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POLíTICA

PMDB define nova Executiva, em

Jaraguá,Carlos Chiodini foi eleito
- PAGINA3

DEVAGAR PERIGO

ias esburacadas trazem risco constante

�O<,l1ho� de ��êupe�açã.o· da' BR-280, trech� e�tre o quilômetro-zer�, 'emSã� Fr�ndsc�
Sul, e Corupá, numa extensão de cerca de 86 quilômetros, estão parados por causa das

uvas intermitentes. Enquanto isso, motoristas, ciclistas e pedestres estão expostos a

scos constantes. Afalta de acostamento piora aindamais a situação. - PÁGINAS 7
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-Y�"�- de sol e nebulosidade
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HOJE:
• Terça-feira
nGblada com

possibi I idade de chuva

fraca e ocasional

FOTOS CESAR JUNKES
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Cerca de três mil moradores das 800 casas do Loteamento Itapocuzinho.Z, Condomínio

[araguá.e Dona Berta, no Bairrojoão Pessoa são obrigados a conviver diariamente com

lamaçal e buracos. O sistema de anti-pó, aplicado há cerca de três anos, durante a gestão

do ex-prefeito lrineu Pasold (PSDB) é unanimidade nas reclamações. - PAGINA 8

ESPÉCIES. AMEAÇADAS BI-CAMPEÃO

ntre tantos pássaros na

vos que migraram, ao

ngo dos anos, para os

entros urbanos ameaça
ps de extinção pela ação
� homem, seja motivado
elos desmatamentos ou'

elo uso de armadilhas de

aptura, está a popu-.

rmente conhecida saíra

e-sete-cores .. Como esta

a foto, com o verde

redominando ria região
a cabeça, de peito azul,
uca verdeamarela, dorso
parte do pescoço negros,

bdome laranja e apêndice
erde-claro. Da família dos

rauPídeos, alimenta- se
referencialmente de

utas e ervas. O pássaro
hama ate�ção de quem

assa pelo pátio do

orreio do Povo.
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Malwee comemora o título e'" ',''':,:.;,
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já pensa em vencer o Jasc .
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Ontem jogadores da Malwee apresentaram a taçí1e:��e
bicampeão sul-americano, conquistada no Peru; tneyis'
uma vez contra os gaúchos daACBE - CORREIO ES�O'RTi"ó

FERIADO PROLONGADO

Apenas um funcionário' trabalha
na delegacia de Jaraguá do Sul

I

Um jovem morreu vítima de acidente de trânsito, mas

devido ao feriadão prolongado dos servidores, o Correio
)

,

não conseguiu apurar detalhes _ PAGINA 6
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121 OPIN,IAO

Contra o nepotismo
o nepotismo não 'é no

vidade na, política bra
sileira, mas ele voltou à tona
caim as afirmações do ex

prbsidente da Câ'mara dos

Deputados, Severino Ca
va�canti. Ao ser perguntado
sobre as contratações de

.
se�s parentes, .o deputado
disse que não há nada
demais já que todos eles têm
ndvel superior. Compe
tências. à parte, a con

tratação de parentes nos

três poderes' é um assunto

que vem mobilizando vários

setores da sociedade civil.

Cláudio Abramo, da

Transparência Brasil

organização fundada em

abril de 2000 e dedicada,
exclusivamente a combater
a corrupção - diz que a

única maneira de diminuir
os abusos é "reduzindo
drasticamente o número de

.

cargos de ,confiança". Para

ele, esse número deve girar
.
entre cinco ou sete pessoas

FRASES

que poderiam ser nomeadas

seguindo uma série de
critérios.
A Ordem dos Advogados'

do Brasil também entrou

nesta discussão. O vice

presidente da OAB, Aris
tóteles Ateniense, diz que a

melhor maneira de acabar
com o problema é proibir a

contratação de parentes em ,

está "não' pode abri� a

porteira e deixar a boiada
entrar". O vice -presidente
da OAB afirmou que a

melhor contribuição da
sociedade neste momento é

a pressão. "Uma sugestão é

ligar para o seu deputado ou

mandar e-rnails cobrando
sua posição;', completa. O

Judiciário, mai-s recen-

... A sociedade não pode abrir a porteira
e deixar a boiada entrar, diz advogado
vice-presidente da OAB nacional

. .

todos os poderes.Ele diz que
os cargos de. confiança
podem continuar existindo,
mas os parentes deveriam ser

proibidos de ocupá-los e é

necessário criar modos de
aferir a competência de

quem ocupa essa função.
"Essa confiança não pode ser

tão desmedida." Aristóteles
diz que a sociedade não

pode mais permitir que a

situação continue como'

temente, proibiu a prática
em todas as suas instâncias,
dando prazo até o final do

,
ano para que parentes até o

ter ce iro grau nao

concursados sejam de
mitidos

Para o deputado federal
Antonio Carlos Biscaia

(PT-R])., autor Projeto de
Emenda à Constituição 128/
2003 que dispõe sobre o

nepotismo, mesmo com as

TERÇA-FEIRA, 10 de novembro de 2005

opiniões do presidente da
Câmara, o momento é

favorável para a discussão
da questão. Biscaia diz que
a pressão da opinião pública
,

'

é fundamental nesta hora.

Segundo ele, aconteceu

isso quando foi cogitado o

aumento de salário para os

deputados. "Os e-rnails

(dos deputados) foram
bombardead�s

.

com

mensagens. Foi uma vitória
da opinião pública." Para

Biscaia, seu projeto - que

prevê a proibição em. todos
os poderes, rias fundações �
autarquias - não fere o

princípio da isonomia. "Se
todos forem iguais, 'não há

porque alguém, favorecer'
um parente", completa.

Perguntado se o Partido
. dos Trabalhadores, agora no
governo, irá apoiar o

projeto, o deputado afirmou

que sim, que o PT continua

favorável aO fim do

nepotismo.

liAs especulações contidas em revista semanal, divulgadas neste sábado, não passam,
çomo em outras oportunidades, de fantasia':
<,

�. Do ministro da Secretaria de Relações lnstituciorrais.JacquesWagner, negando que a campanha do presidente Lula em 2002 tenha
recebido contribuições em dinh.eiro de Cuba.

.

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

l . ,

I Empresários pouco, '

confiantes na economia
,
,
,

F'orianópolis
catarlnenses

,

.confiantes na economia, informa

P�SqUiSa divulgada ontem pela Fiesc.

q índice apurado em outubro situou
s� exatamente nos 50 pontos, que é a

linha divisória .entre uma avaliação
pesslmlsta e otimista. Em relação ao

período anterior (iulho) o aumento foi
multo pequeno - apenas 0,9 ponto,
s�ndo o maior otimismo verificado
junto aos grandes empresários. Embora
c�m uma tímida variação, o índice de.

9.utubro interro�pe uma queda que
v:lnha sendo registrada ao longo de

�005: dos 63,6 pontos registrados em

j�nE�iro,. passou para 55,2 pontos em

�bril e para 49,1 agora. O resultado varia
rio intervalo de 0 a 100. Acima de 50,
ihdica confiança; abaixo, falta de

qÇlnfiança na economia. No Estado, a

pesquisa fói realizada .entre os dias 26

de setembro e 18 de outubro, em 108

ihdústrias. O índice é construído a partirI

1a opinião sobre as condições atuais da
économia e das expectativas em

relação à economia nacional, ao setor'

de atividade e à própria empresa..

,
'

I

Lánofundo•••
Segundo os empresários, as condições atuais
continuam ruins, mas as expectativas .

revelam certo grau de otimismo. O indicador
de condições situou-se em 38,8 pontos e o

de expectativas em 55,6. A junção desses
dois indicadores com seus respectivos pesos
resultaram no índice de confiança. de 50,0
pontos no mês de outubro.

- Os empresários
continuam pouco-

Astral verde-amarelo
o baixo índice de confiança do empresário
catarinense reflete a percepção do setor
produtivo também de outras regiões do País.
A pesquisa realizada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) aponta um índice
de 52,7 no Brasil. Os empresários estão

pouco otimistas neste fim de ano, o que
contrasta com as boas perspectivas-no final
de 2004, quando o índice registrado foi de

63,8 pontos. Na comparação com julho de

2005, o índice apurado pela CNI teve

elevação de 2 pontos.

Pequenos pessimistas
No País, a confiança é maior entre as

. grandes empresas, cujo índice subiu de 52,4
pontos em julho para 55,1 em outubro. Entre
as pequenas e médias, o indicador passou de

51,5 para 49,8. Apesar da queda, a variação é

pequena e, pela proximidade da linhados 50

pontos - que divide as avaliações
pessimistas e otimistas - aponta para uma

estagnação na percepção da confiança
nesse segmento.

I
Grandes otimistas

, As perspectivas com relação à evolução da
economia brasileira voltarama ficar posi
tivas, ainda que moderadamente. Após um

índice de 48,5 pontos em julho, o indicador

registrou 52 em outubro, puxado pela ava

liação das grandes empresas (54,8 pontos).
Entre as pequenas e médias, o índice foi de
..50,5 pontos. Em relação às condições atuais,
o índice permanece abaixo dos 50 pontos,
embora a pontuação tenha aumentado de

40,8 para 43,5, o que indica redução na

proporção de empresários que assinalaram

piora nos negócios.

Inventores
A terceira edição da Feira Catarinense de

, Inventores, feita pelo Senai/SC será
realizada de quinta (3) a sábado (5) desta
semana. Serão apresentados 66 inventos. "A

proposta é estimular a inovação, abrindo
espaço para que os inventores exponham
sua criatividade'; salienta o diretor regional
do Senai/SC, Sérgio Roberto Arruda.

Sandália sem tiras
o vencedor da Feira de Inventores de 2004,
Eugênio dos Santos, voltará na terceira

. edição com a sandália sem tiras, um calçado
com solado autoaderente. Adriano

I Padilha, de Chapecó, apresentará a

balança inteligente para monitoração do
crescimento das aves em aviários e o

aparelho de pressão positiva para o
o

tratamento dos distúrbios do sono.

r·edacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Rodas, de aço e fogo I, a
longa- travessia ...

sar

aS'

rag
tãe
as �

Homenagem ao historiador elo

C19vis Henrique Vieira ud

lnMemoriam ir, (
ell

Era o ano de 1882. O vapor das máquinas de aço e' fogo
m

rasgavam o coração da velha Europa, revolucionando o transpon, pr

de coisas e pessoas, moviam teares que escravizavam mulheres e
om

ur
crianças. O Governo brasileiro precisava de mão de obra para' ara
imprimir a colonização e desenvolvimento do imenso país. As
companhias de transporte marítimos e terrestres precisavam de .

passageiros para aumentar seus lucros. Por isso faziam propagandas
e vendiam sonhos de riquesa nas terras prometidas nos chamados
novos mundos.

Arremetidos por esta conjectura, milh�res de imigrantes
sonhadores europeus despojaram-se de seus pertences OÚ famílias '

em busca de seus sonhos na terra de cor Brasil.
Era 1882 quando Raymund Woehl, sozinho, com apenas

dezessete anos de idade, deixa a casa de seus pais. Nascido em

uma vila de nome Maffersdorff, à beira do rio Nissa, próximo à
cidade de Reichemberg, à km do que já fora o centro cultural
comercial e administrativo da Europa, a fascinante cidade de

.

Praga, Hoje República Tcheca, naquele tempo Império Austro; 50

Húngaro busca o jovem a "Terra prometida".
Emigra em 25 de março de 11382por linha férrea a partir de

.

