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Corupá flagra depósito
ilegal de resíduos industriais,

_ PAGINA3

mínima: 20° Máxima:25Ómínima: 19° máxima:29°
AMANHÃ: . • Domingo

.. nublado com alguns
._- .. - ..... _-, .. ,,-_ períodos de melhoria e .. -."",

chuva a qualquer
hora do dia

HOJE: • Sábado de sol e
nebulosidade variada
com pancadas
isoladas de chuva

MUDANÇA PREVENÇÃO

Comdec monta pontos de coleta

do caramujo africano gigante,
.

,
Postos de saúde só atendem
com consultas agendadas

Ontem de madrugada,
pessoas que procuraram

postos da rede municipal de
saúde foram surpreendidas
com o aviso de qUE!"yas
consultas tem que lJser

.

agendadas com ante

cedência. O consultor Eni
Voltolini admitiu falha na,

comunicação. - PAGINA 5

CESAR JUNKES

JOGOS ABERTOS ,

Jaraguá do Sul

conquista seis

medalhas

o Conselho Municipal de Defesa Civil montou

esquema para recolher caramujos gigantes africanos

que voltam a infestar bairros da cidade. A cada sexta

feira eles são coletados em pontos pré-estabelecidos,
com a participação das comunidades. - PAGINA 6

FLAGRANTE

PM apreende mais de R$ 2�7 mil
em notas falsificadas de R$ 50�OO

Foram duas medalhas de ouro
e quatro de bronze' no pri
meiro dia de competições no

atletismo. A modalidade ter

mina no domingo. No fim
de-se-mana começam as dís

putas do futsal masculino, pu
nhobol, vôlei de praia e bas

quete feminino. _ PAGINA 7

A Polícia Militar apreendeu no final da tarde,de quinta-feira
55 notas de R$ 50,00 falsificadas, que estavam em poder de
'Maicon Nielsen, que já foi levado para o presídio onde

aguardará a conclusão de inquérito. Ontem, b dinheiro de

veria ser periciado para se tentar descobrir a origem dopapel
utilizado no processo de falsificação. - PAGINA 4

V(lcê escolhe, nós transportamos.
, ,"_ .......". '" ,�. -"��.. ,. 'Ji'"L."

Banners - Materiais pi Ponto de Venda
Auto-Adesivos - Etiquetas Resinadas
Verniz UV - Embalagens Especiais
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imunes a problemas físicos.
Na esteira do descame

promisso com o semelhante,
nada além de promessas
eleitoreiras, 'ainda mais

quando soluções dependem
diretamente de financiado
res de campanhas, que' se
aproveitam disso para

descumprirem olimpicamen
te obrigações legais. Recen-

, temente, deficientes físicos
de J araguá do Sul só

ganharam o direito de

transporte diferenciado em
»:

veículos adaptados porque

pressionaram neste sentido,
apelando publicamente pelo
direito que lhes é garantido.
Não fosse isso, nada teria

mudado. Mas então, que

seja assim sempre que pre
ciso, até porque, no Brasil,
os governos, não raro geren
ciados por políticos profis
sionais, só reagem com

soluções quando pressiona
dos politicamente.

FRASES

conflitos -como neste

caso- deve prevalecer o

interesse coletivo e não o

particular. A confederação
não pode recorrer da decisão.
A lei é federal, mas nem

sempre observada. Promo
tores de eventos, não raro,

resistem ao cumprimento do

dispositivo constitucional,
bu� lando direi tos

ttatamento no mínimo

respeitoso.
Deficientes físicos e

visuais constituem outra

parcela da, população que,
nem de longe, estão a

merecer dos poderes pú
blicos o direito da igualdade,
da mesma forma estabe
lecido pela Constituição. Em
pleno século 21, estudantes,

� STJ diz que os Estados têm o direito e a

competência de intervir, garantindo
acesso a cultura e aos esportes

assegurados pela lei maior.
Mas não só estudantes, a

maioria ainda não empre

gada no mercado de tra

balho, passam por humi

lhações do gênero. Os idosos,
de modo especial os que

dependem de transporte
urbano, são geralménte
ignorados e desprezados
justamente por aqueles de

quem deveriam mere cer

idosos' e deficientes sofrem

discriminações inaceitáveis,
'como se constituíssem

parcela de parasitas inúteis.
E tudo isso, exceções à regra
e raras, sob, o olhar

complacente das ditas
autoridades competentes

, que com eles pouco ou nada
se importam, -corno a

imaginar que a velhice não

vai atingi-los, o que estejam
\

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Um relator tranqüilo e

denteda responsabilidade

Florianópolis/Brasília Quem
conversou com o relator da CPI dos

Correios, o deputado paranaense Osmar.
Serraglio, ficou com a nítida impressão
de que ele ontem era "outro homem"

depois da descoberta de que parte do
valerioduto fluía via Banco do Brasil, que
autorizou operações da Visanet no valor
de' R$ 58,3 milhões com, a DNA, agência
de Marcos Valério. A repórter Nancy
Araújo, da Central de Notícias Regionais
de SC, que esteve no Congresso pela
manhã' pouco antes de Serraglio
embarcar para o Paraná, disse que ele

estava tão tranqüilo que não se irritava

sequer em ter de repetir várias vezes a

mesma coisa aos repórteres.rf ainda
brincou bastante, parecia mesmo

aliviado': contou Nancy. É sinal. de que a

CPI finalmente.encontrou o fio da meada,
um fio que na verdade é de aço-porque
está embaso em provas contundentes

de, que o dinheiro que chegou ao PT

estava saindo mesmo de dentro do
Governo. De uma crise que já dura mais

de quatro meses, este poderá ser o pior
fim de semana do presidente Lula.

CORREIO DO POVO
lllillli!.r ,Diretor-Corporatiyo �

Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

Esqueceram 10mi
Uma declaração Ele Serraglio a tvs, jornais e

rádios de todo o País dá a dimensão 'da
, segurança que ele tem com relação à nova de
núncia: "Nós não inventamos isso. Isso está

documentado, e o Banco do Brasil reconheceu

que antecipou R$ 35 milhões antes de qual
quer serviço. Desses R$ 35 milhões, existem
ainda R$ 10 milhões, nós estamos no final de
2005, que simplesmente haviam sido esqueci
dos. Portanto, eu não estou nem falando em
desvios. Estou falando em recursos apropriadas
pela agência, reconhecidos pelo Banco do

Brasil, qúe vai agora, na seqüência, promover
'

uma ação, graças à CPI, que levantou isso':

Dinheiro do céu
Aberta a porteira, agora deve passar uma
boiada na trilha que leva ao dinheiro que

-

sustentou todo o esquema de corrupção
deste Governo e talvez até dos anteriores, até
porque parece que a "técnica" utilizada foi a
mesma. Não é possível imaginar quer tanto
dinhelro tenha caído do céu. Das duas uma:

, ou veio de contas alojadas no Exterior ou
fruto de operações realizadas entre cofres

públicos e privados. Melhor ainda: quem
sabe, das duas, não foram as duas mesmo?

Agora, falta pouco paré_! descobrir.

Tábua da maré
Palpites e apostas no Congresso Nacional
com exercícios de futurologia para adivinhar
em quantos dias a maré do mar de iama
voltarla.a subir a rampa do Planalto.

"Está comprovado que R$ 10 milhões de dinheiro público foram parar no valerioduto. Isso é
dinheiro publico colocado na mã9 de um partido:
• Do deputado 'Eduardo Paes, da CPI dos Correios, depois da constatação de que R$ 10 milhões do Banco do Brasil foram parar nas mãos
de MarcosValério.que repassou ao PT.
3'

I
Wegagás
A SCGás anunciou ontem oficialmente que
mais três indústrias catarinenses tiveram o

sistema de gás natural implantado e já
iniciaram consumo. São elas: Weg Motores, de

Jaraguá do Sul; Ponteiras Rodrigues, de
Joinville; e Usicast, de São José.

Ensino Religioso
o Centro de Convenções" de Florianópolis
tornou-se um grande templo ecumênico para
o 30 Congresso Nacional de Ensino Religioso, o
30 Seminário Catarinense de Ensino Religioso e

o 10 Semj_nário de Ensino Religioso das Escolas
Confessionais de Santa Catarina. Os três
eventos reúnem cerca de 600 educadores da
área de todo Brasil, representando as mais

.

diversas religiões, das afrodescendentes, ao
hinduísmo e ao catolicismo, para discutir as
condições e perspectivas de obriqatorledade

'

do Ensino Religioso como disciplina curricular,
como prevê a LDB.

