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RaUlino diz que Bertoldi é
o maior cabo eleitoral de LHS
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SAÚDE

Mais um' paciente faz denúncia
contra médico oftalmologista

o ex-func ion ár i o da

Cooperativa Juriti, Vilson
Bu t z k e , sofreu um

acidente de trabalho este

ano e ficou cego do olho
direito depois de ter ficado
16 dias com um ferro no

globo ocular. Ele teria sido
atendido pelo médico
oftalmologista J osoé
Fortkamp Júnior, que não

teria detectado a presença
do ferro e feito um

curativo. A presença do
metal causou urna forte
infecção no olho do
paciente resultando na

cegueira. Butzke entrou

com, processo na [ustiça
contra o médico. Semana
passada, a dona-de-casa
Maria Carlini, denunciou
o médico que segundo ela,
é. responsável pela ce

gueira da filha, hoje com

15 anos. • PAGINA 5

Somellle uma empreso realmenle dcdiwdo
ii valorizaçõo da ser humano e ii prolervoçao do
natureza pode (ontor essa hislório de sucesso.

COMUNICAÇÃO

NOITE MUITO F"ELIZ

Correio do Povo faz campanha e,

arrecada donativos para carentes

Em parceria com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Conselho de Assistência Social
e Promoção Humana, o Correio promove a campanha
"Noite Muito Feliz". O objetivo é tornar o Natal mais
alegre para cincomil famílias carentes. • PAGINA 6

DINHEIRO PÚBLICO'

Abatedouro continua abandonado
e sem previsão para funcionar
Idealizado na gestão do Irineu Pasold e inaugurado no ano
passado, com investimento de R$ 1,1 milhão, o empreen- .

dimento nunca funcionou.O prefeito em exercício,
Ronaldo Raulino disse que, para colocá-lo em funciona
mento será preciso cerca de R$ 150mil. .PAGINAS

INSS

Primeiro dia de recadastramento

_

foi calmo nas agências de Jaraguá

e
CROMOART

Começou ontem o recadastramento de aposentados e

pensionistas do INSS em todo o país. Em Jaraguá do Sul,
, aproximadamente sete mil beneficiários da Previdência

. deverão ter seus dados at�alizados na primeira etapa, que
vai até março. • PAGINA 4
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ESPORTE

Custo de manutenção da Arena

gera preocupação na Fundação
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que diz respeito à remuneração.O
Brasil ficou em 51ºemum ranking
de 58 países que mede a

desigualdade social entre homens
e mulheres perdendo até para

países da África, segundo estudo.
divulgado peloFó�mEconômico
Mundial.

Relatório de Desenvol
vimento Humano mostra tam

bém que as mulheres ganham
apenas três quartos do, que os

homens ganham. Mesmo quando
desempenham a mesma função.
Entretanto, sobre as mulheres

pesa uma parcela despropor
cionalmente grande dos trabalhos
domésticos e das responsabi
lidades de criar os filhos. Elas têm
tambémmenos acesso à terra, ao

crédito e às oportunidades de,

emprego. Nos países industriali
zados, a taxa de desemprego entre
asmulheres émais elev�da do que
entre os homens. Em nível

mundial, asmulheres aindadetêm
apenas 13% dos cargos eletivos'e
6% dos cargos governamentais.A
luta nãoàcabou.

2000. Além de largar a disputa
em desvantagem em relação aos

homens tio número de
candidaturas - também é preciso
levar em conta o lançamento de '

mulheres apenas para preencher
a cota e possibilitar a participação
de mais homens, como ocorre em
determinados partidos - as

mulheres ainda enfrentam as

OPINIAO

conta o corte de 302 vagas nas"

câmaras de vereadores, o que fez
os partidos de 86 municípios a

reduzirem a quantidade de
candidatos lançados, o. avanço
feminino ficamais evidente.Mas
é claro que ainda é muito pouco.
A cota de 30% para ás das
candidaturas de mulheres nem'

sequer é respeitada. Talvezporque
a na legislação eleitoral- não exista'

A,luta das mulheres
I
I

i As mulheres a� longo da
h!istória conseguiram muitos

afanços. Lutaram para' estudar,
pp'ra ter direito ao voto e até

i-esmo para poder escolher seus
np.aridos.Hoje, são independentes
el muitas são responsáveis pelo
s�stendo, do lar. Elegem seus

parceiros e como os homens
I '

sabem separar sexo de amor,
duando isso é preciso, e não com a

$eza dos homens. Mas a luta está
apenas começando. Na política e

nr mercado de trabalho, por
exemplo, o chamado "sexo frágil"
ainda precisa batalhar para

c�nseguir igualdade de direitos.
Em ritmo lento e aindamuito

distante do equilíbrio com os

homens, as mulheres estão

avançando na política de Santa
@atarina. Pelomenos no número
dé candidaturas às eleições

, municipais. Conforme dados do
liibunal Regional Eleitoral1'"

(TRE), o número de mulheres
,

cãndidatas passou de 2.610 para
" 2�M4 - prefeito, vice e vereador -

or
em relação.a 2000. Levando em,� .

resistências das umas.No Estado,

... Relatório mostra que as mulheres

ganham apenas três quartos do que os

homens ganham na mesma função

a palavra "feminino", mas sem

dúvida, a determinação trouxe

resultados para a repre
sentatividade,

Na última eleição municipal
realizada sem as cotas, em 1992� as

mulheres representaram apenas
7,1% das candidaturas, levandoem

�.:.«:.
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�ojistasacreditam em Papal

� lI!oel para salvar 2005

@iorianóPolis (Central-de Notícias

JegionaislADl) - O Natal é sempre

��uardado com ansiedade pelos

,merciantes catarinenses. E este ano

�ais ainda. Os lojistas apostam na data

!I?ra fechar 2005 com balanço positivo,
. estimando um crescimento de 6% nas

vendas de Natal em relação ao mesmo

período de 2004."Este foi um ano difícil,
jC;om estiagem, crise política, queda nas

Ie:xportações, inverno de pouco frio.
I •.

lY.odos estes fatores influenciaram a

:�conomia e, conseqüentemente,
191etaram o comércio'; resume Roque
!�ellizzaro Júnior, presidente da
I ij,ederação das CDLs de Santa Catarina.

I �egundo ele, o aumento da taxa de juros
I'

I �ór causa de uma suposta inflação
,

i�ualmente contribuiu para a retração

I 10s inve s timento s e do consumo.

,'tf.gora, com perspectiva de manu

I tenção da ritmo de queda da taxa Sellc,
! �od,emos esperar melhores resultados';

III {valia. Pellizzaro Júnior explica que,
<[cm uma maior redução dos juros, os
Ilojistas podem oferecer melhores

condições de pagamentos; facilitando
�s vendas com prazos mais alongados.

conta prefeitos, vices e vereadores.
Após a adoção das cotas, em 1995,
o índice pulou para 14,6% no

pleito de 1996 e atingiu 17,3% em

I

apenas Angela Amin (PP)
conseguiu administrar uma cidade
com mais de 50 mil habitantes.
ldeli Salvatti (PT) é a única

senadora eleita em toda a história
do Estado. Em 2000, mesmo com
quase 20% das candidaturas, as

mulheres ficaram com apenas
8,8% das vagas.

Outra desigualdade clara entre
os sexos encontra-se nomercado
de trabalho, principalmente no

Fatos & Pessoas

CORREIO DO POVO
,

,DiretOl'-Corporativo Editora
Fernando Bond Patrícia Moraes

Fernando Bond

Juromenor
"Nossa expectativa é que a taxa chegue a

16% ate o final do ano'; adianta Pelizzaro. O
crescimento de cerca de 10% na

inadimplência em Santa Catarina também

preocupa os comerciantes. Por outro lado,
grande parte dos recursos do 130 salário, que
começa a ser pago em novembro, deve ser

utilizada para o pagamento de dívidas,
habilitando os consumidores para novas

compras..

Indústria deTalentos
Realizado em laboratórios do Sesi em

BI.umenau, Florianópolis, Jaraguá do SUl e
Joinville, o Sesi Indústria de Talentos tem
atualmente 320 alunos. É desenvolvido por
meio de uma Jornada Tecnológica, dividida
em três fases com 60 horas/aula cada. As
fases têm duração de até quatro meses cada.
E o Indústria de Talentos participa agora com

"sete projetos da 3". edição da Feira de

Inventores, promovida pelo Sistema Fiesc por
meio do Senai, entre esta quinta-feira (3) e
sábado (5).

'

Adolescentes
A Feira de Talentos é realizada na sede dá
Fiesc na Capital e procura dar visibilidade ao
trabalho desenvolvido por inventores de
Santa Catárina. Os alunos do Sesi Indústria de.
Talentos, programa voltado para a automação
e robótica, apresentarão projetos
desenvolvidos durantes as aulas e que
mostram a criatividade destes meninos e

'

. meninas de 11 a 18 anos.

Correio d'o Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 I Caixa Postal 19 I Centro I
Jaraguá do Sul- 5C.! TelA7 37;· 19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreiodópovo.com,br

FRASES

'�'Se' quiserem quebrar o protocolo, Lula e Bush terão muito o que conversar sobre como
1_�. � .

