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Chiodini descarta concorrer à

reeleição para vereador em 2008
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HOMENAGEM

Dia dos Finados leva milhares aos cemitérios

Todos os cemitérios da cidade lotaram ontem em Jaraguá
do SuL As pessoas não deixaram de fazer homenagens aos

que já se foram. Limpar o túmulo, levar flores e fazer
orações confortam os amigos, pais, irmãos e parentes de

quem fica. J á para os vendedores de flores o Dia dos
Finados foi lucrativo. Eles garantem que as vendas
aumentaram em relação ao ano passado. A procura maior
foi direcionada para as flores naturais. - PÁGINA 5
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.' JARAGuA NA DISPUTA

Definido hoje o nome da cidade
sede dos Jogos Abertos 2007
Parte da delegação de Jaraguá do Sul que vai disputar o �5°
Jogos Abertos de Santa Catarina partiu ontem para
Chapecó. Eles esperam convencerque a cidade é amelhor
opção para sediar a competição em 2007. :!: PÁGINA 7

REIVINDICAÇÃO
Moradores de Guaramirim pedem
que farmácias façam plantão 24 h
Com cerca de 30 mil habitantes, a cidade não tem

nenhuma farmácia que funcione depois das dez horas da
noite nos fins de semana. O vereador Alcibaldo Pereira
Germann está cobrando dos proprietários um sistema de
rodízio de plantão,

'

_ PÁGINA3

OPORTUNIDADE

Comércio de Jaraguá abre duas
mil vagas de emprego temporário,

- PÁGINA4

SERViÇO PÚBLICO

Rede de esgoto precária causa

transtorno no Bairro Jaraguá 84
- PÁGINA6
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Lideranças do Executivo
e do Legislativomanifestaram
a disposição de votar a

reforma política, que seria

uma das formas de governo e

parlamentares darem à-
. sociedade uma resposta
rápida diante das atuais
denúncias. de _corrupção
abrangendo os dois poderes.
O problema é que, neste

caso, como em tantas outras

reformas, cogitou-se soluções
parciais e superficiais. No
vamente faltou vontade

política para fazer mudanças -

estruturais, como a situação
exige. Mais um governo
passou e nada fez nesse

sentido. A reforma deve ser

uma dos temas centrais da

próxima eleição. Só uma

mudança ampla. e respon
sável vai diminuir a margem

para que a política continue
sendo feita por interesses

escusos e particulares.

FRASES.

OPINIAO

colocada na agenda do

governo Lula. Mas, até

agora nem
- sinal de

mudança.
As freqüentes crises e

denúncias' envolvendo

políticos mostra que é cada
vez mais evidente a

necessidad.e de uma

mudança ampla e profunda
no sistema' eleitoral e

partidário. A reforma vem

sendo adiada há muito

r

política na berlinda
I

.

i Conhecimento gera reforma política, quais os tempo, porque a ela se opõe
�onhecimento, o que pode que são secundários e quais grande número de políticos,
$er perigo porque leva a algo os que, levados à prática, que colocam interesses

,�ovo. A' humanidade· representariam um retro- pessoais ou partidários acima

émpre
teve medo do novo, cesso no nív-el em que se da consolidação do regime

I grande problema do encontra o exercício da democrático. É importante
. ovo é seu poder de democracia no País.A refor- que a sociedade, através das
hansformar, e melhorar, o ma política era a terceira na suas lideranças, manifeste
i .

que gera preocupação ordem de importância enfaticamente aos parla-
�rincipalménte para os que .

, .

�étêm o poder. Sempre que � A reforma política é ponto central da
algo realmente novo" e agenda de mudanças estruturais no país,
portanto transformador" é preciso mudàr, é preciso fazer algo novo
surge, é praxe que aqueles
que detêm o mando das
coisas (as velhas coisas de

��mpre) .tentem corrtrolar o
!jlOVO e aplacar a ira do seu

alcance.A' reforma política
é; ponto central da agenda
qe mudanças estruturais no
país, é preciso mudar, é
G'

preciso fazer algo nova.

5' Ao tratar desse tema, é

necéssário estabelecer quais
�s pontos que são realmente
t;lssenciais envolvendo a

mentares seu interesse pela
questão. É inconcebível que
aceite passivamente a

situação atual, de crise

abalando o funcionamento
do Congresso,Nacional,
pois, afinal, toda a população
sofre suas conseqüências.
Muitos projetos de interesse
de toda sociedade estão

parados há muito tempo,
devido a impasses puramente
político �partidários.

"Tem gente que tem uma visão de GeorgeW. em um sentido e de Lula em outro sentido. E

rinão há sentidos diferentes quando dois homens podem criar um terreno comum';
t� "�"",

,', , ,
'

"

"

!�. ��sh na entrevista emWashit;lgton, concedida antes de emb,arcar em viager;n para a 4aCúpula dasAméricas errrMar del Plata, na Argentina.

I: -

'

Definhando
Esta semana o deputadoJosé Dirceu

(PT-SP), ganhou 45 dias de prazo para
se defender. A oposição vai recorrer.
Mas o ex-braço direito de Lula, já
ganhou tempo e mostra que ainda têm

fôlego para reagir, mesmo que o final
da história não seja tão feliz assim para
o deputado. O presidente municipal do
PT em Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, disse que não acredita que
Dirceu possa se livrar da cassação. E foi
mais longe, disse que torce para que o

companheiro de tendência entre pelo
cano. Se no congresso, Dirceu ainda

,

tem força, para o partido ele-não é mais
o mesmo.

Começo, da crise
, Sebastião Camargo disse que a crise no

partido começou quando Silvinho,
'

Dirceu, Jenoíno, Palocci e Delúbio
apostaram que o melhor para a,

qovernabilldade seria se aproximar do
PSDB de Minas Gerais. Segundo ele, foi
lá que os "amigos tucanos"

apresentaram aos "inteligentes" petistas
o empresário Marcos Valério. Se for

verdade, é muita burrice.

Desafio aceito
O presidente Lula aceitou o desafio e

.

participa na próxima seg unda-feira do

programa Roda Viva da TV Cultura. A
audiência com certeza será alta;

I Fatos & Pessoás I
. PatríciaMoraes. .

Diretor Diretor-Corporativo Editora (

Francisco Alves Fernando Bond PatríciaMoraes

f
�
�'
�:
�
� Sujeira não tem fim;

'

g$::
�'

I' rasíiia, -o es�ândalo do mensalinho
., ;aquele que tirou o deputado Severino
avalcanti (PP-PE) da cadeira de

_presidente da Câmara), não morreu.

Continua vivo nas páginas de um

{riquérito da Polícia Federal. O processo
ganhou há duas'sernanas uma peça que
ameaça o mandato de outro deputado:
Gonzaga Patriota (PSB-PE).pátriota foi
intimado a prestar depoimento. A

?npolícia querque ele explique o seu
";f"Í! •

envolvimento no caso de uma suposta
(D. -

propina paga pelo empresano

i�ebastião �uani, ex-concessionário de

ol!.lm restaurante na Câmara. O nome de
oiPatriota chegou a ser mencionado no

êlfauge do escândalo. Mas, depois da
«renúncla de Severino, o deputado saiu
BJde fininho.A peça central do inquérito
°'(Ja PF e um .documento chamado liA

o!História de um Mensalinho" escrito. por
�'Buani. Contém um relato detalhado das
j�, .

propinas pagas a Severino -R$ 10 num
m .

!Qdeterminado mês, R$ 7 mil em outro,

s[_R$ 6 mil mais adiante. "Entreguei R$ 20

(, mil para 9 Severino e RS 20 mil ao
"; Gonzaga Patriota'; disse Buani à polícia.

a esperança sim
Dinheiro cubano
As lideranças de PSDB e PFL estudam
tomar providências contra o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a respeito das
denúncias de caixa 2 e do suposto
"dinheiro de Cuba'; que foi objeto de

reportagem da revista "Veja" nesta
semana. A maioria dos analistas políticos
não acredita na remessa de dinheiro e já
chamaram a reportagem de "viagem': Até
mesmo a oposição adotou cautela no

primeiro momento. O problema ê que
Lula, apesar de todas as denúncias
envolvendo seu governo, continua na

briga, não está morto.

Terceira via
E a oposição não se dá por satisfeita, quer
ver Lula sanqrando até a morte'. PT e PSDB

devem abrir o olho, enquanto ficam
trocando farpas, o PMDB, embora não
tenha um candidato, que hoje tenha
densidade eleitoral, pode crescer, Na
última eleição para governador no Rio
Grande do S\JI foi assim ..Ninguém

•

conhecia Rigotto do PMDB que' começou
nas pesquisas com 3% dos votos. Tarso(PT)
e Antônio Brito (PPS) passaram a

campanha toda achando que só os dois
.

tinham chance e por isso não pouparam
ataques. O eleitorado surpreendeu, cansou
da 'balxaria e elegeu Rigotto governador,
que.já manifestou ter vontade de
concorrer à presidência. Uma terceira

opção pode ganharforça sim.
o.

0:, redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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OPINIÃO

A Sociedade como um

ente organizado
o serhumano é animal político, racional, logo, necessita viver

em sociedade paramelhorar suas condições de vida e da própria
coletividade.Esta é uma lição que aprendemos através dos tempos
e que jamais poderemos esquecer.

Esta vida organizada em coletividade transcende à própria
sociedade para ser aplicadas em ramos específicos e segmentados
das atividades humanas. Percebe-se isto nos sindicatos; nas igrejas,
nas escolas, nos partidos políticos, nos conselhos etc.
" Pressupondo inteligentemente que a união faz a força, é qué
estes segmentos organizados exercem maior competitividade,
força e importância, ou seja, suas 'vozes são mais altas.

Neste sentido é que a Ordem dos Advogados do Brasil,
devidamente organizada para facilitar a administração da justiça
e defender os interesses da classe, seguiu a mesma tendência
social. A chave do sucesso muitas vezes está na organização, na
instrumentalização.

�

Ocorre que, igualmente como acontece nas igrejas, nos

partidos políticos, nas salas de aulas e-em qualquer outro tipo]segmentado de atividade, seus integrantes - elementos
fundamentais para a constituição de uma coletividade - nem

sempre possuem os mesmo nortes, os mesmos objetivos. Pode-se J
atribuir isto por ideologia ou, infelizmente, pela simples dificuldade

-

de se contentar com os anseios damaioria.
Por diversas vezes, estanca-se o crescimento desejado de�

determinadas organizações por simples inconformismo, por "ser'l
do contra", por "reclamar por reclamar" sem .a intenção defi
colaborar pelo crescimento da organização e de seus membros.
Não se critica tal postura, mas junto desta lição deve-seO
acompanhar a supremaciado interesse público, da comunidade,
do bem comum.

Assim, sensatos e inteligentes aqueles que fazem de�
determinada reunião de esforços, da vontade de crescer, da v
ascensão do bem como e da união de suas forças para fazer da.,

"

sociedade um lugarmelhor e não mais urna forma de especulação.Jj
individual.

.

'q

Osmar GraciQla, presidente da OABd� Jaraquá do >l!1

o

Talvez alguém tenha

alguma explicação ...
!

)

q

Muito me estranha a administração municipal de
Guaramirim recebendo prêmios pelo "bom trabalho:' que vem"
realizando. E com certeza estranha todos os cidadãos da'cidade_fl
Dizem que pesquisa realizada com a população do município/
mostra que ela está muíto satisfeita. Como pode e�sa�
administração estar recebendo prêmios sendo que fatos'
ocorrem por falta'. de planejamento domunicípio? Cadê as abrasa
que comprometem toda a arrecadação? Por exemplo: Em julho�deste ano o prefeito encaminhou para q Câmara dois projetos'
de leis para os vereadores reconhecerem despesas do exercício-.rde 2004. O Projeto 067/2005 pedia para reconhecerdespesas dei,
2004 do Hospital Santo Antônio no valor de R$ 559.193,35. O
outro projeto 066/2005 pedia para os vereadores reconhecerem
a despesa de R$ 187 :004,25, referente dívidacom a Empresa
Serrana Engenharia Ltda. b

Graças a Deus os vereadores rejeitaram os projetos. Se não
bastasse, o Hospital Santo Antônio fechou o mês de setembr00
2005 com uma dívida de 336.047,09 e previsão. é fechar o ano\
de2005 com uma dívida de 407.323,35 ou mais. Totalizando ao
dívida de. 2004 e i005 o hospital contabiliza dívida de R$:
966.516,70. Taívez alguém da administração municipal tent<
explicar que isso ocorreu e ocorre porque omunicípio não teve�
arrecadação suficiente-para Sanar os compromissos. Será que'
não. seja falta de planejamento? POl; exemplo 20% dosb
atendimentos do hospital municipal HSA de Guaramirim sã6�
de pacientes dosmunicípios vizinhos e segundo a administração'
do hospital não é feito nenhum repasse desses municípios parar
Guaramirim. Outra questão que está sem resposta é a

)
sindicância que foi instaurada no hospital para apurar o grande
número de horas extras realizadas por alguns funcionários. E.

)

para fechar a questão fala-se que a solução para o Hospitall
Municipal Santo Antônio deGuaramirim é torna-lo em uma,

Fundação. Você que é cidadão guaramirense concorda que a1
solução seja torna-lo em uma Fundação? Como ficará a

. )

atendimento para o pobre? Tudo isso acontecendo e a)
administração municipal ganhando prêmios ...e o povo senda.
iludido e pagando a conta.

Professor Charles Longhi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I

MOSAICO

QUINTA-FEIRA,3 de novembro de 2005

� Issem
Projeto do Executivo aprovado em

primeira votação pela Câmara de

Vereadores, prevê a compra de imóvel

para construção da sede do Issem

(Instituto de Seguridade dos Servidores
Municipais), com investimentos de 'RS
80b mil. O vereador Dieter Janssen(PP)
disse que o çonselho admlnlstrativo.do
Issem limitou em RS 300 mil os

investimentos no terreno. Janssen

propôs emenda, que agora será

analisada pelas comissões internas do

Legislativo, para que seja respeitado o

valor que foi deliberado pelo conselho.
I

� Migrando
Empresários italianos demonstram
interesse em investir em Jaraguá do
Sul. 'Um já se instalou na cidade de
mala e cuia, como diriam os gaúchos,
investindo alto, também, em

residência particular. Não são

empresas de grande porte, como as

que caracterizam alquns
conglomerados industriais da região

, e do país. São, na maioria, empresas
de pequeno e médio porte, porém, '

com tecnologia de ponta. Na Itália,
respondem .por grande fatia da
escala produtiva.

� Jasc
O presidente da Fundação Municipal
de Esportes de Jaraguá do Sul, Jean
Leutprecht, garante que Jaraguá do

Sul, hoje, já estaria praticamente
pronta para sediar os Jogos Abertos
de Santa Catarina. O que falta,
observa, é um estande de tiro ao

prato, que se pode montar sem

muitos problemas, e uma pista de
atletismo sintética, como já existe
em Florianópolis e Itajaí, permitindo
competições mesmo com muita
chuva. Detalhe: a preços de hoje, em
dólar, claro, �hega a 1,5 milhão.

� Sem saída 1
Prefeito em exercício, Ronaldo
Raulino (PL), garante que as obras
da Arena Jaraguá não embutem

interesses políticos. Fosse assim,
afirmou, a Prefeitura e Câmara de
Vereadores não autorizariam verbas

para o futsal da Malwee e Juventus.

Este, garante, fecharia as portas não
fosse a ajuda. Ocorre que não há
como dissociar as coisas, até porque
um dos dirigentes do "Moleque
Travesso'já foi vereador e candidato
a deputado, a exemplo do vereador
Cacá Pavanello no futsal.

� ·Sem saída 2 "

,
, 2

O Juventus, por exemplo, pleiteia RS 180

mil da Prefeitura, em seis' parcelas de RS
30 mil, o que daria para construir uma

creche.Aliás, modalidades importantes, que I I

projetam o nome da cidade- o basquete; ,

masculino adulto quebrou por falta de
.

patrocínio, o bicicross e natação vivem se
J

equilibrando no .arame- correm risco'),

permanente, porque nem sempre contam r� ,

com ajuda da iniciativa privada, onde a
r

meta é o retorno a curto prazo. "Se não

damos, ciiticam. Se damos, também;
critlcam'resumlu Raulino,sobre os recursos

públicos. moSaiCO@jornalcorreiodopovo.com.b;�
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Germann cobra plantão 24 h
,

nas farmácias de Guaramirim
CAROLINA TOMASELLI

I.... Nenhuma dos
Inove estabelecimentos
atende depois das
dez da noite

I GUARAMIRIM - o vereador
IAltibaldo Pereira Germann (PP)I •

[vem cobrando dos donos de

l�armácia do município a

implantação de um esquema de

/'plantão 24 horas nos fins de

semana, que já chegou a existir

[anos atrás, mas foi abolido sem

[motiVO aparente. Na semana

passada, Germann se reuniu com
ias comerciantes na Câmara de'
Vereadores para discutir o assunto.
O presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB) e o vereador
Evaldo João Junkes (PT) também
participaram da reunião.

De acordo com Germann,
existem nove farmácias no

município, duas em bairros e as

I outras sete no centro da cidade,
I mas nenhuma d�las atende depois
das dez da noite nos finais de
semana. "Na verdade eu estou

apenas levando as reivindicações
da comunidade, de pedidos que

recebemos no dia-a-dia. Tenho
certeza que todos os vereadores
também têm essa reivindicação",
disse.

O vereador explicou que a

proposta é que oplantão funcione
em sistema de rodízio, para garantir
que sempre tenha uma farmácia (

aberta, sem a necessidade de
,

onerar gastos para os proprietários,
a principal alegação para o não

atendimento integral. "Se todas
fizerem o plantão, a farmácia vai
ter que abrir a cada dois meses.

Não tem desculpa de Custo, mas
todas precisam se enquadrar no

,

sistema", disse.
.