;,

Dávio: cinco vezes?
.

o prefeito de Massaranduba e vice-presidente
da Federação Catarinense dos Municípios
(Fecam), Oávio Leu, é o convidado desta
semana do programa Studio Atualidades

\ Éntrevistas, que vai ar neste sábado, das sete e

meia às oito da manhã, na Studio FM (99,1 ,. O
proqrarna é apresentado por Albino Flores e

Fabiana Machado. Ele falará sobre o seu

quarto mandato corno prefeito, nomes que
defende para representar p..

olitlcarnente a

região, seu relacionamento com a oposição.
, redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Os ministros do Supremo
Tribunal Federal garantiram
aos estudantes paulistas o

-dire ito de pagar meia
entrada em shows, cinema e

praças esportivas: Por oito.
votos a dois, os magistrados
julgaram improcedente uma

ação da Confederação
Naciona] do Comércio que

alegava inconstitucional a

lei ,estadual 7844/92, que

garante o direito. Na

decisão, o ministro Eros
Grau, relator do processo,
negou a inconstituciona

lidade da lei, afirmando que
os Estados têm o direito de
competência de intervir na

economia, assim como a'

União. O Supremo concluiu

que, de acordo com a

Constituição, cabé ao Estado
criar dispositivos· para

garantir o acesso do cidadão
à �ultura e aos esportes.

.

Grau também afirmou na·

decisão que, se houver

,
,

,
,

- ,
>

----------------------�I

k

o retardamento das

mudanças'

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve

aos sábados nesta coluna

Em 1870, a fim de criticar a
omissão da Coroa na questão
da escravatura, o estadista

Joaquim Nabuco proferiu um

de seus mais belos discursos.
Dele extraio essa oportuna
advertência: "O pouco' serve
hoje, o muito amanhã não basta;
as coisas políticas têm por principal condição a

opo;tUnidade; as reformas, por poucas que sejam, valem
muito na ocasião, não satisfazem ao depois, ainda que
sejam amplas".

Seja por cálculo ou oportunismo eleitoral, seja
,por incapacidade de enxergar ou enfrentar a

realidade, seja por impossibilidade de transpor.o
círculo de giz das idiossincrasias ideológicas, o fato é

que o Brasil segue como o cachorro, andando em

volta, para morder o próprio tabo
Há quantos anos se fala de Reforma Tributária?

14,

Há quantos anos se fala de Reforma Fiscal? !Há
quantos anos se faia de Reforma Política? Há quantas

, décadas se fala de ReformaAgrária? Há quantos anos )IJ
se fala na absoluta necessidade de um novo Pacto

.q

.. ,
, JJ

Federativo? Há quantos anos já não, se fala mais .de
;VPacto Social?

Há 20 anos, o PIB da Califórnia (só do Estado da
Califórnia) era igual ao nosso. Hoje, é o dobro. E o'

da 'Chin�, que era igual, hoje é quase o triplo do ,;n

"jIj

brasileiro! \
m

Por isso, chegamos ao que os norte-americanos »

chamam de ":vanishing point", ou seja, ao nosso mais ,J

grave momento de implosão ética e social. E isso )n

I�()
tem relação direta, é conseqüência lógica do

�I
..adiamento, da delonga, da postergação no

;q
enfrentamento das causas reais da crise social, o que

'

),

reclama as reformas acima elencadas. "I,

Nicolau Sevcenko, com a sua condição de' sr,

profundoanalista da História, tem uma avaliação ':;�
precisa sobre essa incompetência brasileira para
mudar o que tem que ser mudado: "Há",um fato Ji,

fundamental e dramático sobre o tempo: ele é irreversível. :,

Portanto, cada decisão adiada, cada recurso la

desperdiçado, cada reiteração caduca representamais um ,o
,r,

cheque sem fundo sobre o futuro de uma so,ciedade em' _

agonia". �l
.

'O ex-ministro Bresser Pereira tem outra
interessante reflexão sobre o tema: "Existe no Brasil
uma imensa dificuldade em enfrentar e dizer a .verdade. q]

, Em ser franco, em ser transparent!3. Governantes e
'IE

goverr;tados procuram sempre o eufemismo, a meia-

verdade, o lado- favorável dos fatos. Se a verdade é

desagradável é melhor deixá-la" de lado. Se o Brasil é

subdesenvolvido, é melhor dizer que é um país de grande J'

potencial (ou 'em desenvolvimento'). Se a desigualdade ,A

na distribuição de renda é um escândalo, é preferível falar ' IÍ!
,

em prioridade para o social".
,

]',

Quando era jovem, eu costumava me empolgar' r,

com discursos vibrantes. As frases de efeito;
simplesmente, me empolgavam. Lembro-me de que,
anos a fio, ecoou na minha cabeça aquela oração
com que Getúlio Vargas iniciou seu último discurso )H

de 'posse: "Trabalhadores do Brasil, hoje estais no,
11

d A h-
.

d I" 1\
po er. man a, sereis o po er..., ,',2

Antes eu costumava dar crédito ao que as pessoas
dizem.Hoje, valorizo o que as pessoas dizem, quando "II

fazem o que dizem. E, mais ainda, se o fazem a tempo :;I

e a hora, com senso de oportunidade, sem o

oportunismo daqueles que parecem lutar pelo
"progresso" do nosso subdesenvolvimento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Então, tá
Perguntar não ofende: a campanha
desencadeada pelo Sindicato dos

Jornalistas de Santa Catarina, atendendo
a direção nacional da categoria, pela

. exigência de diploma como base legal
parao exercício da profissão vale só para

quem não é sindicalizado ou vale para

todos? A pergunta é pertinente quando'
se constata que entre os membros da

diretoria recém-eleitá há quem não

tenha curso superior e, muito menos,

de Comun.icação Social. Ou será que,

neste caso, a regra tem exceções? Faça
o que digo, mas não faça o que eu faço?

... Mantido
Por oito votos contra cinco, a Câmara de
Vereadores de Joinville rejeitou projeto
proibindo a prática do nepotismo
(contratação de parentes sem concurso

público) nos poderes Legislativo e

Executivo. Recentemente, a Câmara de

Jaraguá do Sul procedeu da mesma

forma, evitando a dispensa de parentes
diretos de ocupantes de cargos do

primeiro escalão da administração
municipal, atémesmodo prefeitoMoacir
Bertoldi (PL), com-reflexos, também, no
Legislativo. Mesmo assim, lá e cá,
discursos pela moralidade proliferam.

... L�S 1
"Esse Brasil não funciona. É o escárnio

para a capacidade produtiva e

ernpreendedora'Palavras do governador
Luiz'Hen�ique da Silveira (PMDB), sobre
a construção do porto de ltapoá, pelo
grupo Battistela, que aqora depende do
único engenheiro do Ibama no País

capacitado (está em férias), para vistoria

de terreno doado pelo governo,mas que
ainda não pode ser ocupado porque

pertence à Marinha. LHS, lembrando,
apoiou de corpo e alma a candidatura de
Lula da Silva à Presidência no segundo
turno. Se arrependimento matasse ...

,q

Ir,

... LHS 2
Ainda do governador Luiz Henrique:
pessoalmente, ele aprova o nome do
senador Leonel Pavan (PSDB) como o

candidato a vice-governador na chàpa
dele em possível coligação com os

tucanos. Afinal, lembra LHS, a atual
estrutura administrativa do Estado-é

ocupada por cerca de 50% dos filiados
do PSD'B. Verdade. Nas eleições
majoritárias de 2002, quase que
metade dos tucanos subiram no

palanque do governador e; o restante,
alinhou-se à candidatura de Esperldião
Amin (PP).

... Na mira
Deputado Nelson Góetten (PFL), pode
sofrer processo de cassação do mandato
se a comissão de ética da Assembléia

Legislativa acatar representação movida

pelo PT por infração ao decoro parlamentar
e abuso das prerrogativas constitucionais.
O pefelista leu, da Tribuna, carta apócrifa
contendo acusações graves ao deputado
petista Vanio dos Santos. Gõetten também
divulgou dados sigilosos dó parlamentar do
PT, o que pode caracterizar a quebra do

sigilo bancário.Sé passar,o plenário é quem
vai decidir o futuro do acusador.

ARTICULANDO

,PSOB promove encontro
com vereadores da regiã'o

1<, CAROLINA TOMASELLI

� � Reunião será
)11 na quarta-feira, na
))) casa do coordenador
i� Vicente Caropreso

JARAGUÁ DO SUL - o PSDB

promove, napróxima quarta-feira à
(fi noite, uma reunião entre os

\'1 vereadores do partido na

m .microrregião, na residência do
coordenador- regional Vicente
Caropreso. "Queremos.reforçar.a
'necessidade de difundir mais as

obras que os representantes doPSDB

já fizeram. Também vamos traçarum

<q paralelo sobre o que vem

J� acontecendo em termos da política
n. regional e reforçar as pessoas do
GG partido que estão a disposição para
fJ' serem candidatos nas próximas
)1" eleições", informou o coordenador.