«sair do inferno astral':
.

Da [ornelista Miriam leitão, na colunade ohtem emOGlobo.sobre a v!sita-relâmpago do presidente dos EUA a Lula nesta quinta-feira.

I
Empregada-robô
Os projetos selecionados para participar da
feira são protótipos em miniatura

desenvolvidos para diversas aplicações,
inclusive domésticas. É o caso do robô

antropomórfico doméstico, desenvolvido
em Joinville por .!VIateus Furlanetto e

Guilherme dos Santos, com a proposta
de auxiliar em tarefas como limpeza,
transporte de materiais ou até vigiar
residências.

.

Motorista�robô
'Para quem tem dificuldades para
estacionar, Mateus Santos e Juan Carlos

Borgonovo, também de Joinvllle. criaram
para a Feira de Talentos um dispositivo que
evita colisões. A idéia é atender

especialmente quem tem limitação de
movimento. O sistema funciona por meio

de sensores que percebem a distância dos

obstáculos, intervindo na manobra.

Pardal-robô
E pensando no trânsito, alunos do Sesi
Indústria de Talentos de Florianópolis
desenvolveramum "radar educativo':

,
Criado por Aline de Souza; Arielle
Wojcikiewicz, Brianne Wojcikiewicz e

Tânia Pereira, o sistema, além de
.

controlar a velocidade, encaminha
automaticamente o motorista infrator para .

um centro de reeducação no trânsito,
registrando as fotos do veículo. O sistema

.detecta a reincidência e, neste caso,
<)

notifica o infrator.
redacao@jornalcorreiodopóvo.com,br
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SUA OPINIÃO

A direita raivosa e a

mídia brasileira
Devemos todos nos insurgir contra o massacre no governo e

no PTpelamídia a serviço da direita raivosa, Pode ser até que a

nossa luta seja perdida quanto foi a de Getulio Vargas e João
Goulart, alvos do mesmo ódio virulento e de idênticas calúnias.
Nos restará o consolo que também se confortou o saudoso Darcy
Ribeiro que dizia: "Damaioria das batalhas que enfrentei, perdi,'
mas pior seria estar do lado de quem as venceu".

Devemos defender o governo Lula porque verificamos, em
sua ascensão à Presidência da Rej:mblica, à vitória das forças
populares escorraçadas pela violência militar ém 1964. Devemos,
apoiá-lo porque está fazendo a administração possível, não a ideal.

Imaginem os leitores quantas vezes seriamultiplicada a histeria'
dos meios de comunicação se LULA não estivesse adotando a

política econômico-financeira, impostá pelamatriz imperialista.
. Teria sido, hámuito tempo deposto pela televisão, como ocorreu
,

a Hugo Chaves, na Venezuela, durante dois dias, findos os quais
o povo veementemente impugnou o golpe direitista, patrocinado'
pelos Estados Unidos eosmeios de comunicação nacionais.Ainda'
assim suscita ódio do� que não podendo derruba-lo por conta de
seu prestigio popular querem, por fina força, impedir sua reeleição.

Todas as noites ouve-se no jornal oficial deste país (jornal
Nacional) os reclames de que as CPIS não provaram uma só

acusação de corrupção contra o governo nem contraLULA. O
próprio João Mellão, ex-ministro deCollor e inimigo jurado do PT,
reconheceu em entrevista ao "Estadão" que até agora não foi r;

comprovada a existência do mensalão, que o dinheiro destinado I

ao pagamento de despesas eleitorais foifruto de corrupção nem
que o ex-ministro José Dirceu fosse comandante de tal operação.

No entanto, a caçada ao governo Lula _[)rossegue nos meios
de comunicação. Pega-se um criminoso, condenado a mais de
vinte anos de prisão, e divulgam-se suas denúncias contra um

Ministro darespeitabilidade do titular da Justiça e um homem

público das responsabilidades do presidente do Banco Central, I,

sem uma prova sequer. Apesar disso, as calúnias do meliante "

ganham asmanchetes como se fossem verdades absolutas.

Como, com isto não se conseguiram ainda abalar o bom '

. desempenho da economia.deste governo, procuram um criminoso '

preso e algemado e se impõe a ele, em troca de benefício, apontar
irregularidades doMinistro da Fazenda que o demitiu por suspeita;
de corrupção quando seu auxiliar, supostas irregularidades que
um sôfrego promotor ia divulgando, a cada momento, pela '

televisão. Havia provas? Havia documentos? Nada. SÓ a palavra
de um indivíduo a quem se prometeu amenizar sua condenação'
desde que se voltasse contra seu ex-chefe.O que alegava? Que,

.

durante a administração do'Ministro na prefeitura de Ribeirão
Preto, uma fornecedora, de serviços à municipalidade dava

cinqüenta mil reais por mês ao PT. O ministro recebia a grana?
NãQ. Botava no bolso? Não. O acusador dizia não haver visto 5

nada 'e ter ouvido dizer de tal operação por um amigo. Morto;
Sua testemunha encontra-se no cemitério. Apesar disso, a

'

aleivosia ganhou os foros de manchete da televisão que insiste e J

insistia em que ela abalava a economia, pura irresponsabilidade"
de quem não tem nenhum compromisso com a 'nação, a não ser ..'

o interesse próprio.
Ambas as perfídias são repetidas, todos os dias, como se verdade '

fosse. E se cobra do governo sua punição. Diante de nenhuma '

consistência de todas as acusações aoGoverno, se afirma que há '

pizza, que ninguém quer punir ninguém, que existe acordo para �

evitar a sanção contra os acusados por dois marginais.
'

.

As CPIS vão dar em nada. Porque nunca houvepagamento
regular a deputados, umamentira engendrada por Roberto

.

Jefferson ao saber que o Ministro José Dirceu mandara'

acompanhar suas maracutaias nos Correios e no In;tituto de

Resseguros. Até agora não há'unia só prova de irregularidades
nos contratos de publicidade de empresas governamentais com
Marcos Valério.que ganhará gorda indenização na Justiça quando!
assentada a poeira, reclamar contra sua anulação, feita por pressão ,;

dos meios de comunicação irresponsáveis deste país. 1
É o estranho é que os "corruptos" do PTmorammal, vivem,

mal e, apesar do ódio d� mídia, não se diz de nenhum deles que'
enriqueceu no governo como as vestais do PFL e do PSDB'j
Residem em casas populares como 'a de [osé Genuíno que a;

televisão mostrou e que difere, difere muito do apartamento de

um milhão de dólares que FHC comprou, logo após deixar 01
governo. Que corruptos são estes que não tiraram proveito da

"corrupção"? Qualquer que seja o resultado deste massacre,'Lula
ficará naHistória, tão alto quantoGetúlio Vargas e JoãoGoulart,
vítima de virulenta campanha da imprensa e da oposição que,
não respeitou limites nem exatidão.

luiz Henrique Ortiz, bacharel em Direito

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,

fonte Times, New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de,
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como aS

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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�, Contra-mão
Ao invés de injetar dinheiro, a Prefeitura,
com ajuda da base de apoio na Câmara
de Vereadores, que aprovou projeto do

Executivo, acaba de retirar dotação
orçamentária no valor de R$ 35 mil
destinada ao abatedouro municipal,

,

inaugurado no ano passado, literalmente
abandonado e já apresentando sinais de

depredação. O dinheiro vai para a compra
de duas ensiladeiras, sob protestos dos
vereadores Dieter Janssen (PP) e Cacá
Pavaríello (PFL). Perguntar não ofende:

quem responde pelos recursos lá

aplicados à época?

� Protesto
Moradores de áreas marginais à SC-416,
'vão interromper o trânsito na rodovia

no próximo dia 29, entre 14 e 1? horas.
Cobram, de. novo, promessa feita logo
depois. da instalação da Secretaria de

i [)esenvolvimento Regional em Jaraguá

I do, Sul; de construção de acostamento

r e equipamentos de segurança na região
i de Rio Cerro 1 e 2 e até hoje só no

palavra. A associação de moradores,
presidida pelo vereador Jurandir

Michels (PT) tem estatísticas sobre

dezenas de acidentes, vários deles com ,

mortes, incluindo crianç.as,

J:

divergências não tão secretas assim,
gELSo MACHADO

Nopróximo dia 7, oPTB vai cobrar

j uma posição do prefeito Moacir
t Raulino diz que Bertoldi (PL), quanto a

Bertoldi é maior participação do partido no governo,
I

I I d
Embora a diretoria de Habitação

fabo e eitora e tenha contemplado o PTB com a

ruiz He ri r ig ue nomeação do pastor e presidente do
, diretóriomunicipal, JairAlexandre,
I }ARAGUÁ00 SUL-O prefeito em o partido quermais visibilidade na

t,xercício, Ronaldo Raulino (PL), administração de Bertoldi.