Reichenberg. Passando (Na Alemanha) por Lõbau, Dresden,
Leipzig, Halle, Hagen, Cassel, Dusseldorf, Gladbach, Vervies,
chegando em Antuérpia (Bruxelas). Chegada em Antuérpia
em 28 de março na qual permanecipor dois dias na pensão (à
Boa Esperança) "zur guten Hoffnung". Em 1 o de abril embarca
no navio "Conde Bismark", pertencente a firma "Nord

Deutscher-Llovd" de Bremen.
A passagem custou DM 115,00 marcos Alemães. O navio Ir

era de madeira movido a velas. A partir de Antuérpia, a viagem
seguiu pelos seguintes portos; Lisboa, São Vicente, Funchal,
Bahia. Aportou no porto de Rio de Janeiro em 30 de abril. No r

a

mesmo dia fomos levados para a Ilha das Flores aos custos de, er

Governo Brasileiro, e depois levados ao porto determinado. O .

r,

nome do navio não é mais da sua lembrança. ParÚda em 4 de I II

maio, o vapor passa pela Ilha de São Francisco e nos leva a

Capital de Santa Catarina, naquela época denominada. fi

"Desterro"; Pernoite na praia, em um depósito abandonado,
no qual também pernoitava uma família de Italianos. que a

esperavam uma oportunidade para viajar para Santos.
No Rio de Janeiro tinham nos dito que seríamos conduzidos re

aos nossos destinos sem cu-stos. Contudo, em Desterro, os; c:

"Senhores" não queriam escutar nada disto, sendo que nós ;n
precisaríamos nós mesmos custear nossas despesas.

Agora seria aconselhável esperar, no Rio eu tinha trocado
meus últimos Marcos alemães, pelos meus velhos 40 rx1arcos, 'a

r��ebi 500 Réis de cobre. Lá os funci�nários �úblico� b:asileiros .

p
nao concordavam com o que tinha Sido previamente: lli
combinado, porisso nos voltamos ao.Consul Alemão Sr. Hôepke: . fidepois de 'seis dias de estadia, foi nos prometido o custeio da

I

nossa viagem para São Francisco. Durante estes seis dias de Ipermanência em Desterro, à contra gosto, eu me mantive a 'j ,r

. base de empréstimos. Eu combinei com uma família, que tinha ) ,o
seus parentes na estradaBürgerstrasse em São Bento; que eu 'i Ja
devolveria a quantia a estes parentes, de nome Anton Weiss, J ,6
que também tinha um Irmão ainda solteiro de nome Joseph , �.
Weiss que tinha s-e mudado para Curitiba, em consequência I I�
de um desentendimento entre, e se fixou como fotógrafo na r H,
rua Barão do Rio Branco. ')

Em São Francisco a permanência foi curta e um vapor nos

[
1

trouxe em breve para Joinville, custo da passagem 1$500 Réis, L
,/ I

Anton Weiss, conhecido em [oinville, encontrou em pouca I

tempo um transportador conhecido dele, a bagagem foi ,

carregada e depois de três horas alcançamos [oinville e 0 �
alcançamos ainda no mesmo dia na paragem Fritz Penski, no) I

km. 11 da estrada Dona Francisca. No outro dia até o km. 50, b �
Aí o transportador tinha a sua residência. Um dia de pausa. No 1 �
outro dia depois do almoço fomos até Campo Alegre (Km. 68), , i'

Aqui eu encontrei inesperadamente o meu irmão. Ele e) I

um vizinho dele estavam ocupados fazendo tabuinhas para II
telhados em uma floresta próxima e estavam hospedados na 1 �
mesma casa em que pernoitamos: Apesar do cansaço passei a J �I
noite em claro. No dia seguinte alcancei finalmente o destino I �
tão esperado - "São Bento, Estrada do Banhado - 26 de maio �,
de 1882"..... .' ,

) d
Hamilton Justino Vieira, engenheiro agrônomo - e-mail: �
rita.vieira@brturbo.com

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo' 2, fonte a

'Times New R�man. o Jornal Correio do Povó se reserva o direito de fazei'
, os cortes exlqidos para adequar os textos ao espaço, bem como as ,

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Piorando
uanto mais chove, pior fica o estado

as calçadas no centro urbano de

raguá do Sul. Nas regiões periféricas,
tão, nem é bom falar. Em muitas ruas,

as sequer existem. No caso do centro,

elo visto, só vai acontecer alguma
udança quando O projetodoTransfácil
ir,do papel, já que inclui este tipo de

elhorias, porém, se m data para
meçar, Enquanto isso, está vencendo

prazo dado (se é que isso foi feito

amo o anunciado) pela fiscalização
unicipal aos proprietários de imóveis

ara que providenciem a restauração.

... Acabou
A Secretaria de Obras da Prefeitura de

Jaraguá do Sul não vai mais utilizar o
sistema anti-pó para amenizar a situação
de moradores de ruas ainda não

pavimentadas, aproveitando um dos
resíduos derivados do petróleo. O
material deixou se ser produzido pela
Petrobrás. Até porque, como resultado
de todas as experiências anteriores e em

qualquer lugar,nunca teve a durabilidade

esperada como contrapartida do
investimento. Representou, apenas e

sempre, dinheiro público gasto sem

nenhum retorno como benefício.

a

'nadar
Vieira
wriarn

�- fogo
spon,

,erese
l. para
ís.As
lmde
and:ll
nado,

... Realidade
Percorrer áreas periféricas da cidade
com visão não-bairrista, isenta e voltada
às necessidades prioritárias, é exercício
que pessoas mais bem situadas
deveriam fazer. Veriam que os mais

necessitados não querem e muito

menos exigem absurdos. Ao contrário
e sempre dispostos a ajudar no que for
possível, reivindicam apenas o básico

para que não se sintam em completo
abandono. Ajudaria muito se o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) tivesse equipe
própria e confiável para isso. Saberia de
coisas que os puxa-sacos não contam.

... Corrigindo
A secretária-executiva da Amvali (Associ
ação dos Municípios do Vale do Itapocu),
Maria Tereza de Amorim Nora, disse ontem

que Schroeder não foi a primeira prefeitura
do Vale do Itapocu a antecipar a primeira
parcela do 130 salário, como informou esta

,

coluna na última edição. Dos 11 municípios
que integram a associação, além de

Schroeder, Guaramirim, Barra Velha e São

João do Itaperiú liberaram a metade do 130

salário em julho. Este últlrno; inclusive,
deixou como opção aos servidores receber
a quantia a partir da data ou fazê-lo até o

fim do ano. É certo que a maioria já retirou.

O processo eleitoral para escolha dos
novos diretórios municipais do PMDB

de Jaraguá do Sul e região, foi morno rv
no geral. Sem muito entusiasmo, a

1',minoria dos filiados com direito a voto 'o

compareceu. Exceção de Guaramirim, (I.)

em Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder rq
Massaranduba houve chapas únicas, íI
todas homologadas no final da tarde GV
de domingo. A falta de entusiasmo

02
contrasta com o discurso do próprio
governador Luiz Henrique da Silveira, ez

ibcandidatíssimo a reeleição em 2006.
b

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br 1 n

CONVENÇÃO

Chiodini confirmado para
, .

presidir PMOB de Jaraguá
CESAR JUNKE$

stro. SOMACHADO

ir de
Só 130den

yies, iados foram
�rpia tar na renovaçãoio (à
arca diretório
ord-

oi, I CO:RupÁ-Diminuiuonúmero
e ) F filiados ao Diretório do PT de
10) orupá depois do PED (Processo
O. b � Eleição Direta), realizado em
lo 1 édo o país no dia 18 de setembro,
l· j 'que conduziu a funcionária da
e) 'âmara de Vereadores, Sônia
:a offe, à presidência do partido no
,a '

�unicípio. Dos n filiados, cinco'
a leixaram a legenda, incluindo
o I Iltegrarires da Executiva, informou.
o �ônia ao Correio.

I
, A eleição de RicardoBerzoini,

J �o Campo Majoritário, para
'I I
I ! �residência nacional do partido e

� crise política envolvendo
;.oo! �arlamentares e o governo Lula são

�lguns dos motivos apontados por
�ônia para a saída dos filiados. A

�ndação do Diretório do PPS no

il)unicípio, presidido pela

Na convenção: Carlos Chiodini (esquerda) recebeu 1 �3 dos 130 votos depositados na urna

ganização interna, estabelecendo
um cronograma de trabalho
visando as eleiçõesmajoritárias de
2006.

Ele próprio, pela primeira vez,

pretende concorrer a cargo eletivo
disputando vaga à Assembléia

Legislativa. Mesmo que estreante
ao lado de candidatos de outros

partidos mais experimentados,
garante ter: lastro suficiente para
se eleger, desde que o PMDB lance
apenas seu nome na região do Vale
do Itapocu. "M'uitos pretendentes
têm como base eleitoral apenas
[araguá e alguma penetração em

'

municípios vizinhos. Não é o meu

caso", disse o pré-candidato, que
espera ter apoio do relacionamento
que tem em muitas cidades do
estado pela própria atividade. '

presiderite da Câmara de

Vereadores, Bernadete Híllbrecht,
ex-PMDB, também foi apontada
por ela como um dos prováveis
motivos.

A secretaria da Executiva,
Cristiane Stammerjionhann, foi
uma das pessoas que pediu a

desfiliação e que, segundo Sônia,
confirmou ter sido por

conseqüência do envolvimento do
partido nas denúncias de

corrupção. Com a saída, a

presidente informou que pretende
marcar uma reunião para este mês

para resolver esta situação. Além
de Cristiane, Maro Daríf, que
também integra a Executiva,
deixará o cargo por conta de

mudança de cidade.
Na opinião de Sônia, da

... Devagar,

"

" , "§1

Arnvali promove encontro para�1�
,

11 ..

prefeitos e técnicos em Corupá'��
CORUPÁ / JARAGlJÁ'DO SUL

A Amvali (Associação de

Municípios do Valedo Itapocu)
realiza hoje, a partir das 8h30, um
encontro' com prefeitos e

responsáveis pelos departamentos
da Administração, Finanças,
Tributação e Movimento

Econômico, no auditório da
Câmara de Vereadores de

.

Corupá.
Entre os assuntos, que serão

abordados pelo assessor tributário
da Amvali, Mateus Silvestrin,
está a Portaria 13 7/05, que trata
da composição do valor
adicionado dos municípios. A
portaria foi revogada no último

'

dia 19 pelo secretário estadual da
-Fazenda, Max Roberto
Bornholdt, mas antes disso gerou
polêmica entre os municípios
principalmente por conta, dos
efeitos e eficácia da medida.

Também serão apresentados
dados sobre o repasse dos recursos
do Fundosocial e outros assuntos
técnicos como os índices
demonstrativos sem os estoques.
e com OS estoques; o relatório de
ocorrências no cálculo do valor
adicionado; relatório analítico do
valor adicionado; índices

provisórios .para 2006; Di:me

(Declaração de Informações do
ICMS e movimento econômico

2006/2007; e o relatório de Diefs

(Declaração de Informações
Econômico-Fiscais) omissas, ou
seja, não apresentada pelos

,

contribuintes do imposto.
Outro assunto da reunião será

o sistema agropecuário, um novo

programa implantado pela
Secretária Estadual da Fazenda .