Caropreso não citou nomes, mas
Ji:i são apontados como pré-candidatos
" adeputado estadual a secretária de
)0 D�senvolvünento Regional, Niura
,,0 Demarchi dos Santos, o presidente
,r, do' Diretório de Jaraguá do Sul,

v�read6r Eugênio Garcia, o ex

prefeito Irineu Pasold, e o próprio
coordenador, ex-deputado federal.
O deputado federal Paulo Bauer, que
trocou o PFL pelo PSDB em junho,
vai tentar a reeleição, e também

garimpa votos em toda a região, seu
domicílio eleitoral. Na quinta-feira,
Bauer participou da sessão da

Câmara de Vereadores para

apresentar um relato domandato e

dos recursos destinados aomunicípio
através das emendas individuais.

"Nosso objetivo é reeleger Paulo
Bauer, .o futuro presidente da

República e o governador. E a

questão de candidaturas a.deputado
estadual vamos analisar com os'

partidos que nós estivermos

.coligados. O PSDB tern pré
candidatos, mas não vai se furtar a
sentar com outros partidos para
discutir", declarouCaropreso.

Segundo o coordenador, "muito
provavelmente" o PSDB fará parte

'

de uma coligação para a disputa
majoritária noEstado, que até agora
só tem corno candidato anunciado
o governador, Luiz Henrique da.
Silveira (PMDB), que vai tentar a

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Caropreso prevê PSOB em coligação para à disputa majoritária

reeleição: "Estamos conversando
com lideranças de vários partidos e

acreditamos que, a medida que o

tempo passa, as candidaturas vão se

definindo", comentou. LHS, por sua
vez, tenta seduzir o senadorLeonel
Pavan para ser seu vice, de olho em

possível dobradinha em âmbito
nacional entre PMDB e PSDB.

.Corn relação à disputa
nacional, foi taxativo.. "Temos
certeza que os recursos do governo

federal, com a votação recebida

pelo Lula, majoritária nas eleições,
não condiz com os investimentos

aqui realizados. E a preocupação
total de que essa situação possa ser
revertida com a eleição de um

presidente da República preocu

pado com a nossa região e que as

lideranças eleitas ou a grande
maioria delas possa traduzir os seus
votos também com melhoria da

qualidade de vida".
i

'

,

�1 PrPS realiza amanhã eleição dos diretórios de Corupá e Jaraguá
I
t ,

,

JÀRÁGUÁ DO SUL - O PPS
19i (P�rtido Popular Socialista) realiza
!'li at1)anhã, das 9 às 16h, no a�ditório
110 dd Stiv (Sindicato dos
iJ Trrbalhadores nas Indústrias do '

1:1 V, 1stuárioh congresso para
J: refovação do diretório municipal.,A A leleição terá chapa de consenso
,iI ligerada pelo sindicalista e ex
I', vereadorGildo Alves, que deverá
.r, aSSumir a presidência do partido,
I' co;nfirmou ontem o coordenador

II)� regional do PPS, Carlos Alberto
fi R�ali.

! O sindicalista, que já foi filiado
'IH ao PSDB, vai substituir o atual
10 pr�sidente, o médico e também
10 Pt1esidente do Issem (Instituto de
,8 S�guridades dos Servidores
I �unic;ipais), Walter Falcone. O
li lllandato é de dois anos: Em

Jaraguá do Sul, o PPS conta com
315 filiados e é um dos partidos da
base de apoio do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), junto com o PL, o
PTBe o PDJ.

AComissão Provisória do PPS
er Corupá também realiza

, ajUanhã � eleição para
fo.rmalização do diretório, das9 às
12h, na Câmara de Vereadores,

Também serão formalizadas a

Executiva e Conselho Fiscal, além
da Comissão de Ética, com três

integrantes. A atual presidente da'
Comissão Provisória, principal
artículadora para a criação do

partido no município, Bernadete
Hillbrecht, assume como

presidente, em chapa de consenso.
'

Ela é também presidente da
Câmara de Vereadores.

O PPS em Corupá (oi fundado
em 15 de agosto deste ano numa

articulação de Bernadete e do
vereador Lauro Twardowski, atual
vice-presidente da Comissão

Provisória, que deixaram o PMDB

depois de desentendimentos com
o ex-presidente e também vereador
Hermann Suesenbach. O partido
conta com 130 filiados aptos a votar.

O secretário estadual do PPS,
Dércio -Knop, o presidente do
Diretório de [oinville, Júlio Serpa,
e o coordenador regional Carlos
Alberto Reali já confirmaram

presença em ambas cidades.

Microrregião
Em Guaramirim e Schroeder,

o partido atua através de

Comissões Provisórias e deverá
formalizar os Diretórios a partir do
próximo ano, informou o

coordenador regional do PPS,
Carlos Alberto Reali, J á em

Massaranduba, a previsão é C[ue
seja constituída a Comissão
Provisória também no próximo ano.

Segundo Reali, o número de
, filiados ao partido namicrorregião
passou de �70 para 350 nos últimos

dois meses e a intenção é ampliar
este' número com o intuito de
fortalecer a: legenda para as eleições

,

do próximo ano, quando deverá

lançar candidato a deputado
estadual pela microrregião, e

também preparando o partido para
as eleiçõesmúnicipais de 2008. Em
2004, o PPS não elegeu nenhum
vereador nos cinco 'municípios.
(Carolina Tomaselli)
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Tribunal isenta lrineu pasold de nO
, �'3n

ilegalidades na compra de' prédio ):��
]ARAGUÁ DO SUL - Parecer

exarado pelo TJ (Tribunal de
Justiça de Santa Catarina) isenta
o ex-prefeito' Irineu Pasold

(PSDB), de denúncias feitas sobre
supostas irregularidades quando da
compra do prédio onde funcionou
uma unidade fabril da empresa
Marisol e utilizado corno sede da

prefeitura desde o governo do ex

prefeito Geraldo Werninghaus
(PFL), quando então foi alugado.

.

Ontern.Pasold rebateu afirmações
do prefeito em exercício, Ronaldo
Raulino (PL) e do secretário de

<; Finanças, Sergio Félix, de que no
orçamento da prefeitura para

2005, aprovado pela Câmara de
Vereadores no .ano passado, não
havia previsão de recursos para

pagamento da dívida original de
pouco mais de R$ 8 milhões.

Sérgio Félix disse ao Correio
do Povo na terça-feira (1), que
para abril deste' ano a prefeitura
havia, se comprometido, além de,

prestações mensais de R$ 200mil

(corrigidos pela TJLPmais juros de
7% anos ano) com reforço da
ordem de R$ 2,2 milhÕes. Por isso,
afirmou, em abril' último o

, município se obrigou a renegociar
a dívida, ampliando o prazo de 22
meses para 36 meses, o que elevou
,a dívida final para R$ 10,1 milhões.

,

Pasold negou não ter

providenciado a inclusão dos ,0,')

recursos no orçamento deste ano e I J 5

recomendou que seus, opositoresnU
consultassem a peça orçamentária ,'I 'p
aprovada pela Câmara deUJ
Vereadores no final do ano passado . .t r J
"Há uma lei aprovada pelo1B9
Legislativo determinando que, ':

para qualquer tipo de negociação �de compra feita pelo'
município, teria que haver re cursos' ')!J
com base na estimativa de receita.
Se agora é maior (a receita) que à

época, deve estar havendo algumaldistorção", disse Pasold,'
A

observando que a cada instante o

Executivo tem solicitado à Câmara,
remanejamentos de recursos que
já estavam determinados pelo
orçamento: (Celso Machado) ,:

'J

Pasold: verba foi orçada
--------------------�--------��----------------�'O).
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Deputado Assis defende a

inclusão de creches no Fundeb
FLORIANÓPOLIS- o Fundeb

(Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação
Básica) pode vir a incluir as creches
como beneficiárias do salário-

.

educação. Esta é a reivindicação da
maioria da sociedade que luta para a

aprovação da emenda constitucional
(n0415/05) quetrarnitanoCongresso
Nacional para valer a partir do
próximo ano, defende o deputado
estadual Francisco de Assis Nunes

(PT), que encaminhou Moção'
apelando à bancada federal
catarinense paravotar favorável a este
pleito. Atualmente, os recursos

públicos destinados à educação
através do Fundef (Fundo de'