Esta, inclusive, foi a exigência
dos quatro donos de farmácia que

participaram da reunião na

Câmara. "Eles foram unânimes: se

todas fizerem, eles aderem. Não
haverá problema", completou
Germann, acrescentando. que
desta forma não haverá
necessidade de contratação de

farmacêutíco. "Derrubamos isso,
em tese", disse.

A questão da segurança, outro

ponto levantado pelos
�omerciantes para a recusa do

plantão noturno, o vereador
considera ser facilmente
solucionado através de uma

Reunião liderada por Germann (à dir.) deu início a discussão

parceria com a PolíciaMilitar, que
faria rondas próximas, ao

estabelecimento aberto naquele
fim de semana. Ele sugeriu que as

portas fiquem fechadas e que

sejam colocadas campainhas para
que a população possa ser atendida
facilmente. "Eu não consigo
entender porque não há adesão.
Eles, como comerciantes, querem
manter a clientela, é ummarketing
para' a f�rmácia que adotar o

plantão. É um respeito à

comunidade de Guaramirim, que
tem 30 mil habitantes e tem esse

direito", argumentou. ,

Germann: disse ainda que está
contactando os comerciantes que
não estiveram na reunião, e

"justificaram a 'ausência", para
informar sobre a proposta: e

também para convidar pára uma
segunda reunião ainda este mês,
que poderá consumar o acordo
entre os proprietários de farmácia.
O vereador também está fazendo
um cadastramento sobre os

horários' de a tendirnen to

praticados em cada

estabelecimento. '

LuizAntônio Chiodini descarta reeleição para vereador em 2008
GUARAMIRlM - "Para vereador

eu não concorro mais. Isto eu deixo
dito". Inicialmente, a declaração'
do líder da bancada do PP na

Câmara de Vereadores, Luiz
Antônio Chícdíni, parece refletir
algum descontentamento com

relação ao Legislativo ou até
mesmo com o próprio partido, até
porque ainda faltam três anos para
as eleições municipais, quando
poderia vir a tentar uma reeleição.
Opepista garante que não,

. Para Chíodiní, que defende a

renovação, o, vereador deve se

COmprometer e trabalhar durante
os quatro anos de mandato e depois
4eixar a vaga na Câmara para
novos nomes exercerem a função.
"D
I
entro do PP existem outros

nomes. Tenho mais é queabnr
espaço para que eles possam ter

�ssa.experiência" defendeu.
A recusa e:n tentar uma

reeleição para vereador, no

enta�to, não se repete quando se

Ltrata de uma 'disputa majoritária,

ainda sobre as eleiçõesmunicipais
de 2008. Na semana passada,
Chiodini recebeu 20nvite para

ingressar no PSB, presidido em

Jaraguá 'do Sul pelo ex-vereador Ivo
Petras Konell. "Eles viram no meu

nome um possível candidato à

chapa majoritária, em uma

provável coligação com outros

partidos", revelou.
O pepista, no entanto, garante

que "neste momento" não

pretende sair do Pp, a quem atribui
boa parte do resultado obtido nas
urnas nas eleições do ano passado.
Chiodini foi o vereador mais

votado emGuaramirim, com 1.250
votos em sua primeira disputa por
uma vaga na Câmara. Na

legislatura passada, ele foi
secretário de Esportes na primeira
gestão do prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL). "Permaneço no Pp,
até porque mais de 50 pessoas do

partido trabalharam .como cabo
eleitoral paramim", disse.

Segundo Chiodini, o PSB

realizou um levantamento de ,

popularidade no município onde

despontaram quatro nomes, entre
eles o do pepista. "Por isso eles (os
pessedebistas) 'optaram em me

convidar". Outro nome apontado
foi o do vereador Evaldo João
Junkes (PT), o PURO, segundo
mais votado em 2004. A intenção
do PSB, revela Chiodini, seria de

'

lançar em 2008uma dobradinha
dele para' prefeito e de Junkes,
que permaneceria: no PT, para
vice. "Fiquei contente, porque o

convite' reflete que o PSB está

valorizando o meu trabalho",
comentou.

O vereador petista confirmou
o convite ,e informou que levará a

proposta para a direção do PT. "E o

Pãr'tido que vai definir, mas no

momento' a menina dos olhos é

'minha candidatura a deputado
estadual. Se não me eleger, a

gente fica fundamentado para ter
uma base par� disputar na

majoritária em 2008", resumiu. (CT)

ARQUIVO CORREIO/ALEXANDRE BaGO

Chiodini: convite do PSB

,PMDB de Schroeder organiz��
visita a LHS e Pinho Moreira 1�

J

SCHROEDER - O vice-prefeito prefeito aponta como med�
Luís Aparício Ribas, e o presidente aumentar o número de filiados '@

da Câmara de Vereadores, criar umamaior aproximação das
.Rudibert Tank, ambos do PMDB, peemedebistas com a comunidade..

, pretendem ir a Florianópolis nos incluindo os presidentes dI)
próximos dias para se reunir com o associações demoradores, além d�
governador Luiz Henrique da retomar o contato com oi
Silveira e com o presidente fundadores do PMDB, n'3
estadual do partido, Eduardo ml(nicípio.·A definição de

'PinhoMoreira. Ribas disse que já candidatos a deputado estadualre
fez contato com o presidente da federal nas eleições do próxíme
[ucesc (luntaComercial do Estado ano, evidentemente, tambémfatá
de Santa Catarina) e ex-prefeito \

parte das discussões. "Nesse

de Guaramirim, Antônio Carlos ' primeiromomento a prioridade é a

Zimmermann, e nos próximos dias 'reeleição de Luiz Henrique,

mãjdeve ser confirmada a data do estamos conversando no

encontro. �ncontros regionais", disse. (CT)

Ribas será confirmado hoje para ARQUIVO CORREIO/ALEXANDRE BOG

.a presidência do PMDB' de

Schroeder, no lugar de Hélio
Schunke, e Tank para vice

presi'âé'Áte� -

'na �le{ção da
Executivamarcada para as 18h, na
casa do vice-prefeito. Na

convenção de domingo, o novo

diretório foi eleito em chapa de
consenso e contou com a

participação de 61 dos 240 filiados.
Além de tratar do momento

político e da reeleição do,
governador, a principal meta do
PMDB hoje,' Ribas disse que a

intenção do encontro na capital é
pleitear recursos para obras no

município, entre' eles para a

retomàda das obras de construção,
do ginásio de esportes no Bairro
Schroeder I.

No comando dopartido, o vice- . Ribas assUme hoje à noite -�
"

, ,)

Câ�ara aprova moções sobr�
políticas públicas à juventude

JARAGUÁOO SUL-Na sessão de

segunda-feira, foram aprovados 13

projetos, duas indicações, um
requerimento e duas moções. As
moções são do presidente em

exercício do Legislativo, Jaime
Negherbon (PT), e do vereador
[urandirMichels (PT), de apoio à

Câmara dos Deputados, pela
cormssao especial Frente
Parlamentar em Defesa de Políticas
Públicas para a, Juventude, que

possibilita a participação de cidadãos
e contribui para ampliar espaços
democráticos na sociedade brasileira.

Outramoção, dabancadado PT,
apela aoExecutivo ,que encaminhe
projeto de lei criando o Conselho
Muriicipal da Juventude.
Negherbon também é autor

do projeto de lei número que
denomina Estrada HelmuthHein,
aJGS 499, no bairro Rio Cerro 2, e
da irrdicação que solicita à

!

administração efetuar a troca das

lâmpadas com defeitos, nas ru1s
Paraíba e EsmeraldinaJunkes KleÍn,
localizadas naVila Lenzi. �

Também foi aprovado e�
votação única o projeto de lei do
Exec\ltivo que autoriza omunicípio
'adquirir por permuta' área de 646

,

metros quadrados: naRuaDomingos
Rosa, no Bairro Boa Vista; para
abrigar Centro de Educação
Infantil. Outro projeto �o
Executivo, aprovado em primeira
votação, prevê a compra de imó�el
para construção da sede do IssJm
(Instituto de Seguridade dos
ServidoresMunicipais) , no valor l:le
R$ 800 mil. De acordo com o

vereador Dieter [anesenfl'P)- o
conselho administrativo do
Issem limitou em R$ 300 milbs
investimentos na compra, conforme
cópia da ata da reunião solicitada ,

pareie. :
,

"
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.PANORAMA

CORREIO ECONÔMíco

Os cofres da Prefeitura de Jaraguá do Sul, segundo o secretário
�� Sérgio Félix,sentiram em outubro importante redução no repasse
do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias). da ordem de

,

RS 800 mil do projetado de RS 5,1 milhões. Entraram efetivamente,
,;� na receita da Prefeitura, RS 4,3 milhões. A posição no ranking
;; estadual do ICMS mostra o rnunlcípio oscilando entre o terceiro e

� o quarto lugar entre os municípios (o Estado tem 293) que mais

:'� arrecadam o imposto, disputando a posição com Criciúrna.
:�: Municípios como Garuva (norte do Estado) e Guaramirim (Vale do
I�� Itapocu) registraram posições expressivasno rankinq neste

;. segundo semestre, com aumento do Indice de arrecadação.
i� Guaramirim, por exemplo, saltou da 26a para a 16a posição. Nos
i dois casos, a presença de novas empresas e a ampliação da
! produção das lá existentes contribuíram diretamente para isso.