1isse ontem que o anúncio de Damesma forma, o presidente
yandidaturas à Assembléia do diretório municipal do PDT,
Legislativa por ou tros partidos que suplente de vereador e diretor geral
fazem parte ela coligação de apoio da Câmara de Vereadores, Ruy I

, � administração pública (PTB" Lessmann, cobra de Bertoldi
pDT e PPS), não preocupa. publicamente a participação
Raulino é candidato a deputado prometida pelo engajamento na

�stadual com apoio do diretório campanha majoritária do ano

bunicipal e da executiva estadual. passado, Há poucos dias, antes de
!'Não terei, se mantidas as empreender roteiro de viagens a Foz�andidaturas já anunciadas por este do Iguaçu, Brasília e São Paulo, ao
�artidos, o apoio que desejaria nesta saber das queixas de Lessmann o

rniriha empreitada, porém, entendo prefeito Bertoldi disse entender que
Fomo normal o direito deles de o PDT deveria se dar por satisfeito

pleitear espaços concorrendo nas porque, segundo ele, o partido
Fleições de 2006", disse o prefeito. ocupa 2:0 funções de confiança na

t
Raulino tratou de acrescentar atual administração, todas por

ue,mesmo assim, a aliançavitoriosa indicação do dirigente partidário.
as eleições de 2004 não corre o risco Ontem à 'noite, o PL teve

e ser desfeita no que toca ao reunião para tratar da inauguração
governomunicipal. "Estes partidos do, comitê de campanha para as

/continuarão com os cargos que próximas eleições, O partido vai

locupam hoje na Prefeitura, não lançar em 2006 a dobradinha de
'tenho dúvidas", afirmou. Rosemeire Vasel e Ronaldo
Entretanto, a aparente' tran- Raulino, para deputada federal e
qüilidade esconde algumas estadual, respectivamente,

,
. \

ISessão solene homenageia os

,1130 anos da imigração italiana,
I .

GUARAMIRIM - A Câmara de será conduzida pelo presidente da
IVereador,es realiza na sexta-feira, Câmara, Marcos Mannes (PSDB),

Ia part,ir _das 19�, no Parque de um vereador de cada bancada -:-,EXposIçoes PerfeitoManoel, uma PT, PMDB e PP .,. vai falar em

II sessão �olene em homenagem aos nome dos partidos
qu.e

compõem o

130 anos da imigração Italiana no Legislativo, destacando a

I Brasil. Por conta disso, ontem não participação de italianos dentro de

'Ihouve s,
essão ordinária, que cada agremiação. O-presidente da

acontece amanhã; no horário Associação Italiana, Esmeralda I

,
, regimental, a partir das 18h, Chiodini, apresentará os trabalhos

I Na se�são de sexta-feira, que realizados pela entidade'para

II contar� com a participação da resgat�r a cultura e os costumes da

I ASSOCIação Italiana de etnia, Haverá, ainda, uma

i Guaramirim, será feito um relato homenagem para famílias de

I?� história da imigração de descentes italianos,

I
Italianos mi região, incluindo a Depois dos pronunciamentos, '

.

t chega,da das primeiras famílias e a acontecerão apresentações de

,"Contnbuição dos italianos para o danças folclóricas e uma

I desenvolvimento do município, apresentação do Coral Fratelli de

I coloniz,ado predominantemente Itália, No final será servido um

l,POfItalIanos e a�emães, jantar aos convidados com pratos
- Durante a solemdade, que típicos.

IÍ", "

ELEiÇÕES

� Risco
O governo não pretende priorizar o
gás natural para uso veicular,segundo
a ministra Chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, que já ocupou o Ministério
das Minas e Enerqia, Ela diz que o

governo está preocupado com o

abastecimento, já que o consumo

cresce na razão de 12% ao ano, As

conversões para o carroa gás natural
são da ordem de 600 mil veículos!
ano, o que pode causar problemas em
futuro próximo. O quadro assemelha
se ao álcool. O governo incentivou, o
Consumo extrapolou e o preço subiu,

Nilson José Goedert, presidente -do
Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina. teve reunião com id
contabilistas de Jaraquá do Sul ontem, . s
às 17 h, no auditório do sindicato da

�'I

categoria. Entre outras coisas, para "

. . •
:Jld

avaliar o desempenho da entidade nos

'últimos anos. Veio pedir votos, porque
.'([.

também é candidato à reeleição' pela :3

chapa "Valorização Proftssionat.estando 'f

I
as eleições marcadas para o próximo dia h �
17. O CRSC tem, hoje, 14,800 associados h 2

de 3,950 empresas do ramo. '()

mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br __1 '1

� Contra-mão 2
-Enquanto isso, a própria Prefeitura
reconhece que, para fazer fun
cionar o abatedouro, cujo projeto
teria sofrido pressões de ordem

política porque, a partir dele, se
conhecerá a origem de muita carne

de gado e suínos consumidos na

região, hoje sem qualquer certifi
cação, implicando gastos para os

produtores associados àquele com

domínio, são precisos investi

mentos finais da ordem de R$ 150

mil. No início do ano, projetou-se
este mesmo custo em R$ 100 mil.

RAPHAEL GÜNTHER

Raulino: com ou sem apoio da aliança, candidatura está lançada

Ronaldo Raulino dizque, hoje, o prefeito Moacir Bertoldi"é o grande
cabo eleitoral do. governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB)"- o
PL faz parte da base de sustentação de LHS na Assembléia,

Legislativa, citando a diferença de mais de J 3 mil votos sobre o

candidato Esperidião Amin (PP) em 2004 e creditando a performance
ao desempenho de Bertoldi nas urnas,"Ou alguém acha que o

governador tem liberado verbas para Jaraguá do Sul por causa da
cor dos olhos dele (de' Bertoldi)?': Indiretamente; o prefeito em

exercício deu a entender que, por isso, também terá do governador
apoio em sua empreitada rumo a Assembléia Legislativa.

PSDB de Corupá promove
reuniões itinerantes nos bairros

CORUPÁ-oDiretótio doPSDB
vem realizando reuniões itirIerantes
nas comunidades para se-aproximar
e ouvir as reivindicações da

população, informou o vereador
LorianoCosta, oKurcha,Opróximo
encontro será na locàlídade. de

Bomplant, no início de dezembr6,
em data e local a serem confirmàdos.

Na semana passada, aproxima
damente 40 pessoas participaram do

segundo encontro do partido,
realizado noBairro IsabelAlto.Entre
as reivindicações, contou o vereador,
e�tão as condições das estradas, não
pavimentadas, e em estado precário
por conta das chuvas freqüentes nos
últimos dois meses, impedindo os

trabalhos de patrolamento e

macadamização que, segundo o

vereador, estão sendo retomados

pela administração.

Segundo Kutcha, osmoradores
também relataram as dificuldades
enfrentadas pelós produtores de
banana, com QS altos e baixos do

preço da caixa da fruta e cobraram
profissionais para atender no Posto
de Saúde do bairro, problema que,
de acordo com o vereador, foi sanado
com a contratação de um médico
fixo todos os dias, que começou a

atender segunda-feira.O secretário

interino de Saúde, M�rceloGonçal
ves, filiado ao PSDB, participou da
reunião e apresentou, em data show,
os investimentos feitos pela
admirIistraçãomunicipal no setor.

ODiretório doPSDB conta com
340 filiados e o objetivo do partido,
presidido porAntônioCarlosBlunk,
é aumentar estenúmero, preparando
a legenda para as eleições de 2006"
informou Kutcha, (CarolinaTomaselli)

I � Em campanha

IQG

Justino da Luz afirma que nãq�
vai assumir cargo na Prefeitunf

}ARAGUÁ DO SUL - o primeiro
suplente de vereador do PT e

presidente da Ujarn (União
Jaraguaense das Associações de

Moradores) , Justino da Luz, não vai
assumir o cargo de sub
coordenador de Conselhos! junto
a Chefia de Gabinete, como

informou o prefeitoMoacirBertoldi
(PL) ao Correio no início do mês

.passado.
Se optasse por assumir o cargo,

Justino, deveria se desfiliar ou pedir'
afastamento do partido enquanto
estivesse exercendo a função
pública, informou o presidente do
PT de Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, "Neste momento,
Justino optou em permanecer no

PT. Ele só poderá assumir qualquer
cargo enquanto petista se houver
uma aproximação do partido com
a administração", disse. E

completou: "Ao contrário do que
alguns dizem, o' Justino é uma

figura importante para o PT. Não é

à toa que foi convidado para

participar do governo".
Segundo Camargo, não há

reunião do Diretório marcada para
tratar do assunto e, enquanto isso,
qualquer filiado que for convidado
para participar do governo deverá,
por conta de uma deliberação, se

I

afastar do partido. "Temos uma

decisão doDiretório que o PTtem
uma posição de independência
com relação ao governo Moacir
Bertoldi. Qualquermudança com,
relação 'a isso deverá passar pela
aprovação do Diretório", declarou
Camargo. No início do ano,

Candidaturas de partidos
aliados não preocupam

Antônio Manoel da Silva, o Dega].
,

pediu desfíliação do PT parai
assumir cargo na área da Saúde.ej,

A confirmação do convite ,:ID
.justino pelo prefeito Moac�b'
Bertoldi reforçou as especulações,
sobre o interesse da administfaç�<f
em uma aproximação com o Plh,
No começo de outubro, a vice
prefeita Rosemeire vasel (PL) diss��
inclusive, que a administraçãõ
recebe apoio do PT desde a possê,
quando os dois vereadores petistas
votaram em Ronaldo Raulino (PL)
para presidente da Câmara de
Vereadores, mas negou interesse

político. "Algumas pessoas do RT
fazem parte da administração pari'serem competentes, não por serem,da sigla". (Carolina Tomasellil,

"ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

I
I

Justino permanece no PT

Debate com os candidatos a vereador mirim da Escola São'
José, no Bairro RioBranco, em Guaramirim. Aproximadamente"
três mil alunos do município participarão das eleições rnlrlns,
com 40 candidatos, O mandato será de um ano e a posse dos!
eleitos acontecerá no mês de dezembro, em data a ser
confirmada. As eleições serão realizadas de 7 a 11 de novembro'

,
. ,

e os debates nas escolas terminam amanhã.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PANORAMA

POR MARCOS AUGUSTO PORDEUS DE PAULA

Vidas secas

Nesta semana, peço licença aos que acompanharam semanalmente
a edição desta Coluna sobre Comércio-Exterior para tratar de tema

�ue, num 'primeiro momento, pode parecer não se relacionar com a

�emática aqui tratada. Mas, acompanhando a leitura até o fim, irão
perceber como o tema afeta nossa vida e determinará nosso futuro,
)nclusive na temática deste espaço.