Manutenção eDesenvolvimentodo
E�sino Fundamental e de

Valorização do Magistério) atende
legalmente apenas estudantes no

, ensino fundamental" da 1 ª à 8ª série
A verba também será destinada ao

financiamento educacional de

crianças de zero a três anos. Para o

deputado, ''A educação básica é o

nível constitutivo da cidadania para
todos. Logo, apela-se para que não

!5V
excluam as creches das beneficiadas,

há
visto que essa exclusão seria uma'

t
restrição de direito à educação�')
infantil".' :; t)

Outro fator relevante à � .•'\

justificativa é a contribuição às') li

milhares de famílias compoder ru
aquisitivo baixo. Além disso, é cada/9
vez mais crescente o núrnero d(l�:õl
mulheres que abdicam do tempoS?
integral fa�ar e vão tr�balhar par�, ;,
complemento da renda familiar, '\ d
com isso necessitam da oferta de

I'1 f:
creches. Segundo a Síntese de _J

•
. I 7�,

Indicadores Sociais 2004, do IBGE,
,.,

existem 11,3 milhões de crianças mf111,
faixa etáriade zero a três anos no país� S

e, desses, 1,3 milhão estão inseridas> b
. nas creches. O Fundeb é composto: 9
por 27 fundos estaduais.Omontante.z)
é repartido no Estado e seus,b
municípios de acordo como númer'?l ii
de matrículas que cada entidade
administra. A proposta do Fundeb 1

, ,

prevê exclusivamente para este firr1'! !
R$ 4,3 bilhões do orçamento I
federal, a serem repassados nos ;
.primeiros quatro anos do Fundol I

_ .. ",i

(2006-2009).
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CORREI'O ECONÔMICO
"Acelerem os gastos"
A ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) atribui a necessidade de
acelerar gastos neste final de ano a um "conservadorismo
intrínseco" da política econômica atual, que exige esforço fiscal
"elevado" e segura liberações de verba. Dilma disse, 'ontem em

entrevista à Folha de São Paulo, ser "papel" dela fazer contraponto
à equipe econômica. "É meu papel fazer isso': Afirma que ela e o

colega da Fazenda, Antonio Palocci Filho, com quem trava debate
sobre o grau do esforço fiscal, têm função "complementar.Admite
que, se fosse "da Fazenda, seguramente estaria tendo um outro

"approach"(abordagem do debate econômico no governo)':Dilma
está sabatinando todos os ministros ao longo desta semana para
acelerar gastos nas obras que o governo concluirá em 2006,
quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá disputar a

reeleição. Lula e ela querem reduzir o alto superávit primário
(esforço fiscal) acumulado nos nove primeiros meses de 2005.

Surpresa Prioridades
o superávit primário Para o ano eleitoral de 2006,
acumulado surpreendeu o apesar da intenção de viabilizar
presidente -6,10% do PIB um lista de obras concluídas
(Produto Interno Bruto), o para o presidente e candidato
que equivale a RS 86,502 tulaas perspectivas de um

bilhões. Apesar de essa cifra aumento substantivo do
ser suficiente para cumprir a volume de investimentos não
meta do ano, 4,25% do PIB, são animadoras. O projeto de
não pagará toda a conta de lei orçamentária que tramita no

juros da dívida pública (RS Congresso prevê investimentos
120 bilhões até setembro). de RS 14,7 bilhões.

Conservadorismo Impacto
Até 15 de outubro passado,o O principal problema será o

governo investiu menos de salário mínimo, que, pela
10% dos RS 22,1 bilhões proposta da área econômica,
autorizados pela lei subirá dos atuais RS 300 para
orçamentária deste ano. O RS 321 em maio, dando à
dinheiro efetivamente oposição munição para criticar
liberado ficou em apenas RS Lula pelo descumprimento da
2,1 bilhões, ou exatos 9,58% promessa de dobrar o poder de
do total. O volume chega a compra do mínimo.Um /

RS 5 bilhões se incluídos aumento para RS 350 custaria
investimentos ao ano mais RS 4,4 bilhões,

1- remanescentes de anos pelas projeções da área técnica.
anteriores. redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

, • Cotação U$$ Compra Vend�
Comercial 2,211 2,213
Paralelo 2363 2463

TUrismo 2,170 2,310

,

• Cotação Euro Compra Venda

2,612 . 2,615

·CUB R$: 861,67 (novembro)
·Indices Pontos Oscilação

- f
Bovespa 30.887 0,68%
Dow Jones 10.518 0,04%

Nasdaq 2.162 0,13%
• Poupança (%) 0,7508

Polícia apreende notas falsas
e 500 gramas de maconha

}ARAGUÁ DO SUL - A Polícia
Militar, durante uma blítz, abordou
veículo com dois ocupantes,
encontrando com um deles, Naicon
Nielsen, 55 Rotas falsas (mesmo
número de série) de R$ 50,00, num
montante de R$ 2.750,00. Uma
denúncia anônima informou que
dois homens estavam em atitudes

suspeitas no Fiesta MAL 6405 de

[araguá do Sul. A apreensão fói feita
na Rua Waldemar Rau. Maicon
Nielsenfoipresoem flagrante e levado
para o presídio de Jaraguá depois de
assumir a posse dodinheiro falso. As
55 notas vão passar por perícia. O
trabalhodevedemorarporque apenas

-

urna pessoa,GilsonRateke, trabalha
no setor de perícias da delegacia
regional de Jaraguá .do Sul, que
atende outros quatromunicípios da
micro-região: Corupá, Guaramirim,
MassarandubaeSchroeder eJaraguá.
Ele é o único responsávelpor todos os
tipos de perícias, de arrombamentos a
furtos e atémesmo no caso de notas

falsas. Quando cumpre período de

,
férias, o trabalho fica acumulado;
semos laudos nenhuma investigação
pode prosseguir.

Segundo o delegado Uriel '

Ribeiro, que vai conduzir o

inquérito, as notas foram falsificadas
de forma grosseira, parecendo
cópias feitas em computador. Disse,
ainda, que os dois homens não

tinham passagens anteriores pela
polícia, mas o proprietário do
veículo, de nome não revelado, está
sendo investigado. I

.

Enquanto isso, a PRF (Polícia
RodoviáriaFederal) prendeuRicardo
Alexandre Scramm, 27 anos. Ele
estava na BR-280, KM45, perto da
fazenda daWeg. Durante a revista

os policiais encontraram 500 gramas
de maconha no porta-malas do

Voyage ICH 3287 de Joinville.
Alexandre teria dito aos policiais
rodoviários que amaconha era para
usopróprio e que ele evitava comprar
a droga várias vezes.

'I·'

Prefeito diz que lixo hospitalar
flagrado 'no aterro foi IIp lantado" 1,"!

CAROLINA TOMASELLI

...Müller diz que
terreno será
decretado de
utilidade pública

CORUPÁ - o lixo hospitalar
depositado no aterro sanitário
controlado deCorupá e flagradopelo
Correio doPovonodia 1

Qdeoutubro,
pode ter sido colocado no local "por
uma pessoa demá-fé", afirmaoprefeito
Conrado Muller (PP) ao ser

questionado sobre o assunto. "Não

posso acusai; porquenão tenhocerteza,
nãovi,mas tenho certezaabsolutaque
aquilo alguém fez, porque nós não

levamos nenhum resíduo dos setores
de saúde.Aquilo que a lei determina
estamos cumprindo rigorosamente,
porque sabemos da nossa

responsabilidade", declarou.
Segundo o prefeito, a

administraçãomunicipal temcontrato

com a empresa Seluma Serviços de
Limpeza, deMafra, responsável pelo
recolhimento semanal do lixo

hospitalar, depositado pelas farmácias
e postos de saúde em local anexo ao
PA (Pronto-Atendimento). 'Antes, Q
lixo hospitalar era recolhido semum

contrato. Tomamos a iniciativa de

"M' F'"A- E

regularizar. Este contrato estávigindo
e o o recolhimento, feito há
documentosparacomprovaçãodisto",
informouMüller.

A reportagemdoCorreiovisitou
oaterrodepois dadenúncia do locador
do terreno, Luiz Carlini, em lo de

outubro, quando foi constatado o

depósito de lixo hospitalar, prática
proibida pela legislação vigente que

rege o funcionamento dos aterros
sanitários. Segundo prefeito, no dia
anterior a administração flagrou
despejo de dejetos em terreno ao lado
do aterro, tambémde propriedade de
Carlini, constituindocrime ambiental.
"E ao fazermos isso, porcoincidência,
um dia depois sai urna reportagem",
comentou.

Oprefeito disse aindaque já t:irilia
"dado ordens" aoguardaque fiscaliza
o aterro para informar caso fosse feito
algumdepósito irregular, sejano aterro
ou no terreno ao lado. "E na sexta

feira isso realmente aconteceu".