]ARAGUÁ00 SUL- Aos 23 anos,
avio mpresário Carlos Chiodini fui
gem ito domingo para presidir o

hal, etório municipal do PMDB
No i ar tido do Movimento
s do

, emaná tico Brasileiro) ,de'· '

). O ,raguá do Sul, durante
t de , nvenção realizada na Câmara
Ia a Vereadores. Em chapa de
ada nsenso, Chiodini recebeu 123
ido, 130 votos depositados na urna. ,

;}ue a vice-presidência assume'Elmo
athias e, como segundo vice

dos residente, Léo Br�k. Na'
, os : eretaria geral ficaMário Karing
llÓS , inior. José Roberto Bittencourt

sponderá pela tesouraria,
ido

I quanto que Lauro Rosá e Lorita
:os, arsten assume como vogais o

do
TOS r fido.Embora comcercade 1.200

'

ite '

1l1ados, o PMDB jaraguaense
ke,

_ bnseguiu reunir menos de dez
da. r cento deles.
de I Mas isso não é motivo para
e a 1 ;reocupações, já que as

ha ) 'fnvenções partidárias municipaiseu "

Piara eleger novos diretórios não
ISS, ) COstumam moÚvar filiados em

�h : ;ande número. A p�rtir de agora,
:la I legundo Carlos Chiodini, deverá
na ; �aver um trabalho de reor-

os I

!� IPiminui O número de 'filiados no 'Diretório do PT de Corupá

DISPUTA ACIRRADA EM GUARAMIftIM

Guaramirim foi o único município que teve dois candidatos à

presidência do PMDB na microrregião.Apoiado pé la Executiva, Rodolfo
Jahrí Neto ganhou por três votos - 23 a 20 - o adversário e ex

vereador João Vick, que concorreu sem chapa. Dos 280 filiados, 83
participaram da eleição do Diretório, formado por 4S integrantes, e
que, por sua vez, elegeram a Executiva. Duas pessoas votaram em

branco. Em Schroeder, 61 dos 240 filiados votaram na chapa de

consenso, mas a eleição da Executiva deve acontecer na quarta-feira,
informou o vice-prefeito Luís Aparício Ribas, que será conduzido à

presidência do partido, junto com o vereador Rudiber Tank, que fica
como vice. A convenção em Corupá contou com a participação de 93
dos 612 filiados, que elegeram o Diretório, suplentes, delegadose
Comissão de Ética. A Executiva será eleita na sexta-feira, às 19h30, na
Cãmara de Vereadores, e o empresário Curt Linzmeyer deve assumir
a presidência no lugar do vereador Herrmann Suesenbach,
Em Massaranduba, o acordo seria para eleger o vereador Armindo
Sésar Tassi presidente' e, para vice,' o ex-presidente, Ademir Sprung,
'mas o Correio não conseguiu localizar os dos para confirmar a

informação. (Carolina T�maselli),

nos municípios, e que será'!T·

interligado pela internet através-v,
do SAT (Sistema deis
Administração Tributária). O'{5
sistema, segundo Silvestrin, vem B

apresentando' problemas ria ,

, 'JU
utilização e é necessário para se

'0
fazer o recadastramento de todos:' b
os produtores rurais dos!
murucipios.

FD

À tarde, a Amvali realizalb
outro encontro, na sede da15

associação, a partir das l4h,
destinado, aos responsáveis

das, Iáreas de administração ligados ao
Controle Interno dos municípios
Serão discutidos os últimos
detalhes do ajustamento d��

ISistema Esfinge e o Sistema

dejControle de Obr,as, qúe devem ser

encaminhados para o TCB

(Tribunal de Contas do Estado)
at� o próximo dia 15. (Carolina

, Tomaselli)

Sônia: "Filiados descontentes com a eleição de Berzoini"

tendência Articulação de "Porque nós somos da base e os

Esquerda, os dirigentes do PT miiitan:tes não têm nada-a ver com
devem expulsar os patlamentares isso que está acontecendo e que,

petistas envolvidos nos esquemas na verdade, sempre aconteceu",
do mensalão e mensalinho para disse, 'citando partidos corno o

"garantir a idoneidade do partido". PSDB e o Pp. (Carolina Tomaselli)

• A Amvali realiza hoje, a
partir das 8h30, um
encontro com prefeitos e

responsáveis pelos
departamentos de

Administração, Finanças,
Tributação e Movimento

Econômico na Câmara de
Vereadores de Corupá.

• A tarde.outro
encontro promovido
pela associação vai

discutir o ajustamento
do Sistema Esfinge e o

,

Sistema de Controle de
. Obras, que devem ser

encaminhados para o

TCE até o dia 15.

....-----.i.'
�--------------------�-----'-,,!

EDITAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA -PPS ---

�,)

Diretório·Municipal de Jaraguá do Sul ív

Nos termos do Estatuto Partidário, e da legislação em vigor, ficam
convocados pelo presente Edital, todos os filiados ao Partido

'

Popular Socialista - PPS, que tiveram suas filiações deferidas .neste

Município, para o CONGRESSO MUNICIPAL, que será realizado no

dia 06 de novembro de 2005, com início às 09:00 horas e término )
às 16:00 na Rua Francisco Fischer, na 60, nesta cidade, com a

seguinte ordem do dia:

1- Eleição, por voto direto e aberto, do Diretório Municipal;
2- Eleição, por voto direto e aberto, dos Delegados e respectivos o

Suplentes;
,

3- Eleição, por voto direto e aberto, da Comissão Executiva e seus

Suplentes.
'

Jaraguá do Sul, 10 de novembro de 2005.

Walter Batista Falcone'
Presidente do PPS

( i

. : 1

>,/

Ademar Pacheco
Secretário

1
, i
, I

I
, .

\
,

, i
.J
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CORREIO'ECONÔMICO
_.

Economia ainda insuficiente
A economia feita pelos governos federal, estaduais e municipais e

pelas empresas estatais para o pagamento dos juros da dívida nos

primeiros nove meses já ultrapassou a meta prevista para 2005.Entre
( , janeiro/e setembro, o superávit primário alcançou RS 86,502 bilhões,

- o equivalente a 6,1% do PIB projetado para o ano.A meta para todo
,este ano estipúlada é atualmente de RS 82,750 bilhões, ou4,25%
do PIB. Apesar de todo o esforço, essa economia tem sido insuficiente

para o pagamento dos juros da dívida. Os gastos com os encargos
somaram entreJaneiro e setembro RS 120, '-49 bilhões, 26,1% maior

que o do mesmo período do ano passado (RS 95,284 bilhões).O
aumento dos gastos reflete o aperto monetário determinado pelo
Banco Central, Entre janeiro e setembro do ano passado, a taxa

básica de juros média foi d� 16,72% ao ano. Já no mesmo período
de 2005 ficou em 18,689ío.'

'

Contribuições
•

Para o superávit de RS
,86,502 bilhões acumulado

; neste ano', 'o governo
: central (Tesouro Nacional,
: Banéo Central e INSS)
: contribuiu com RS 53,534
i bilhões 'e os governo
: regionais com RS 19,050
: bilhões. Já as estatais
• registraram no período um

,
.

superávit de RS 13,988
•

bilhões.

" Otimismo
·

A Fundação Getulio Vargas
_
divulgou ontem a primeira

· edição do índice de

: Confiança do Consumidor
, (lCC).- No mês de outubro, e
; em relação a setembro, o
: índice que mede o nível de
� confiança das famílias

apresentou crescimento de
,

1,5%. Em relação ao futu ro,

: o destaque foi o aumento,
de 23,8% para 28,3%, na

: parcela de informantes que
, prevêem melhora da

, situação econômica local.

)- \__ Prejuízo
Cerca de 50% das vendas
dé produtos áudio portáteis
no mercado brasileiro no

ano passado foram
provenientes do'

contrabando, e a

expectativa é que esse

percentual suba para cerca

de 62% e atinja os RS 250

milhões este ano. A
estimativa é da Associação
Nacional dos Fabricantes de
Produtos Eletroeletrônicos.

Informalidade
Para 2006, o cenário é
mais dramático: a entidade
prevê que a quase
totalidade do mercado,
estimada em torno de RS
503 milhões, deverá ser de

produtos contrabandeados.
Hoje 38% do mercado de
rádios gravadores portáteis,
80% dos rádios portáteis,
70% dos áudios pessoais
MP'3 e 57% dos toca CDs

portáteis estão na

informalidade.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

• Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2,251 2,2.92 T

Paralelo 2;380 2,480 ...

Turismo. 2,190 2,350 T
• Cotação Euro Compra Venda

2,696 2,6993 T

·CUB RS: 863,75 (setembro)

·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 30.136 2,79% ...

Dow Jones 10.445 0,41%

Nasdaq
"

2.116 1,29%
• Poupança (Olô) 0,,7110

concurso: 71 O

05 - 25 - 34
39 - 46 - 49

concurso: 1518

04�'15-17
25 - 64

Lotomania
., ,

Loteria Federal
concurso: 564

07-11-13-14-17-21 :26
r

29 - 33 � 39 -.42 - 44 - 52 - 58

Amigo da

Informação:

concurso: 03980
1° Premio: 39.886

�Q••....à..i,
LABORATÓRIO JARAGUAENSE� DE ANÁLISES CLINICAS (.TDA.

371 0882
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ENTREVISTA

Presidente do TJ enfrenta o

desafio de desafogar Justiçai
,PATRIcIA GOMEs/CNR

Florianópolis «(NR/AOI) - O desembargadorJorgeMussi,
53 anos,assumiu a presidência doTribunal, de Justiça (TJ)
em fevereiro de 2004 com a idéia de voltar os olhos de
sua administração para a diminuição do grande número
de ações que tramitam nas Comarcas do Estado.

Atualmente, são cerca de 1 ,5 milhão de processos sob a

responsabilidade de 300 juízes, que atuam em 110
Comarcas. A grande demanda, associada ao resumido

quadro de recursos humanos, faz com que as decisões

judiciais muitas vezes não saiam na velocidade esperada.
Mussi fala de formas criativas que estão sendo usadas pelo
TJ para diminuir o tempo de tramitação das ações, como
,a criação dos Mutirões da Conciliação, o pioneirismo
catarinense. na implantação de Varas do Direito Bancário
e a possibilidade de abertura de mais 53 Varas.

CNR - Para o cidadão comum, o tempo dos processos é que mais
(:. '

interessa com relação ao funcionamento dos órgãos da Justiça.
Neste sentido, o que foi feito em SC para apressar as decisões?
Mussi - Com aConstituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor,
o Estatuto do Idoso, as pessoas têm cada vez mais procurado ajustiça, o
que émuito bom. Mas, nós dó Judiciário não estávamos preparados para
dar vazão a este grande número de processos. No Brasil, a cada três

segundos se entra com uma nova ação. São 12milhões de ações por ano,
para 15 mil juízes espalhados pelo país. É humanamente impossível dar
vazão a esta quantidade de trabalho, mas precisamos ser criativos. Aqui
em Santa Catarina criamos os Mutirões da Conciliação. No último mês
de junho realizamos o primeiro, em que marcamos 140 mil audiências
numa semana, commil conciliadores a custo zero para o T J. Comisso, ,

damos oportunidade para que as pessoas possam sentar e conversar. A

partir da hora que se cumprimentam e resolvem o seu problema, nada
mais interessa nem a juiz, nem a promotor oua advogado. ,

� "É humanamente impossível dar
vazão a esta quantidade de trabalho,
mas precisamos ser criativos"

CNR - Já tem um próximo mutirão marcado para a seman� de 7 a

11 de novembro. A expectativa é ter o mesmo desempenho do

primeiro?
-

,

Mussi - Quando as pessoas me perguntam qual foi o melhormutirão,
sempre respondo que será o próximo. Porque em cada um se busca o

aperfeiçoamento, corrigindo eventuais acidentes de percurso. Este que
ocorrerá em novembro tem a expectativa de colocar até 250mil processos
em todo o Estado. O que será um sucesso, e umamaneira de dar vazão a,
este grande número de processos,'se repetir o índice de conciliação do
mês de junho, que chegou a 73%.
CNR - Quais os processos que entram no .Mutirâo]
Mussi - Os crimes menores são colocados noMutirão, aqueles que vemos

,

a possibilidade de êxito. Por exemplo, em m:atéria criminal, aqueles de

menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial; em rnatéria'l
de direito de família, as' ações de alimentos e outras de menq)
complexidade. No Juizado Especial Civil, brigas de vizinhos, acidentes dei
transito e matérias de direito bancário, que geralmente têm alto índic�
de conciliação. rn
CNR - Como as pessoas que entraram com ação sabem que o seu

processo foi incluído no Mutirão?
_

Mussi - As pessoas recebem correspondência e a audiência só sai nií
presença dos advogados, o que dá segurança às partes e elas também nãoii!