�ivem,?s hoje a pior seca na Amazônia dos últimos 50 anos, a

polêmica sobre a transposição do Rio São Francisco (efeitos

�mbientais, sociais e econômicos), a gripe aviá ria quevitima humanos
ao redor do mundo, tragédias com tornados, furacões e tempestades
e, num último exemplo que surge à memória neste instante, a crise
:da febre aftosa que macula a economia interna e externa do Brasil.

IUm conjunto de fatores é .sernpre apontado como causa' ou

�ustificativa para os fenômenos que ocorrem a nossa volta. Dentre

itodos eles, quero me prender em dois: atitude pessoaldo cidadão e

ação governamental (que, a critério, depende do primeiro).·
'

:No primeiro' aspecto, tratamos da consciência individual e coletiva
'dos cidadãos da importância do meio ambiente e dos reflexos que

ia atenção a seu cuidado traz a curto, médio e longo prazo para sua

lvida e de seus descendentes. É a pergunta: o que eu faço; na minha
1 -..

ivida pessoal e na-atividade profissional, para permitir a existência

ide um meio ambiente saudável e sustentável? .

:0 segundo aspecto, ação governamental, depende em primeiro lugar
,

;das pessoas entenderem e reconhecerem que os milhares de reais

:gastos com o meio ambiente é tão importante quanto os reais gastos
:na construção de quadras poliesportivas, rodovias, pontes 'e outras

lebres vistosas. Afinal, sem hipocrisia, sabemos que os governos são

:movidos pelo desejo de convencer os eleitores que trabalharam e, com

/isso, renovar o mandato próprio ou 'em favor do partido.
;Logo, não resta dúvidas que são nossas ações e nossa consciência que
[determina quão saudável será nossa vida e nossos riegócios no futuro.

ISe trabalho na indústria metal-mecânica, tenho que saber que se lanço
!poluentes na atmosfera, em primeiro lugar a população vizinha,
: possivelmente meus funcionários, ser�o afetados por problemas
! respiratórios, prejudicando o ritmo da produção. Se minha atividade
[envolve matéria-prima "madeira'; importante saber que sua falta

: inviabilizará o desenvolvimento da atividade que é o meu ganha-pão.
: E se trabalho com Comércio Exterior? 'Bom, precisa-se, no mínimo

:,de produção interna e pessoas saudáveis e preparadas para produzir,
iao menos se o que se quer é lançar produtos de qualidade e

i competitividade no mercado internacional. Nossa atitude pessoal
: pode se relacionar à adoção de .uma postura ética e jamais utilizar
: como insumo da minha atividade econômica, ou aqenciar negócios
[que possam, direta ou indiretamente, prejudicar o meio ambiente.
'Nossa consciência e atitude pessoal são essenciais para que a vida
continue florescendo dia-a-dia.

Prejuízo no agronegócio
Seja em razão da s�ca no Norte-Nordeste (e

-

recentemente no Rio
Grande do Sul, com efeitos ainda não superados), excesso de chuvas
na região Sul e, principalmente, pelo problema atual com a febre

caftosa, o agronegócio brasileiro parece ter sofrido fortemente com
.

i'OS fatos recentes.

I,Comele, muitos setores da economia emperram, como a produção
.de caminhões, tratores, peças etc ... Se a economia é sempre cíclica,
:'indubitavelmente entramos em um círculo negativo que demorará

"alquns anos para dele sair, ao menos nos setores mais atingidos.
"

'Pesquisa revela caos tributário no país
,

Com esse título, a Folha de São Paulo anunciou neste fim de semana

dque 96% das empresas paulistas com faturamento superior a R$ 100
°mi ao ano tem alguma pendência com o fisco. Segundo o presidente'
-da consultoria Docs Inteligência Fiscal, responsável pela pesquisa/a
, burocracia tributária é tão qrande no país, por conta do excesso de
cnorrnas e de obrigações dos éonfribuintes, que quase todas as 250

-empresas consultas operam com alguma irregularidade tributarla".
c/'MP DO BEM" FAVORECE O CAOS - A mesma reportagem aponta que;

j.embora traga diversos benefícios, a MP do Bem favorece a confusão

, instaurada, sendo fator de insegurança porque trata em um único
"'texto de vários setores. Everaldo Maciel, ex-secretário da Receita

(�Federal, disse nunca ter visto uma medida provisória tratarde tantos
1
setores de uma vez só.

:; Por tudo isso, um bom planejamento tributário, executado por
profissionais de renome e respaldo, torna-se essencial inclusive para

[os pequenose médios exportadores, É de se observar que, no

: mercado competitivo. o lucro pode estar exatamente no tributo

que licitamente se deixe de pagar!

Sua opinião émuito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,
: sugestões e críticaspara nosso e-mailcambroêpartaícambra.comibr.
"

,

,
,-

;:Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, Mestre em Ciência

�;Jurídica e professor de Direito Internacional.

� e-mail: rnarcos.pordeusê'terra.com.br
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ApOSENTADOS E PENSIONISTAS

Recadastramento do INSS

começou ontem em todo Brasil
EU5 BINI

� Em Jaraguá doSul,
cerca de 20 mil devem
atualizar dados até
dezembro de 2006

}ARAGUÁ DO SUL - Começou
ontem o recadastramento de

aposentados e 'pensionistas do
INSS em todo o país. Em Jaraguá
do Sul, aproximadamente setemil
beneficiários da Previdência
deverão ter seus dados atualizados
nesta primeira etapa, que vai até

março. O prazo final para a

atualização dos cadastros encerra
só em dezembro do ano que vem e

até lá cerca de 20.mil aposentados
e pensionistas jaraguaenses
deverão ter sido recadastrados.

Nesta primeira fase, serão

recenseados os beneficiários que

possuem algum tipo de divergência
ou falta de informação em seu

cadastro. O� que devem participar
desta primeira etapa começaram
a ser avisados no início de outubro,

, O comunicado vem impresso no
comprovante que o segurado retira
ao sacar o benefício no ban�o. Ao

todo, o beneficiário receberá três

, , ,convocações para o censo

previdenciário. Uma segunda
convocação ocorrerá nómomento
do saque do benefício, que em

novembro será feito entre os dias
1º e 8. A terceira convocação será

feita em dezembro.

,

O gerente geral da Caixa
Econômica Federal, Warley
MarcosWeller, informou que após

, recebere aviso, o segurado tem 90-
dias para atualizar os' dados. O
formulário pode ser preenchido em
casa e 'a orientação é para que os

segurados entreguem o

documento preenchido ao banco
no dia do recebimento do
benefício. "Se o prazo dos 90. dias
for perdido, o INSS encaminhará
uma carta para a casa dos,

'pensionistas e aposentados. Se a

pessoa não for localizada ou não

comparecer à agência, um último
aviso será dado por meio de edital

público. Só depois disso o

aposentado poderá ter o benefício
suspenso até que se apresente a

uma agência da Previdência

Social", informouWeller.

Documentos
Para fazer a atualização dos,

A aposentada, Paula Konell, preencheu documento em casa

dados, é obrigatório apresentàr o
CPF e documento de identidade
ou carteira de motorista em

qualquer agência do banco onde
o segurado tem conta. O chefe
da agência do INSS em.jaraguá
do Sul, Marcelo Bello, informou
que todos os procedimentos do
censo serão feitos pela rede
bancária, que ficará responsável
por comunicar os beneficiários ,e
atualizar os dados, que depois
serão repassados à Previdência
Social.