Segundo Müller, os setores de Meio
Ambiente e Obras da Prefeitura,
Polícia Militar e Fatma flagraram
depósito de resíduos industriais que
teriam, inclusive, poluído a lagoa de
chorume. A empresa Dalterra,
locadorado terreno -ao lado doaterro
e também de propriedade deCarhni
, foi autuada, informou o prefeito.

I

Empresa Dalterra foi autuada por depósito irregular de lixo

o prefeito Conrado Müller afirmou que o terreno onde fica o aterro,
com área de 41.884 metros quadrados e 'às margens da BR-280, será
decretado de utilidade pública, quando do término do contrato
firmado com o proprietário, Luiz Carlini, em 31 de deiembro próximo.
"O terreno será desapropriado, porque mesmo que possamos
continuar usando, não podemos continuar da forma como está.
Temos que fazer algumas melhorias'; disse.
Müller também mostrou documento, registrado em cartório,
comprovando que o terreno está penhorado' por Luiz Carlini. O
credor é a empresa Representações Comerciais Vogel Ltda. O prefeito
também acusou Carlini de vender lotes irregularmente no local do
aterro e, da mesma forma, mostrou contrato, registrado em cartório,

,

de compra e venda do imóvel. "Foi isso que originou tudo. A nossa

lei de uso do 'solo, nosso Plano Diretor não permite que aquela
área seja loteado, que lá seja construído, em cima de um lixão, ao
lado de um lixão. Então foi a providência que tomamos, p.or isso é
de estranhar que apareçam aqueles resíduos hospitalares lá';
declarou.

,

Migrantes em busca de. emprego acentuam, a desigualdade social'
<'

}ARAGUÃ DO SUL - Uma

pesquisa da SecretariaMunicipal
de Desenvolvimento Econômico,
baseada em dados levantados pelo
IBGE em 2000, apontou que 7,12%
da população jaraguaense -

formada por aproximadamente 129
mil habitantes-, vive com menos
de um salário mínimo por mês,
enquanto apenas 1,41% têm renda
mensal superior a 20 salários
mínimos {R$ 6 mil). Outra
constatação da pesquisa é que do

-

total de pessoas economicamente,
ativas - 55,27% da população -,

32,68% são trabalhadores com

carteira assinada e outros '12,54%,
\

atuam no mercado de trabalho
informal. O crescimento popu
lacional nos últimos cinco anos tem
sido de 3,9% ao ano. Grande parte
deste crescimento se deve a

imigrantes que vem aomunicípio
em busca de uma oportunidade de
emprego, mas que, muitas vezes

não tem a qualificação necessária'
para preencher as exigências das

empresas, aumentando a

desigualdade social, cada vez mais
visível.

Migrantes
De acordo com a pesquisa, a

maioria das pessoas que vêm residir
em [araguá do Sul são naturais do
Rio Grande do Sul, Paraná, São
Paulo e da Região Oeste de Santa
Catarina. Os irmãos Damaris e

Wesley Barros Nora, que moram
com outros seis integrantes da
família no Loteamento Santo

Antônio, no Bairro Três Rios do

Norte, contam que vieram de São
Paulo há sete anos porque ouviram
falar que aqui "era fácil conseguir

emprego". Desde que chegaram
na cidade estão sobrevivendo com
a venda de materiais recicláveis,
que eles encontram na rua e

depois vendem. "Um tempo atrás
a gente conseguia tirar mais de R$
200 por semana, mas agora o

máximo que conseguimos é R$
150,00. Aumentou muito o

número de catadores". Apesar da
dificuldade, gostei mais daqui,
porque não é violento como São

Paulo", diz Damaris, que lámorava
próximo ao autódromo de

Interlagos.

Falta de opção
Outramoradora do loteamento,

a dona-de-casa Ilda Aparecida
Domingues, contou que está em

Jaraguá do Sul há quatro anos. A

família, composta por sete pessoas,
é natural de Pinhão (PR) e veio pra
cá em busca de emprego. "Meu
marido é pedreiro e a vida toda
trabalhou por conta. Só conseguiu
registro na carteira há três meses.
Eu até já desanimei de procurar
trabalho. Gasto com ônibus, para
tirar fotos, fazer cópia de
documentos e não consigo nada

porque não tenho estudo", lamenta
dona Ilda, que freqüentou a escola
só até a 4a série primária. Ela diz

'que mesmo assim prefere morar

aqui. "Lá em 'Pinhão a gente
também não temmuita-escolha, a
não ser trabalhar como bóia-fris.
Aqui, pelomenos, ficou mais fácil
parameus filhos estudarem. Quero
muito que eles estudem para ter

uma vidamelhor".
No Bairro [araguá 84 também

há inúmeras famílias vivendo de
forma precária. Rosinha Aparecida

Wesley e Damaris, de São Paulo, sobrevivem do lixo reciclável

Ricardo, que veio de Canoinhas
(Planalto'Norte Catarinense) mora
em Jaraguá do Sul há 10 anos. Ela .

conta que lá tinham que pagar

aluguel e não sobrava dinheiro nem
para comprar comida. Aqui, o
marido dela, que é pedreiro, está
conseguindomais'serViço; mesmo
que sem carteira assinada. "Nossa
vida é sofrida, mas lá era pior, nem
serviço tinha. Pelo menos aqui
temos um pouco de ajuda da
Prefeitura e conseguimos construir
uma casinha pra nós", diz. No
mesmo bairro reside a família de
dona Oralina Caldas Santos,
composta por nove adultos e oito

crianças, entre filhos e netos. Eles
se mudaram para: [araguá, vindos
deGuarapuava (PR) há poucomais
de um mês. "Meu filho veio

primeiro, faz uns seismeses.Agente
tinha um conhecido que era de

Guarapuava e semudou pra cá. Ele
chamoumeu filho e depois acabou
vindo a família toda. Três dos seus
filhos também trabalham como

pedreiros e sem carteira assinada.

Um deles está tentando empregce co

como operário numa empresa. "QnU Di

problema é que emGuarapuava não j'
se encontra serviço e o desempregqsi
é muito grande", diz ela, qU�.;1
conseguiu comprar uma casinhas
por aqui, com o dinheiro da vendar!
da outra que tinha no Paraná. b

Outra família paranaense quel, ca

veio para Jaraguá do Sul em busca:!; ai

de uma vidamelhor é a de Leozitas pr

da Silva, natural de Salto do!Ú pc

Lontra. O filho dela casou come ní

uma jaraguaense que conheceur nu

no Paraná � acabou vindo morar

aqui. Dona Leozita mora nUrU,j'; in

barraco que foi erguido no mesmo)! ni

terreno em que o filho construiu
sua casa. No barraco vive ela, �
marido e duas filhas pequenas, de
9 e 11 anos. "Meumarido trabalha
fazendo bicos. Quando tem serviço
ele consegue tirar uns R$J 5 ,00 por
dia. .Mesmo assim não saio daqui
nunca mais. No Paraná é uma

'pobreza sem fim, pior que aqui",
diz conformada pela falta de

opção.

__ll- � �� � � �� �
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SAÚDE

PANORAMA

�gendamento de consultas gera transtornos:'
� Sem saber da

'o novidade, pessoas
6 madrugaram na fila

i11 atrás de atendimento

}ARAGUÁ DO SUL - Ontem, a'

equipe do Correio do Povo fez
uma blitz de madrugada em

IJll alguns postos de saúde de Jaraguá
� c do Sul. Desde segunda-feira, as
no consultas na Vila Lalau e Ilha da

Igll
'

igueira funcionam através de
!J' agendamento.O objetivo é acabar
u" com as filas. Mas as reclamações
!H! contra o sistema pública de saúde
Dr, ainda são freqüentes.A Prefeitura \

IPi esqueceu de avisar a população e

l!J muitas pessoas amanheceram na

;i 'fila sem conseguir atendimento.
As' emergências estão

IJ1U concentradas no Pama (Pronto
ó!' f\t�ndimento Médico
!

I Ambulatorial).
A revolta era grande. Salete

rh Teixeira Lami não escondia o

!ó,' 'descontentamento. "Deveriam ter

,1'1 avisado, pelo menos ter colocado
m um comunicado na imprensa, isso
ri é falta de respeito". A operadora
5 de acabamento, Solange dos

DE Santos, chegou às quatro horas da
li;' manhã no Posto da Vila Lalau para
lU conseguir consulta com

lO ginecologista, mas terá que voltar
I.lU urro dia. "Não ter que madrugar
"lÔ

,I

é ótimo, mas vamos ver como vai
ncionar. Quando acontecer uma

Im emergência, vamos todos

'11 depender do Pama. Se a vontade
sjJ é resolver o problema, a única

,

No posto de saúde do bairro Vila Lalau, consultas antecipadas foram marcadas ontem pela manhã

solução é contratarmaismédicos".