3i

i AftosaI
r. As exportações brasileiras já
! �i sentiram o efeito dos

f, embargos impostos à carne

f bovina devido aos focos de

t febre aftosa no Mato Grosso do
• Sul. No mês passado, a venda
• totalizou USS 154 milhões, uma
queda 23% sobre setembro.
Em relação a outubro do ano

passado, a queda atingiu 14,4%.
Os dados foram divulgados
pelo Ministério do
Desenvolvimento.

Najustiça
Os bancos querem deixar de
ser regulados pelo Código de
Defesa do Consumidor. As

instituições financeiras
pleiteiam estar exclusivamente
submetidas à

Constituição.Após quatro anos

paralisado na Justiça, o
Supremo Tribunal Federal .

marcou para o dia 1 à de
novembro o julgamento da

AçãoDireta de
Inconstitucionalidade proposta
pelos banqueiros.

,

Alca
.O presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush,
afirmou em entrevista, às
vésperas de embarcar para
Panamá, Brasil e Argentina,
onde participará de uma

cúpula pau-americana, que
sua proposta para a criação
de uma zona de livre
comércio no continente está

paralisada, e que ,é hora de se

dedicar a um acordo global
para a redução de subsídios

agrícolas.

Potelada
Bush disse a jornalistas que
não mudou de idéia sobre a

necessidade da criação da .

Área .de Livre Comércio das
Américas (Alca), mas que por
enquanto, as negociações da

chamada Rodada Doha,
iniciada em 2001 pelos
países que integram �
Organização Mundial do

Comércio, são mais

importantes.

redacao@·ornalcorréi�dopovo.com.br

já está convidado para, entre os

meses demarço e ábril de 2006, vir
á Cidade inaugurar o pórtico.que a

Prefeitura está construindo naRota
Italiana, uma das opções turísticas
do município localizada na região
de Nereu Ramos.

'

"Mas deu para ver (referindo
se à viagem) o atraso que temos na
divulgação do potencial'de Jaraguá
do Sul em relação a eles", ponderou
Rau:lino. Por isso;observou, procurou
o presidente da Associação
Comercial e Industrial, Paulo
Obenaus, propondo um trabalho de

parceria neste sentido. Anunciou

que em 2006 o secretário de

Produção, LeónidasNora, terá verba
deR$ 600mil "'paramostrarJaraguá
ao país eexterior". E exemplificou o
'grau de desconhecimento dos
italianos de Trento sobre a cidade:
"Eles nem faziam idéiade que somos
sede de uma multinacional

genuinamente brasileira (aWEG),
com 'cerca de 15 mil funcionários.
Na Itália, predominam as micro e

pequenas empresas corri avançada
tecnologia. (Celso Machado)

QUINTA-FEIRA, 3de novembro de 2005

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

, Festas de fim de ano aumentam
,

vagas de trabalho no comércio
r

MARIA HELENA DE MORAES

� Cerca de duas mil

pessoas devem ser

contratadas para
vaga temporária

}ARAGUÁ DO SUL - Os
comerciantes de Jaraguá do Sul
devem Contratar cerca de duas
mil pessoas em cará ter,

temporário, principalmente por
causa do aumento nas vendas
em época de Natal. A estimativa

é do presidente da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
Waldemar Schroe d e r, que

espera ainda um incremento nas

vendas de até 20% para aqueles
comerciantes que aderiram à

campanha "Sonho de Natal",
que passa a vigorar a partir de
hoje e se estende até odiá 23 de
dezembro. Para os lojistas que
ficaram fora da campanha, a

previsão de Schroeder é de um

crescimento real de 6 a 12%.
Ainda de acordo com-o

presidente, 400 pessoas foram
contratadas em outubro.

O aumentà de vagas no

comércio durante o período que
vai de outubro a dezembro é um
fato que se repete todos os anos.

"Quem quiser trab�l'har no,

comércio deve procurar emprego
neste período, é que quando os

lojistas abrem vagas pensando no
crescimento natural das
vendas", argumenta o

presidente da CDL. Segundo
ele, muita gente acaba sendo
_efetivada. "É uma época de

oportunidade de emprego, que
começa já com as festas de
outubro", ressalta Schroeder.

Muitas pessoas contratadas
em caráter' temporário (90 dias)
acabam sendo efetivadas. Foi o

que aconteceu com Rosenilva
Bott, 39 anos. Ano passado ela

conseguiu uma vaga em uma

loja de calçados do centro da
cidade para trabalhar apenas até
o Natal. Como teve um bom
desempenho, foi efetivada e'

para o período natalino deste
ano, os donos da loja pretendem
contratar até três pessoas em

.' caráter temporário.
Em outra loja de calçados

localizada na Reinaldo Rau o

proprietário já contratou uma

pessoa para trabalhar. Tatiane
Russi, 21 anos, espera ficar por
mais tempo e ser efetivada. Ela
começou a trabalhar no dia 20
de outubro depois de cinco meses

desempregada. "J á trabalhei na
indústria, mas não me adaptei.
Prefiro ó comércio, que é mais

dinârnicd", enfa tiza a jovem

Inscrições abertas para cursos
do Senai e vestibular da Fatej

.

)

}ARAGUÁDO SUL - As inscrições
para os seteCursosTécnicos doSenai

deJaraguá do Sul estão abertas até o
. dia 13 de janeiro e o teste de seleção
estámarcado para o dia 18 domesmo
mês. São oferecidas 330 vagas para:
Eletromecânica, Eletrônica,
Eletrotécnica, Estilismo da

Confecção Industrial, Informática
com habilitação em Redes,

.

Mecânica e Vestuário.A educação
profissional, uma das diretrizes do
Sistema FIESC na promoção da

competitividade catarinense, atende
à' crescente demanda do setor

industrial de profissionais altamente
qualificados.

Superior
A Fatej (Faculdade de

Tec�ologia de [araguá) está com as

inscrições abertas até o dia 26 de
novembro. Os cursos oferecidos, a
partir de 2 ano;, 'são Comércio

Exterior, Marketing de Varejo,
Gestão de Processos Industriais,
Gestão de' Recursos Humanos,
Gestão de Logística e Gestão
Financeira, Até o dia 11 de

I�

novembro, as inscrições custam R$
15,00. Após este período, o valor � de

. R$ 30,00.A inscrição pode ser feita
no Shopping Breithaupt, Postos

Mime, KG Motos e Secretaria da

Fatej, loc;lizada naRuaMajor [úlio
Ferreira, Vila Lalau. As provas
ocorremna sede da instituição às 14
horas do dia 27 de novembro. O
telefone para contato é o (47) 276-
3333.

• As inscrições para
cursos técnicos do Senai
vão até o dia 13 de
janeiro. São 330 vagas'

. para sete curos.

• Para o vestibular da

Fatej, as inscrições vão

até o dia 26 deste mês.
Até o dia 11 a taxa é de

R$15, depois sobe para
R$ 30.

...
'

�VIAÇAOCANARINHO�III "

A s,

Uma Transportadoradê Vidas.
Lazer.; Turismo .. Fretamento

I·

Tatiane conseguiu umavaga temporária e esperá ser efetivada j'

vendedora. O proprietário da

loja, Márcio Maluta, afirma que
nos finais doe ano costuma

contratar de duas a cinco novas

funcionárias e cerca de 80%
acabam fa�endo parte do quadro
de funcionários. "Nãó gostamos
de 'muita rotatividade",
comenta.

Cadastro
Desde abril do ano passado a

CD'I,.-ll,lantém um cadastro de

, .)

pessoas interessadas em arrum�!
um emprego no comércio, o COI
(Cadastro de Oportunidades qe
Emprego) idealizado pela
diretoria da CDL com a fina;
lidade de facilitar a vida de q�t
está desempregado e de quelJ1'
está precisando contratar. Af�
agora são 1.200 pessoas cadas
tradas. A Federação do Comés
cio também possui um sistema
semelhante em funcionamentp
çlesd� abril deste ano. i';;

Unerj abre inscrições para querrr
,precisa de' Bolsa de Estudos

}ARAGUÁ DO SUL - A, Unerj
(Centro Universitário de [araguá
do Sul) está divulgando o Edital

014/05, que estabelece condições
para estudantes interessados em
contar com o benefício de bolsas
de estudos nos cursos de gra

duação mantidos pela Insti

tuição.O programa vai beneficiar
'alunos econo-micamente

carentes que sematricularem para
o primeiro semestre de 2006. As

'inscrições começaram na

segunda-feira, dia 31 de outubro,
e estão disponíveis até o dia 18 de
novembro de 2005. Os
interessados podem se inscrever

.

no SAE (Setor de Atendimento
aoEstudante), das 9 às 11h30min
e das 16 às 21 horas, Q serviço está
localizado no Bloco ''1\' da Unerj
e outras informações podem ser

obtidas pelo telefone (47) 275-
8200 ou no site www.unerj.br.

O edital das bolsas de estudo
estabelece como condições para a

inscrição que o interessado tenha
cursado o ensino médio completo
em escola da rede pública ou em

.