Procura ainda é pequent
Cerca de duas mil pessoas -lô';)

% do totalde aposentados e pensionis-o
tas .de Jaraguá do Sul-recebem seus:

benefícios na Caixa Econômica'i
Federal. Até o meio-dia de ontem,

apenas duo!s pessoas tinham!

entregado na agência os formulários'
comos dados atualizados. Uma delas ')
foi a aposentada Paula Konell, 82-0

anos, residente noBairroBarra do Rio;;
Cerro. "Recebi o papel no começo de:j
outubro epreenchi em casa", diz. "

Supermercados
Angeloni das 8h .às 22h
(normal)
Brasão 8h 20h

Breithaupt
Hiper 1 8h às 22h
Super2,5e6 sh às zjh

'

Hiper 4 8h às 20h

Pr.feituras
Hoje não abrem, retornam ao

trabalho amanhã.

Posto de saúde: 372-8400
, Pama I: Fechado
Pamall: Fechado

Hospitais
Jaraguá: 274-3000
Plantão para
emergências 24horas

São José: 371-1977
Plantão para
emergêndas 24horas

Guaramirim: 3730048
Plantão para
emergências 24 horas

Onib.us: �ão circular com
horário de Domingo

/'

Lixo: no centro normal, nos outros
bairros não tem coleta

Comércio (centro): Fechado.
Shopping: Breithaupt: As lojas ficam
fechadas e a praça de alimentação e lazer
funcionam normalmente das 10h às 22h.

Bancos: não abrem

Farmácias:
Catarínense (em
frente ao Corpo de
Bombeiros).Abre
24 horas.

Telefones
úteis:

'Procon:275-3893
Polícia Rodoviária Federal T 91

Policia Rodovtárta Estadual: 198
Bombeiros: 193
Policia Militar: 190
Defesa Civil: 199
Delegacia Regional: 370-8383
'Delegacia de Polícia: 370-0123

Delegacia de Guaramirim:373-0222
Delegada de Massaranduba: 379-1356

Delegacia dê Corupá: 375-1190
Celesc: Plantão pelo telefone 0800480196
Samae: Plantão pelo telefone 115

,
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OUTRA DENÚNCIA

PANORAMA

Médico responde processo
por negligência na Justiça

'1 � Vilson Butzke ficou
'f 16 dias com ferro no

�

�I olho, o que causou

�i inflamação e cegueira

}ARAGUÁ DO SUL - o ex-

I" funcionário da Cooperativa [uriti, '

,( Vilson Butzke, ficou cego do olho
b

'

d�eito depois de ter ficado 16 dias
.l: c�m um ferro no globo ocular. Ele
," está aguardando O resultado da ação

lT\�vida contra o oftalmologista [osoé
,.: FGrtkamp Júnior, que o atendeu em
':i março deste ano, quando sofreu o

acidente de trabalho que provocou a

entrada do ferro em seu olho. De
acordo comBurzke, Fortkamp "disse
que havia sujeira no olho. Mandou
fa�er um curativo por quatro dias e

b depois retomar para outra consulta e
não fez' nenhum exame", lembra
Butzke.

O acidente aconteceu no dia 3
demarço deste ano.A consulta com

Fortkamp teria acontecido no dia 7
domesmomês e somente no dia 16,
emFlorianópolis, o corpo estranho
foi retirado. Segundo o paciente, o
ferro teria causado uma forte

inflamação que resultou no

problema de visão. Antes disso, no
dia 12 de março, o paciente, com

Sirlei e Vilson Butzke entraram com processo contra médico, que segundo eles é responsável por cegueira
muitas dores, procurou ajuda no

Pronto Socorro doHospitalSão José
e foi nesta data que outro

oftalmologista, chamado pelo
plantonista, informou que havia

realmente alguma coisa dentro do
, olho. "Fiz tratamento até julho, mas
a minha visão ninguém pode me

devolver", lamenta Btuzke.
A esposa de Butzke, Sirlei de

Fátima Pires, comenta ainda que, na
época, pagouR$ 60,00 pela consulta
e não lhefoidado recibo. "Depois que
foi constatada a negligência dele,
tentei reaver o dinheiro. Ele não de

Sinte consegue na justiça que
aposentados ganl)em benefícios

}ARAGUÁno SUL - Professores

aposentados ganharam esta semana

na justiça o direito de ganhar o

abono de R$ 100 concedido pelo
Governo Estadual no final do ano
passado aos professores da ativa. A
medida só vale para profissionais
que participam do sindicado da
categoria, o Sinte. Só em [araguá
do Sul o sindicato acredita que
cerca de 500 professores aposen-

-

tados possam sebeneficiar.
Entre eles a professora

aposentada LorenaOrtiz de Souza,
65 anos. Ela deu aula para çrianças
de 1 ª a 4ª séries durante 27 anos e

acha que a medida do governo era

preconceituosa. "Eu ainda não
recebi a bonificação, mas ela vai
ajudar bastante, mesmo pra mim
que não costumo gastar o dinheiro

antes de receber", calculou.
O presidente doSínte, Sebas-tião

Camargo, afirmou que inesmo os

professores que ainda não estão

sindicalizados podem passar a receber
o benefício. "Para isso'basta se sindi

calizar, indo até a sede do sindicato,
na Rua Barão do Rio Branco".

Já para receber os atrasados
cada professor vai precisar entrar
na justiça individualmente.
"Mesmo assim quem se sindicalizar
vai ser beneficiado, por que o

sindicato entra na justiça
gratuitamente para o professor
aposentado", garantiu Camargo.
Dona Lorena ainda não recebeu o
atrasado, mas espera que o governo

possa pagar 10gÇl. "Para eles R$ U
mil não é muito, já pra mim é

muito dinheiro".

devolveu osR$ 60,00 e tampoucome
deu recibo", reclama Sirlei, que não
se conformou coma situação domari
do e procurouo advogado Luiz Henri
que LucenaCravo. "Não vou desistir
enquanto nãofor feita justiça. Sei de
outras pessoas que também foram,
prejudicadas por ele", comentaSirlei.

Reclamações - Semana passada
o Correio do Povo publicou outra

reportagem de denúncia feita pela
dona-de-casa Maria Carlini, que
acusa omédio de ser responsávelpela

-

cegueira da filha, hoje com 15 anos.
A Secretaria Municipal de Saúde

instaurou uma sindicâncía para

apurar outra situação referente a

atuação do setor de oftalmologia do
Sus, onde Kortkamp também presta
atendimento. De acordo com usuá
riosdo sistemaSus e pacientes do setor,
as consultas com omédico sempre
'são adiadas porque um detei:minado

aparelho, usado paramedir o grau do
olho, está sempre estragado.

Ontem, a reportagemdoCorreio
do Povo procurou o médico [osoé
Fortkamp [únior para ouvir a sua

versão, mas ele não quis se pronunciar
sobreo assunto.

Prefeitura nega atraso na

dívida com a Marisol
}ARAGUÁ DO SUL- o secretário

de Finanças, Sérgio Félix, negou
ontem ao Correio do Povo
comentários de que a Prefeitura
estaria atrasada no pagamento de

parcelas estabelecidas em abril de
2004, quando omunicípio, ainda no
governo do ex-prefeito Irineu Pasold
(PSDB) assinou contrato de compra
do prédio localizado na RuaWalter '

Marquardt, antiga instalação de uma
unidade fabril da Marisol,À época,
a empresa recebeu, segundo Félix,
R$ 1,7milhão como sinal donegócio,
cujomontante total, ao redor de R$
8,1 milhões, foi parcelado em 22

vezes, cada uma no valor de R$ 200
mil, mais juros de 7% ao áno e

correção pela TJLP'
Em abril de 2005, disse o

secretário, a Prefeitura se obrigou a

renegociar as condições do contrato
original, com a concordância do

empresário Vicente Doníní, porque ,

o caixa domunicípio não suportaria,
naquele mês, um reforço de R$ 2,2
milhões também estabelecidos 'no
contrato. No ano passado, a dívida
paga totalizou 3,3 milhões. Este ano
foram pagosR$ 1,1 milhão, incluindo

•

parcela de R$ 795 mil em janeiro e

mais R$ 1,3 milhão a-título de juros.
A renegociação levou a um novo

acordo: omunicípio comprometeu
se a pagar a dívida restante no prazo

,
de 36 meses, com parcelas iguais de
R$ 188 mil,mantida a TJLP, porém,
reduzindo os juros anuais para 6%.
Ao final dos três anos renegociados,
14 amais que o contrato original, o
prédio custará aomunicípio R$ 10.1
milhões.

Incêndio em empresa deixa dois funcionários hospitalizados
GUARAMIiuM - Um in'Cêndio

no setor de metalurgia que
funciona nos fundos da Weg
Química causou queimaduras de
primeiro e segundo graus em dois
funcionários. O sinistro
aconteceu por volta das 13h30
de ontem e as chamas. foram
Contidas pela Brigada de
Incêndio da empresa, segundo
informações do Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Guaramirim, que prestaram
atendimento aos feridos.

De acordo com o socorrista
que atendeu a ocorrência o fogof ,

'

01 controlado rapidamente sem

causar maiores prejuízos. Os
funcionários feridos foram
encaminhados ao Hospital de

\Guaramirim e depois transferidos
para o SãoJosé, de [araguá do-Sul,
mas não correm risco de vida.
Eles foram queimados com óleo
nos braços, rosto e peito e

chegaram conscientes no

Hospital. As vítimas não tiveram
o nome revelado.