"Agora não sei se fico aqui, ou
.

vou para casa". A dúvida do pintor
David de Campos que amanheceu
na Ilha da Figueira era a mesma

damaioria das pessoas. Kathleen
Paul Colaço, levou o filhoWesley,
de 4 anos, que passou a noite inteira
com febre, ao posto da Vila Lalau,
mas também teve que voltarpara
casa. "Isso'que o objetivo principal
do prefeito são as pessoas, imagina ,

se não fosse", desabafou. -

Além da confusão pela troca

de sistema e a falta de informação,
os pacientes têm que enfrentar
outro problema. Nas sextas-feiras,
o posto da Vila. Lalau não tem

clínico geral. Walter Mendegues descontentamento da população,
atende somente de segunda à que já prevê qual será o próximo
quarta-feira e Cristóvão Batista foi desafio. "Com certeza,daqui a uns

,

escolhido para ser o dire tor dos meses o problema vai ser conseguir
médicos que prestam serviço ao consulta. Vamos ter que marcar,

município e passa o dia em commeses de antecedência", disse,

,

reunião. a costureiraFátimaMariaMeise"."É
A recepcionista, RosianeBrant, .fuim, tá louco", completou o filho'

é quem tem' que enfrentar. o, EvertonMeisende 16anos.

As pessoas qu� ,pro:cur,am o Posto do, BairroEstrada Nova, são
obrigadas a ficar do lado de fora do portão e de pé, ou sentar num

caixote improvisado para esperar que o local abra/Se chover, ficamos
abaixo de água, não tem jeito'; afirma Mathilde Sebold, No local, o
sistema de agendamento ainda não foi posto em prática e a fila,
perto das cinco horas da manhã, era pequena.

\

Desembargador gara�te, novos cartórios pára Jaraguá do Sul,

}ARAGUÁ DO S'UL- Por
)1 iniciativa do presidente em

)l exercício da Câmara de
:Ji Vereadores de Jaraguá do Sul,
llf Jaime Negherbon (PT), foram
FI realizadas duas audiências na

qui�ta-feira, emFlorianópolis. A
ii primeira foi para trarar da /

), recuperação da ponte de acesso

a Íaraguá do Sul, na BR 280,
conhecida como Ponte do

10 Portal. Negherbon conversou
�IO com o coordenador geral do
�[lU Dnit (Departamento Nacional

de I Infra-estrutura de
Trahsportes) em Santa Catarina,
João José dos Santos, Segundo
Sarttos, a diretoria regional do
Dnit em Joinville vai recuperar
pela terceira vez esse ano a

({I' cab'eceira da ponte, Ele afirmou
30,1; ainda que está sendo feito
JJi projeto para recuperação"da
�!o ponte, inclusive para elevar o

a,tI nível conforme solicitação dos
moradores. I '

J
,

Negherbo� apresentará
lndicação ao Executivo mu

r:ticipal para ins talação de

iluminação na ponte, A outra

audiência foi no Tribunal de

Justiça, com o vice corregedor
geral, José Volpato de Souza,
para tratar dos cartórios no

município. Negherbon queria
informações sobre
o desmembramento proposto

I

em audiência realizada em
'

setembro, para criar dois
cartórios de 'ofícios, registro e

protestos e um de registro de
imóveis. Segundo Volpato, a

Anor e g (Associação dos
Notários e Registradores de
Santa Catarina) impugnou a

resolução do Tribunal que
desmembrava cartórios em

,

diversos municípios doEstado,
inclusive ]'araguá do Sul.

Segundo o desembargador, a

Anoreg está tentando impugnar
a criação de cartórios em todo o

país, mas até agora perdeu em

todas as tentativas", além do

que isso não impede a realização
de concurso para preen
chimento de vagas ..

O desmembramento, se-

:)
),

i

Fátima e o filho Éverton: vamos ter de marcar meses antes

o consultor em gestão pública, Eni Voltolini, admite que aconteceu uma

falha na comunicação, mas garante que o objetivo da mudança é 'i

humanizar o atendimento e acabar com as filas de madrugada." Temos :)
um comprometimento maior com a população, queremos evoluir neste ') i
sentido'; diz Voltolini. O consultor informa que a administração está ::
fazendo um primeiro teste nos Postos Ilha da Figueira e Vila Lalau para' ::.:
depois ampliar o proqrarnaAinda é uma experiência para ver se vai dar ;)

.

certo, mas a tendência é que o agendamento de consultas funcione em
..;

toda rede': Sobre a previsão dos pacientes de que daqui a alguns meses,
li

a� consu.l:as terão que ser marcadas c�m muit� antecedência, VOlt,olini 1 Idiz que ja estuda uma forma para evitar que ISSO aconteça. "Estamos
'

conversandocom os medicas, queremos aumentara média de consultas '�
por dia, conforme a necessidade de .cada posto, vamos fazer o possível;
promete o consultor, A prefeitura também está avaliando a possibilidade
de instalar cartão ponto para ter um controle maior dos horários. Mas
sobre a contratação de novos médicos, Voltolini ãfirma que ainda não,
existe nenhuma previsão.

Mutirão quer resolver 250 mil !
.

�

se-Iações em uma semana, em

FlORlANÓPOusI}ARAGUÁoom- ,

Entre 7 e 11 de novembro acontece
em todas as Comarcas do Estado a

segunda edição do Mutirão da

Conciliaçãoneste ano.O1] (Tribunal
de [ustiça) tenta diminuir o volume
de ações em tramitação no 1° grau,
que 'totalizam hoje cerca de 1,5
milhão.A�xpectativa do presidente
do TJ, desembargador JorgeMussí, é
que até 250mil processos sejam vistos

em cinco dias.Na comarcade Jaraguá
do Sul devem ser julgados cerca de
700 processos. "Os números agora são
menores porque priorizamos os casos
que realmente podem chegar a um
acordo", explicou ajuíza da 2ª Vara

I

Cível, Quitéria Peres. Enquanto a 1 ª

gundo o vice corregedor, será todo levará um ano. Segundo e a 2ªVaras vão serresponsáveis pelo
preenchido com coricur- Volpato serão criados em Jaraguá julgamento de 10� casos, o restante

so externo organizado pela dos cartórios de registro de dos processos analisados durante o

Fundação Esag. Até o final, imóveis. Participaram das, mutirão serão do executivofiscal. Foi
'desse ano ou início de 2006 ser§. audiências o vereador de dado prioridade aos processos de
concluído o edital. Serão três Guaramirim, Evaldo João família.' "Desta vez todos estão

provas: de conhecimentos gerais, J unkes (PT), e o depu tado intimados e não convidados, como
de conhecimento em cartórios estadual Dione i . Walter da nos outros dois mutirões realizados
e oral. Em média o processo Silva(PT). aquiernjarsguá.Oobietívoé chegar

------------------------�------------------------�--------�----�--------�----------------------�----��--------------------------,-------�--__--------(C

J

I
a unia conciliação, mas se isso não I
acontecer os atos processuais vão ser j

encaminhados", explicou a juíza, I
No Estado as ações que entram I'

no mutirão são as de menor I
I

complexidade, comoporexemplo, as _J :
de competência do JuizadoEspecial, ��de alimentos, brigas de vizinhos, t1.
acidentes de trânsito e matérias de

.

direito bancário.Na primeira edição
estadualdomutirão, em junho, foram 9
colocados empauta 100mil processos
nas 242 Varas da 110 Comarcas
catarinenses. O índice de êxito 'M

superou os 70%. As pessoas que têm! ó3 v

ação na Justiça recebem ante- In:;

cipadamente correspondência li�1

avisando da audiência, em que ela :iJ rr

deve comparecer acompanhada de J!II

seu advogado. "A audiência só é «)b

realizadanapresença dos advogados iob.
de cada uma das partes. Eninguém -:Ug

é obtigado a comparecer. Mas, se for; .ts l.
que vá desarmado, disposto a ceder srr

um pouco e na expectativa de)jVf
resolver o seu problema", enfariza o rsq

presidente do TJ. '«2

Negherbpn(EJ, com Volpato, deputado Dionei e vereador Junckes

Venha·ficar
em forma na ..

