tão incentivados PO!, tal.

I
nossomunicípio. .

i
. E, por vivermos em uma sociedade de rápidas léd
transformações, não podemosexcluir nossos idosos deste d

processo ; devemos viabilizar a eles também a inserção
profissional. Por que não desenvolver novas habilidades
na terceira idade, que é a idade da sabedoria, e por issO a

melhor idade?
É preciso estimular a criatividade do idoso e incentivá,

lo como alguém que ainda pode produzir, embora ilinda,
existam muitos idosos que desconhecem suaS

potencialidades, não acreditando que possam continua!
com suas habilidades, sonhos e projetos de vida.

Parabéns, queridos idosos de nossomunicípio, e noSSO

"muito obrigado" por tudo o que nos ensinam.

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas-feiras
nesta coluna
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f�
peitando 1

�.lecretário da Saúde,AlfredoGunther,
ua"deixa" para que o prefeito Moacir

to ao rtoldi (PL) exerça em sua plenitude o

ando do primeiro escalão do governo.
,laltadO do cargo, Gunther de um

,Imato: só volta à Prefeitura se for para

líumir outra secretaria, cargo de .

undo escalão, não. E a oportunidade
� que o chefe do Executivo comece a

'rum fim no festival de eqos que se

lou no andar superior do Paço.Onde,
I IUlive, há pessoas 'recebendo bons

i larios, por conta de indicações políticas,
produzindo nada.

'

.... Peitando.2
Aliás, não é o primeiro enfrentamento.
Recentemente, o PTB teve o presidente
do Samae (também presidente do partido)
exonerado, o que detonou movimento de

:
• pressão para garanti-lo no primeiro escalão
da Prefeitura por conta da reforma

administrativa aprovada pela Câmara de
Vereadores. A pasta da Habitação que,

queiram ou não dá bons dividendos
políticos e, por isso, muito cobiçada, já
estaria reservada ao partido. Tomara que
interesses menores não influenciem no

que f�i definido como plano de governo,
que em sua essência ainda está no papel.

.... lmportante
.
Dia 4 de outubro acontece a 1 a Audiên
cia Pública Geral para discussões sobre
o PDO (Plano Diretor de Organização
Físico-territorial de Jaraguá do Sul), em
'obediência a lei federal que determina

adaptação ao Estatuto da Cidade, do
Ministério das Cidades. Será no Sindicato
do Vestuário a partir de 19 horas. Como
a própria convocação o diz, a audiência
é pública e abre espaço para que

qualquer cidadão opine e faça sugestões
sobre as mudanças que serão. introdu-

.

zidas no documento que direcionará o

crescimento físico do município.

.... Armas
Audiênci� pública hoje, 17 horas, na
Câmara de Vereadores, sobre a lei do
desarmamento promete. Todos os

segmentos da sociedade de laraguá
do Sul vão estar representados, ou seja,
os pró e os-contra, cada um com seus

argumentos. Há quem diga que ter

arma em casa é risco iminente de

acidentes, até com mortes. Há quem
. diga que não ter arma em casa é abrir
a porta para o bandido. É, na verdade,
oportunidade para a população saber
o que pensam as partes mais direta
mente envolvidas na discussão.

Hoje, a partir das 14 horas na SCAR (
Sociedade Cultura Artística), eleição da

chapa de prefeito e vereadores mirins a

ser votada entre 23 chapas vencedoras ,lI[
em igual número de escolas da rede jb
municipal de ensino: Os eleitos, pelo voto )J1
direto, terão, em data a ser marcada, um
dia inteiro para exercer o papel de

�b
administradores e fiscais do poder público. ) I)
Sem dúvida, será uma experiência
extraordinária.Outras cidades já desenvol-:' as
vem projetos idênticos, entre elas Blume-
nau e Joinville, com absoluto sucesso.

.... Conscientizando

).)

--�----------�----------------------------�--------------------��------�----------�----------------------------------------------------------�--�)lt

. .oI'
mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

POLEMIZANDO

avanelloencomenda pesquisas
'ens

� paramedir densidade eleitoral
pública, ele próprio (Bertoldi)
nunca esteve_. à frente do

r
,

Executivo. ,Digo que os atuais

secretários, em sua maioria, não
têm visão da coisa pública", disse o
pefelista.

Porém, faz pelo menos duas

exceções: o vereador Afonso

,âo 'jARAGUÁ DO SUL - O vereador Piazera Neto, que no governo

da' bne Pavanello (PFL) disse passado ocupava a Secretaria da
:tm que estão em andamento Habitação, hoje assessorando o

de
'I�I pesquisas por ele setor de Planejamento, e Jean

sos
J 'mendadas, uma desenvolvida Leutprecht, que permaneceu à

lorl' umpresa-local e· outra- por frente da FME (FundaçãoMuni-
"'1 Ittluto de Florianópolis.opara ;. oipal.de Esportes), transformada

I a'
I
!r,L��nsidàde dei�9reLQPs,; em au tarquia pe la reforma

iOS 'mes, de todos os partidos, já administrativa que começa a ser

1I'Iocados até: agora como implantada gradativamente na
:io

)ilulantes à Assembléia primeira semana de outubro.
I,a ��civanaseleiçõesmajoritárias "São do ramo, pelo conhe-
de 11006. Incluindo, segundo o cimento e pela competência",
ão Ileador, uma avaliação dos resume Pávanello, O vereador,

limeiros nove meses da irônico, diz que já. pensa. em
fi ,ministração do prefeitoMoacir trabalhar como vidente, numa

as' Iltoldi (PL). Pré-candidato a referência a prognósticos que teria

Irutado estadual, Pavanello feito há alguris meses quando da
la

uque a inclusão do governo definição do secretariado de
lo, nicipal nas pesquisas servirá Bertoldi. "O pastor (Jair Ale-
50 lradar razão ou não a ele sobre xandre, ex-presidente do Samae),
�a: 'ticas que tem lançado contra o Terrys (Terrvsda Silva, da

lo�: ,atitudes do prefeito e Comunicação), o Alfredo

10 netanos.. Guenther (ex-secretário de
Sobre isso, o vereador opina Saúde), são nomes que, como disse,

J,
ue o prefeito "cercou-se de não durariam mais que seis, oito
Ia· .

i,�oas inexperientes na vida meses". Carione emendá, espe-

MACHADO
ao�--�----�--------

r a i
Vereador tambémleia

lae er saber se
'acedem suas críticas

Ide ore a administração
lda

"

s,

Carione não poupa críticas ao prefeito e aos secretários, com exceções

tando também o secretário de

Produção, Leônidas Nora: "É outro
.

que não vai comer o panetone nem
o peru que a Prefeitura distribui
no final do ano".

Amanhã, a pedido do suplente
de vereador Ruy Lessmann (PDT),
a Câmara de Vereadores promove
audiência pública (leia matéria

nesta página) para debater a lei do
desarmamento nacional, que

provocou a realização de um

referendo popular marcado para
dia 23, de outubro. O vereador
Carione não se furta em opinar.
"Como se faz com a Carteira
Nacional de Habilitação, deveria
se proceder da mesma forma com
aqueles que desejassem ter uma

arma em casa, exigindo habilitação
comprovada e uma ficha pessoal
absolutamente limpa", raciocina.

ie
I unos do Ensino Médio podem ser deputados por um dia
I

.

_' \
'

.