A empresa faz campanha e

trabalha na prevenção de

acidentes, inclusive uma' placa
estimula os cuidados necessários.
Até ontem não foram divulgadas
as causas do acidente. Brigada de Incêndio da empresa conseguiu agir a tempo

CORREIO ECONÔMICO
Balanço
o saldo da balança comercial atingiu US$ 3,686 bilhões ém outubro

,

e acumula US$ 36,350 bilhões nos dez primeiros meses do ano. No

mês passado, as exportações somaram US$ 9,904 bilhões e

importações US$ 6,218 bilhões, segundo dados divulgados pelo
Ministério do Desenvolvimento.O saldo positivo de outubro é 14,8%
mais baixo que o de setembro (US$ 4,328 bilhões), mas 22,7% maior

,

que o registrado no mesmo mês do ano passado (US$ 3,004
bilhões).Os exportadores têm reclamado com o governo que a atual

cotação do dólar, abaixo de R$ 2,30, reduz a competitividade dos

produtos brasileiros no exterior. No acumulado, o superávitde US$
36,350 bilhões representa um crescimento de 29,5% na comparação
com o mesmo período de 2004.As vendas para o exterior continuam
com um ritmo forte de crescimento (22,1%) mesmo com a cotação
do dólar considerada baixa pelos exportadores. As vendas ao exterior
somam US$ 96,623 bilhões neste ano, contra importações de US$
60,273 bilhões -crescimento de 18,1% no ano.

Previsão
o Ministério do
Desenvolvimento prevê
exportações de US$ 117
bilhões em 2005. Já os

analistas do mercado
financeiro prevêem um

superávit comercial de US$ 42

bilhões. A previsão do Banco

Central, por sua vez, é que a

balança termine o ano com
um saldo positivo de US$ 38

bilhões.

Lucro recorde
o banco Itaú registrou lucro

líquidO de R$ 3,827 bilhões
entre janeiro a setembro
deste ano, resultado 39,4%
superior ao de- igual período
do ano passado.Sequndo
levantamento da consultoria
Economática, o resultado do
banco é o maior já registrado
pela instituição e também

pelo setor bancário para o '

período de nove meses.

I
I

! I

Na rede
Explorando os temores em,

relação à.qripe do frango,
hackers criaram um vírus que
está se espalhando pela rede

por .e-mail .0 vírus, chamado
Naiva.A, pode ser

identificado pelas expressões
"What is avian influenza "

e

"Outbreak in North Arnerica"

Cónsequência
Quando o arquivo é aberto, o
vírus modifica, cria � deleta

arquivos. A praga também
instala uni programa que
permite a manipulação do

computador à distância por
hackers. Em outubro, a

principal praga foi o Raserv.A,
que permite a um hacker
acessar o comp-utador
infectado de outra máquina.
O Brasil foi o segundo país
mais atingido por ele, atrás
apenas dos Estados Unidos.

Abatedouro na pauta de
assuntos não resolvidos

'

}ARAGUÁ DO SUL- O,
abatedouro municipal, que reúne
em torno de si produtores de gado
da região destinado a corte, voltou
à pauta de assuntos ainda não

resolvidos pelo poder público.
Idealizado na gestão do ex-prefeito
lrineu Pasold (PSDB) e inaugu
rado no ano passado, com investi

mentos em torno de R$ 1,1 milhão,
o empreendimento não foi concluí
do à época. Restaram investiment
os de mais R$ -100mil para compra
de um dos equipamentos ne

cessário ao abate das reses. Ontem,
I

o prefeito em exercício, Ronaldo
Raulino (PL), disse ter visitado o

prédio e que, para colocá-lo em

funcionamento, "para que ande
com as próprias pernas", serão

precisos cerca deR$ 150mil.

Inaugurado em ano eleitoral, o
abatedouro nunca funcion�u e está

literalmente abandonado, já-com
sinais de depredação externa e de

degradação de equipamentos. Do
total necessário para a conclusão,
R$ 35 mil poderão vir do Foagro
(Fundo Agropecuário). Porém,
segundo Raulino, antes de seis

meses nada será viabilizado. Como
positivo, citou o abatedouro de

peixes, que, efetivámente,
começou a funcionar no último
sábado. E, ainda a usina de leite,
agora funcionando semproblemas
depois de _ conserto em:
equipamento com R$ 3 mil doados!
pela Câmara de Vereadores, cujo I

excesso de produção passa a' ser i
colocado em escolas da rede'

municipal de ensino.

Abandono do abatedouro causa prejuízo aos cofres púiblicos

/,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOITE MUITO FELIZEMPREGOS

Correio do Povo organiza
campanha de Natal200S

o Sine de Jaraquá do Sul funciona na Rua Getúlio'

Vargas,577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

MARIA HELENA DE MORAES

� Doações
podem ser feitas
nas escolas e

instituições públicas
JARAGUÁooSUL-OCorreiodo

Povo em parceria com a Seéretaria
Municipal de Desenvolvimento

Social, . Conselho de'Assistência
Social e Promoção Humana de

JaraguádoSul promove a campanha
"Noite Muito Feliz". Este ano, a

estimativa dos organizadores é de

triplicar a arrecadação de donativos,
que vão tornar o Natal mais alegre
para até cincomil famílias carentes
do município, Ano passado, três
toneladas de alimentos e mais uma
infinidade de brinquedos foram
arrecadadas na Campanha
promovidahárnaisde cinco anospelo
Correio do Povo.

A arrecadação dos donativos

(alimentos e brinquedos) será feita
durante todo omês 'de novembroem
diversos pontos de coleta. Este ano,
todas as escolas da cidade, inclusive
as particulares, estão colaborando,
alémde outras instituições públicas,
como a sede da Prefeitura, Museu e

Biblioteca Pública. Mas todos os

dubes dé serviços e�utras entidades
que atuam em Jaraguá do Sul estão
convidados aparticipar.

"O compromisso com o social
deve�er coletivo", argumento o dire
tordoCorreiodoPovo, FranciscoAl
ves.Na avaliaçãodo diretordaempre
sa, o importante é sensibilizar as pes-

,

O diretor do Correio do Povo, Francisco Alves e organizadoras se reuniram para falar sobre campanha "'[li I

. Ana Elisa, aproximadamente 3n1 I

entidades religiosas atuara �_�
Jaraguá do Sul, nos mais diversà�
bairros. Entre as iniciativas futui�:1 1

'I'''v
Ana cita ainda a necessidade 'dê

.

'QffI I

criação de cursos de qualificaçao
! !!�

profissional a serem oferecidos às

pessoas que estão foradome�cadoA1
trabalho e por isso precisam de ajuéla,.

�'fqA .secretaria municipal oe
;, '1-':"3 I

Desenvolvimento Social, Nilil3r .

.

"
, ilL! lBertoldí, também enfatizab?í '

necessidade de qualificaçãq
profissional às famílias carentes co��
medida fundamental paraG
erradicação da pobreza, Ela, anuncia
para o início do ano que vemai
realização de uma campanha dei
conscientização contra a esmola. I

soas, adultos e crianças, para a solida
riedade, "que não se limita adoar algo
que está sobrando, mas sim dividir

alguma coisa com alguém", ensina,
Ao final domês de novembro os

donativos serão levados para o galpão
da Igreja Matriz São Sebastião. Lá
serão embalados em formade cestas
e na segunda quinzenade dezembro,
serão entregues.às famílias carentes
de todos os bairros de Jaraguá do Sul.
Apresidente doConselhoMunicipal
de Desenvolvimento Social, Maria
Rech Schiodini informa que o

cadastro da Prefeitura temquatromil
.

famílias carentes e todas vâo receber
uma cesta nesteNatal.

Os organizadores da campanha
solicitam que sejam doados

I

brinquedos em bom estado e em

condições de uso. No que se refere
aos alimentos é necessário que sejam
nãoperecíveis. "O interessante é que
as pessoas doem alguma coisa que
também gostariam de receber",
aconselha FranciscoAlves,

Projetos
A representante das instítuições

religiosas e integrante do Conselho
Municipal de Desenvolvimento
Social, Ana ElisaMorettiPavanello,
anuncia a criação daAssociação das
EntidadesReligiosas, que vai servir
para captar recursos e facilitar o
trabalho das voluntárias e instituições
que atuam tom famílias carentes no

município. Atualmente, segundo

Sem experiência18 a 29 anos

; Operadora de brinquedos
.. 'r'

Sem experiência18 anos

, INFORMArlVO CORRE10 TV
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM -.,

Tio Glauco
Edson C'elulari diz que Glauco não vai ficar pobre em "América':"O
padrão de vida vai mudar, m-as como ele tem muito dinheiro não vai
dar nem para perceber direito'; conta o ator.

Em outra
Depois do affair com Ronaldo, Raica foi à festa de

"Belíssima'; sábado, com um modelo desconhecido. Eles
tentaram disfarçar para ninguém perceber ,que estavam

juntos, mas quem viu contou que o clima não era só de
amizade. Toda vez que ele se distanciava, a moça ficava
olhando de longe: Quando perguntavam de Ronaldo, Raica
desconversava. Depois da festa da Globo, o casal foi junto
para a boate Lotus.