'

são obrigadas a ir. Ou seja, quem'vai, vai com espírito desarmado, dispostà!i';'
a ceder um pouco e na expectativa de resolver o seu problema. li

� "A reforma que precisamos é a dos

códigos, a simplificação nos procedimentos,
diminuir o número de recursos, usar mais a

informática e a concillação"

CNR - Abrir novas Varas é uma necessidade para desafogar o�r,
processos. O que já foi feito neste sentido?' "

Mussi - A grande novidade no Estado é a Vara do Direito Bancário aqui d

na Capital, que foi a primeira no Brasil. Com sete meses de existência, os
juízes apresentaram a sentença cinco mil. Isso porque as matérias sãô:
repetitivas, isto é, cartão de crédito, Serasa, juros - e sendo repetitivas, (
entramos na área da especialização e o TJ já tem três câmaras de direito
comercial. Então, lá na Vara de Direito Bancário eles podem ver como

Tribunal decide. Esta experiência foi tão fantástica que nos próximos dia�Il
serão inauguradas as Varas de Direito Bancário em Blumenau, [oinville.,
e já há pedido da Vara de Direito Bancário em Criciúma. �1

CNR - E as Comarcas, que têm muitos processos' € precisam dU
abertura de mais Varas? \,

)2 •

Mussi - A Lei 224 autorizou o TJ a criar 53 novas Varas. Destas, esto�1 \

implementando nesta primeira etapa em tOID0 de 30, o que deve ocorrel:J
até final de janeiro. Elas estão sendo implantadas com treinamento d�'j
pessoal, captação e número de funcionários relativamente bom. Queremos,
que cada inauguração desta seja um exemplo para o Brasil.

,'j

� "Acredito na independência do magistrado, ,)3

a entrega de sua prestação jurisdicional é um
[,I

-jl
exercício de sua consciência" IA

zs

CNR - Qual avaliação o senhor faz da avaliação da Reforma d�
Judiciário junto aos tribunais? , /)

Mussi - Sempre fui muito reticente com relação a esta Refbrma d9�
Judiciário porque se criou na sociedade brasileira uma expectativa de

que, com ela, estariam resolvidos os problemas do Judiciário. Longe dissqq
Apenas foi dado o pontapé inicial de uma grande partida. A grand�j
reforma que precisamos'não foi esta que publicada em 31 de dezembro]
A grande reforma que precisamos é a infraconstitucional, é a dos códígc,
é usar a oralidade, usar a simplifiéação nos procedimentos, diminuirq,

-

número de recursos, usar mais a informática e a conciliação: E est�,
reforma, pelas CPIs que ocorreram este ano e em virtude de ano que vem1
ser ano de eleições, acho difícil ela ser promulgada e sancionada. A
CNR - E qual a suaopinião sobre a criação do Conselho Nacional!
de Justiça (CNJ)? r.l
Mussi - Sempre fui radic�lmente contra oCNJ.A história temdemonsrrads
que a independência domagistrado, a entrega de sua prestação jurisdícíoré
é um exercício de sua consciência. O Poder Judiciário, na parte do qu�
tange a sua autonomia financeira, já é fiscalizado pelos Tribunais de Contas'J
Osmagistrados todo mês têm que apresentar à Corregedoria os seus mapas
e quarido há uma desídia, é deflagrado contraele um processo admínistratívt
Esse Conselho, a idéia 'que me pareceu, seria para definir a política d,e,
informática, deeconomia, Mas, hoje vejo que ele está interferindo inclusiv�
em matéria judicial. Outro dia, um ex-ministro da Justiça fez uma

, representação noConselho para saber porque que osministros do Suprem,o,
Tribunal Federal (STF) concederam habeas corpus àquelamoça que teri�
matado o pai e mãe. Mas ria atividade jurisdicional o Conselho não pode �

nem deve interferir nisso. Eu espero' que, como é um Colegiado,
heterogêneo, que recém se iniciou, que no curso de sua existência passe a

ser umConselho de assessoramento aos Tribunais indicando qual a melho�
política na área administrativa. Porém, longe de interferir na área judicial,

Revista Negócios mostra morosidade do Judiciário na região,
DA REDAÇÃO - A revistaNegó

cios deste mês tem como tema prin
cipal a Justiça. O jornalistaMaurílio
de Carvalho mostra a situação na
região. Em Jaraguá do Sul, comarca
que inclui ainda Corupá, existem

26.194 processos à espera de

julgamento e execução.Destes 3 .992
são criminais e 22.202 cíveis.Odiretor
doFórum, juizHélio dos Santos, disse
que a demora nos julgamentos é

conseqüência do número reduzido

de juízes.EmGuaramirimoproblema ,

não é diferente. A comarca que

abrange Schroeder eMassaranduba
acumula 17mil processos, cincomil

execuções fiscais (ações movidas

pelos poderes executivos), doismil '

criminais e dezmil cíveis. També!ll
em entrevista a revista Negócios a

juíza Anna Finke admitiu que
existem processos aguardalildó
julgamento há mais de cinco anos:
A revista já está nas bancas.

.�

I'
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SAÚDE

Leishmaniose confirmada em
,

produtor rural deMassaranduba

L

MASSARANDUBA!JARAGUÁ DO

SUL - A Secretaria de Saúde do

lf\unicípio confirmou a existência de

Iilum caso de leishmaniose, detectado
e� um morador da localidade de

BraçoDireito emMassaranduba,O

J1)'
diagnóstico foi divulgado no dia

quatro de outubro. O exame foi feito

em Blumenau.A responsável pelo
setor de Vigilância Epidemiológica
da Prefeitura de Massaranduba,

�•
Cheila PatríciaRohweder informou
ontem que o paciente está sendo

�dicado na Secretaria de Saúde e

a família do mesmo está sendo
monitorada.

I.
� De acordo com Scheila, o

.

Integração marca encontro de jornais diários
FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)

Integração é a palavra que melhor
retrata o segundo workshop
reahzado pela Associação dosJornais
Diários de Santa Catarina - ADI!

�
se. O evento reuniu em

�, Florianópolis, no sábado (29), mais
de 200 pessoas, entre proprietários e

profissionais das redações e da área
comercial dos 23 jornais associados
à ADI/SC. Entre eles o diretor do
Correio do Povo, FranciscoAlves e a
editora-chefe, Patrícia Moraes. O
momento também foi de quali
ficação, visando o fortalecimento da
Mídia Regional. Juntos, os jornais
associados àADI totalizam hoje uma
tiragemdiária de 133mil exemplares,
o que corresponde a um universo'de
400mil leitores.

�J Na mesa de abertura oficial, o
presidente daADI/SC, Ámer Félix
Ribeiro, recepcionou o secretário de
Estado da Comunicação, Derly
Massaud deAnunciação, o assessor
do Gabinete da Secretaria de
@omunicação (Secam) da.
Presidente da República, Jorge
Antônio Duarte, a diretora de
lihprensa daAssembléia Legislativa;
Lúcia HelenaVieira, o publicitário
Juarez Antônio Beltrão Campos,I. .

vIce-presidente de mercado do
Sindicato das Agências de
Propaganda do Estado de Santa
Catarina (Sapesc) e o jornalista
Moacir Pereira, presidente da
Associação' Catarinense de
Imprensa.
J. ParaÁmerRibeiro, "no ano em
que a Associação dos Diários do
Interior completa uma década de
existência, a realização doworkshop
Com a presença de todos os

MARIA HELENA DE MORAES

"I �Ji Doença é

transmitida por
").

.

l1)0sqUlto comum em

mata e locais quentes

doe�te é um produtor rural de 45
anos, casado e com dois filhos. "Os

. animais que vivem na propriedade
do paciente também estão sendo
observados, mas até agora nem as

pessoas da família nem os animais

apresentaram os sintomas,

Acreditamos que este é o primeiro e

único caso da doença em nosso

município", afirmaScheila. Segundo
ela, o doente deve ter sido picado
pelomosquito transmissor em uma

viagem que fez a Itoupava e Luís
Alves.

AVigilância Epidemiológica de
Jaraguá do Sul garantiu que não

existe nenhum caso de Leshmaniose
na cidade. A doença é transmitida

pelo mosquito "flebotomíneo",
comum nas matas e em lugares
quentes. O transmissor é também
conhecido como mosquito
cangalhinha ou palhinha. A
infecção provoca feridas na pele e,

em alguns casos, destrói a cartilagem

do nariz e o interior da boca e

garganta. Ela é causada por

protozoários de gênero leishmania,
com as feridas surgindo no local
da picada, no período de duas
semanas a três meses. Inicial
mente, surge uma ou mais lesões
avermelhadas, endurecidas, e

elevàdas. Elas crescem formando

,crostas que caem surgindo úlceras,
geralmente contendo sangue e

pus.

No Estado
A Vigilância do Estado

confirmou cinco casos de
leishmaniose em Santa Catarina.
Somente emBalneário Carnboriú há
20 suspeitas da doença. Há duas
semanas, .Itapema registrou pelo
menos oito casos suspeitos. Dados da
Secretaria Estadual de Saúde
indicam que há pessoas infectadas
em Itapema, Balneário Camboriú,
Piçarras e Luís Alves.

Presidente da ADIS -sc, Ámer Félix Ribeiro (Q abriu o evento

associadosmostra o grande potencial
da Mídia Regional e a vontade de
melhorar e expandir de todos". Na
parte da manhã, foi realizado o

painel "Porque aMídiaRegional é a
Mídia do Futuro", tendo como

mode;ador o coordenador da
. Central deNotícias Regionais (que
oferece diariamente conteúdo

jornalístico aos jornais da ADI e

emissoras da Acàert), Fernando
Bond. Do painel participaram o

jornalista, LúeiaHelenaVieira,Jorge

CONV�NIO AIWB E ADI

Duarte e Juarez Beltrão. À tarde, os
grupos foram divididos. Os

profissionais que atuam nas redações
participaram de uma atividade
laboral e conheceram melhor o
funcionamento da Central de
Notícias Regionais. Já os que
trabalham na área comercial viram
a apresentação de cases comerciais

de sucesso e participaram da palestra
"Planejar é preciso"," com a'
publicitáriaCláudia Carpes Pedro.
(Patrícia Gomes)

Durante o segundo Workshop de Integração entre os jornais diários do
interior o presidente da ADI/SC, Ámer Félix Ribeiro, e o presidente da

Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brásil (ADVB/SC),
Giancarlo Tomeliri, assinaram convênio que oficializa uma forte parceria
entre as duas entidades. Através deste convênio, automaticamente todos
os associados da ADI/SC tornam-se sócios da ADVB, sem qualquer custo
e terão, nos pontos em que a ADVB possui regionais (Itajaí, Blumenau,
Joinville,Criciúma, Chapecó, Lages, Tubarão) e na sede, e�lorianópolis,
a possibilidade de participarem, duas vezes por um ano, de cursos e

palestras sobre marketing e vendas, que a ADVB responsabilizou-se
por realizar. Esses, entre outros benefícios que a parceria proporciona,
como por exemplo, a participação em eventos da ADVB.

Con�elho Tutelar elege novos conselheiros
}ARAGUÁ DO SUL -:_ Os cinco

conselheiros titulares que vão

integrar o Conselho Tutelar por
três anos de mandato foram
escolhidos ontem durante eleição
realizada no Fórum de Jaraguá do
Sul. Foram eleitos Maria Dolores
Pelissão Schadeck que recebe� 58
votos;

.

Améliá Pellis e Tatiana

....

Uber(56 votos cada uma); Alacir
Marx de Souza Lourenço (51
votos) e Luís FernandoOlegar (49
votos). Também foram eleitos
ontem os 10 suplentes, que não.

recebem remuneração. O salário
de conselheiro é R$ 1.870,00 por
mês.

A entidade é ligada ao

Conselho Municipal da Criança e

do 7\dolescente, mas funciona de
forma independente, sem

subordinação. O processo de

seleção começou em agosto, com
a inscrição de 29 candidatos, em

.

agosto. Do total de inscritos, dois
retiraram a candidatura e oito

foram desclassificados.

Serviço de Telefonia Fixa - Metas de Universalização

CESAR JUNKES

Cizeski: "Nenhum caso em JS"

PANORAMA

.

Jovens sobem ao palco para
manifestar idéias e comemorar"

}ARAGUÁ00 SUL- Teatro, música
e confraternizaçãp mar!=aram oDia
Nacional daJuventude, domingo, no
'ginásiodeesportes doColégioMarista,
reunindo jovens de municípios
abrangidos pela coordenação de

Jaraguá do Sul. Comemorada no

Brasil desde 1985, a data também
.serve como oportunidade para a

juventude expor idéias, rever amigos
e fazer novas amizades, em tarde
onde a criatividade é amarca regis
trada. Este ano, o tema, abordado em
peças teatrais e através damúsica, foi
"Juventude Vamosmudar- chegou a
hora de nosso sonho realizar". Já as

políticas públicas para a juventude se

constituem em debates trienais.
Na comarca de Jaraguá do Sul, a

Pastoral daJuventude é coordenada

por Marcos Antônio Fari Júnior,
Ressalta que os encontros não tem

conotação religiosa e exemplificáque
"isso serve para que o jovem tenha
consciênciada realidade emque vive.