�Intercâmbio deve, viabilizar
F:'· ,

r:cursos superiores unificados
t '

'.l� ,

" }ARAGUÁ DO SUL- Na recente
: -viagem que empreendeu à Itália, o
prefeito em exercício, Ronaldo
"Raulino (PL), vislumbrou a

r-pOSSibilidade de intercâmbio com a

Universidade de Trento, para
cursos superiores com diplomas
unificados, para alunos italianos e

de Jaraguá do Sul e região. Segundo
Raulino, tudo vai depender de
universidades instaladas na região,
como aUnerj e F�meg, víabilízando
vagas para estudantes daquele país,
,em contrapartida a às vagas que

serão disponibilizadas pela
universidade italiana. A
'Universidade de Trento, citou 9
'prefeito em exercício, apenas para
'aMicrosoft já desenvolveu projetos
ida ordem de l50 milhõ�s de euros.
.Entre os dias 20 de novembro e 20
'de dezembro, representantes da
.universidade italiana, que tem dois
:reitores (um para aAmérica e outro

ipara a Ásia e África) e empresários
:devem 'visitar Jaraguá do Sul,
:visando parcerias nas áreas

�tecnológicas e universitárias. O
:prefeito de Trento, Alberto Pacher,
I

.
.

'

,�

p

instituições privadas na condição
de bolsista integral.- não possú,ft
diploma de curso superiof
comprovar renda familiar mens�l
per capita não superior a R$ 600;
não receber, para pagamento das

men-salidades, nenhum dos

seguintes tipos de custeio: bolsa de
estudo -de municípios, auxíliq
empresa; Programa Bolsa Primeira
Chance ou outraforma de auxílio
que o acadêmico possa vir a

receber, inclusive FIES. l[

Novas graduações r

No vestibular Verão Acaie
2006 a Unerj está oferecendp
quatro novas opções de graduaç�?:
engenharia de produçâç
tecnologia em.gestão de recursos

humanos, tecnologia, em

informática e tecnologia têxtil. 4s
inscrições estão abertas até o dja
11 de novembro, nas agências go
BESC ou através do site

www.unerj.br. As provas
acontecem em 4 de dezembro e o

resultado será divulgado em 16 de

dezembro.
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HOMENAGEM

PANORAMA

Floricultores satisfeitos com
vendas no Dia dos Finados

lV1 MARIA HELENA DE MORAES

;ES

� Muitas pessoas
�bmenagearam
\

a.migos e parentes
djurante todo o dia

: }ARAGUÁ DO SUL - Os
�endedores de floresque todos
bS anos se instalam em frente aos

cemitérios em função do Finados
ficaram satisfeitos com o
, j

wovimento de ontem. O

?umento não foi apenas no

volume de vendas em relação ao

�no passado, mas também em

valores, já que a procura maior

foi direcionada para as flores
naturais, ao contrário do. que
aconteceu em anos anteriores,
quando as flores de plásticos,
mais baratas, foram as campeãs
de vendas. Outro fator que
colaborou foi o grande número
'tle pessoas que prestaram
lhomenagens aos familiares e

'amigos queridos nos cemitérios.
o da Vila Lenzi, por exemplo,
esteve lotado durante toda a

manhã e por volta das 11horas já
'era quase impossível achar um
"lugar para estacionar.
': A proprietária da Floricultura
'Prfncipe, Beni Brito, 55 anos e

'rllá 30 comercializando flores em
'[araguá do. Sul, afirma que este

ano as vendas de Finados foram
as melhores dos 'últimos tempos.
E desta' vez Beni levou apenas as

flores naturais para vender na
porta do cemitério da Vila Lenzi.
"São mais bonitas", declara ela, ,

que vendeu cerca de 400 vasos

Ae crisântemos e mais. 250

,arranjos.Viviane Krause, da Casa
das Flores, também ficou

a

Dia agradou vendedores de flores, que garantem ter faturado mais do que no ano passado

satisfeita, mas salientou que
somente ontem vendeu
bastante.A proprietária da Eco
Flora, Cláudia Schoenau disse

que as vendas deste ano foram
cerca de 10% mais altas que ano

passado.

Saudade
Todos os cemitérios da

cidade estiveram lotados
durant e toda a manhã de
ontem. Se a dáta agradou os

floristas, não se pode dizer o

mesmo das pessoas que

perderam alguém e foram render

homenagens aos entes queridos.
'

A saudade não diminui como

passar do tempo, apenas fica
tolerável. Limpar o túmulo, levar
flores e fazer orações confortam
os amigos, pais, irmãos e parentes
de quem fica. O casal Alcindo
e Sará Motta foram ontem ao

cemitério limpar o túmulo do
filho Mateus, que morreu

afogado há 'se te anos, com

apenas um ano e seis meses.

Abandono
O cemitério da Jorge

Czerniewicz, no centro da
cidade, e do Rio da Luz estão

praticamente abandonados. No
Rio da Luz a situação é bem pior
porque alguns túmulos foram

j,

;Programa atende menores vítimas de abuso sexual
}ARAGUÁ DO SUL - A

-Prefeitura, através da Secretaria do
Desenvolvimento Social e Família,
'está iniciando a implantação do
Programa Sentinela, que vai
lüferecer apoio psicossocial para
jovens e crianças vítimas de abuso
sexual. Há poucos dias, omunicípio
recebeu do' Ministério de
'Desenvolvimento Social e
, Combate à Fome, a primeira de três
'(parcelas, no valor de R$ 3.100,00
cada, que serão usados no

<desenvolvimento deste trabalho.
i] A primeira-dama,' Nilda

.

Bertoldi, explica que o Sentinela é

:'um programa de atenção,
enfrentamento e combate aoabuso
e exploração sexual de crianças e

,

adolescentes, que integra o Plano
',Nacional de Enfrentamento à
- Violência Sexual Contra Crianças
,

e Adolescentes. O projeto foi
Selaborado no início do ano por uma
:;.equipe da Secretaria e entregue

i:em mãos pelo prefeito Moacir
c Bertoldl aoministro Patrus Ananias
� emmarço deste ano.

'

�" Para desenvolver o programa,
t. que contará com a colaboração de

J : pSicólogo, assistente social e

: advogado, a Prefeitura dará uma

Contrapartida no valor de 20% e o

Nilda diz que programa vai intensificar combate contra abuso sexual

trabalho será realizado com o apoio
doConselho Tutelar e doMinistério
Público. Nilda Bertoldi lembra que
05 atendimentos a casos de
violência sexual contra menores

acontecem atualmente nó Procad
(Centro de Proteção à Criança e

ao Adolescente), onde são

realizados outros tipos de
atendimento social. '''0 número

crescente de casos de abuso e

violência sexual 'envolvendo

jovens tornou necessária a

implantação de uma política

pública mais abrangente e melhor
estruturada nesta área", informou
Nilda Bertoldi. Atualmente, 18
menores vítimas -deste tipo de
violência são atendidas pela
Secretaria. De acordo com a

coordenadora da Divisão da

Ciaança e Adolescente; Zenaide
Sabelos, nos próximos dias o

programa Sentinela funcionará no
Centro de Apoio à Criança,
Adolescente e Família, no

Loteamento Firenzi, Bairro Ana
Paula.

cortados ao meio quando a rua

Eurico Duwe foi alargada. Parte
do cemitério nem recebe mais

manutenção. Os túmulos, muito
antigos; ainda revelam, em sua ,

arquitetura, a atenção que era
dada aos mortos. O industriário
Vigando Oldemburg foi ontem
ao local para levar flores para os

avós, que vieram da Alemanha
no século 19, assim como cerca

de 90% das pessoas enterradas
no cemitério do, Rio da Luz. A
mesma situação pode ser

constatada no cemitério da Jorge
Czerniewicz que, embora limpo,
é de difícil acesso. São poucos
túmulos e quase nada de flores.

FOTOS CESAR JUNKES

Movimento foi grande durante todo o dia nos cemitérios da cidadJ
=r��'= I

Abandono nos cemitérios do centro da cidade chama a atenção,
-

Estado de Santa Catarina

Município de Jaraquá.do Sul
,

-'

Serviço Autônomo 'de Água e Esgoto - SAMAE J

,

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2005
>

o SAMAE de Jaraguá do Sul torna público Rue se acham abertas as inscrições ao Concurso Público, para preenchimento,
de vagas de Cargos constantes do Quadro de Pessoal, conforme quadro demonstrativo:

.

Cargos N' De Vagas . Carga Horária Habilitaçãp Necessária Vendmento Inicial,
Semanal

Almoxarife 01 40 Ensino Médio Incompleto 841,43 ,

'Auxiliar Administrativo 08 40 Ensino Médio 841,43
.

Auxiliar de Serviços Gerais 05 40 Ensino Fundamental 676,15

Eletricista 02 40 Ensino Médio na área 841,43

Encanador 04 40 Ensino Fundamental e CNH - hab. B. 841,43 é

Jardineiro 01 40 Ensino Fundamental 811,37

Mecânico de Manutenção 01 40 Ensino Médio e CNH - hab, B. 841,43

04 40
.'