Átuação dos Vereadores de Guaramirim nas últimas sessões
..

Maria Lucia da Silva Richard - Lembrou da pioneira dos direitos civis 'dos
.. Estados Unidos: RosaParkis, "Esta senhora negra morreu aos 92 anos, aos 42

anos ela não aceitou ceder o lugarpara Um branco num ônibus. desencadeando à
lei contra a discriminação. Nós avançamos mui/ograças (J ela que teve a coragem
de desafiar; e é isso que nós devemosfazer".
Osni Bylaardt - Colocou sua insatisfação com os representantes do primeiro e

segundo escalão daAdministraçãoMunicipal, pelomau atendimento prestado aos
vereadores, "Estas pessoas que ocupam cargos de confiança, no mínimo
deveriam conhecer os nove vereadores, saber o nome. Os vereadores estão com

razão emreclamar; precisamos serrespeitados". ,

Evaldo João Junkes (pupo) - Está defendendo umacandidatura a deputado para
Guaramirim e está se colocando a disposição dapopulação, "Soupré-candidato a

deputado pois se não tivermos um representante do nosso municlpio, nós vamos

continuar comendo migalhas, Os candidatos dos outros municípios não terâo o

mesmo compromisso com Guaramirim". '.
AdilsonAndréAraújo (Ada) - Solicitou junto com' os demais vereadores que os

Bombeiros Voluntários façam uma vistoria nas praças que estão oferecendo risco
para as pessoas. "Sópeço que não aconteça com aspraças o que aconteceu com as

arquibancadas do Seleto, 'que foram. vistoriadas, .

interditadas e logo após,
abandonadas. Que ser resolva esseproblema".
Alcibaldo Germann - Aproveitou a presença da Direção do Colégio Agrícola de

Araquari na Câmara para reforçar o convênio que existe entre o município e

aquele educarídário. "Precisamos destaparceria, Guaramirtm dispõe de 25 vagas
por ano, a única dificuldade dos nossos alunos é com o transporte, por isso, peço
a direção que arrume um internato, para viabilizaro convênio".
LuizAntônioChiodini - Ocupou a tribuna para falar que, como líderdo Governo,
está atento às ações da administração, Pediu mais empenho de todos, "Pessoas
responsáveis dentro da prefeitura municipal que não tiverem ética, peçam a

conta, seja concursado 'ou não. Vamos valorizar; sim, o funcionário público,
agora que também tenha uma recíproca, que opovo seja bem atendido",
Jorge Feldmann - Está solicitando a SDR melhorias na SC 413. "Pedir à
Secretária Niura D. dos Santos, o Diretor Nilson Bylaardt e o Gerente Vitor
Kleine, que busquemjuntos ao Governo do Estado, uma soluçãopara os buracos
ao longo do trecho, Os usuários da SC 413 estão tendo vários prejuízos com os

danos causadospor ela nos automóveis",
-

..

JoãoDinizVick - Justificouuma indicação apresentada pelas bancadas do PMDB ,

e PT que pede, ao executivo, efetuar a conclusão do Galpão da Escola Atilano
Kruger. "Estive na escola com o vereadorPupo e a direção solicitou a construção
de vestiários, de uma cozinha e a conclusão de umaparede de um ladopara que as
crianças nãofiquem expostas ao sol",

,

MarcosMannes - O Presidente daCâmara criticou o Executivo que não atende as
indicações e reivindicações que são feitas pelos vereadores. "E impossível que o

Prefeito não saiba das indicações que estamosfazendo eJllnome da comunidade,
Não vemos obras; nenhuma melhoria está sendofeita. E um verdadeiro descaso
com o Legislativo e com apopulação",

Felizes
"Eles estão juntos sim, O que espalharam por àí não. passa de
comentários maldosos': A afirmação foi da avó de Túlio Dek,Odicia,
mãe de Orlando Morais, padrasto de Cleo Pires, no final do show do

'��.,filho, para o site Dirce.Odicia Morais está inconformada com os ;lk
rumores de que Cleo e Túlio teriam terminado o namoro depois de _;
uma discussão no Tim Festival, na semana passada. Mai.s do que isso, a �i

javozinha do casal ainda explicou o motivo de Cleo estar aparecendo. Isozinha na noitada carioca."O Túlio está em SãQ Paulo, gravando o !
primeiro CD dele de rapo E digo mais: ele fez uma música linda para I
ela, só não sei o nome. Eles estão juntos sim! A Cleo até dormiu lá em I
casa, dia desses, porque estava com problema na garganta e sinusite'; ;;:�'
contou Odicia.A atriz, para variar,

.-"

entrou muda e saiu calada

Perguntada sobre o que faria

depois da novela "América'; Cleo
-foi categórica. "Vou ser feliz!':

Amigas
Daniella Cicarelli e Adriane Galisteu foram embora juntas
do SBT depois do 'Teleton" Elas têm muito o que se

aconselhar, né?

Falando ém Galisteu •••
Quem estava na casa carioca de Adriane Galisteu na última
sexta-feira era seu ex, o jogador de futebol Hoger. Ele,
passeava 'entre outros poucos convidados em clima' de
muita paz e amor.

Novocácho'
Sabrina'Sato pode até espernear em programas de
televisão dizendo que não é verdade, mas Ronaldo.e ela se

conheceram melhor, sim ... Foi em Belém do Pará. Sabrina
está separada do Mendigo, do "Pânico': .

LaVera
.

A 'novela; que se transformou a

participação de Vera Fischer
em "América'; finalmente
'chegou ao fim, Depois de tanto

disse-que-disse, Vera está,
.

confirmada. A atriz vai entrar na
trama de Gloria Perez na reta

e final.Thiaqo A gravação da atriz

estava prevista para ontem.

Segundo notícias que pipocaram
na mídia, a loura será uma

policial que se envolverá com

Alex, personagem de Thiago,
para depois colocá-lo na cadeia.

Números
A média de audiência da primeira semana de "Prova de
amor" foi de 11 pontos. A novela anterior, "Essas mulheres';
não chegou aos dois dígitos na mesma fase.

'Paixão antiga
Davi Moraes, ex-Ivete Sangalo, e Ingrid Guimarães, do
seriado "Sob Nova Direção" (Globo), estão ensaiando um

revival. Os dois, que Já foram namorados, andaram se

reencontrando.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PENSANDO NO FUTURO LINHA DE FUNDO__---.. .

Prefeitura está preocupada
com manutenção da Arena

JULIMAR PIVATTO

o chefe fica
Está confirmado: o técnico Itamar Schüller fica no Juventus. Até o

momento, ele é o único que acertou sua permanência para 2006.
Junto com a diretoria, eles começam a definir a equipe que vai
defender o tricolor na Série A 1 no ano que vem. A previsão é que,
na segunda quinzena de novembro, o time comece a treinar/Não
temos um contrato no papel. Entre a gente é no fio do bigode�
disse o diretor de futebol Alcir Pradi. E foi esta confiança que
ajudou a manter o treinador em Jaraguá do Sul. Urna boa decisão,
pois Schüller tem um grande futuro no futebol. Vale lembrar que
a torcida' espera um time competitivo para o ano que vem e, por
isso, é preciso incentivar o apoio do empresariado local.

Jasc (Jogo Abertos de Santa

Catarina) no ano passado. "São,
emmédia, R$ 20milmensais. Com
jogos de competição nacional de
vôlei, recentemente, a Prefeitura
de lá gastou R$ 11 mil só com

iluminação pública", observou
Leutprecht. O diretor de Turismo,
Geraldo José, deu outro exemplo:·
a SCAR (Sociedade Cultura

Artística) gasta, todos os meses,

algo em tomo de R$ 33 mil com a

manutenção global.
Segundo Leutprecht, isso

exigirá trazer para Jaraguá d� Sul

competições de nível nacional e
até internacional para que aArena
tenha utilização constante,

permitindo arrecadação de
bilheteria que possa s� somada a

contribuições que poderão vir do
.

poder público e da iniciativa

privada. Ao custo demanutenção
se somará a conta de empresa
especializada que deverá ser

contratada para administrar o

empreendimento.
Conhecida a empresa ven

cedora da licitação, na sexta-feira
passada - a Proma Construções e

Planejamento Ltda. - a partir
daquele dia a FME obriga-se a

esperar por mais cinco dias úteis

por possíveis recursos de outras
empresas que se habilitaram à

obra. Se nada neste sentido

" :
I
,
I.-

�:':'a
.

�sbbra orçada
�'� RS 12,8 milhões

J &� oito meses

para terminar
Trabalho Libertadores.
Com a vaga garantida entre O Brasil perdeu uma vaga
os quatro melhores do direta para a Copa
Estado, o futsal sub-15 libertadores 2006. Com o

feminino de Jaraguá do Sul é título conquistado pelo São
fruto de um trabalho de Paulo neste ano, dois times

conjunto. O coordenador da brasileiros terão que disputar
modalidade, Maurício Berti, a pré-Libertadores, e não.
tem o apoio do técnico apenas uma equipe como

Anderson Bortolini e do ocorreu em 2005. O Paulista

professor Everson Stinghen (campeão da COPa do Brasil),
da escolinha de futsal da o campeão e o vice do
Lílian Ayroso Oechsler. Que Brasileirão é que têm vaga

.

esse trabalho continue garantida. Será que a CBF
dando bons resultados e sabia disso? Ou será que a

esperamos o título desta Conmebol avisou, s6 agora?
. competição.