FLORIANÓPOLIS (CNR) - As
ni fJO escolas da rede pública e

a '. vada de todo o Estado têm até 14
, Outubro para se inscreverem no

,Dgrama Parlamento Jovem. Os
Itabelecimentos inscritos vão

'ibilitar a seus alunos do Ensino
s

, I�io a oportunidade de viverem
�, d�dedeputado. Entre asescola�
) , 'dtas serão sorteadas cinco, uma

,cada região, e de cada instituição
jlrão oito "deputados" e Seus
IJlectivos "suplentes". Os alunos-
;erutados viverão um dia de

entarem 1ºde dezembro, com

�ão ?lenária em que poderão,
(usive, apresentar propostas nos'
i
Ides de um projeto de lei.

.

.

,
' O lançamemo do Parlamento

�rn, projeto criado pela deputada
�Pau�� Lima (PT) , aconteceu na

A
rnblemLegislativana terça-feira,

.t&colado Legislativo, presididapelo
'IlUtad -,

I' .

.

oCelestinoSecco (PP), é que
: �l COordenar a realização do
�. ParaodeputadoCelestino,

a expectativa é que do Parlamento

Jovem saiampalpites de como se lidar

com-problemas nas áreas de saúde,
segurança e educação. "Os bons

projetos apresentados na Sessão'
Plenária certainente serão submetidos
à comissã'ü de competência para
análise!', garantiu o deputado.

A partir do sorteio das -cinco
escolas; ql!-e estámarcado para 18 de

outubro, uma equipe da Escola do

Legislativo irá até as instituições'
sorteadas, para a capacitação básica
e preparação das eleições internas, nas
quais ospróprios estudantes elegem
os seus "deputados juvenis". Para a

deputada Ana Paula, além dos
estudantes terem a oportunidade de
conhecer na prática o 'processo
parlamentar e vivenciar a atividade'
democrática do.Legislativo, o
programa também vai. refletir "os
sonhos que permeiam as vidas dos

Jovens catarinenses através dos

projetos de lei que apresentarempara

votação no mandato de um dia",
,

,.,

PATRfelA GOMES/CNR/ADI

Celestino.Secco lançou a primeira edição do Programa Parlamento Jovem

acredita.
A previsão é que duas vezes por

ano. seja realizada uma edição do
Parlamento Jovem. Programas
semelhantes são desenvolvidos já no
Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro.
"Mas o. nosso.: por causa dos

estudantes, será omelhor do Brasil",
finalizou o deputado. As inscri

ções podem ser feitas por fax (48)
3221-2916 , por telefone (48)
3221-2828/ 3221-2952,pu ainda

pela internet, no endereço
eletrônico www.alesc.sc.gov.br/
escola/. (PatríCia Gomes)

Lessmann pede audiência, mas'��
•

. .�q
discorda sobre desarmarncnto-,

}ARAGUÁDOStn-o suplente de
.

vereador Ruy Lessmann (PDT),
ta�bém diretor geral daCâmara de
Vereadores e pré-candidato a

deputado estadual em 2006, é autor
de solicitação de audiência pública
marcada para hoje, às 17 horas, no
plenário do Legislativo e destfuada a

questíonamentose debates sobre a
lei do desarmamento nacional
aprovada em 2003 pelo Congresso
Nacional. "Se a decisão damaioria
dos eleitores for pelo 'sim' ao

desarmamento, os bandidos vão
entrar pela porta da frente",
argumenta Lessmann, acrescentan
do que os parlamentares (deputados
federais e senadores) andaram na

,contramão quando, primeiro, .

aprovaram a leipara depois consultar
a população. "Falta polícia; o Estado
hão garante a proteção dos cidadãos
de bem", prossegue Lessmann,
acusando parlamentares com
assénto no CongressoNacional de
enganarem a população. Ele
enumera conseqüências. que;

, entende" serão imediatas caso o

referendo . aponte para' o

desarmamento, conseqüência da
proibição de comercialização de
armas de fogo e munições. "Nem
uma empresa seguradora, seja

. seguro de vida, de carros, de bens

patrimoniais das pessoas assinará

contrato, a partir de então, sem

cobrar no mínimo o dobro das

apólices atuais", prevê Lessmarm,
Para ele, uma artna em casa é fator

,

inibidor para assaltantes. "São os que
.

Lessmann: contra o desarmamento))

):)

estão rindo à toa, as seguradoras e os
sa

bandidos", afirma. .' :3 ,

Entretanto, a-defesa pelo 'não'G
ao' desarmamento, condiciona a Jp
liberação do porte' de arma às "("

, . L..J

condições da legislação específica .

, . b'd d
!II

, VIgente, ou seja, o e ecen o-se aos

trâmites estabelecidos: treinamento n

paramanuseio correto, justífícatívaiv
convincente para o porte e folha
corrida individuaI que.não contenha.
qualquermácula.

A audiência pública prevista-II
parahoje naCâmara de Vereadores I
abreàs 17 horas e terá duas horas de. Iduração. Aberta à população, a

audiência reunirá juízes, promotores, I
'delegadosj polícias Civil e Militar, ,Iuniversidades, Conselho Tutelar" ,

clubes de tiro, empresários, entrl1 I
outros segmentos convidados de J
toda à região. (Celso Machado)

,

CE$AR JUNKE$

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraquá do Sul/la Vara Cível

�)
Rua: Guilherme Cristiano Wackerhaqen, 87, Vila Nova, CEP 89-259-300, Jaraguá
do Sul- SC '

Juiz (a) de Direito: Márcio Renê Rocha
.

Escrivã (o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen \
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM

J

PRAZO DE 30 DIAS "

Espécie e Númerodo Processo: Usucapião, 036.04.0021.50-0
Autor: Cleide Ivone Langhammer Araujo e outro

Citandoíans): R�us em lugar incerto e dos eventuais interessados, ausentes,
incertos e desconhecidos.

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

rua XV de Novembro, Município de Corupá-SC., edificado com duas construções,
sendo uma rnista.de 134,9Sm2 e aoutra em alvenaria de 106,30fCl2. Referido terreno
apresenta uma topografia irregular, sendo parte plana e parte em declive e sobre J
o imóvel existe uma faixa de preservação permanente de lS.00m a partir da
margem direita do Rio Humboldt Prazo Fixado para a Resposta: quinze (15) dias.
Por intermédio do presente, aís) pessoa(s) acima identitlcadasts), atualmente em. )
local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cõnjuge(s), se casada(o)(s) for(em),
confrontante(s) e aos eventuais interessados que, flcatrh) ciente(s) de que, nêste
juízo de Direito, tramitam os autos dó processo epiqrafado, bem como ClTADA(S) ,

para responderteml 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, presumlr-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 qual será fixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraquá do Sul (SC), 13 de abril de 2005,

Márcio Renê 'Rocha,
Juiz de Direito

J�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Telefonia básica
o ministro das Comunicações, Hélio Costa, chegou a um acordo com
as operadoras de telefonia fixa para a criação de um "telefone social"
destinado à população com renda abaixo &� três salários mínimos.O
telefone popular terá uma assinatura mensal 50% mais barata que a

,� do serviço convencional -devendo custar na faixa de RS 19,90 com'

L impostos. O governo, entretanto, ainda não tem um prazo oficial para
,I que o telefone chegue aomercado.Para baratear o serviço, no entanto,.

ao invés da franquiade cem pulsos incluída na assinatura básica, o
novo telefone irá oferecer uma franquia de 60 pulsos se entrar em

operação ainda neste ano, ou 100minutos seficar para 200Q.segundo
y
estudos do ministério, 50% dos usuários não usam todos os cem

pulsos da franquia atual e 30% não usam sequer 30 pulsos por)'
mês.Como as ligações para celular e interurbanas (DDD) não estão

-,

incluídas na franquia, será necessário o uso de um cartão pré-pago,
)l
mas o custo da chamada será o mesmo do telefone convencional.