Operador de ETA/ETE Ensino Médio e CNH - hab. B. 1.136,91

Operador de Máquinas 01 40 Ensino Fundamental e CNH - hab. C "136,91

Pedreiro 01 40 Ensino Fundamental e CNH - hab, B. 841,43

Pintor 02 40 Ensino Fundamental 841,43
,

Inscrições: Serão realizadas no período de 08 a 18,11,05, das 08:00 às 11 :30 e das 13:30às 16:00 horas, na sede do SAMAé;
sito à Rua Erwino Menegotti, nO 478, na cidade de Jaraguá do Sul.

.

'l
"

Valor da Inscrição: RS 40,00 (Quarenta Reais), , ,

Provas: Escritas e Práticas serão realizadas às 09:00 horas do dia 03.12.2005, nas dependências da UNEFÚ - Centro
Universitário de Jaraguá do Sul - sito à rua Rua dos Imigrantes, '500, Bairro Rau, na cidade de Jaraguá do Sul. :
O Regulaml!nto Geral e Edital completos estão afixados no mural das publicações do SAMAE. Municipal. O Edital está
disponível no Site: www.lutzconcursos.com.br, '

Jaraguá do Sul, em 31 de outubro de 20�S.,
BONIFACIO FORMIGARI

DIRETOR DO SAMAE
, ' , . - __• v ___�_' ... - --_- - ,- '_ ..

'.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ 84Famílias reclamam a falta de
linhas de ônibus em Schroeder I Moradores estão sofrendo

SCHROEDER - Cer�a de 15

famílias que residem nas ruas

Rortaleza eMário Bagatollí, naVila
Baraísó, em Schroeder I, reclamam
da falta de linhas de ônibus.

fo,..penas duas linhas chegam até o

ponto final próximo de onde eles
�esidem e para pegar o ônibus em

outros horários é preciso andar
derca de dois quilômetros por
�strada de chão, até chegar ao

ponto seguinte.
i De acordo com a moradora

tenilda Leite do Prado, já foram
feitos três abaixo-assinados

.' �edindo aumento no número de
hnhas para a Viação Canarinho,
,( -

mas o pedido não foi atendido. "E
�ma dificuldademuito grande pra
tente, principalmente em dias de
chuva, quando essa rua fica que é

�rri barro só", diz dona Zenilda. O
tonto final foi construído em frente

à casa dela, mas o ônibus passa por
ali so,mente duas vezes ao dia - às

seis da manhã e às seis da tarde,
nos dias de semana, e às nove da
manhã e às seis da tarde nos sábados
e domingos. "Quando levo as

crianças no dentista emJaraguá do
Sul é uma dificuldade. Um dia
descemos do ônibus lá no outro

ponto � chovia muito. O carro da
polícia estava passando e parou
para dar carona. Ficaram com pena.
da gente", conta. "Quem depende

. de ônibus por aqui sofre muito.

Quando chove é terrível", diz
Samuel Dias daSilva, que trabalha
no terceiro turno de uma empresa.
"Se acontece de perder o ônibus
complica mesmo, porque só tem
linha de duas em duas horas. Se
tivesse outra empresa para
concorrer com a Canarinho a

situação seriaoutra", acredita.

com rede de esgoto mal feita
Eus BINI

gordura?", indigna-se. "Passei o dia
limpando a sujeira toda. Se soubesse
que vocês viriam teria deixado tudo
como estava para tirarem uma foto,
mostrando a situação em que ficou
minha casa", disse à reportagem do
Correio do Povo. Ela disse que

pretende ir ao Procon. "Estamos

pagando pelas casas e pagamos. a

taxa de esgotoJunto com a conta de .

âgua. Acho que temos o direito de
ter nosso pedido atendido. Não é

I possível que a gente tenha que
suportar uma coisa dessas", diz. Os
moradores disseram que desde que

.

as casas populares foram entregues,
há quãse dois anos, o esgoto já
transbordou várias vezes.

A vizinha da casa ao lado,
Elizete de Cássia Bauner, estava
com o'quintal da casa tomado pelo
esgoto que transbordou devido à

falta de vasão. O mau-cheiro era
I

muito forte. "Tem canos passando
por baixo da minha casa, onde
correm os dejetos de outras dez
casas. Agora transbordou tudo
mais uma vez. Nunca vi uma coisa
tão mal feita. É um verdadeiro
absurdo", reclama. De acordo com
ela, funcionários da ,própria
Prefeitura já estiveram no local e
admitiram que a rede de esgoto
foimal instalada. "Já cansamos de
reclamar. Na Prefeitura eles dizem

� Segundo eles, há
dois anos está sendo
reivindicada uma

solução para o caso

}ARAGUÁ DO SUL - Moradores
de casas populares feitas pela
Prefeitura no Bairro [araguá 84
estão tendo problemas com a rede
de esgoto, que foi construída de
forma precária. Os dejetos do
banheiro passam pela caixa de
gordura e os canos que escoam o

esgoto não têm vasão suficiente.
Eles dizem que já comunicaram o

problema ao Samae (Serviço'
Municipal de Água e Esgoto) e à

Prefeitura, mas que até agora
nenhuma providência foi tornada.

Desde ontem, a família que
reside na casa nº 152 está tendo que
usar o banheiro de vizinhos porque o
vaso sanitário precisou ser arrancado.
O chuveiro também não pode ser

usado porque a água está voltando.
A dona da casa Rosane Aparecida
Maciel conta que a casa ficou toda
alagada com água de esgoto. "Não
se podia dar .descarga que voltava
tudo. Onde já se viu o esgoto do
banheiro .passar pela caixa de

CESAR JUNKES

Eliz'ete Bauner teve o quintal invadido pelo esgoto várias vezes C'_:
J

da Prefeitura. Fica um jogo de

empurra-empurra e ningu6�
resolve nada. Não é porque sorri;!
pobres que temos que morar t{ó

,
meio da sujeira", diz indignada;:,.

que a responsabilidade é do
Samae, mas já teve um pessoal do
Samae que veio aqui e disse que
eles cuidam só do esgoto da rua e

que a gente tinha que cobrar isso
J Morador acha que serviço poderia ser melhor se houvesse concorrência

I .
.

INFORMATIVO ��������
Palestra:

CORREIO TV
redacao@jornalcorreiodopovo.com,�ó

'�
Fernanda Linda
A protagonista de "Bang Bang" não está mais com

Rodrigo Hilbert. Eles não dividem mais o mesmo

teto. O ator deixou a Casa de Fernanda Lima, na
Praia da Macumba, no Rio. Aumentam os rumores

de que ela estaria com o diretor Ricardo

Waddington.

Majestade
Gravando seu CD, Roberto Carlos recusou o convite de Maradona para gravar
o programa dele na TV argentina. E também não pôde atender aos apelos
para participar do último capítulo de "América':

Gestão Classe Mundial
- Excelência e Competitividade ao Alca.nce das Organizações
o Núcleo da Qualidade ACIJ$ e APEVI, comemorando o Dia Mund,ial
da Quaíidade, promove a palestra' Gestão C/asse Mundial -

Excelência e Competitividade ao Alcance das Organizações, a ser

proferida por Ernesto Heinzelmann, Presidente do Conselho
Superior do Movimento Catarinense para Excelência - MCE - e

• Presidente da EMBRACO S.A. e Luciana Matos Santos Lima, Diretora
Executiva do MCE. O evento realizado dia 8 de novembro de 2005
(terça-feira), às 19h30min, no Pequeno Auditório do Centro Cultural
de Jaraguá do Sul- SCAR. Ingresso: 1 kg de alimento não perecível.
Informações e confirmações na ACIJS, com Marisa, pelo fone (47)
275 7012 ou e-mail nudeosê'acijs.com.br.

Mais internet
.

Jorge Fernando e Xuxa já conversam sobre o ano que vem. Ele vai continuar
à frente do "TV Xuxa" Entre as novidades previstas estão quadros que se

valerão da interatividade via internet.Glauco e Lurdinha
Chuva e vento fortes fizeram com que a gravação
do casório de Glauco e Lurdinha, na segunda-feira
na Praia da Macumba, no Rio, fosse cancelada e

transferida para ontem. A cerimônia será em um

luau.

Territorial
A chegada de Raul Gil à Bandeirántes já começou a incomodar Gilberto
Barros. Ele não gostou de saber que terá que dividir o estúdio do "Boa noite
Brasil" com o recém-chegado.

MaiS casamento
Vera e Jatobá terão um casamento diferente no

final da novela "América': Eles vão aparecer
entrando sozinhos na igreja vazia e dançando, em
seguida, no Copacabana Palace. A cena foi gravada
ontem à tarde.

Maridão
Prestes a voltar à telinha em 'Belíssima; Reynaldo Gianecchini (foto) não
titubeia quando questionam quem é para ele modelo de beleza. O galã"
deixa as fãs se matando/de inveja ao eleger sua amada com a mais bela do

pedaço.
"Belíssima é a

. minha
mulher,
Marília
Gabriela/ claro.
Não gosto da
beleza óbvia,
mas sim,
daquela que
está no

detalhes, que
,

sobressai.
Além de

- descobrir suas
vá rias facetas
como

inteligência e

bom humor.
Eu também
adbr�
mulheres de
salto alto';
disse em

entrevista ao

Globo.