Mensalão não tem só em Brasília",
observou Fari[úniotA idéia central
não está ligada a manifestações
públicas, comoocorremem algumas
situações, "mas discutir de forma

permanente assuntos em linguagem

própria da juventude, porém, não
esquecendo a base cristã", disse o

coordenador.
Eventos já realizados em Santa

Catarina, no Dia Nacional da

Juventude, registram números

expressivos de público. Em 2002, no
município de Curitibanos (meio
oeste) foram 50 mil presenças. Em

2003, emGaruva (Norte do Estado),
5 mil jovens; no ano seguinte,
Itaíópolís (Norte doEstado) 5mil. Para
o encontro realizado domirIgo em

Jaraguá do Sul eram esperados dois
mil jovens, número que se aproximou
da previsão. (Celso Machado)

CESAR JUNKES

A Brasil Telecom S.A. Filial Santa Catarina, Concessíonátia do Serviço de Telefonia Fixa, no Estado de Santa Catarina, torna público,
para os devidos fins, que estará cumpríndo-em 3l.l2.2005 todas asobngações de uutversartzação prevísras para o ano de 2005 e

listadas abaixo, de acordo com o seu Contrato de Concessão e o Plano Geral de Metas de Universalizaçâó - PGMU (Decreto n." 2.592,
de 15.05.1998), conforme segue:

.

•

,

I

I

r
A) M1ITAS DE ACESSOS INDI�IDUAlS - LINHASTELEFÓNICAS I
Meta: A Brasil Telecom S.A. - Filial Santa Catarina deve implantar o Serviço de Telefonía Fixa com linhas individuais, em todas as j:localidades com maís de 300 hablrantes. (Art 4", Inc II, alínea c)

.

Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais. a Brasil 'Ielecom SA - Filial Santa Catarina deve atender às solicitações de

habilitação de linha telefônica no pra.w máximo de uma semana. (Arl +0. Inc Ill, alínea d).
Meta: Em Jocalidades atendidas com linhas Indívíd uaís, a Brasil 'Ielecom SA - Filial San ta Catarina deve dar prioridade e atender no
prazo máximo de uma semana solicitações de habilitação de linha telefôníca para os Estabelecimentos de Ensino Regular e

Insutuíções de Saúde. (Arr 5". lnc I e § ÚUÍ<:o) ;
.

Meta: Em localidades atendidas com Linhas individuais, a Brasil 'Ielecom SA - Filial Santa. Catarina deve tornar possível a urílízação '

gratuita do Serviço de Ielefonía Fíxa pata cornunícação com serviços de emergência existentes para a localidade. ·(ArL so, Inc. II)
Meta: Em localidades ateJldidas com lmhas individuais. a Brasil Telecorn SA - Filial Santa Catarina deve tomar disponível e atender
no prazo máximo de urna.semana solicitações de habíluação de linha telefôníca para o, Estabeleclmentos de. Ensino Regular e

Instituições de Saúde. para comunlcação com redes de computadores. mediante utilização do próprio Serviço de Telefonia Fixa ou

da rede que lhe dá suporte. (Art 5°� Inc Ill e § ÚlÚCO)
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil 'Ielecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar condições de acesso

ao Serviço de Telefonia Fixa para os deficientes auditivos e da fala. que disponham da aparelhagem apropriada, mantendo disponível
centro de atendírnento para intermediação da comunicação. (Art 6°. Inc 1)
Meta: Em localidades atendidas com linhas índívíduaís, a Brasfl'Ielecom S.A. - .Filial Santa Catarina deve assegurar condições de aCeSSO

ao Serviço de Telefonia Fixa para os deficientes auditivos e da fala, que disponham da aparelhagem apropriada, atendendo no prazo
máximo de uma semana ali solicitações de habílitação de linha telefônica. (Art 6°, Inc Il)

B) METAS DEACESSOS COLETIVOS - TELEFONES PÚBLICOS

Meta: A Brasil Telecom S.A. - Filial Santa Catarina. deve alertar 28.+00TcleJones Públicos no conjunto das localidades atendidas com
linhas individuais (Art. 7", Inc. J)

.

Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil Telecorn S.A. - Filial Santa Caiarma. deve ativar Telefones
Públicos na quantidade que corresponda a uma relação igualou superior a 7,5 Telefones Públicos por grupo de 1000 habitantes.
(ArL 7", me. II, alínea a)
Meta: Em localidades atendidas com linhas Indívíduaís, a Brasil Telecom S.A. - Filial Santa Catarina deve ativar pelo menos

. 3 Telefones Públícos por gmpo de um mil habirantes. (ArL 7", § Único)
..

.

Meta, Em localidades atendidas com Iínhas índíviduai-, a Brasíl'Ielecorn S.A. - Filial Santa Catarina deve assegurar em qualquer ponto
dentro dos limites da localídade a díspcníbílídade de acesso a Telefones Públicos instalados à distância máxima de 300 metros entre

si, "em.linha �eta" .(Art. 8°, InelII)
Meta: Em localidades atendidas com hnhas índividuals. do total de Telefones Públicos em serviço, 110 minimo .50% deverão estar em

locais acessiveis ao público 24 horas por dia, com capacidade de. originar e receber chamadas locais e interurbanas, .sendo que, pelo
menos metade destes deverão ler capacidade também de originar e receber chamadas internacionais .. (Art. 8°, § Úníco)
Meta: EmIocalídades atendidas com Serviço de Telefonia FL�a, a Brasil Ielecom SA - Fílíal Santa Catarina deve .a render, no prazo
máximo de urna semana, às solicitações de ativação de Telefones Públicos para os Estabelecírnentos de Ensino Regular e Instituições
de Saúde, de acordo com os critérios estabelecidos .11' regulamentação. (Are 9°, § Único)
Meta: Em localidades atendidas com Serviço de Telefonia Fixa, a Brasil Telecom S,A. - Filiai Santa Catarina deve assegurar que pelo
menos·2% dos Telefones Públicos sejam adaptados para uso por deficientes auditivos e da fala e para os que utilizam cadeira de rodas,
medíaute solícítaçâo dos interessados, observados os critérios estabelecidos t�a regulamentação. inclusive quanto a sua localização e

destinação, no prale máximo de uma semana. (Art. IO, § Único)
Meta: Bm localídades com Serviço de Telefonia Fixa, atendidas apenas com Telefones Públicos', a Brasil 'lelecom S.A. - Filial Santa
Catarina deve dispor de pelo menos um Telefone Público, instalado em local acessível 24 horas por dia, com capacidade de originar
e receber chamadas interurbanas e ínternacíonaís. (Art. 11)

.
,

Meta: A Brasil 'Ielecom S.A. - ]:-ilial Santa Catarâna.deverá instalar pelo menos um Telefone Público, em local acessível ao público
2+ horas por dia, com capacidade de originar e receber chamadas interurbanas e internacionais nas localidades com rnaís de
!OO habitantes aindauão atendidas com Serviço de Telefonia FL'{a. desde que estejam situadas em "linha reta" (distância geodésica)
igualou inferior a 30 quilômetros de 0l!tra Iocali<;lade atendida com linhas indjvid�ais. (Art 12, lnc. IV, § [0)

. ,

Este colllunicado presta esclaTecimentos à população sobre o cump.rimento das Obriga,úe, de UniversalJzação, !lOS termos do
are lO da Resolução )1,0 280, de IS de outubro de lOO I, da ANATE�, e informa o número para contato com nossa Central de

.

Ate.ndimento. bem COJIlO. o endereço .para recebimento de inrom1ações. solicitações e manif�taç.i\es.

no '��tn< rtn n.CN>'n n ° J �(n/08 e da Resohtção 11.0 28.0/01 ellcolltram-se disponíveis 110 site daANATEL- www.anateLgovbr

Central de Atendimento
08006414080
de Segunda a Sexta
das 9h às lStl

,�4 BrasilTeleçom
Bra.sil Telecom SoA

A/C Gerência deCumprimento de Melas
, SIA SIJL AS?, Lote D

71215-000 - 8rasilía DF

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CEF inaugura novas instalações
em Corupá e novaagênciaem JS

}ARAGUÁ DO SUL/CORUPÁ -

Ontem de manhã foram

inauguradas as novas instalações
da Caixa Econômica Federal em

Corupá, na Rua Getúlio Vargas nº
538, centro domunicípio. O novo

espaço, com 480metros quadrados,
vai oferecer 'mais conforto ao

público e melhores condições de
atendimento. Segundo o gerente
geral da agência, Fábio Rudolfo
Baeumle, a agência atende em

média 200 pessoas por dia, sendo
que metade são atendimentos
feitos diretamente pelos caixas'. A
outra agência tinha 280 metros

quadrados e funcionava há cerca
de dez anos no nº 279, também na

RuaGetúlio Vargas.
Em. Jaraguá do Sul será

inaugurada hoje, às 19h, aAgência
Atiradores, na Rua Marechal
Deodoro nº 910. "Há vários anos

tínhamos a necessidade de abrir
.

mais uma agência emjaraguá do
Sul, uma das cidades que mais
cresce no país", destaca Brunilde
Grasel, fúncionária da CEF há 22,
anos e que veio de Mafra para
assumir o cargo de gerente geral
da nova agência jaraguaense. De
acordo com o gerente geral da CEF
da rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, Warley
M�rcos Weller, a agência realiza
atualmente mais de dois mil
atendimentos por dia, sendo
metade deles efetuados pelos
caixas.A nova agência em Jaraguá

.

tem 750metras quadrados de área
e serão 22 funcionários
trabalhando no atendimento ao

público. Em Corupá foram'
mantidos . os mesmos 13
funcionários. Os espaços para as

duas agências foram locados.

Ontemo banco inaugurou agência em Corupá e hoje em Jaraguá

,

•
I
1

�aleceu às 14:00h do dia 29/1 O,a senhora lolanda Sanson Roweder,
dom idade de 72 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
�a Vila Lenzi e o sepultamentono cemitério da Vila Lenzi.

f;aleceu às 23:30h do dia 29/10, o senhor Aúgustinho Bassani,
qorn idade de 78 anos. O velório foi realizado no Salão dá

q:om.u�i.dade �ossa Senhora do Rosário e o velório foi realizado no
demlteno do RIO Molha. .

!Faleceu às 00:30h do dia 29/10,0 jovem Dércio Raimundo,com
idade de 19 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

iepultamento no cemitério Municipal de Corupá.
�aleceu às 12:46h do dia 29/1 0,0 senhorÁdalbertá Roland Muller,'
qom idade de 82 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
�a Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.

Falecimentos

COLÉGIO MARISTA SÃO Luís

PROMOVE
MANHÃ DE LAZER E

CONVIVÊNCIA

JJ'fiEtvWÕ�
MARISTA

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Mais um motociclistamorreu
em acidente no final de semana'

�

Eus BINI

� Delegacia funciona
em, regime de plantão
só um funcionário
atende ocorrências'

,}ARAGUÁ DO SUL - O jovem
DécioRaimundo, 18 anos,morreuno
sábado de madrugada, por volta de
umahora, aobater comamoto placa
MAA 1669, de Jaraguá do Sul, con
tra um caminhão Baú, placa MEE

1722, tambémde [araguá doSul, que
estava estacionado na ruaJoão Franz
ner, próximo aPanificadora eConfei
tariaNavepã, noBairroSão Luiz.:

De acordo com informações dos
bombeiras, Décio sofreu fraturas

múltiplas e morreu na hora,
provavelmente vítima de
traumatismo craniano.A reportagem
do Correio do Povo não conseguiu
apurar maiores detalhes sobre' o
acidente, como por exemplo, se a

vítima estava usando capacete ou se

havia ingeridobebida alcoólica, pois
o laudo da Polícia Civil só será

concluído na quinta-feira, quando o .

funcionalismo retorna ao trabalho.