,[

I Pré-pago
;

Já as ligações locais além da
;;
franquia serão mais caras. Já o

f) minuto extra do telefone

popular custará RS 0,312, o
, correspondente a 25% do
melhor plano de celular pré
pago, segundo o ministro.Costa

explicou que o usuário terá um

(''>, custo fixo para manter o

j r: telefone funcionando, já que as

,), ligações extras serão cobradas

• ' separadamente.

Reg u lamentação
Além da comprovação de
renda formal, as empresas
poderão utilizar o cadastro
social do governa, que
conta com aproximadamente
13 milhões de registros,
segundo Costa. O governo
ainda precisa definir se o

telefone social será

implementado por meio de
decreto ou por meio de
um plano alternativo,
regulamentado' pela AnateI.

Potencial
,. oministro estima que o

telefone social poderá ampliar
em 2 milhões o número de

'

telefones fixos em operação no '

, prazo de um ano. A expectativa
do próprio governo é a de que
plano de serviço ainda leve

_ entre 45 e 90 dias para ser

_.:. regulamentado. Os usuários do
e, serviço convencional que se
: enquadrarem na faixa de renda
do telefone social também

poderão migrar pará o novo

plano de serviço. ,

. Mais barato
Enquanto define os

detalhes do serviço, o
ministro disse que ainda
tentará negociar a redução
de impostos incidentes 'no
telefone social. 'Se
conseguirroos resultados ,

com os governadores, a
, assinatura pode chegar a RS
14,90: disse o ministro'
sobre a possibilidade de
isenção ou de redução do
ICMS.

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

�
�,

• Cotação U,$$ Compra Venda
Comercial 2,233 2,235 T.

r- 'Paralelo ' 2,450 2,540 ,,-
I

Turismo 2;200 2,340 •i
,

• Cotação Euro Compra Venda

2,684 ,. 2,687
·CUB RS: 863,75 (setembro)

·Indices Pontos Oscilação

Boves�a 31.317 1,43% Â

Dgllll JgOe5 10.473 0,16% Â

Dasdaq 2.115 0,05% ,,-

• Poupança (%) 0,7600

Me asena Quina
concurso: 702

01-56-18
58 -45 - 57

concurso: 1504
01 - 06 - 38

45 - 79

Lotomania Loteria Federal
concurso: 556

01 - 08 - 17 - 19 - 24 - 25 - 29
31-49-50-51-59-61-64
70 - 75 - 84 - 86 - 87 - 90

concurso: 03972

1° Premio: 24.789
2° Premio: 66.450
3° Premio: 54.801
4° Premio: 03.559

5° Premio: 14.802

r

� :

t
í
I
I

CAROLINA TOMASELLI '

�, Instituto foi um dos
15 selecionados no

país para integrar
a publicação

}ARAGUÁ DO SUL .; Não
bastassem as inúmeras publicações
nacionais e internacionais das quais
foi tema nos últimos anos, o Instituto
Rã,Bugio para Conservação da
Biodiversidade volta a ser destaque,
mas agora de uma forma diferente.
A trajetória do casalElza eGermano
Woehl, responsáveis pela fundação
e manutenção da Ong, integra o

livro "Sinais da Vida: algumas
histórias de quem <cuida da
natureza no Brasil".

Lançado pela Fundação O
Boticário para Proteção àNatureza
semana passada, o livro comemora
os 15 anos de éxistência da fundação,
que é parceira e patrocinadora de

projetos desenvolvidos pelo instituto.
Dos 990 projetos patrocinados pelo
O Boticário nestes 15 anos, conta a

professora de Educação Física Elza
Nishimura Woehl, 15 deles foram
selecionados para o livro.

Além do projeto Crianças
Salvando os Anfíbios da Mata
Atlântica, do casal Woehl, outro
catarinense abordado na

QUINTA-FEIRA, 29 de setembro de 2005

Estado de São Paulo e outros

ambientalista;. Segundo ela, o livro
estará disponível para compra nas
livrarias Saraiva e possivelmente
também na internet.

O texto do livro foi-escrito pelo
jornalistaMarcos SáCorrêa e as fotos
foram tiradas por Haroldo Palo Jr,
um dos maiores fotógrafos de
natureza do Brasil, que passou dois
dias emGuaramirim, registrando o
projeto. Sobre o instituto" diz Elza,
são dez' páginas, recheadas de

ilustrações sobre a história da Ong,
que se confunde com a do próprio
casal na busca incessante da

conscientização sobre a preservação
ambiental.

DIVULGAÇÃO

I tnãú
O Rã-Bugio foi fundado em 2003 para institucionalizar o trabalho voluntário do casal Elza e Germano que, desde is r
1998 vêm desenvolvendo pesquisa e executando projetos de educação ambiental na região de Jaraquã do Sul, inu
O instituto atua' na defesa da biodiversidade da Mata Atlântica através de uma campanha de conscientização dI 'ego
população para assequrar a integridade das áreas remanescentes dessa floresta. Para isso, realiza palestras nal I
escolas e recebe visitas, principalmenté de alunos, no santuário, umlocal com trilhas interpretativas e lagoas, onde '

eles apreendem sobre a fauna e sobre a importância da floresta.
" to.

Além do apoio da Fundação'O Boticário, também recebe ajuda financeira da fundação Avina e de empresas,N�
taR

mês passado, a Sevita (Sociedade Educacional do Vale do Itapocu),mantenedora da Fameg, anunciou a doação de rei

RS 120 mil para patrocinar os projetos da Onq, O escritório do Rã-Bugio em Jaraguá do Sul, inaugurado na semana '

passada, também recebeu apoio financeiro, desta vez de empresas privadas que doaram os móveis. A sala foi
ecedida pela Prefeitura, depois da aprovação do projeto pela Câmara de Vereadores por unanimidade. Já o,, f

, equipamentos foram comprados com recursos da Fundação Avlna, que' apóia o instituto desde 2002.
,

I _,.' "l'lll

publicação é o Baleia Franca,
desenvolvido por José Truda
Palazzo Júnior em Imbituba. "Não

tenho nem palavras, porque o

trabalho é tão gratificante pelo fato
de estar ajudando e tentando
mudar a visão das crianças e

sabendo que podemos contar com
elas para preservar o meio

ambiente", resumt: o propósito da
abordagem.