COLÉGIO MARISTA SÃO uns

PROMOVE
Final feliz
A cena do casamento de Feitosa e Islene também
foi feita hoje. Flor (Bruna Marquezine) vai ser a
dama-de-honra. Caetano Veloso participará
cantando.

MANHÃ DE lA'ZER E
CONVIVÊNCIA

O Colégio Marista São Luís estará com suas portas abertas neste
sábado (05/11), com as mais diversas atividades a fim de

proporcionar momentos de visita, lazer e convivência para a

. comunidadejaraquaense.

Casamento real
Adriana Esteves e Vladimir Brichta foram vistos

procurando apartamento no Leblon. Como cada
um tem um filho de uniões anteriores, eles
buscam uma casa com muito espaço para a família.

Reconciliação?
Segundo o colunista Odair Del Pozzo, do jornal '

Agora, Adriane Galisteu matou as saudades de seu

ex-namorado no último domingo (30).A loira teria
ido ao hospital visitar Roger, que foi submetido à
uma cirurgia depois do jogo de domingo contra o

Vasco, no Pacaembu, São Paulo.Segundo a coluna
Olá, a apresentadora do SBTpassou a noite com o

jogador. Enquanto isso,Tuca, o novo namorado de
Galisteu, estava em São Paulo.

'

ESPORTES - PARQUE - CONTOS - SHOW
DETALENTOS - DIVERSÃO - PINTURAS
BRINCADEIRAS - JOGOS

Inscrições Abertas para 2006
www.marista-jaragua.com.br - 3710313

A
MARISTA

--------------------��--���----------------------�-��------�-----��------
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Cidade sede dos JogosAbertos
2007 será conhecida ainda hoje
mI
rr:
I .

MARIA HELENA DE MORAES
I

� Delegação
�credita que Jaraguá
I.

.

do Sul tem grande
chance de vencer
,
I'
f

�;; JÁRAGUÁ DO SUL - A
� .

/1}legação de Jaraguá do Sul que
'4' ,.

'�i disputar o 45° Jasc (Jogos
lertos de Santa Catarina),

in'eçDu a viajar para Chapecó,

�fade que vai sediar o evento,

[�tem de manhã. Viajaram o

lesidente. da Fundação. de
Esportes Jean Carlo Leutprecht, o
�tefeito em exercício Ronaldo

�ulino e mais técnicos e

��xiliares. Além de marcarem

�lsença no início dos jogos, eles
t;hegam em Chapecô com a
r<.
hussão de convencer os 21

�onselheiros a aprovarem Jaraguá
;

.

áo Sul como cidade sede do Jase
�o ano de 2007. Rio do Sul
�:i:mbém está na disputa. Jean
Leutprecht acredita que a cidade

ttm
.

tudo para sediar a

t6,mpetição. Segundo ele, o que
r�íta para Jaraguá do Sul pode ser
,pi. .

teito
.

em pouco tempo.
"'Precisamos de um estande de tiro
ao prato e uma pis ta sintética para

-

õ-âtletismo, que vai custar algo em

torno de R$l,5 milhão", informa
Leutprecht.

Jaraguá do Sul participa do
.

J asc com 117 a tle tas nas

modalidades de atletismo, xadrez,
punhobol, futsal, natação, tênis de
mesa (equipe renovada),
basquete, caratê, .

triat lon
(novidade deste ano) bolão e tiro,
num total de 17 equipes. De
acordo com Leutprecht, a

pretensão é ficar entre o quinto e

o oitavo colocado na classificação
geral. A grande esperança está no
futsal, que vai contar com a

presença do craque Falcão. O
time de futsal viaja na sexta-feira
ao meio-dia e inaugura 9 ginásio
de Herval do Oeste. No dia 6,
domingo, o time da Malwee faz o

jogo de estréia contra a equipe de

Caçador, às 17h30. "Vai o time

principalmenos o Bagé", informa
Leutprechet.

Além do futsal os dirigentes de
Jaraguá do Sul acreditam nas
chances do atletismo, natação,
bolão 16, que ficou em terceiro

lugar ano passado, e tiro carabina
com Samuel Lopes. Também tem

chance de medalha a equipe do

basquete feminino, que fez um

bom trabalho em 2004, ficando
entre as quatromelhores.

Participam do 45° Jasc equipes
de 60 municípios de Santa

CESAR JUNKES

Jean está confiante e acredita que Jaraguá do Sul tem chance

Catarina .. Chapecó deve ficar
entre os quatro' primeiros na

classificiçãg��far'd(i 'á'côrcfÓf�6fr\.
a avaliação de Leutprecht. Os

.

primeiros lugares, ainda segundo o
presidente da Fundação de

'Esp'b'í:rtH,R�ã'6 "dls"piltadós pãt
Florianópolis, Joinville e Blumenau.

r
.

.

;
r IVôlei de Praia estréia nos Jogos Abertos

i '

LI'NHA DE FUNDO---

Crise gaúcha
No futsal qaúcho as-coisas nãovão tão bem assim, Eles que dizem que
tem o melhor campeonato do país, estão perdendo força. As duas

principais equipes, ACBF e Ulbra não ganharam nada este ano. E o i
clima é pesado.ATramontina (patrocinadora da ACBF) já está investindo -;
uma grana alta noGrêmio e no Inter.Embora seja a equipe mais antiga
de futsal do Brasil em exercício e no próximo ano complete .30

aniversários, não existe nada de programação.A equipe nem começou
a contratar e os jogadores que lá estão chegam a se oferecer para
outros times. O craque Fininho, por exemplo, já acertou com um time

,

espanhol.E na Ulbra existe até o boato que o time possa fechar.TOmara

que não, é ruim para o esporte e péssimo para os torcedores.
,

Fortalecendo
• r-

I Arrependido
o time de futsal de Joinville O volante Amaral, do Vasco.
já começou as contratações

I

afirmou que irá se desculpar
para a próxima temporada. com o meia Roger, do

1 �

Os jogadores da Ulbra, Ari e Corinthlans. Após dividida com

o goleiro Rogério já o vascaíno, o camisà sete do
acertaram com o adversário time paulista fraturou a fíbula e

da Malwee. fndio (pivô) que rompeu os ligamentos do
já demonstrou interesse de tornozelo direito durante no

vir para Jaraquá do Sul pode último domingo. Por causa da .

acabar em Joinville. O gravidade da lesão, Roger ..

jogador, embora seja precisou passar por uma

goleador, já causou confusão cirurgia e está fora dos jogos
em várias equipesdo Brasil. ' finais do Brasileiro.
Não é de grupo, cria crise e I.

,

panelinhas por onde passa. Retorno.
I
,

Luto
"Sou forte, uso o vigor físico
nas jogadas,'mas estou �

A vice-campeã brasileira de tranqüilo. Vou tentar falar
,

I
•

I

judô na categoria meio- com ele, pedir desculpas';
médio, Sara Ribeiro Máximo, disse Amaral. O meia Roger,
22 anos, morreu na noite de do Corinthians, recebeu alta

terça-feira em casa após um na manhã de ontem no

mal súbito. A atleta do Minas Hospital São Luiz, no
Tênis Clube tinha participado Morumbi. O jogádor começa
no último final de semana a fazer fisioterapia já na

do Campeonato Brasileiro de segunda-feira, no Parque São

judô, em Salvador. A causa Jorge, mas só volta a jogar
mais provável damorte seria no Campeonato' Paulista de

uma.flwa,d_f s;ardíacê,; 2006. r

jullmarê'terra.corn.br

CESAR JUNKES Educação recebe investilDemos
na Regional de laraguá do Sul.

RÁDIO ��o
JAAAGUÁ

Dupla masculina estréia no� Jogos Abertos na sexta-feira com pretensão de Classificar para segunda fase

}ARAGUÁDO su{ - Pela primeira
vez, Jaraguá do Sul terá

representantes noVôlei de Praia nos
I

.

I
Jasc qogOS Abertos de Santa

I Catanna). Duas duplas, uma no

I mas�ulino e outra nofeminino,
estrelam nesta sexta-feira em

Chapecó, com pouco ritmo de
.

II. treinos, pois tiveram problemas com' .

o mau tempo. ''A oportunidade
Surgiu depois que percebemos a

I procura da população com a criação

li do,Circuito Amivôlei. Hoje temos

,
ate escolinhas da modalidade, o

l); �ue ajuda a difundir", disse o
I te .

C
'

I cnuco ézarAugusto deOliveira.

t-t- No masculino, a dupla é
°rmada por Ricardo de Castro, 19

anos e lm87 de altura, e Marcos

Sbragi, 29 anos e lm86, além de
SílvioMenzel, 23 anos e lm87', que
será reserva. Jaraguá do Sul está na
chave G, junto com. Pomerode,
Presidente Getúlio e Seara.
"Acredito que consigamos passar

para a segunda fase. O que vier daí

para frente é lucro, pois nossas duplas
ainda �ão inexperientes na

competição", comentou o

treinador. Mas Marcos chega com
a experiência de ter disputado um
CampeonatoMundial do Sesiano,
quando ficou em quinto lugar.