Ir

.1U
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CORREIO DO POVO�"

Comdec monta postos para
coleta de, caramujos gigantes

}ARAGUÁ DO SUL� AComissão
,

'Municipal de Defesa Civil e a

Secretaria de Obras desde junho
último passaram ,á recolher o

caramujo gigante africano, com a

participaçãq dós mo�adores que
fazem a coleta e depositam em

tambores de latão com capacidade
para 200 litros, que foram
distribuídos em quatorze pontos da
cidade, O presidente da Comissão
de Defesa Civil e Secretário de

Agricultura e Meio Ambiente,
Júlio César Dominoní, disse que a

iniciativa foi tomada em razão da

proliferação bastante grande do

caramujo, que pode transmitir

doenças ao organismo humano,
Todas as semanas, nas sextas-feiras,
é feita a coleta, quando os

caramujos são levados para local
apropriado e incinerados,

A Comdec alerta para a

necessidade de se usar luvas ou

sacos plásticos, evitando o contato
com o caramujo, que destróem as

lavouras e é causador de doenças.
O caramujo africano produz 200
ovos por dia que são depositados
nos quintais das casas e em

terrenos baldios. As pessoas que
encontram os moluscos devem

ligar para a Secretaria de

Agricultura eMeioAmbiente para
obterem informações e darem um

destino final correto ao caramujo.
Semanalmente, até 28 de outubro
último, foram recolhidos, em
média, um balde contendo 20kg
do molusco.

DIVULGAÇA.o

A cada semana são recolhidos cerca de 20 quilos de caramujos

Falecimentos
Faleceu às 10:1 Oh do dia 02/11,a senhora Maria AnnaWernker,
com idade de 72 anos. O velório foi realitado na Capela da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 03:30h do dia 03/J 1; o senhor Ervino Osvaldo
Hilleschein, com idade de 71 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 07:30h do dia 03/11,� senhor Helmurido Baehr,com
idade de 72 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério do Jaraguá 99.
Fal�ceu às 10: 30h do dia 04/11, o senhor Emil Jung com idade
de 88 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério do Centro.

Rede Marista:
qrande no tamanho, gigante no ensino.

Uma-rede de ensino com mais
de 140.000 colegas para seu

filho em todo Brasil.

Colégio Marista São Luís

INSCRiÇÕES ABERTAS

para 2006

As inscrições para alunos novos podem ser

feitas na secretaria do colégio ou através do
site www.marista-jaragua.com.br na área

de matrículas on-line.

REAÇÂO

Família de rapazmorto vai
, '

acionar empresa na Justiça
ELls BINI

� Uma semana

depois do acidente,
BO ainda não havia
sido reqistrado

}ARAGUÁ DO SUL - A família
de [urandir Astolfi, 28 anos, que
morreu no último dia 25, ao ter a
cabeça esmagada por um elevador
defeituoso na indústria de bebidas
Kienen, vai entrar na justiça
contra a empresa. As irmãs de

Jurandir estão indignadas como o

descaso da direção da empresa, que
mais de uma semana depois do
acidente ainda não tinha sequer

registrado a ocorrência na delega
cia. "Até hoje não recebemos um
telefonema deles perguntando se

.precisávamos de alguma coisa,
mesmo o meu irmão tendo traba
lhado na empresa pormais de sete

anos", revolta-se Jacilene Astolfi. ,

A outra irmã da vítima, Janete
Astolfi, contou que quando foram
ao Sindicato da Alimentação para
assinar a rescisão do contrato de
trabalho não havia ninguém da

direção da empresa para falar com
a família, apenas uma funcionária
do departamento, de Recursos
Humanos, "Nós achamos aquilo
uma grande falta de consideração.
Depois que a gente estava lá,

'CORREIO TV

As irmãs Jacilene e Janete (à direita) dizem que até hoje sequer receberam um telefonema

chegou um tal de Beta, que era'
um dos patrões do [urandir, Ele
chegou dando tapinha nas costas,
rindo .e perguntando se estava tudo
bem, como se nada tivesse

acontecido", diz. Segundo os

familiares, a direção da empresa
havia prometido tomar todas as

,

providências, mas a única ajuda
que prestaram foi com o funeral

,de Jurandir, enterrado na cidade

»m
Jurandir foram até o Paraná, cc

acompanhar o enterro e estãc, pi
dispostos a testemunhar contra a !' lu
empresa. Três deles pediram" pt
demissão, porque disseram que!) ai!
não conseguem mais trabalhar lá'd, W
Tem muita coisa errada ness,j,;:: "E
empresa e nós Vamos até G fim pra"'1
conseguir que a justiça seja feita]
já que o nosso irmão nunca mai�) M
teremos de volta".

'

de Corbélia (PR), ondemoram 0$

pais do rapaz.
'

De acordo com Jacilene, o

elevador que causou a morte de

[urandir estava com defeito há
bastante' tempo e nunca foi
tomada uma providência. "Um
rapaz já tinha se machucado por
causa disso, mas não teve a

infelicidade do meu irmão", diz
emocionada. "Muitos colegas do

Especial
o Dr. Dráuzio Varella vai a Feira de Santana na segunda-feira com uma

equipe da série "Filhos deste solo'; do "Fantástico': Ele acompanhará um

programa que realiza cinco laqueaduras e seis vasectomias semanais, no
, hospital municipal local. Um dos episódios da série é sobre a laqueadura,
garantida pela lei a mulheres acima de 25 anos e com mais de dois filhos.

Dramaturgia
A Band está tendo dificuldades para montar seu núcleo de dramaturgia.
Autores e atores convidados por Herval Rossano também sofrem o

assédio da Record. Mas costumam preferir assinar com a Globo.

Imperdível
Quem diria, Ricardo Macchi, o eterno cigano lqor, passou a semana na

Amazônia dirigindo um documentário de ecoturismo. A namorada dele,
Ellen Rocche, participou como apresentadora.

Em outro
Gisele Bündchen está no Brasil, mas não fala sobre "dinheiro ou vida

pessoal': O pivô da sua separação de Leo Di Caprio seria o hexacampeão
mundial de surfe, Kelly Slater.

Cachê
Cissa Guimarães, capa da "Sexy" deste mês, já sabe o que vai fazer com o

cachê que ganhou da revista. Cissa vai dar adeus à sofredora Nina, de
,

"América'; com glamour. Ela vai fazer uma bela viagem pela Europa. O
novo namorado, cujo nome a atriz não revela ne\TI sob tortura, não
vai. "Estou feliz da vida porque três amigOs foram comprar a revista e não

,

acharam. Está acabando tudo! Amei isso. Depois da novela vou passear
pela Europa, e o Natal vou passar com os filhos, em Nova York. O

'

namorado vai ficar'; frisou a todo-poderosa.

Brasileiro no pódio
Pela primeira vez na história da Mostra Internacional de Cinema de São

Paulo, um filme brasileiro leva o Troféu Bandeira Paulista. O longa
"Cinema, Aspirinas e Urubus'; de Marcelo Gomes, qanhou na quinta-feira o,
prêmio, concedido pela 29a Mostra BR. O júri escolheu o filme entre 12

produções mais bem votadas pelo público.O longa do cineasta

pernambucano também levou outros prêmios: melhor ator (João Miguel,
que vive o sertanejo Ranulpho) e melhor filme brasileiro na avaliação dos
críticos.

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Escândalo apagado
Estava enganado quem achava que Kate Moss ia ser

esquecida depois do episódio cocaína: ela é a-capa e o

recheio da "Vanity Fair" de dezembro, Isso depois de

.qanhar declarações de amor públicas de alguns amigos.
Alexander McQueen foi um deles. O estilista usou uma

camiseta com a frase "We Lave Kate" na passarela de
'

seu desfile, no mês passado.Outros veículos
também não deram bola pro escândalo e continuaram a

apostar na topo Ela foi capa da "W" de outubro e continua

,
estrelando o calendário da Pirelli de 2006.