Eiza conta que ainda não

recebeu o livro, entregue para
Germano durante o lançamento
realizado em São Paulo, onde ele
reside, e que reuniu diretores do
Ministério do Meio Ambiente, o
Secretário do Meio Ambiente do

Trajetória do Rã-bugio e seus
,

-
\

.

fundadores registrada em livr

NÚMEROS } .,.,J ••
, ,

Em cinco anos, percorreram as trilhas do Rã-Bugio: - 1.600 visitantes avulsos' -10.600 estudantes
600 professores - Espécies de anuros identificados: 41 - Público nas exposições itinerantes: 25 mil

Alunos da Escola Alfredo Zimmermann de Guaramirim no Instituto

Lançado pela
Fundação O
Boticário para

Poteção à

Natureza, o livro
estará disponível

nas livrarias
Saraiva

Assinatura de convênio beneficia instituições de Educação Especi
}ARAGUÁ 00 SUL - Ontem, a

secretária regional de Desenvolvim
ento, Niura Demarchi dos Santos,
renovou convênios de cooperação
técnico-pedagógica com entidades
damicrorregião que atuam na área
da Educação Especial, garantindo a

, disponibilidade de 91 vagas para
professores, diretores, orientadores e
secretários

\

(antes eram 61). O
convênio beneficia as Apaes de
Massaranduba e Guaramirim e a

Apae e a Ama (Associação de

Amigos do Autista) de Jaraguá do
Sul, que atendem 339 alunos

portadoresde necessidades especiais.
De acordo com a integradora

de Educação Especial e Diver
sidade da SDR, Izabel Bertoldi, a
demanda no atendimento émuito

grande na região. "Existe espaço
Tísico e estrutura, mas faltam
profissionais. Temos dois professores
por turma, mas há casos em que
temos necessidade de ter um

professor para cuidar de apenas um

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer· Turismo· Fretamento

aluno", informou.
O Governo do Estado, através

da Fundação Catarinense de

'Educação' Especial, mantêm
convênios de cooperação técnico,
pedagógica com aproximádamente
200 instituições, tanto no aten

dimento da Educação Especial
como no atendimento de ativi

dades complementares de apoio às

pessoas com deficiência em todo o

estado. A presidente da Apae de

Jaraguá do Sul, Maria Tereza

AmorimNora, destacou que, ai

de professores as entidadl '

também necess:tam de fisiOI;
rapeutas, psicólogos, assistenll '

sociais e fonoaudíólogos- "Oidel
seriaque o Estado disponibilizasl' esses profissionais", diz.,"

Segundo Izabel Bertoldi, 1

da população possui algum tipO,
deficiência, send�"que 5% 'J
portadores de deficiência me�1 :
1,5% auditiva, 0,5% visual, 2%ffsi;i
e 1% tem deficiências múltiplas,

{\
, ...., �r'

"
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Primavera já chegou, .mas
tempo continua ruim na região

PREjUíZO

oradores sofrem com esgoto
a céu aberto e estradas ruins

,

durante o dia, ficaram em torne
de 4 graus abaixo da média;
caracterizando um setembro mai�

, I

"frio", mesmo assim não houveram
,

muitas geadas devido à umidade
I'

do ar elevada. I
I

}ARAGUÁDO SUL - Entre os

dias 3 e 11 de outubro o tempo será
de chuva em Santa Catarina,
resultando num volume

significativo de precipitação em

todas as regiões, conforme as

. informações do meteorologista da
Epagrí, Marcelo Martins. Duas'
frentes frias passam pelo Estado
neste período: a primeira entre ós

dias 3 e 4; a segunda entre os dias
10 e 11. Neste intervalo; entre os

dias 5 e 9, áreas de instabilidade,
mantêm a condição de céu

encoberto e chuva nas regiões
catarinenses. Estes dias 'serão de

temperaturas estáveis durante o

dia, por causa da cobertura de
nuvens e da chuva. Não há

previsão de frio e geada, pois não
haverá incursão de massas de ar

frio.
As temperaturas mínimas no

mês de setembro ficaram com

desvio negativo de 2 graus abaixo
do que normalmente ocorre no

mês e as máximas, devido ao

predomínio de nebulosidade

CESAR JUNKES

Horário de Verão
GONn Cabeleireira

,. ilque mau cheiro

I ega atrapalhar
leu negócio

,

_

Entra em vigor a partir da zer�
hora do dia 16 e termina a zero

hora do dia 19 de fevereiro do ano
. I ,

que vem. Esta será a 32° edição do
-

horário de verão, implantado nÓ
Brasil pela primeira vei em 1931l
mas somente em 1985 passou �
acontecer todos os anos. O Horãrío
de Verão foi implantado pelo
governo com o objetivo de gerar

,

economia, estimada em 3% para. ,

Santa Catarina: /:

O gerente regional da Celesd
Luiz de Freitas Melro ressalta qUl�
a economia gerada em todo 0
Estado equivale a 32 dias se�
gastos de energia em Jaraguá dó
Sul. Nos horários de pico (das 18�
às 22horas) a estimativa de
economia é de 5,5%. I

I
CESAR JUNK8S

GuARAMIRIM :_ A cabeleireira
, wiaAparecidaConstantina, há 15

os residente na rua Antônio

veira, no bairro Corticeira, está

oignada" com a situação da rua,
não recebe manutenção da

itura e tem esgoto correndo a

aberto há vários anos. "Estou

'dida a não pagarmais o IP1U",
,revoltada COlJl a situação. A
erciante diz ainda que o mau

{ iroatrapalha o negócio e a deixa
J J\Strangida na frente dos clientes.

SegundoMariaAparecida, a rua"
não tempavimentação, não está
is nem sendo alargada e já

lul, inuiu o espaço destinado ao

di, ,'rego de veículos. Além disso,
1ij a das margens da rua corre 6
Ide' "H' ,.,

.

to. '3"varros anos esperamos

N� taPrefeitura coloque a tubulação
de

,

resolver esse problema, mas até

A rua sem pavlmentaçâoe o esgoto a céu aberto trazem prejuízos para cabeleireira

agora foram só promessas", reclama. cobrados como taxa de limpeza
da

rua, elajá teve prejuízos com a

"Em dias de calor o mau cheiro é pública, cansou de esperar por manutenção do carro. "Gastei R$
insuportável. Chego a ficar melhorias na rua. "De que adianta 250,00 na oficina e o mecânico
constrangida ao atender meus pagar se a gente não tem retorno me disse que foi tudo causado
clientes", conta ela, que tem o salão disso?", questiona. pela estrada ruim. Se eu fosse fazer
de beleza funciona;"do do lado de tudo que precisava pro carro ficar
su� casa. A cabeleireira, que paga . Prejuízo bom teria que desembolsar R$
R$114,00deIP1U,sendoR$30,00 Por causa das más condições 375,00", conta.

lna I

�i ,eja promove a 2a mostra Científica e Cultural
. ,

artesanato, também produzido por
eles. Participaram alunos de Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Schroeder,

.

Corupá e Massaranduba.
A diretora geral do Ceja na

microrregião, Selésia Van Vossen,
destaca que o objetivo damostra é

divulgar o trabalho dos alunos.
"Temos grandes talentos aqui";

observou: Os projetos apresentados
abordaram inúmeros e variados
temas, como o teatro de fantoches,
o uso de computadores no processo
de alfabetização de surdos,
tratamento de água e esgoto,
reciclagem com arte, como salvar

vidas, entre outros. Os estandes de
artesanato também mostraram

- jARAGUÁ - DO- SUL-- Foi.
I J I��ada ontem no Ceja (Centro
, Hducação.de Jovens e Adultos),

I 1! Mostra Científica Cultural
./ icrorregional, que reuniu a

A I
• ,-

resentação de 28 projetos
rados pelos alunos nas mais

ve\sas áreas, apresentações
!turais e 50 estandes de

vários tipos de materiais, como

bijuterias; utensílios domésticos e de
decoração, que foram
comercializados pelos alunos. Por
apenasR$ 1,99 era pàssível comprar
um,a bijuteria. Para quem estava

.

disposto a gastarmais, havia as telas,
com preços entre R$ 200,00 e R$
250;00. Estação das flores continua com chuva em todo Estado

.
.