Bicicross
.Queimada O experiente Dorival ,

Neste sábado' dez escolas da Gruetzmacher conquistou, no
cidade participam de um último fim de semana, o
Festival de Queimada, título Sul-Brasileiro de
esporte também conhecido Biclcross na categoria 50+.
como Mata-Soldado. A Além dele, outros dois pilotos
competição começa às 8h da equipe Duas Rodas
da manhã, nas três quadras voltaram com bons
do Colégio Marista São Luís. resultados. Leonardo I

\

Serão 16 equipes no Spreddrnan ficou com o vice
masculino e 14 no feminino, na boys 9 anos e Guilherme
num total de 450 alunos/ Getelina ficou em terceiro na I

"

atletas. boys 13 anos.
julimar@terra.com.b

�JARAGUÁ DO.SUL - Embora a

, :}.,1E (Fundação Municipal.de
'ltgortes) conte com remota

pbSsibilidade de transferência de

datas do Mundial lnterclubes de

F�tsal, programado para abril de
2006, o que já estaria sendo

�eitead� junto à Fífa e CBFS; as
óbras da Arena' só ficam prontas
rh��mo entre os meses de junho e

, j�lho do ano que vem. Mas a

�e'ücupação domomento e antes

mesmo de qualquer tijolo colocado
na obra, é com a gestão e

m'anutenção da estrutura, incluído
funcionários, água, luz, telefone,
niaterial de expediente, limpeza,
v,é'ículos entre outras despesas, cujo
montante ainda não se tem' idéia
em números reais.
.: O presidente da FME, Jean
Leutprecht (PTB), justificou a.

preocupação, dando como

���ni.plo o ginásio de esportes
ames Minosso, em Lages, que
s�dioumodalidades coletivas dos

Raulino e Jean estudam a melhor forma para a manutenção da Arena

milhões do governo do estado
através do Fundosocial - R$ 3
milhões em novembro e dezembro
deste ano e outros R$ 2 milhões em
2006, e R$ 1 milhão � ser repassado
no ano que vem pela Câmara de
Vereadores. Outros R$ 4 milhões
estão sendo 'pleiteados junto ao

Badesc (Banco de Desenvol
vimento de Santa Catarina), mas
bancos privados, como oBanco do
Brasil, 'também serão alvo de
consultas para doações.

ocorrer, o contrato para início das
obras deverá ser assinado na.

segunda quinzena de novembro,
com prazo máximo de conclusão
de oito meses.

Até agora, aArena de Jaraguá,
com projeto bancado pelaMalwee
Malhas, orçada emR$ 12,8milhões
e cuja inauguração deverá ocorrer

.

em julho, como parte das

comemorações dos 130 anos de

fundação 'de [araguá do Sul, tem
garantidos no momento R$ 5

tf1 Beto Alchini quer conquistar o Sul-Brasileiro
teia �!

AQUI EM CASA, TODO MUNDO lÊ!
E AGORA, COM APENAS

R$13,OO POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO
REGIONAL NA SUA CASA!

TEM'CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ! •

CORREIO DO POVO
r��l919

:Beto Alchini tem chance de vencer o Sul-Brasileiro em duas categorias'
,

i JAAAGUÁ DO SUL - O piloto
: de Guaramirim, Beta "Schumi"
i Alchini, viaja neste fim de semana

; p�ra Passo Fundo (RS), onde
; disputará o título do Campeonato
: Sul-Brasileiro em duas categorias.
: NaNacional 250cc, ele lidera com
, 50 pontos, contra 31 de Gilmar
Araújo, de São Bento do Sul. Já
na Força LivreNacionai, Beta está
em segundo lugar, com 45 pontos,
cinco amenos que o líder Luís da
Costa, do Rio Grande do Sul.

Mas não é só no Sul-Brasileiro
que Beta (Netuno Transportes/
Aguia Motos/Azevedo
Automóveis/Posto 28/Guenther
Despachante/Academia Corpo e

Mente/NenêMotors Imports) está
bem. Patticipando pela primeira

piloto largou em segundo lugar,
atrás de Márcio Lago, de Curitiba,
Na oitava volta, Beta conseguiu
ultrapassar o curitibano e assumiu

a ponta, mantendo-se até o fínale .

conquistando a etapa: Com o

resultado, Beta abriu 36 pontos de
vantagem em cima de Marcos

Dário, de Curitiba, e precisa
'apenas de 15 pontos (um quarto
lugar) na penúltima prova para
confirmar o título.

vez do Campeonato Paranaense,
o piloto vem se destacand� nas

duas categorias em que compete.
No último fim de semana ele
esteve em Mandirituba (PR),
onde venceu duas provas.

Na Nacional 250cc, Beta

pulou na frente logo na largada,
seguido de Gilson Araújo, que
pressionou somente nas cinco

primeiras voltas, quando abriu a

vantagem e conseguiu vencer a

prova com oito segundos de

diferença, mantendo a liderança
na compétição, agora com 33

pontos de diferença; Beta pode
conquistar o título por antecipação
na penúltima etapa se marcar 18

pontos (terceiro lugar).
Na Força Livre Nacional, o

�'Graças ao bom acerto nas

motos, consegui fazer duas provas
tranqüilas. Com isso, facilitou para
que eu corresse bem sem cometer

erros", disse ele, A próxima etapa
do Paranaense será nos dias 12 e

13 de novembro, em Rio Negro
(PR). (Julimar Pivatto)

.
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SOCIAL QUARTA-FEIRA,2 de novembro de 2005

Os noivos, Cristiane e

Joacir casaram dia 15/10
.

na Igreja Evangélica Rio da
Luz, após na SER Vitória

ANIVERSARIANTES

·31/10·
Adriana Berger
Patrícia Volpi
Arlete Theilacker
Roberto Carlos Postai

Wagner Fernando
Schmidt
Dorina Conrado
Maria Relinde Severino
Gerson Dilmar Zoz
Marilda Ap. dos Santos
Méier
Ricardo Pereira Voigt

·1/11·
.

Pamela Paola da Silva
Jorge Bisenski
Mário Donini
Florentina Fiedler
Sandro Alberto Moretti
Luan Heinzen

.

Bertoldo E. Neto
Erotildes Mahs

Lorena Giese comemorou idade nova dia 12/10.
Homenagem do esposo Artur e dos familiares que
mandam os parabéns

Erotildes Mahs aniversariou ontem.

Quem parabeniza, Eno, Vanderléia, Rafael, '

Tatiane e Franciele
·2/11·

. Daniele Bruch
Antônio Demárchi
Günther Stortz
Braulio Freiberger
Camila Heck
Julia Zangheline

,

Carlos Henrique' Vieira
Maira Carolina de
Carvalho
Neresi F. Grossl

, André Luis Grossl
Ariane Buzzi

·3/11·
João Demarchi
Darci Moretti

Sérgio Antônio Minei
Ivone Gessner Priebe
Marizete T. Reitz
Sérgio Casagrande
l.onl D. Wilbert
Débora Ulrich
Ricardo Bachrriann
Carin Kuhn
Valdinei Sementkowski

Tânia Utpadel Hornburg completou dia 27 mais
um ano de vida. Quem deseja os parabéns com.
muito carinho, é o esposo Ivo, e o filho Carlan- ",:

·4/11·
Sueli de Souza
Rozani Laube Lensers
Bianca Camila Weller
Alexandre Luis Nagel
Rafaela Denise dos
Santos
Grazelda Kriseskil
Leonice Cicz
Ivone Maria Spezia
Leoni Laube

Woladasczyck
Olavio Rosa"

Completa idade nova neste domingo, dia 6,
Lúcia Bolduan. Parabéns e felicidades de
Altair e Noeli e seus dois netos Juliana e Márcio

Aniversariou no último dia 29, Márcia Mainardi"
Parabéns dos familiares, da amiga Nerli e de

alguém que lhe ama muito

·5/11·
, ,

Vergimari Rodrigues
Charles Leandro Hornburg
Mirelly Beatriz Nollon
Jéferson Pereira
Márcia Buttchevitz
Ladir de Andrade
Marlise Hilbert
Patrícia Hruschka
Wandamara Berndt

CINEMA
Quarta e Quinta-Feira

Jaraquádo Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO GtNERO

2 Filhos de Francisco
14:00 - 16:;30 - 19:00 - 21 :30

Wallace e Gr.omit - A Batalhá dos Vegetais
14:30

2 Filhos de Francisco
16:30 - 19:00 - 21 :30

Irene e Werner Siewerdt comemoraram dia 15/10, Bodas de
Diamante (60 anos). Na foto junto com osfllhos e genros,
Isoldi e Eno, Sueli e Eno, e Irmhild e Edelberto

O Virgem de 40 anos

13:45 - 16:00 - 18:30 - 21 :00 , Comemora idade nova, dia 4, Uberto
Carlos Hess (Beta). Parabéns da noiva Tina
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