Feriadão
Os servidores públicos estaduais

CORREIO TV

, . a de contingente
Devido a falt

ser ponto
"Iepor 'oPo\lcla ,

• ncio\1Urlsm .

. do tu
dfacultallVO remos alcnd7\1 o

públiCO, ��RGÊNClAS, ate
apenas E�

3/\\11.005, onde
datadeO "'sea

_ OS estaglarlO
relornar�o da prefeitura que
funcionanos oio a esta

prestam. ap

delegaCia.

_J O

Apenas um funcionário está trabalhando. na Delegacia de Jaraguá, os outros fazem feriado até quinta-feira "JS

pararamde trabalharha última sexta
feira, porque o feriado em função do
Dia do Servidor Público,
comemorado na sexta foi transferido

para ontem.' Para hoje o governo
decretou ponto facultativo e amanhã
é o feriado nacional do Dia de
Finados. Desde sexta-feira há apenas
um

.

funcionário fazendo o

atendimento naDelegacia de Polícia
e um delegado Antônio Godoy -,. -

'_':: i·
de sobre aviso, somente para

id I b bei A';])socam o pe os om erros. outra,,,
vítima foi Joice Fernanda do�d

.

f u,J
Santos, 23 anos, que so reu o,

Mais vítimas acidente na rua José Theodord)Jj
No final de semana anterior Ribeiro, no bairro Ilha da FigueiraXí

outros dois jovens motociclistas teve morte instantânea. Segundbj;
também perderam a vid'a em informações da Polícia Militar, dé�
acidentes de trânsito. Um deles foi janeiro a agosto deste ano forarri�J

mq[ovecir Hilleshein, 31 anos, que se registrados quase 150 acidente,su
àcidentou na rua Waldemar· envolvendo motociclistas, sendo'

i

Grubba e morreu no hospital São
-Ó, qU�,�\l?rtr,�iB�l,s�u9a�q� sl���(Fr��;:,,,José, poucas horas depois de ter sido é a imprudência. ,

T {' ,�o

atendimento a casos de emergência,
como flagrantes de homicídio e roubo.

<'

CaetanoVeloso
Depois de participar da trilha de "América" com mais de uma música, Caetano
Veloso' vai dar o ar de sua graça ao vivo na novela, a convite de Glória Perez. Ele
e Mart'nália cantarão "Pé do meu samba" na cena da reconciliação de Islene e

Feitosa. A gravação será realizada na gafieira depois de amanhã

Mais uma na lista
Há quem diga que Sabrina Sato e Ronaldo andaram se

conhecendo melhor...

Proposta
Marisol Ribeiro, a Kerry, que namorou Júnior (Bruno
Gagliasso) em "Amérlca'recusou proposta para posar nua

na "Sexy"Chegaram a falar em R$ 300 mil de cachê, mas
ela não aceitou.

.

Clô
TOIl1 Cavalcante vai gravar entrevistas em Portugal vestido
de Clo'dovil.

Desabafo
Ratinho deu entrevista a Adriane Galisteu, que vai ao ar

nesta quarta no "Charme; do SBT. Pela primeira vez, ele
admitiu que não está contente com o horário de seu

programa.

.

Ainda falta
o áudio da novela "Prova de Amor" que estreou semana

passada, ainda não está do jeito que a Record quer,
"Precisa melhorar; diz Alexandre Raposo, presidente da
emissora. Em compensação, a iluminação não deixa nada,
a desejar para a Globo.

. Rodinhas
o universo do skate vai ser tema da nova temporada de

'Malhaçâo.Os protagonistas serão praticantes do esporte
e uma verdadeira rampa está.em construção no Projac.

Final feliz
Até.segunda ordem, Sol chegará ao fim da novela com

Ed . É como está no capítulo já entregue por Glória Perez.
O desfecho é resultado dos pedidos do público.

Beijo
A torcida pelo final feliz com direito a beijo e tudo entre

Júnior e Zeca em "América" se estende às famílias dos
atores. As mães de ámbos estão ansiosas para assistir à
cena.

.. "

.

Amanteoutra vez'
Depois de sofrer por ser a amante de Glauco, Nina, personagem de Cissa
Guimarães em América, terá o mesmo destino no finalda trama, informou o

jornal Extra. Nina vai terminar a novela ao lado de Pedro, vivido porWerner
Schünemann. O personagem, que é casado, entra na trama somente para ser o

novo par romântico da advogada.Cissa Guimarães disse, em entrevista ao Extra,
que "só vale se for casado=Acho que o barato da Nina é esse" explicou a atriz.
"Acredito que haja mulheres que gostam de ser amantes, que não conseguem
se ver como a matriz. Parece uma sina mesmo. Mas essa nem de longe é a

minha praia; completou. Pedro vai aparecer na novela com a mesma desculpa
de Glauco, ou seja, ele apenas promete que vai deixar a mulher para ficar com
Nina. Apesar disso, Cissa Guimarães acredita que a intenção do personagem é

mesmo verdadeira e acha que ele largaria a mulher para ficar com Nina, caso a

novela continuasse.
)

Responsabilidade
A atriz Angelina Jolie (foto) vai financiar uma clínica para o tratamento de 3

crianças coj11 Aids, na Etiópia, África.Angelina vai patrocinar o projeto da World- r
wkie Orphans Foundation, entidade criada pela pediatra dos filhos da atriz. �

)

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.

o Colégio M-arista São Luís estará com suas portas
.lbertas neste sábado (05/11), com as mais diversas
� .

'

�tividades a fim de proporcionar momentos de visita,
I�zer e convivência para a comunidade jaraguaense.
,
.

�

I
t

!
!. ,

IESPORTES - PARQUE - CONTOS -

!SHOW DE TALENTOS - DIVERSÃO
i- PINTURAS - BRINCADEIRAS -

!JOGOS
�Inscrições Abertas para 2006
:www.marista-jaragua.com.br -

j3710313
fi,
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Aumentam os buracos na rodovia BR-280
'Jl) CELSO MACHADO

� � Dnit espera por

ternpo bom para

r�tomar as obras
�Ib d� recapeamento

i
[, }ARAGUÁ 00 SuL- Os trabalhos

[�L deireouperação da BR-280, trecho
r13 e��re o quilômetro, zero, em São

i1 Fr�ncisco do Sul, e Corupá, numa
eJiite'nsão de cerca de 86

'IP qJilômetros, estão parados por

Bt �Íla�sa das chuvas intermitentes,
disse ontem ao Correio do Povo
o bngenheiro José Bessa, que

�1 re$ponde pelo escritório do Denit
, I) (DepartamentoNacionalde Infra-
25 es!trutura e Transporte) em

01 Jo�ville. "Foram 45 dias de chuvas
:;,) e�setembro e outubro", lembrou
,(, o çpgenheiro, acrescentando que
):! no'trecho de São Francisco Elo Sul
; o o serviço foi interrompido próximo
'JS aoCanal do Linguado, a exemplo
�b 'da região compreendida entre a

lU BR: 101 e a Petrobrás em direção a

;J G�aramirim.No sentido São Bento
it do Sul/Corupá e a 500 metros da

)'i ponte 'localizada no principal
)� acesso à cidade, uma placa do
l) Governo Federal anuncia as obras
:b derecuperação da rodovia. Dali

fi

:q p#a frente, até as proximidades do
L{ Hotel Tureck, é preciso muito
') c�idado, principalmente ànoite e

I�,� �eá dias de chuva. Não são poucos
o 'os, buracos capazes de provocar

'1 sérios danos aos veículos e até

Buracos que se formam na pista exigem bastante atenção porque podem causar graves acidentes

mesmo acidentes comgravidade.
"Panelões" se abrira�na camada
asfáltica, deixando àmostra o seixo
rolado usado como sub-base, '

Outro trecho de risco aparece
depois do acesso à Unerj (Centro
.Universitário) em direção a

J araguá do Sul.' Da placa
anunciando a obra, resta ametade.
A expectativa, segundo Bessa, é'
de 'que em 15 dias máquinas e

caminhões voltem à pista para
continuar o serviço, de

recapearnento em trechos onde o
asfalto já está totalmente destruído.
"Quando chove, as usinas de

asfalto também não produzem",
informo� Bessa, o que se constitui

em mais um item de dificuldade

para a conclusão do serviço.
Entretanto, o engenheiro a

empreiteira contratada para fechar
buracos que representem perigo
aos motoristas "tem que se virar.

Não pode haver buracos na pista",
disse Bessa, que ficou sabendo do

agravamento da precariedade da

pista entreNereu Ramos e Corupá
pela reportagem do CP.

"Vou ligar agoramesmo (ontem
pelamanhã) e exigir providências",
garantiu Bessa. As obras de

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCípIO DE JARAGUÁ DO SUL
Secretaria de Administração

E O rr A L CONCORRÊNCIA N° 132/2005
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO TÉCNICA E PREÇO
,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS ESPECIALIZADOS DE UM MODELO DE
:GESTAO PARA APOIAR O GERENCIAMENTO E O CONTROLE DO ISSQN COM O
:FORNECIMENTO E GESTÃO DE SISTEMA/SOFTWARE POR pÉRíODO DE 36 (TRINTA
;E SEIS) MESES, CONFORME PREVISTO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
'TIPO:Técnica e Preço
:REGIMENTO: LeiFederaI8.666/93 e suas alterações posteriores.
: PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 11 horas do dia 12 de

!janeiro de 2006, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na RuaWalter Ma�qLJardt
i no 1.111', bairro: Barrado Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC).
lABER"rURA DOS ENVELOPES: 13:30 horas do mesmo dia, na Sala de Reuniões do
iGabinete do Prefeito.

iOBTENÇÃO DO EDITAL: Poderá ser adquirido na Coordenadoria de Contratos e
; Licitações da Prefeitura, no horário das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16

'horas, em dias úteis a.partirdeZ? de outubro de 2005, mediante pagamento da,

; taxa de RS 22,00 (vinte e dois reais).
"

: INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acima, 6}U pelo fone Or (47)
: 372-8195/372-8085/372-8058, ou ainda pelo e-mail contratosôjaraquadosul.com.br ,

, '

,

Jaraguá do Sul (SC), 27 de outubro de 2005.

restauração da BR-280 foram
. contratadas pelo Dnit em março
de 2004 e compreendem 2,25,8
quilômetros, entre São Francisco

,

do Sul e o acesso principal a

Canoinhas, no Planalto Norte.
Para a recuperação do trecho

entre o porto e Corupá, por onde ,

passam entre dez e doze mil

veículos/dia, o governo federal
autorizou investimentos da ordem
de R$ 5 milhões, dos quais R$ 4
milhões já foram repassados.
Segundo Bessa, outros R$ 1,5

, milhão já estão previstos; pouco
mais que os gastos projetados.

'

A ponte do acesso principal a Corupá sem segurança para ciclistas 'i'

Da placa anunciando a obra de recuperação só resta um pedaço

Regional de Jaraguá do Sul
é destaque em educação.

" '

,

: :

, ;

,

Na Regional de Jaraguá do Sul, o município de Guaramirim é um bom exemplo dos
investimentos em educação. 'Cerca de 15 mil alunos jáforam beneficiados com as melhorias
na Regional, e os da EEB Alfredo Zimmermann podem comemorar, Com R$ 1,3 milhãó, a
escola foi inteiramenie reformada, com material de primeira qualidade. Agora, ampliada,
[uncional e moderna, está também adaptada para receber portadores de necessidades

especiais. $ o Governo garantindo mais educação para todos os catarinenses.

'I'

Secretaria de Estado do
RONALDOTRAJANO RAULlNO DesenvoMmentoRegional
Prefeito Municipal em exercício' em Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PERIGO CONSTANTE 2

Moradores esperam por asfalto em loteamentos
CELSO MACHADO

� Vias esburacadas
deixam população
indignada com falta
de manutenção

JARAGUÁ DO SUL- llurninação
pública, coleta de lixo e transporte
coletivourbanonão sãomotivos, por
enquanto, para queixas dos cerca de
trêsmilmoradores das 800 casas do
Lote�mentG Itapocuzinho 2,
CondorníníoJaraguá e DonaBerta,
nobairroJoão Pessoa.Mas o sistema
de�ti-pó, aplicado há cerca de três
anos, durante a gestão do ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB) é

unanimidade nas reclamações. As
ruas estão totalmente esburacadas,
porque omaterial não é resistente à

passagem de veículos pesados.
Ontem, o sub-coordenador da
SecretariadeObras, IsaíasMoset; disse
que num prazode dez dias umnovo

tipo de massa asfáltica, que já está

em testes emruas centrais, começará
a ser aplicado.