Central de Investigações é .ais
um investimento em segurança.

\

Onde tem catarinense, tem '

in,estimento do Fundosocial.
Fundosoclal. Á descentralização na prática, com obras em todo Estado.
o Fundosocial é a forma que o Governo qe Santa Catarina encontrou para financiar programas e ações de inclusão e promoção

I, Social, com foco na redução das diferenças de qualidade de vida no Estado. Com os recursos do Fundosocial, tooos'os catarinenses

estão sendo beneficiados com obras e serviços: construção de escolas, arenas multiuso, investimentos em habitação, restauração de
\

,palrimônio cultural, pavimentação de acessos a cidades e muitas outras ações, de acordo com as prioridades de cada região. o trabalho conjunto das Delegacias Regionais de Itajaí e Balneário Camboriú assegurou
a instalação da Central de Investigações da Polícia Civil. Com o investimento do Estado,
policiais dedicam-se exclusivamente 'ã apuração de crimes de autoria desconhecida.

.

E o res;tltado rem sido evidente: até agora boa parte dos homicídios registrados foram
.

esclarecidos: A Central ainda opera com sucesso no desmonte de quadrilhas do tráfico de
drogas e de furto de veículos. É o Governo garantindo segurança para, Santa Catarina.

Confira algumas das realizações mais recentes com recursos do Fundosocial.

'Projeto Água da Chuva, na Região de Joaçaba> Pavimentação �m Brusque. Bandeirante e Guatambu
'Construção de unidades escolares' em todo Estado' Obras de ampliação e captação d� água. em diversas cidades
'Construção da Arena Multi,uso de São José

secnnanade�doda
segUrança Pública e
Defesa doCidadão

I'
,
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Semana da Comunicação,

traz profissionais renomados
� Núcleo de Comunicação Social inicia, dia 3 de outubro, a 5" Semana
�a Comunicação voltada para profissionais, empresários, acadêmicos,
e demais interessados. O tema é Não entre em crise. Criel, chamando a

atenção para o fato de que crise sempre existirá e que é preciso ter

t'
riatividade, inventivi�ade e persistência para alcançar os objetivos,
os negócios, mesmo em tempos adversos. Emerson Alexandre

onçalves informa que o evento acontecerá de 3 a 6 de outubro, no
ÇEJAS. Max Gehringer, a rtku lista de importantes revistas de-neqóclos,

fom a sua consagrada Comédia' Corporativa, será Q palestrante na'
primeira noite, Edinho Vasques e Stalimir Vieira dirigirão mensagens

t contarão suas experiências, na terça-feira; no dia 5, falarão Petrônio

!-orrêa e Giuliano Donini e, no encerramento, Laurentino Gomes, Os '

palestrantes são profissionais renomados e de elevada qualificação,
, tontribuindo para o' sucesso do evento, "É muito importante, a
participação dos empresários na Semana da Comunicação';comentou
Gonçalves.lnfórme-se pelofone (47) 275 7026, éom a consultora Denara,

F-mail denara\@acijs.com.br ou' no site www.acils.corn.br/sernana.
"

,

!

I, Falecimentos
,
, '

F�leceu às 21 :30h do dia 27/09, o senhor Honorato Stolf, com
idade de 82 anos. O velório foi realizado na Capela Nossa Senhora
�parecida e o sepultamento no cemitério RibeirãoWilde.

F�leceu às 21 :OOh do dia 27/09, o senhor João Francisco dos

Siantos,. O velório foi realizado na Igreja de São Roque e o

sepuítaménto no cemitério de Nereu 'Ramos.
Faleceu às02:00h do dia 28/09,0 senhor Inaldo Sell,com idade

, '

de 52 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana

gristo B<;>m Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
i

,I Extravio de documento
i
,
I
, '

<tomunicamos o extravio de notas fiscais, modelo 01, série 1; nas 1

a 125, AI DF 51604507, modelo 02,série Dl, nas 1 a 250, AIDF
� 1604485 e de todos livros fiscais entradas, saídas e apuração
IÇMS da firma User Informática Ltda-Me, CNPJ 01.725.140/000'1-
$0, inscrição estadual 253.471.206.
,
,

Seminário discute como tratar
ATENDIMENTO'

pessoas com transtornomental I
MARIA HELENA DE MORAES

.... Evento teve a

participação de
65 funcionários dos
CAPs da Região Norte

}ARAGUÁ DO SUL - Aprender
novamente a ter prazer nas

atividades do cotidiano, desenvol
ver a sabedoria interior e eliminar
a culpa e a vergonha. Estas são

algumas das condições básicas para
se resolver o problema das pessoas
com transtornos mentais de
correntes do uso continuado de

drogas ilícitas e de álcool na

avaliação do psiquiatra e

farmacologista Ari Sell -, Ele
participou como palestrante do 10
Seminário Macroregional para.
Integração de Ações da Rede de

Atenção' Psicossocial que,
aconteceu nos últimos dois dias no
Hotel Parthenon.

Promovido pela Secretaria de

Estado da Saúde, o seminário foi
dirigido a profissionais que
trabalham nos CAPs (Centro de
Assistência Psicossocial) das
cidades de Jaraguá do Sul, Joinville,

Mafra e Canoinhas num totai de
65 profissionais. O objetivo do
encontro; segundo a coordenadora'
de Saúde Mental da Secretaria de
Saúde de Estado, Elísia Puel, é
criar uma rede de atendimento na
área desaúde mental incluindo a

participação de outras áreas, como,
Educação, Cultura, Esporte e

Lazer e Conselho Tutelar.

Funcionam atualmente no

Estado, 36 CAPs que atendem

pessoas com transtornos mentais,'
álcool e outras drogas e crianças e

adolescentes. Emjaraguá do Sul,
ocentro atende adultos psicóticos
e neuróticos graves, num total de

aproximadamente 150 pessoas e

também tem um programa' de
Saúde Mental para crianças e

adolescentes e usuários de drogas
adultos. A coordenadora em

Jaraguá, Eurenice Maba conta que
os usuários são encaminhados pelos
postos de saúde, Conselho Tutelar,
demanda espontânea 'e ,até
consultórios particulares.

Ainda de acordo com

Eurenice, são oferecidas oficinas
terapêuticas, com aulas de pintura
e outros recursos que funcionam
como terapia. A coordenadora

aponta, porém a necessidade mais

Dênis está fazendo, tratamento para deixar a cocaína

leitos nos hospitais rara atender os
usuários do serviço. Atualmente
são apenas seis no Hospital Jaraguá

,

e mais três em Florianópolis. Em
todo o Estado, são aproxima
damente 1.200 leitos distribuídos
em hospitais psiquiátricos e gerais.

l :Oi

confiante no tratamentoquevej 111
recebendo. Ele 'era usuário dô �:
cocaína desde os 15 anos.de idade li
e depois ,de ver o casamento. In

destruído e perder a confiança do� v

familiares, resolveu procurar ajuda,
"Tive que pedir demissão do meu' lU

emprego porque não, conseguia, 'M:
mais trabalhar direito. Agora estou, 'ci

bem, resgatando minhsl n

autoconfiança e auto-estime'» li

afirma Denis.