'

,

Já no feminino a dupla é mais

nova. As irmãs gêmeas Graziele

(1m78) e Bruna da Silva: (lm80), de

A educação é uma das prioridades do Governo na Regional de Jaraguá dó Sul.
Das 32 escolas da rede estadual da região, 18 já foram reformadas e ampliadas,.

\

e,-até agora, são 15 mil estudantes beneficiados. Como os da, Escola José Duarte

Magalhães; em Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul. A unidade recebeu investimentos

para a construção de uma quadra desportiva e ainda para a reforma da instalação
elétrica. É o Governo pensando no futuro dos catarinenses.

"

.

,

18 anos, treinamcomCézar desde os
dez anos e, por estarem bem'
entrosadas, foram inscritas' na'

competição. A chave delas é mais

dífícil, pois enfrentarão Cidades com
tradiçãono esporte. Asmeninas estão
no grupo F, ao lado de Itapema,
Navegantes e Araranguá. "O vôlei,
de praia é umamodalidade que exige
bastante a experiência. Por isto será
bom para elas irempegando ritmo de
competição", comentou o treinador.
A equipe viaja na sexta-feira e no

.

sábado já tem jogo.OmasculinoJoga
às Llh com Presidente Getúlio e às

17h comSeara. Já o feminino joga às
9h15 contraNavegantes e às 15h15
comAraranguá.

Secretaria de Estado do
-

.

DesenvolVimentoRegional
em laragná do Sul

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

Lembram dele? Téo Bago manda um "helio" direto de Nova York,
'Na fo!o, defronte ao Rockefeller Center, junto à Anderly Bell, que foi passar ° aniversário por outras bandas.

Tadeu Sebel e Luciano Junkes Jod Aguiar

..Umas e.outras .

. DINHEIRO NO CELULAR_ Enquanto os suíços usam o celular para votar, 'os norte-americanos para
trocar pornografia e os brasileiros para se endividar,os japoneses já passam a pagar contas com eles, Pois é,
9g0[9 ury;t chlp específico substitui o cartão de crédito pelo cel., acabando com a desculpa esfarrapada
"deixei a carteira em casa". Edy é o nome do serviço, que possibilita aos neuzes carregar um celular com
tréditos.de até 50 mil ienes (USS 250,cercé;l de R$ 570)no bolso. Se for fazer uma busca no Google, faça pelo
nome da empresa responsável,a bitWallet \

.

PR�,DIO EM FORMA DE CELULAR_ O muito-milionário Sr."Crazy" John Ilhan se achou muito feliz ao
acordar algulls dias atrás. com a excelente idéia de 'construir uma torre de US$ 40 milhões em forma de

telefone celular, para abrigar seu também multo-mllíoriárto império detelecomLinicações. A criativa idéia
conststenurna réplica de um celular de 120 metros de altura, com um gigantesco teclado e uma enorme

t�I�, mais a antena. ti. idéia do rapaz é que sua "torre celular" se torne uma marca registrada da felizarda'
çidáde d�Méibourne,que em breve será famosa mundialmente pela cafonice de alguns de seus cidadãos.
TO,g,Q omundo civilizado respira aliviado pelo fatoJ.:!o Sr.John não vendervibradoresou coisa do gênero.

�:' lt}��i/ .
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;:: PAREDE DE PEITOS_ Essa é à pior: a designer holahdesa Wendy Rameckers criou uma parede de

�pe'Ítos de silicone para ajudar os homens a comprarem sutiãs para suas mulheres e namoradas (?!).Agora
você vai à loja e antes de comprar dá umas apalpadinhas pra não errar o pedido. "A maioria dos homens
tem memória seletiva.Eles sabem tudo sobre seus carros, mas jamais saberão.qual é o tamanho do sutiã de
suasmU,lheres".Certo,certo.E bom gosto deixou de ser prioridade.

.

"-Mares do Sul
o movimento no comércio em busca de peças coloridas ganhando cada vez mais volume.as vitrines

surqindo floridas e o bate-papo nas rodas apenas confirmam o óbvio:a Noite dos Mares do Sul transforma
Jaraguá. O tradicional e mais aguardado evento anual do Clube Atlético Baependí finalmente chegou, e
rola c0'l1 todo seu alto-astral neste sábado agora,dia 05. .

.

.
.

Quem ainda não adquiriu seu ingresso antecipado para garantir presença na noite ainda pode fazê
lo dirigindo"se à secretaria do clube ou à loja Extreme Premium aqui na Reinaldo. Os valores estão,
definidos como R$15,00 para sócios e R$30,OO para não-sócios. No dia 05 os valores sofrem alteração e

passam a ser R$2Q,OOpara sócios e R$35,00 para não-sócios,
Só resta esperar agora que o tempo contribua.Chuva não faz diferença,mas o frio...

éber dicas de .

espanh0{esereve pra gente: .fellows@netuno,com.br
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Carreteiro no Casarão
E a boa para o começo de dezembro é o evento gastronômico que os amigos Adriano Junkes,

Fernando Raboch e Fernando "Felfa" preparam desde já.Marcado para dia 03, um sábado, o Carreteiro no
Casarão agenda um dia inteiro de muita música, boa comida e diversão pra galera no famoso endereço
jaraguaense.Além do prato,que ficará sob a responsabilidade dos talentos de Lombardi e Cia.,as atrações
do dia serão banda de pagode e DJs, Sérá mais um daqueles memoráveis eventos diurnos, com o detalhe
que não está com hora marcada para terminar. Apenas 400 ingressos estarão disponíveis. Mais
informações com o decorrer das semanas.Fiquem de olho,

'

Balada na sexta
Marcada para as 23h desta sexta mais uma noite na Moinho Disco. Aos caprichos do residente

Handerson rola a terceira festa do novo endereço jaraquaense, Il1gressos antecipados na loja Extreme
Premium, DCE da Unerj, PostoMime da W. Marquardte Pinguim Lanches. Informações e reservas pelo
telefone (47) 9918 9090.

Marquem na agenda
Chegou novembro,ecom ele a data da máiorfesta do ano da ComBat.Dla 26 de novembro será adia,

onde grandes nomes da agência paulista Hypno farão balada histórica na cidade, trazendo público de
Florianópolis à Curitiba para cá, A ocasião em particular será a comemoração dos sete anos da agência,
que o faz em tour pelo país, privilegiando apenas trêscasas noturnas de todo território.Sendo a Hypnoa
maior agência de DJs daAmérlca Latina, pode-se dizer da festa um grande privilégio para os jaraguaenses.
A paulista DeniseKonzen.o britãnico Haris,o espanhol Paco Osuna e o argentinos Spitfire eTeclas serão as

estrelas da noite,que promete sero ponto alto deste final-de-ano na cídade.A espectativa é grande,só nos

resta agora aguardar, Detalhes dos perfís dos DJs e seus sets podem ser conferidos no endereço
www.sitecombat.com.br.Aguardem pormais informações,
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Sessão especial marca os 15 anos do
Estatuto da Criança e Adolescente

Para marcar os �5 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente foi realizada sessão

especial na Câmara Municipal de Jaraguá do Sul solicitada pela bancada do PT
através do requerimento número 16/2005 aprovado no plenário. O presidente em

,

exercício do Legislativo, Jaime Negherbon(PT), instituiu o momento da criança e do
adolescente nas sessões plenárias para reflexão dos direitos da criança e do

adolescente. Em seu pronunciamento o vereador [urandir Miche1s(PT) destacou a

importância do cumprimento da lei do estatuto.
" Gostaria de salientar que se desde a

,

época em que foi criado.o estatuto, lá no ano de 1990, se já tivesse deixado o papel
para fazer parte do. cotidiano de 50 milhões de crianças e adolescentes, certamente o

retrato da infância e da adolescência seria bem diferente no Brasil", enfatizou. O ex-

vereador Marcos Scarpatotl'T) disse rja tribuna que o Legislativo tem papel de
extrema importância na cobrança da implementação das políticas relacionadas à

infância e juventude. "Precisamos comprometer toda a sociedade com a proposta do

tema, e a Câmara Municipal é um espaço ideal para fomentar o debate", destacou.
Scarpato sugeriuà mesa diretora em 2003 a elaboração do projeto de resolução

número 41 aprovado no plenário, que instituía nas reuniões plenárias a reflexão desses
direitos. A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Nilda Bertoldí, destacou

a Importância da lei federal que criou: o estatuto, segundo ela, uma das mais

avançadas do país.
" Acreditamos na ação conjunta de toda a sociedade pelo

cumprimento do estatuto", lembrou. Para o presidente, Jaime Negherbon, a lei trouxe
importantes benefícios, como a redução da mortalidade infantil. " Sabemos que falta
muito para todos os direitos serem assegurados", revelou. Também participaram da
sessão a presidente do Conselho Tutelar, Maria Dolores Schadeck, do Centro de

Direitos Humanof Sérgio Homrich, o secretário municipal de Educação, Anésio Luiz
Alexandre e o presidente do PT, Sebastião Camargo. O quinteto de metais da

Fundação Musical Jangada, coordenada por Sandro Przysiny, apresentou três músicas,

entre elas o Hino Nacional.

, www.cmjs.sc.gov.br
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