Mas háoutros problemas. Entre
as ruas 1036 e 1034, há um ano a

rubulação destinada a escoar água
das chuvas está entupida,
provocando alagamentoem algumas
casas que estão abaixo do nível das
'ruas. Na sexta-feira da semana

passada,moradores fizeramumnovo

apelo à Prefeitura para que a

tubulação seja limpa, mas atéontem
não haviamobtido resposta positiva.

Os motoristas não conseguem sequer desviar dos buracos e ,dizem que, sistema anti-pó foi fracasso

Primeiro morador das casas

localizadasnos três loteamentos,Paulo
Lopes aponta, ainda, comoproblema,
o posto de saúde. "Somos obrigados a
chegar às três horas da manhã para
tentar'marcar, uma consulta. Isso

porque, segundo Lopes, o posto está
em�eformas, limitando aindamais o
atendimento. Sugere que, para
amenizar o problema, os médicos

poderiam usar, também, duas salas de
aula que estão vazias' na Escola
Machado de Assis ". Sobre a

pavimentação das ruas, Lopes
questiona: "Se fizeramnoJaraguá 84,
CO{Il custo de R$ 15,00 por mês aos
moradores, por que não podem fazer

isso aqui também?".
Ex-candidato a vereador, Roque

.'

HeitorGonçalves, embora deficiente
visual, tem participação ativa nos

pleitos das três comunidades. "Repe
timos o pedido de conserto.das ruas
na semana passada e obtivemos pro
messa deprovidências urgentes", disse
Roque, emboraumpouco descrente,
referindo-se a levantamento da

situação feitopelaSecretaria deObras
há poucos dias.A velocidade impri
mida por alguns m�toristas também
preocupa e, por isso, a construção de
urna rotatóriano cruzamentodas ruas
PauloEggert eOscarFerreiraMendes
tambémfaz parte das prioridades dos'

moradores no que toca ao sistema

viário da região, que também se

queixam do não-cumprimento de

promessa com relação a uma praça,
desmontadapelo poderpúblico e até
hoje não reconstruída.'

Um trecho de três quilômetros
ainda não asfaltado no bairro Santa
Luzia, embora antes e depois o

trabalho tenha sido feito, também é

motivo de questionamento dos
moradores, já que o estado da estrada
é péssimo, provocando seguidasI

quebras de ônibus e impedindo, até
mesmo, o tráfego normal de viaturas
do sub-quartel do I Corpo de
BombeirosVoluntários .

Paulo Lopez (E) e vizinhos cobram a pavimentação das ruas

O sub-coordenador de Obras, Isaías Moser, informou ontem, que
num prazo de dez dias a Prefeitura espera poder começar a restaurar
as ruas dos três loteamentos, utilizando um novo tipo de massa

asfáltica, já em testes em ruas do centro urbano, e que pode ser

manuseada mesmo em dias de chuva. Maser adiantou/É um material i
bem mais resistente'; disse r, acrescentando que a Prefeitura nãol
pretende mais recorrer ao sistema anti-pó, que tem trazido mai�1
problemas do que soluções, até porque a Petrobrás já informou que
não está mais fornecendo este tipo de material.

. Venha conhecer através de um agradável
passeie;as belezas naturais do �rquipélago
das Graças emsãe Francisco do sul/se.

arujo
migo

MARUJO AMIGO PESCA OCEÂNICA E TURISMO LTDA.
Rua Macapá, 1332 Enseada

São Francisco do Sul se 89240
Fone: 55-47-449.0875

,
Fax: 55-47-449.1525
Cei. 55-47-9146.3986

marujoamigo@ilhanet.com.br

'.
,
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41 MAIS UM: QUE VENHAM OS JOGOS ABERTOS

3ISUB-,15 "

.

'

FEMININO:

Jaraguá do Sul
está entre os

quatro melhores
do Estadual

I.ÃDIO . 1��
.lAQÂGUÁ

RAPHAEl GÜNTHER

cosmos@cosmos.com.br
www.cosmos.com.br info@solsports.com.br

_____� A�,� � �� __
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s CORREIO DO POVQ

��. Vôlei de Praia
Após perder a final da etapa de Salvador do Circuito Mundial
de Vôlei de Praia, a dupla Larrissa e Juliana derrotou as

americanas Walsh e,May por 2 sets .a 1, parciais de 28/26,40/42
e 15/13, em Acapulco, no México e ficou com o título da etapa.

,
'

HJudô
O III Grand Prix Nacional de Judô será realizado a partir do
dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro, com a participação de
10 clubes: São Caetano, Pinheiros, Barueri, Paulistano, Gama
Filho, Flamengo, Jequiá, Sogipa, Minas Tênis Clube e Vitória.

��. Ciclismo
o paulista Armando Camargo, o Piá, foi eleito o melhor atleta da •

Campeonato Brasileiro de Ciclismo, encerrado neste domingo, err
Caieiras (SP), O ciclista, de 22 anos, encerrou sua participação corr
seis medalhas, sendo quatro de ouro e duas de prata.

'

,"
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PREPARAÇÃO:TREINO FORTE

Basquete feminino espera surpreender no Jasc
� Equipe estréia no próximo domingo, às 17h30,

.

contra Florianópolis

JARAGUÁ DO SUL - A

equipe feminina de

basquete treina forte para
tentar surpreender nos

Jogos Abertos de Santa
Catarina. O técnico Júlio
Patrício está com a base do
time campeão estadual

juvenil, com os reforços de
Cláudia e Desirée, que já
jogaram em Jaraguá do Sul.

'

As meninas viajam no

próximo sábádo e estréiam

no domingo, contra

Florianópolis, às 17h30.
Completam a chave ainda,
Blumenau e São Miguel do
Oeste. -O treinador Júlio'
Patrício comentou que o

jogo chave é mesmo contra

Florianópolis, já que
Blumenau é o favorito para

conquistar o primeiro.lugar
dá chave. Se vencer o time

da Capital, as jaraguaenses
têm grandes chances de

brigar por uma medalha de
bronze. "Vamos jogar como
franco-atiradores. Nossa
base é juvenil e Floria

nópolis tem uma equipe
adulta que pode
surpreender, tanto pelo
lado negativo, como pelo
positivo". A tática' para
vencer é usar o jogo de
velocidade e impor a parte,
física, já que as meninas de

(

Equipe feminina terá como base as campeãs estaduais na categoria juvenil com o reforço de mais duas atletas. Estréià será domingo

Jaraguá do Sul estão em boa
-forma e com um bom
entro-samento. "Se não

der certo, temos a chance
de usar as p e ç

ás de

reposição, pois temos um

time homogêneo e isso

facilita", di�se Patrício, que
também acredita num bom
futuro pará esta equipe. "Se
conseguirmos manter as

atletas aqui, temos chances

de montar um time para ser treinador. O basquete
campeão estadual em 2007 jaraguaense já tem esta

ou 2008". Para isso, é característica de trabalhar.

'preciso também ter com resultados' a médio e

paciência. "Não vamos longo prazos, mas Patrício
pular nenhum degrau. Os acredita que as meninas já
Jogos Abertos servirão para estão colhendo os frutos do
dar ainda mais experiência . 'trabalho. "Acredito que

para estas meninas, que' este time já teve resultados
vêm demonstrando muita antes do' esperado. Não
vontáde na hora dos esperava ser campeão dos

treinamentos", disse o [oguinhos no ano passado

e, este ano, ficamos em

segundo com uma equipe
que ainda tem mais um

ano na competição.É só

continuarmos sempre com

os mesmos objetivos",
projetou.' Abaixo você

pode conferir a progra
mação do primeiro dia da

principal competição
esportiva de Santa
Catarina.

MODALIDADE: BOLÃO" LOCAl:ClUBE CARAMURU

.':!'l;tj
i14:00'
15:15

16;}0
17:45
19,00' r'

20:15

EQUIPE A
.

EQUIPE B

EQUIPE A EQUIPE B

.1'
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fUTSAl: CAMPEONATO ABERTO

� Muitos gols marcaram a abertura
da 2a fase do "Peladão'
� Rodada do fírn-dé
semana registrou uma

média de mais de seis

gols por jogo

JARAGUÂ DO SUL

Dez' .equipes continuam na

briga no Campeonato Aberto

[li de Futsal de .jaraguá do Sul,
clrinhosamente conhecido
como "Peladão". A segunda
fase teve início na sexta-feira,
com três jogos, e continuou no

sábado com mais quatro. Os
�1tilheiros . balançaram a rede
4j7 vezes, o que dá uma média
de 6,7 gols por partida. As dez

equipes estão divididas em

duas chaves, onde todos jogam
contra todos e os dois me

lhores
.

de cada grupo passam
para as semifinais. .

,

Na Chave F estão JM
Serviços

-

Gerais, Kiferro,
Eletropoll, Cargo Brasil e

Franca Calçados. Na Gestão
Durique/ Figueira, Belmec,

, Auto Posto Salomon, Smurfs e

Amigos SIA. Pelo Grupo F, a

liderança é da Kiferro, que
venceu a JM por 5x1 e

empatou em 2x2 com o Cargo
Brasil. A segunda colocação é
da pr.ó pr ia JM, qu� se'

CESAR JUNKES

Kiferro (branco) e Cargo Brasil ficaram no empate em 2x2 na tarde de sábado no Arthur Müller

recuperou da derrota da sexta

vencendo a Eletropoll por 6x3
no sábado. A Cargo Brasil está
em terceiro com dois pontos,
pois empatou também com a

Franca Calçados por 3x3. Esta
está em quarto lugar com um e

a Eletropoll ainda não marcou
pontos nesta fase.

A Chave G começou mais

equilibrados e três equipes
estão com três pontos. O
Smurfs venceu o' Auto Posto

Salomon, na sexta, por 4x3 �
Depois da derrota, o Salomon
se recuperou no sábado e ba
teu o Amigos S/A por 5x3. O
outro time que venceu na ro

dada foi o Durique/Figueira;
que fez 4x3 na Belmec.

A competição continua

hoje, com quatro jogos a partir
das 19h30. No Arthur Müller
jogam JM Serviços Gerais e

Franca Calçados e Eletropoll x
Kiferro. Pela chave G, na

Arsepum, tem Duriquel
Figueira xAuto PostoSalomon e

Belmec xAmigosS/A.Na sexta
feira, mais três jogos no Arthur

.

Müller, a partir do mesmo

horário: Du-rique/Figueira x

Smurfs, JM x Cargo Brasil e

Eletropoll x Franca Calçados.
No sábado, no mesmo local, a

partir das 14h, jogam Eletropoll
x Cargo Brasil, Belmec x Smurfs
e Durique/Figueira x Amigos
S/A.

fUTSAl: VAGA GARANTIDA,

Time jaraguaense conquista vaga
para quadrangular final do Estadual

, JARAGUÁ DO SUL - A

equipe da FME/PinturasGrillo
jFixsul está nas semifinais do
Campeonato Estadual de
'Futsal Sub-15 Feminino. A va

'ga foi conquistada neste fim
de-semana, em Rio' Fortuna,
no Sul do Estado. As jaragua
enses terminaram em segundo
lugar na chave, com 11 pontos,

:, atrás apenas de Florianópolis,
� que ficou com 16. Balneário
Camboriú ficou em terceiro

(quatro pontos) e o time, da
.

casa terminou na lanterna
(três) .