Exemplo
O' vendedor Dênis Ramos

Cardos, 30anos, freqüenta o CAPs
de [oinville há seis meses e se diz

." ,Jjl-" .. l,'

I
'

.

"�"-"� '"'

: CORREIO TV II.---'--''''�f'l,'-------------,---'------�-',-.,"'-______".,

r Novo casal?'
.

,

.� Fernanda Lima e Ricardo Waddington estão se entrosando bem

� nos bastidores. Protagonista e diretor de "Bang Bang'; os dois
.'

'� têm chamado atenção nas gravações da novela da Globo.
. ��
.,

LEte,rna dúvida o ,.'
f O Sêf-desistlu defazer o reality show"Casamento à Moda
:: Antiga" (as fotos dos candidatos haviam .sldo até retiradas do site

! da emissora e a equipe de produção foi dispensada)'. ,

�
f

: Mas•••

f Misteriosamente foi resolvido que o projeto do "Casamento à

: Moda Antiga" não será mais cancelado. Até mudarem de idéia

: novamente ... A data de estréia continua sem definição.
r "/

t Beijoqueiro
," Foi bastante comentado o selinho entre Bruno Gagliassoe.

t Matheus Nachtergaele no aniversário 'da autora Glória Perez no

Pampa Grill, no Rio.Matheus estava cheio de amor para dar.

I

O "Hoje em Dia'; da Record, está crescendo na audiência.

Registrou ontem sua maior média desde a estréia: cinco

pontos no Ibope. Para a parte da manhã, que cai o

número de televisores ligados, o número é bom .

Bal19 Ban'9
Apesar dos 28 anos, interpretar uma mulher feita tem

sido um desafio para' Daniele Suzuki. Na novela "Bang
Bang" t ela interpretará Yoko Bell, uma prostituta cheia
de predicados - cantora, bailarina e craque em artes

marciais - que será paga para conquistar o sensível

Neon, personagem de GuilhermeBerenger."Com
certeza, é uma personagem bem diferente daquelas
que fiz anteriormente. Ela é mais mulher, muito segura
de si. Por isso, estou.tendo de apren'der a caminhar de
outro jeito, alterara lmpostação de voz, já que tenho de

falar calmamente'; explica."Às vezes, percebo que estou

fazendo uma, cena muito elétrica. Então tenho dei parar
e pensar 'calma, Daniele', conta,

Em alta'

II

•

PATRocíNIO

reâacao@j,ornalcorreiodopovo.com,bl

Crítica
As atrizes Julia Roberts (foto) e Cameron Diaz parecem mendígas se

comparadas com as glamourosas estrelas do passado, disse o estilista

Valentino em entrevista: "Hoje você vê Julia Roberts e Cameron Diaz

andando por aí desarrumadas
com calças de agasalho, elas

,

'

parecem mendigas. No passado,
não se via isso'; afirmou Valentino,
segundo a publicação alemã Die

Zeit. "No passado, as atrizes
tinham que se comprometer em
seus contratos a aparecer em

público como estrelas quando
saíam de casa'; acrescentou o

italiano, responsável pelo guarda
roupa de Gwyneth Paltrow.
Valentino fez nome nos anos

1960 e criou o vestido usado por

Jàcqueline Kennedy no

casamento com' o magnata grego
Aristotle Onassis.

Zoam Creative

5a Semana da
\

Comunica ão

Não entre em crise, crie.,
"

Informe-se: www.acijs.com.brlsemana
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JOGUINHOS ABERTOS

utsal masculino vence e fica
•

, • J

II perto da vaga em São Bento

lOS jaraguaenses
ecisam apenas de

, empate hoje
ra ir à semifinal

�ÁO BENTO DO SUL - Depois
(azer uma primeira fase ruim,
três empates e a garantir a

. cação com a combinação de
Irados, o futsal masculino de

á do Sul se recuperou evem
m' na segunda fase dos

inhos Abert�s, Depois de

earSão Bento do Sul por 7x2,
Item a vítima foi Balneário

o boriú, que perdeu por 3xl.

1 :ora o time do técnico Renato

lemi !ira precisa apenas de um

dt1 rate, hoje às 17h contra

ade' laba para garantira vaga para
nto! !mifinal e o primeiro lugar da
do� ve.

Ida. "Ontem jogamos .para fazer o
�eu' 'Iultado e somar pontos,
:uia� Mamas que o jogo seria mais

tOli, 'cil, mas estamos cumprindo o

Ihal nejamento", disse Vieira. Os
a",o ii de Jaraguá do Sul foram

;[ llcados por Anderson, Léo e

rrr,/: rura.-Para o jogo de hoje, 0-
I

n 'Imador não poderá contar com
; Ifezinho, que foi 'expulso

,.br
tem, e'Maicon, que levou o
I

'

RÁDIO ��
JAQÂGUÁ

Futsal jaraguaense (uniforme escuro) bateu Balneário Camboriú ontem por 3xl e está perto da vaga

segundo amarelo.
"Provavelmente .devo poupa�
alguns jogadores amanhã (hoje)
para que eu chegue com o time

completo na semifinal", informou
o técnico.

Já o vôlei masculino perdeu
para Chapecó por 3 sets a 1 e

adiou para hoje a classificação

eninas do futsal fazem a

emifinal contra Chapecó
SÁO BENTO DO SUL - Mesmo forte da competição: o treinadordisse
rdendo por 4xl para Caçador queojogo pode sermelhor "Se fosse
tem, o futsal feminino de Jaraguá Criciúma, seria mais difícil, pois elas,

'Sul conquistou a vaga para a marcammuito e jogam no contia-
"

ai dos [oguínhosAbertos em ataque. JáChapecó jogamais aberto
ia Bento do Sul. Hoje elas e o jogo prometemuitos gols".

. inlrentam Chapecó na busca dá Já o handebolfeminino deu
'. illssificação para a grande decisão adeus a competição ontemao perder
'�anhã.Asmeninasjaraguaenses para Joinville por 32x13. Mesmo
, �saíram na frente, com um gol de ./ assim, a técnica Rosilete' de Souza,

ijeléna, mas não suportaram a , fez uma avaliação positiva da equipe,
.

j ilessão'do time domeio-oeste, que que é toda da Olesc. "As únicas três
i iabase da equipe que dista a Liga jogadoras·com idade de joguinhosI �minina. .

não puderam competir porque
. "Conseguimos�air na frente do trabalham ..Mas foi bom para elas, .

11 �mas tomarrios dois gols debola pegarem ritmo de competição e
'I �arada. Com isso caímos de chegarem bem na edição da Olesc

l� �Iodução no segundo tempo e do ano que vem'. Para ela, o jogo
li tabamos tom�domais dois gols de que poderia classificá-las seria contraji rontrarataque", analisou o, técnico Tubarão, mi terça-feira. "PagamosW MaUrício Berti. Sobre o adversário com a derrota por não conhecer o� �hoje,mesmo considerando omais adversário", avaliou.

para a semifinal. O jogo será às

Uh, c�ntra Rio doSul, que até
agora perdeu as duas partidas que
disputou. "Hoje (ontem) o time
não rendeu o que pode render.
Tínhamos consciência de que a

classificação seria definida mesma
contra Rio do Sul e vamos e�
busca dela hoje", disse o técnico

Benhur Sperotto, que ainda não
sabe se vai poder contar com
Leomar, que está lesionado.