Festa
A cantora norte-americana Jennifer Lopez, 36 anos, vai
cantar no casamento de Athina Roussel Onassis (foto),

,

20, e do cavaleiro brasileiro Álv�ro Affonso de Miranda
Neto, o Dada, em São Paulo, no dia 3 de dezembro,
informou a coluna Gente Boa, do jornal O Globo. J.Lo
deve passar pelo menos UIlJ dia no Rio de Janeiro. O

caçhê da cantora será de US$ 1,5 milhão. O namoro de
Dada e Athina começou em setembro de 2002, na
Bélgica, 6nde o cavaleiromora. O casal se conheceu em

fevereiro, no haras de Rodrigo Pessoa, onde treina, Na

época, Dada era casado. A noiva herdou uma fortuna
estimada em fortuna estimada em US$ 3 bilhões.

co

� tir

pr

es
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CUMPRINDO O PROMETIDO

,ESPORTE

Atletismo fecha o primeiro
dia com seis medalhas

íES

ULlMAR PIVATTO

No masculino,
l

ar' guá do Sul

ínou o dia
o 3° lugar

\ HAPECÓ - Um saldo positivo
s: ,araJ�raguá do Sul no primeiro dia
)]',1 'competiçõesnoatletismo. Foram
i' seis jIledalhas, sendo duas de ouro
VI e qu�tro de bronze. Destaque para,

t '

': o rrtasculino, que terminou o

,ii prirrfeiro dia corri o terceiro lugar
':1 gera}. Até o fechamento desta

) edição, o feminino ainda não havia
(" id0!contabilizado. Amodalidade
f:, tem!seqüência hoje e termina no

�
I;, MOIIl)llgo. '

Aprimeiramedalha jaraguaense
" ao dia foi para o velocista Diego
;i5 Peit&r, que terminou em terceiro

,;: ug�rna prova dos 100m rasos. "Eu'
'Oi queria chegar aqui e conquistar uma
medalha. Corisegui. Agora quero

�'K continuar treinando forte para no

�(:' próximo ano brigar pelo primeiro
a 'I lugar", comentou ele após a

1\-:,; premiação. Com apenas 18 anos, ele
.ei,;' ainda temmais umano deJoguinhos
í,,j !<\bertos, onde éo atual campeão.
q I':; "Eu esperava fazer um tempomenor,

gosteido resultado", cómpletoú.:
. Logo depois a premiada foi

i�1Ít Mirielly Cristina dos Santos, que

FOTOS JUUMAR PIVATTO

Mirielly dos Santos (�a D) conquistou sua primeira medalha nos' DOm com barreira

conquistou a primeira de suàs três

medalhas no 100m com barreiras,
ficando com o, bronze. "Esperava
urna colocação melhor, mas como
estou voltandode uma contusão, foi
bom", disse ela. Das surpresas
adiantadas pelo coordenador da
modalidade Adriano, Moras,
apareceram duas nesta prova. A

primeira colçcada, dejoinville, que
é de outro Estado e ninguém a

conhecia, e Criciúma, a segunda,

que surpreendeu.
O primeiro ouro veio na força

de Fabrício Ianeguitz, que
arremessou o disco a 46m92 e ficou
com amedalha. "Eu realmente não

esperava este ouro.No ano passado
eu fiquei em terceiro lugar e este

ano estavamuito disputado. Agora
espero manter o ritmo para o

arremesso de- peso, que é amanhã

(hoje)", disse o atleta, que fez-sua
melhormarca do ano.

t Mirielly fica com o ouro no salto com vará
!

!Clw>Ecó - Além do bronze nos
i); 10J,mcombarreira,Miriellyainda teve
; ,r: fôl�go para conquistar mais uma

1,). medalha: o ouro no salto com vara. E
',; nãoparou por aí.Na última prova do
,':i di�, no revezamento 4xl00m
i r. fe�o, ela ficou com o bronze,
: : ju�to com a equipe formada ainda
I) po� [anaína da Costa, Angélica

j J:: Frenzel e SallyMavara Siewerdt.
i"F' d d

'

di lCOU entro. o espera o.

M�mo sem tercompetição para esta
'" cat,egoria neste ano, consegui três

�� resultados", disseMirielly. E ela
atnda tem chances de conquistar
m�is uma ,medàlha hoje; no

rev;ezamento 4x400m. "Consegui
li" sUI)eraro cansaço flsico emental, pois
: 3: cheguei a disputar duas provas,
:J;' praticamente aomesmo tempo", disse
1.; a �tleta, que agora sorna nove

',' m�dalhasemJogosAbertbs (uma de
i ,1 ouro, duas de prata e seis de bronze).

I
"Elanão conseguiu urna prata ou

,,(l' umouro nos l00rn combarreira por
I r, ca�sa da lesão. Como ela não

Conseguia treinar velocidade,
; Pri�rizamos o treinode força, no salto
(,' Caiu vara, que foi onde ela se saiu

m�lhor. Mas o bronze ficou de bom
ta�anho, pois ela não teve como

tre,inár", disse o coordenadorAdriano
LI MoraS.

I

As competiçoes- continuamneste
fim-I li de-semana, com destaque para

"i a estréia do futsal masculino onde
JaraguádoSul chega como fu�orit� e

�om o craque Falcão confirmad�no ,

tlnle.Alémdeles, o xadrez ovôlei de
praia, o basquete fem:nino e o

punhobel masculino também
es�réiam no fim-de-semana,
c�nfonne tabela abaixo.

Mirjelly também conquistou o ouro no salto com vara

No salto com vará feminino,
domínio das jaraguanses.O bronze,
ficou com Verônica Paciello, que
ficou com sua oitava medalha nos

Jascnestamodalidade. 'Tive pouco
tempo para treinar, mas eu queria
pular pelomenos dez centímetros a
mais", lamentou. Ela saltou 2m80.
''Acho que não era o meu dia, mas
acredito que ainda tenho fôlego
para brigar pelo outro nos próximos
anos", disse ainda.

JULlMAR PIVATTO

\
Saldo positivo
o coordenador de atletismo, Adriano
Moras, tinha adiantado ao Correio do
Povo que o objetivo era aumentar o

número de medalhas em relação-ao
ano passado, que foram oito. Já foram

conquistadas seis somente no primeiro
dia, com destaque para Mirielly dos
Santos, que ficou com três (contando a

do revezamento) e Fabrício laneguitz
(foto) com o ouro ,no lançamento de
disco. Isso graças ao bom trabalho da

equipe coordenada porMoras, do novo
patrocinador .e prinCipalmente da persistência dos atletas, que
treinam em condições precárias, muitas vezes improvisados, Já
está mais do que na hora desta modalidade ter sua pista sintética
para melhorar cada vez mais os resultados. Eles merecem.

, 'I _-
, •

, ,

'I

',1'\

,
\

Çompetitividade,
Acompanhar o principal

. evento do Estado traz
grandes e boas surpresas.
A pecularledade de cada

sotaque, de cada região,
misturadas em uma pista
ou uma quadra dão um

'

charme todo especial à

competição. Que este ano

parece ter resgatado o

espírito que parecia estar

se perdendo. O povo
chapecoense demonstra
que é acolhedor e

disposto sempre a dar

informações aos perdidos
visitantes. O movimento
em tomo da competição,
que vem mobilizando a

maioria da população, é
exemplo a ser seguido por
Jaraguá do Sul, que
aproveita a cada dia para
ver os detalhes que' fazem
a diferença em uma

organização.

, :1-:;
Futsal favorito
E nem teria como não ser.

Atual campeão da Liga
Nacional, bicampeão Sul
Americano, o time

jaraguae'nse chega sim

como favorito ao título dos

JoqosAbertos, Mesmo
cansados, poderão fazer dez

jogos em dez dias; contando
com os dois amistosos desta
semana. Uma rotina que só
deve ter fim depois da Copa
dos Campeões, em
dezembro, que é mais um

torneio criado pela CBFS. O
caso Falcão também foi
resolvido. Ontem a

orqanlzaçáo aceitou o

recurso jaraguaense que
mostrou que o atleta estava,
sim, inscrito na cidade até 3"
de dezembro do ano

passado. Jaraguá do Sul teve

que comprovar depois que
alguns adversários tentaram
entrar com recurso .

,-'1

julimar@terra.com.br

.t.v

InSliluto deCardiologia
recebe novo 'equipamento.

-,
I

'.,
,

,

Úm novo investimento do Governo no Instituto de CardioLogia, em São José, garantiu
mais uma importante aquisição para o local. Depois das reformas e da compra do

aparelho para medicina nucleal; o Instituto, quejá era referência estaduaL no atendimento

.de doenças ca;diovascuLares, passa a contar, com um equipamento de cardiologia
hemodinâmica. Com R$ 1,8 milhão aplicado, 80% mais exames podem ser realizados.
É o Governo investindo cada vez mais na saúde dos catarinenses.

secretaria da
Estado da saúda

"

,
, 1

"
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Ó empresário Floriani, recepcionou na noite
,

'do dia 10 de novembro aproximadamente
800 convidados na Recreativa da Marisol. A

super-festa foi para comemorar os
50 anos de Floriani, um dos empresários mais

, ,', alegres e descontraídos da urbe.
"

,"Ajuveniude e 'a felicidade estão nacabeça
.

. das pessoas"afirma Florlanl,
Confira alguns flash da festa.

//Émuito impertinente querer adivinhar o que é
Deus, assim como é muito ousado querer nega.

ro 'I.que E/e e.
//,

"".'
.

. '��

Platão

SOCIAL FIM DE SEMANA, 5/6 de novembro de 2005

mento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

instalações, que além de
izadas, no centro da cidade.
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