A equipe do técnico Mau
rício Berti estreou bem e con

seguiu arrancar um empate em

2x2 com Florianópolis que, até
aquele momento, tinha venci
dó todos os jogos na compe

tição. Com este empate, [ara
guá do Sul precisaria apenas de
mais uma vitória para garan-tir
a vaga e ela veio no jogo se

guinte, contra o time da casa.
O destaque deste jogo foi à go
leira jaraguaense [éssica, que
fez grandes defesas e ainda o

gols, da virada na vitória por
'

6x4.
'

No último jogo, com a clas

sificação garantida, as meninas
não tiveram trabalho para ba-

,

ter o time de Balneário.Cam-
, boriú por 5x2. ''A equipe se pre

parou muito para alcançar es

te objetivo e tivemos resultado
positivo. Conseguimos vencer

com folga unia equipe que trou
xe quatro re-forços' do Rio.
Grande do Sul (Balneário
Camboriú). Agora é se prepa-

rar e trazer esse título", co

mentou Berti.
O time jaraguaense é for

mado por: Luana Gaspar,
Agda Heleodoro, Natasha
Mohr, Juliana Giovanella,
Priscila Põtt, Bárbara Bertoldi,
Letícia Campigotto, Advan
dra Rodrigues, Susan
Oechsler, Jéssica Luçoli, Caro
line Bamberg e Aline Bor
chardt.

A COrpO (f(;,Mentei
COMEMORA SEUS 5 ANOS

COM CASA NOVA!

I. FI1NESS CEN1ER
o é.'íllIi11@@��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)

('275.0351 ,,����

• LINHA DE FUNDO
::
'�,
",

JogosAbertos 2007 :S
Nesta quinta-feira, em Chapecó, acontece a reunião que decidirá a

sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina 2007. Jaraguá do Sul é
uma das candidatas, ao lado de Rio do Sul. Por isso a FME está em

ritmo acelerado para acertar os últimos detalhes da apresentação e

também para conseguir os votos dos conselheiros. Ontem, o

presidente da FME, Jean Leutprecht, mostrou a apresentação para:
os jogadores da Malwee (foto). Dentre as novidades, está o projet�
para a construção de uma pista sintética de atletismo,que ainda nãO_,
tem local definido para ser construído. Fica a nossa torcida paraque
dê certo. �,

Xadrez
Já de olho nos Jogos Abertos, ii equipe jaraquaense participou, no
fim-de-semana. dó VI Torneio Fip de Xadrez Rápido, em Brusque. O
destaque foi Lucas Garcia, vice-campeão na categoria 14 anos.
Julise Lemonje (14 anos) e Jaqueline Pamplona (absoluto) ficaram
em sexto lugar na competição. Foram 202 enxadristas de 13

'

cidades catarinenses e três do Paraná e São Paulo. Segundo o

coordenador da modalidade,Maurício Berti, este foi um bom teste

para a equipe, pois a maioria dos competidores estará nos Jasc em'
Chapecó.

Julimar Pivatto

Motovelocidade
Aproveitando a folga no

Campeonato Catarlnense, os
pilotos se reuniram no fim-de
semana para uma prova extra

em Massaranduba.O
jaraguaense Luciano "Boca" de
Oliveira, líder do Estadual.foi
um dos destaques, ao vencer a
Força Livre Nacional B e ficar
em terceiro na Força Livre
Especial. mesmo correndo com

,
uma moto inferior a dos
adversários. Como a última
etapa está marcada somente

para os dias 3 e 4 de dezembro,
Boca aproveitou para treinar e
conferir.o que precisa mudar
na moto."Estou com algumas
peças gastas. Agora é só trocar
e deixar tudo inteiro para
conquistar este título. Não dá
para afrouxar agora'; disse ele.

Natação
Três nadadores da equipe
Ajiné/Urbano/FME
participaram, no fim-de
semana, do Sul-Brasileiro
Mirim e Petiz em Porto Alegre
(RS), Ariana Félix ficou em

sétimo lugar nas provas de
SOm livre e 100m costas; Felipe
Mathias foi nono nos 100m

peito, 13° nos 400m livre e 16°
nos 100m costas; Pedro
Comazzetto ficou em 11 ° nos
100m borboleta, 14° nos 200m
medleye 21 ° nos 100m costas.
'''O festival estava com um nível
muito bom servindo como

amadurecimento aos nossos

nadadores que 'ainda tem pela
frente a quarta e última etapa
do Campeonato Estadual';
disse a técnica Verônica
Paciello.

R�PHAEl GONTME�
,

Copa Norte
A problemática Copa Norte
conhecerá o seu campeão
amanhã. A final entre Vitória e

Américá de Joinville será às
_

16h, no Estádio Rornédio
Pilatti em Rio Negrinho. Basta
vencer para conquistar o ';

título, decisão tomada em

conjunto porque a

competição está se

arrastando há um bom
tempo. Se empatar, o jogo vai

para a prorrogação e, se

permanecer o empate, o
campeão será conhecido nas

cobranças de pênaltis. Quem"
tiver a oportunidade, poderá
acompanhar um grande jogo,
já que os dois times têm :

como base jogadores que já ::

fizeram história no futebol •

profissional.

liberação
Carlotta Romanelli, assessora
do atacante Adriano, da
Internazionale, disse ontem
que o clube italiano pedirá a

dispensa do jogador dos
amistosos da Seleção
Brasileira no mês de
novembro. Segundo Carlotta,.
se a deci'são fosse só do ::

atacante ele iria para os jogos
-

contra Emirados Árabes e

Kuwait Ali Star, mesmo não
. estando 100% fisicamente.

,

Toda vez que tem amistoso
da Seleção é a mesma novela.
O que não poderia ser

diferente. Imagina o jogador
de machucar num amistoso
contra um time do Kuwait.O

prejuízo maior, sem dúvida
nenhuma, é do clube. Mas
explica isso para a CBF.

Boa fase
, Quem continua se portando bem no Estadual é aequipe de futsal
da Wizard/Cej/FME,que se garantiu entre os oito melhores de
Santa Catarina na categoria sub-15. O time do técnico Augustinho
Ferrari precisou apenas de uma vitória para conseguir a vaga, e foi
contra Florianópolis, por 3x1. Nos outros dois jogos, perdeu por
Sx3 para Chapecó e por 8x4 para Palmitos. Com os resultados, os
jaraguaenses terminaram em terceiro lugar na Chave R, com seis

.

pontos, atrás de Chapecó (15 pontos) e Palmitos (13). Florianópolis
ficou com apenas um ponto.
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��SURFE
A abertura do Nova Schin Surf Festival 2005 foi adiada ontem
devido às fracas condições do mar em Florianópolis (SC). As ondas
estão pequenas, com cerca de meio metro, e formação prejudicada
pelo vento sul. A previsão e a de que a ondulação ganhe força hoje.

HTÊNIS
O brasileiro Júlio Silva conquistou o primeiro título na temporada
de 2005 ao vencer O espanhol Ruben Hamírez-Hidalgo por 2 sets
a O (6/2 e 6/3) na final do Challenger de Santiago (Chile). Com a

vitória, ele subiu 24 posições no Ranking de Entradas.

�tBASQUETE
A Nossa Liga de Basquetebol cancelou os jogos do Rio
Preto contra o Saldanha da Gama, no sábado, e o Cetaf
no domingo, por falta de hospedagem e. transporte pa'ra
as equipes visitantes. As partidas serão remarcadas.

CORREIO DO POVO

.,.. Time jaraguaehse
venceu mais uma final e

chegou ao quarto título.
do ano em cinco

competições

JARAGUÁ DO SUL �

Nem dá tempo para come-
. morar o bicampeonato Sul
Americano. Com o aper
tado calendário de jogos, a
Malwee já pensa agora em

trazer o título dos Jogos
Abertos de Santa Catarina.
A principal competição es-

fUTSAl: QUARTO TíTULO DO ANO .

Depois do bi do Sul-Americano,Malwee
quer agora o título dos Jogos Abert'os
portiva do Estado começa
no sábado para os jara
guaenses, que estréiam às

16h30 contra Caçador. An
tes disso, a equipe tem dois
amistosos nesta semana.

Fio'foi o autor do gol do título, cobrando tiro livre com menos de

�'Ó segundos para ofim do jogo

Na quinta-feira em Na

vegantes e na sexta-feira
emHerval doOeste.

Ontem o prefeito .em

exercício, Ronaldo Rau

lino, recebeu alguns joga
dores que exibiram o troféu

.

de bicampeão sul-ameri
cano. Foi o quarto título do
ano em cinco finais dispu
tadas. E ainda tem mais

três: os Jasc, o Estadual da
Divisão Especial e a Copa
dos Campões, que reúne o

campeão da Liga e das

competições regionais. E
ainda tem a final da Copa
América, que está marcada
para os dias 21 e 22 de de
zembro contra o Univer
sidad Autônoma, do Para

guai, mas a direção da Mal-
.

wee está tentando trans

ferir para fevereiro do ano

que vem.

"Este título foi impor
tant€ para confirmar o bom
trabalho que estamos

. fazendo. Temos' uma .base
formada há um bem tempo
que, somada com a che

gada de alguns jogadores,
vêm fazendo a diferença",
comentou o capitão Chico; .

O goleiro Bagé destacou a,

Leco disputa a bola em jogo válido pela primeira fase. Malwee teve o melhor ataque da competição.

união da equipe.' "Eu já
passei em vários times gran
des, mas aqui na Malwee é

diferente, pois não tem

vaidades. Já enfrentei mui
to disso", lembrou.

"Tem que se destacar
também a qualidade dos jo-

gadores. Fora o Falcão, que
está num nível acima, o

grupo é muito igual e isso

evita muito o desgaste pelo
excesso de partidas",· co
mentou ainda Bagé. Entre
amistosos. e jogos oficiais, a
Malwee já disputou 92 par-

tidas em 2005. O diretor de

futebol, Cacá' Pavanello,
.
informou tambérrí.· que o

Sul-Americano dó ano que
vem será em Jàraguá do

Sul, no mês de outubro, in'
dependente da Arena estar

pronta ou não.

REfORÇO: DE SELEÇÃO BRASilEIRA

Catarinense Dimas fala em se firmar no time da Malwee
JARAGUÁ DO SUL�

Com apenas 18 anos, o ca

tarinense Dimas ainda tem

compromissos com o Banes

pa/São Bernardo, mas já fala
como jogador da Malwee.
Recém-contratado, o pivô,
que também joga como ala, é
natural de Salto Veloso, ci
dade que fica perto de [oa
çaba; no Oeste catarinense.

Apesar' da pouca idade, Di
mas já chega com currículo
de gente grande, acumulan
do. títulos. como o Campeo
nato Paulista, o Metropo
lhano, a Taça São Paulo e a

Copa América com a Sele

ção Brasileira, conquistada
recentemente em Brusque.

Mas engana-se quem

pensa que o "namoro" com a

Malwee começou em Brus-

'que. "Há dois anos, quando
eu jogava pelo time de [oa

. çaba, poderia ter acertado
minha ida para Jaraguá do
Sul, mas não deu certo e eu

fui para São Paulo", lembrou
Dimas. Ele é o mais novo de
uma família com .qua-tro ir

mãos e começou a jogar fut
sal com oito anos, influen
ciado pelos três irmãos mais

velhos.
"Estou feliz por ter acer

tado com aMalwee. Hoje é o

time que mais investe e tem

vários jogadores da Seleção
Brasileira. Se eu quero con

seguir algo a mais no esporte,
a Malwee é uma boa vitrine

para isso", comentou Dimas,
que é ala de origem, mas ago
ra joga como pivô. "Meu esti
lo é diferente daquele pivô

Atualmente no Banespa/São Bernardo, Dimas (E) foi uma das grandes revelações da última
Liga Nacional

'I

que segura mais o jogo. Eu
memovimentomais", disse.
_

Dimas comentou que as

coisas vêm acontecendo ce-

_ do na carreira dele, mas que
está preparado para assumir
as responsabilidades.

.

"O trabalho agora é

redobrado. As coisas acon

teceram rapidamente, mas

vou sempre' fazer o melhor
possível e deixar elas acon'

tecerem".
O jogador prefe-riu não

prometer títulos para a

.

torcida jaraguaense. ''Ain,da
é cedo.

Primeiro quero me firmar
no time", comentou ele.
Dimas deve se apresentar,
junto com os outros refor'
ços, ria segunda quinzena de

janeiro.
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