"Ele está aqui com a gente e

fazendo fisioterapia, mas não
·tenho certeza sede poderá jogar.
Estamos torcendo para que ele se.

recupere para as sernifiaais", disse
ainda o treinador.

.

Atletismo feminino fica em
terceiro' e masculino em sexto

Revezamento 4x400m feminino (centro) ficou em quarto lugar
SÃO BENTO DO SUL - O que foi Pei,ter�bronze nos200m rasos, Sally

planejado foicumprido.Otécnicodo MaiaraSiewerdt-ouronos 200m,além
atletismo, AdrianoMoras,'disse que do revezamento4x400mmasculino,
desdeocomeçodosJoguinhosAbertos com a equipe formada por Diego
esperava ficarentre os trêsno feminino Ricardo Peiter, Lauro RadtkeJúnior,
eentre os seis nomasculino. "Sabíamos Mauro Berlim Júnior e Dione José
que no feminino a briga pelo título Balena.

.

ficaria entre [oinville (que ficou No tênis de mesa masculino,
campeão) e Blumenau, Já no Jataguá do Sul foi eliminado ontem
masculino estava muito nivelado e

.

porVideira por umponto e ficou fora
acabamos ficandoum pouco atrás de dacompetiçãoporduplas.Restaapenas
Blumenau", disse o treinador.

.
.

acompetição individual, hoje, quando
Ele destacouonúmero expressivo TIagoJacielPedri enfrenteovencedor '

f de medalhas, que foram um totalde do confronto entre Rio do Sul e
dez, sendo três de ouro, três de prata e Florianópolis. "Temos pretensões de
quatro de bronze. Moras destacou a ficar entre os seis melhores nesta

recuperação deDiegoRicardo Peiter, categoria. O Tiago vem bem na

que saiu com trêsmedalhas depois de competição, mas é válido lembrar o
se tratar de uma lesão que o vinha tênis demesa está passandoporuma
incomodando há mais de um ano. reformulação, pois toda aequipe teve
Ontem os medalhistas foram: de sermudadaesteano.Acredito que
Stephany Zapella - bronze no salto' napróximaOlesc tenhamos umgrupo
com vara, Daiana Voigr - prata nos competitivo", disse o técnico Israel
400m com barreiras, Diego Ricardo OliveiraSantos,

LINHA DE FUNDO---------'r
JULIMAR PIVATTO.

Resumo-dos Joguinh.os
Percebe-se até agora que Jaraguá do Sul está investindo forte na

base dos próximos anos, tanto na Olesc (qu'e reúne atletas até 16
I :

anos) quanto nos Joguinhos Abertos (até 18) de 2006. A maioria
das equipes tinha uma média de idade baixa. Agora restam três

equipes brigando em São Bento do Sul. O vôlei masculino e o

futsal feminino têm uma missão mais difícil, pois enfrentam

equipes fortes tanto na semifinal quanto na final Já o futsal
masculino vem confirmando o favoritismo e pode. cheqar ao. ..

título. Mas a missão também não será fácil, pois a cornpefição
está muito nivelada.

futsal de base
Na última segunda-feira,
mais quatro joqos deram
continuidade ao Circuito de
Futsal Sub-l1: Canguru 3x3

Adesc, Corupá 2x3 Arweg,
Canguru 2x2 Corupá e

Arweg 2x6 Adesc. Com
estes resultados, a
classificação ficou assim: em

primeiro a Adesc com quatro
pontos, seguido da Arweg
(três), Canguru (dois) e

Corupá (um). Na categoria
sub-09, a liderança é de

Corupá (sete pontos),
seguido do Canguru (sete),
Adesc (três) e Arweg (zero).

Maisum
O árbitro Paulo Jose Danelon
confirmou ontem, em

depoimento à' Pohcia
Federal, sua participação no

,

esquema.de manipulação de
resultados no Campeonato
Paulista. Danelon, por
enquanto, não será preso, Ele

.

se apresentou
espontaneamente para o

depoimento. O árbitro, que
apitava jogos da segUnda
divisão, foi citado por Nagib

.

Fayad, empresário que fazia
as apostas em sltes ilegais e

lucrava com os resultados
armados.

Brasileiro .:

Ontem no Campeonato
Brasileiro de Seleções, a
Malwee, que representa Santa

Catarina, venceu Rondônia

por 11 x2 e hoje deve definir a

classificação para a semifinal
contra São Paulo. A partida
será às 20ti30, com
transmissão da Rádio Jaraguá.
Nos dois primeiros jogos da

competição, duas vitórias por
3xl, contra Rio de Janeiro e

Rio Grande do Norte.

Greve.
Os joqadoresdo Atlético-MG
decidiram entrar em greve, e
abandonaram o clube antes

do treino da tarde de ontem ..
O presidente dó time.'
atletlcano, Ricardo
Guimarães, �firmou que a

paralisação é um protesto
por causa de atrasos salaria'is. . lo:

iNa próxima semana _.1

completam-se três meses

que o clube mineiro não,

paga os salários. -:
julimar@terra.com.pr :

SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

\

JARAGUÁ DO SUL ".
SIN11CATARINA
www.e c .u c v.b r

AVISO D,E LICITAÇÃO

Modaliddde:_ lomodo de Preços n,O 005/2005.,
-

Objeto: Construção deQuadra coberta com arquibancada e iluminação
com óreo de 854,90m2, na EEF Padre Bruno Linden, no município de
Massaranduba-SC. Tipo: MenorPreçoGlobal. Recebimento dos Envelopes:
Até às 14:00 horas do dia 18.10.2005, Abertura: Dia 19.10.2005 às 13:00
horas. Custo: R$100,00(cem reais) comprovado através de guia de
recolhimento DARE, código 3816, depositado no Banco do Estado de
Santa Catarina-BESC, Informações Complementares: O Edital em inteiro

dispor estará a disposição dos interessados de�egunda a sexta-feira, das
13:00 às 18:00 horas com a Presidente da Comissão de Licitação, na SDR

Jaraguá do Sul, sito à Rua Thufie Mahfud, 155, Centro, Jaraguá do Sul, ou
quaisquer outras informações pelo Fone/Fax: (OXX47) 273'0800,
Jaraguá do Sul, 28 de setembro de 2005.

,

AVISO DE LICITAÇÃO

. MOdalidade: Tomada de Preços n.0006/2005.
Objeto: Construção do Ginásio de Esportes Padrão 11- 1,a Etapa com área
de 949,57m2; na �EF Luiz Delfina, no município de scbroecer-sc. Tipo:
Menor Preço Global. Recebimento dos Envelopes: Até às 14:00 horas do
dia 18,10.2005. Abertura: Dia 19.10,2005, às 15,:30 horas. Custo:

R$100,00(cem reais) comprovado através de guia de recolhimento
DARE, código 3816, depositado no Banco do Estado de Santa Catarina:
BESC. Informações Córnplementcres: O Edital em inteiro dispor estará a
disposição dos interessados.de segunda asexta-feira, das 13 :00 às 18:00
horas com a Presidente da Comissão de Licitação, na SDR-Jaraguá do
Sul, sito à Rua Thufie Mahfud, 155, Centro, Jaraguó do Sul, ou quaisquer
outras informações pelo,Fone/Fax: (OXX47) 273-0800.

...

Joroquó do Sul, 28 de setembro de 2005.

Niura Sandra Demarchi dos 'Santos - Secretária de Estado do
DesenvolvimentO Reginal - Jaraguá do Sul.

Vende-se loja
AV. Marechal Deodoro da Fonseca

"Calcadão"
..

Tratar com Vivi � Fone: 2730621/9936 3608 ::·�;tt
.

• -,1;.,.:.•
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\A�esse nosso' blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Beijocas de Aline Murara, Ana Raquel dos Santos e Juliana de Andrade

Notre
Realmente, todo o dito até agora continua no "vamos.ver". Em contato com o empresário César Silva '

perguntamos como ficaram as negociações de seus estabelecimentos, e pelo dito, tudt> ainda está no

melo-a-melo, César disse que nada está definido ainda referente à venda da Notre e 115 Lounge Bar, e
qualquer outra coisa dita além disso émeraespeculação. ,

Estando então no ritmo normal de atividades, a Notre promove neste final-de-semana mais uma

edição da Noite Funk.O evento irá rolar no sábado à partir das,23h,com venda de ingressos antecipados na
115 Lounge Bar.O Boticário do shopping e Posto Mime do Kohlbach.

Surgem faixas inéditas de Marley
Será lançada somente agora em novembro uma faixa gravada no ano de

1979 por Bob Marley, o famoso rei do reggae, falecido em 1981.lntitulada
"510gan5", virá no formato single compondo a coletânea "Africa Unite: The
Singles",que relançará grandes hits c/eMarley., -

A gravação foi recentemente encontrada por Ziggy Marley em uma fita
presente nos arquivos da família.Aparentemente outras seis canções inéditas
podem vir à tona na mesma compilação.

Sendo que o registro original de "Sloqans" estava muito rústico, a

'produção responsável pelo lançamento contratou músicos para melhorar o

acompanhamento musical, e entre os nomes chamados está o do guitarrista
Eric Clapton. Processo semelhante foi feito algum tempo atrás com os Beatles,
o que rendeu aos fãs do famoso quarteto as faixas "Free as a Bird" e "Real Love".

Rica Amaral em Balneário
,

' \
, Amantes dó psytrance migram neste final-de-semana até Balneário Camboriú.Apresenta-se sábado,

nas dependências do dub Case, o top DJ Ric,a Amaral, cabeça das famosas raves XXXperience. Maiores
informações sobre a balada eaquisição de ingressos pelotel.(47) 361-1516 ou www.casemusic.com.br.

Ivo e sua esposa Seila konell
""",,' I"
Jackson Forlin e Juliana Maffezzolli

Preparando os canecos

.'Falta apenas uma semana para o lançamento da Schützenfest, e como sempre existem os mais
avoados fazemos o lembrete: já reservou camarote? Pois é, os mais perdidos ainda podem fazer suas,
reservas pelo telefone 371 3002, com Sidney. Os' valores deste ano para os camarotes estão em 500 reais
pafr,50 lugaresAQO reais para 40 luqares e 300 reais para 30 lugares.

Semana.de Comunicação
Atenção toda moçada estudante de administração e marketing, profissionais do meio e empresários

da cidade,começa quente na semana que vem a 5� edição da Semana de Comunicação,que irá rolar de 3 a

, 6 de outubro nas dependências do CEJAS (ao lado da SCAR),aqui na cidade.
Nomes como Max Gehringer, Petrônio Corres, Stalimir Vieira e Laurentino-Gomes estarão expondo

suas idéias como palestrantes. Com o tema "Não entre em crise, crie'; as palestras da semana abordarão
cases de sucesso de marcas que não apenas superaram períodos de crise como ampliaram sua

abrangência nosmercados nacional e internacional.As inscrições deverão ser feitas até o dia 30/09,às 20h,
na Secretaria da ACUS.Maiores informações no site www.acijs.com.br/semana.

."

, �1\

Balada na sexta
E a boa para os jaraguaenses neste final-de-semana será o tão badal

agito que vai rolar no Panorâmico da Scar,a balada Skyline.
à

Juntamente ao DJ Britto (residenteWarung) integram o line-up as figude Maycon Schrann (residente Marias), Carlos Henrique (o Rambo
Blumenau), Fernando Oliveira (Blumenau, que toca acompanhado �
percussionista R.Costa) e David (Jaraguá do Sul).

Ingressos antecipados podem ser obtidos ao valor de R$l 0,00 no Po �. Mime da Walter Marquardt, loja Rosa Choque e Licoreria FuI! Drink.Tendof
filantrópicos, 10% da renda obtida na bilheteria do evento será nivertidl �niAMA. Ponto marcado:sexta,23h,na SCAR.Nos vemos lá!

'

Quinta C,ultural
Daniel Faqundes, Cláudia Prati, Gabriel �engel, Mauro

Castilhos, Alonso Figueroa e Daniel Migliavaca, integrantes
da banda Fulana de Tal, convidam a todos para nesta quinta
feira, à partir das 20h, irem ao Pequeno Teatro da, SCAR
apreciar a apresentação Duas Brasileiros. que relembrará
grandes encontros da Música Popular Brasileira, revivendo
Elizeth Cardoso e Cyro Monteiro (1966), Elis Regina e Pery
Ribeiro (1965), Carmen Miranda e Almirante (1938), Lenine e

Elba Ramalho (2002), Chico Buarque e Elza Soares (2000). O
espetáculo conta ainda com várias canções de Chico Co
Buarque.cornpositor que soube usar brilhantemente a idéia de duo em várias de suas composições, JeOs ingressos - R$ 10,00 e R$ 5,00 - podem ser adquiridos na bilheteria da SCAR e mais informa\õ �

estão disponíveis pelos telefones (47) 275-2477 e 370-6488.
'

Triathlon da Impulso
É a partir das 9h deste domingo que vai estar acontecendo mais uma edição do famoso evento

academia jaraquaense. Não contando com nossa participação em equipe este ano, o elemento MarC1 nWagner estará dando seu suor por um time um pouco menos qualificado. Desejamos à nosso amigot
sorte do mundo.Estaremos lá fazendotorcida.' .

Show do Moby na Multishow
" l1,

Com exclusividade, o canal de TV por assinatura Multishow irá transmitir o show que Moby e bano
realizaram no dia 20 de setembro, no Espaço das Américas, em São Paulo. Renata Simões, do program es

Revista Balada,será âncora do especial,que vai ao ar às 21 h45. di
J

Descontração total: Daniel Lunelli e Chico Piermann

Para o �omingo
E quem estiver entediado no domingo ainda pode arriscar uma ida à

Blumenau conferir o Sunday Beats, proposta lançada pelo clube Naga Laut.
Abrindo em grande estilo, a primeira edição do evento trará a figura

de Preach (techno), um dos DJs e produtores mais contemplados no

momento.Definido porCarl Coxcomo "o homem para se ouvirem 2005",0
canadense Preach é a promessa de uma balada forte e sem precedentes na
cidade.

"

Com início marcado para 19h, o agito conta ainda com mais três
nomes no line-up.Preach apresenta-se às 20h30min.

Para quem não conhece, o dub Naga Laut fica praticamente defronte
à Fl,JRB.Maiores informações no site www.sündaybeats.com.bft. J,

'

(
. ,;

�Tic Tac Mega Model na ComBat ", .'
, r

É mais uma edição do famoso evento que irá rolar na cidade; e que Chico Piermann anuncia des�el I
como a única balada que irá rolar nas dependências da ComBat nestemês de outubro. A festa seran

(
próxima quinta,dia 06.Com perfilladies free,a entrada será liberada para elas até 00h30min. .
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