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ENTREVISTA

Amim fala sobre as eleições de
2006 e critica Luiz Henrique
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• Quarta-feira
� nublada com alguns
_,,-,_,,_,_ períodos de melhoria

, � e chuva a qualquer
"::,"::,": hora do dia

HOJE: • Terça-fei ra
nublada com alguns
períodos de melhoria

f"" e chuva a qualquer
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Centro Vida ainda não está, funcionando
A inauguração oficial estava prevista para março, mas até agora só o serviço de odontologia funciona no local. A promessa agora é de que atendimento comece este mês. - PAGINA 8

TRÃNSITO MODALIDADES

Um vazamento de' óleo diesel nas principais ruas da
cidade deixou o trânsito um caos ontem pela manhã em

Jaraguá do Sul. Cerca de 11 acidentes aconteceram em"

consequencia do vazamento. A empresa Textipan,
proprietária do caminhão, deve ressarcir as pessoas que
tiveram prejuízo. - PAGINA 5
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Acompanhe colocação de Jaraguá
nos Jogos Abertos de Chapecó
o atletismo encerrou a participação nos Jasc com unia

das melhores pontuações na competição. A equipe
feminina ficou com 153 pontos, o dobro em relação ao ano

passado.
'

- CORREIO ESPORTIVO

POLITICA

Bertoldi e Hosemeire voltam
de viagem e reassumem cargos
o prefeito Moacir Bertoldi (PL) e a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL) reassumiram suas funções ontem

pela manhã depois de 15 dias de viagens a Foz do Iguaçu
(PR),Brasilia e interior de São Paulo. - PAGINA 3

PERIGO

+Fim-de-semana violento-acaba"
com duas mortes no trânsito

- PAGINA 5

CORREIO ECONÔMCO

Prefeitura prorroga pagamento
da dívida ativa até dezembro

_ PAGINA 4
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Consumo perigoso
:Um em cada quat,ro

estudantes do ensino

fundamental e médio da

rede pública brasileira já
experimentou algum tipo de .

droga, além do cigarro e das

bepidas alcoólicas, segundo
pesquisa. A idade do

primeiro contato com esse
.

tipo de substância caiu dos
_ 14; para os 11 anos em uma

. década. É na adolescência,
na fase dos descobrimentos
e desafios que a vontade

aparece. As pesquisas
também revelam ique a

maioria dos jovens sabe que
as' drogas podem se

transformar num problema
sério. Mas isso não basta

paramantê-los longe.de um
baseado ou de uni papelote
de;cocaína.
.Estudo do Grupo Inter

disciplinar de Estudos de
Átcool e Drogas daUniver-

I., FRASES

sidade de São Paulo (Grea)
diz que a curiosidade é a

motivação que leva nove em
cada dez jovens a consumir

drogas pela primeira vez. Em

seguida vem o desejo de se

integrar a algum grupo de

amigos. Alguns fatores
contribuem para que um

jovem tenha maiores

reconhecimento entre os

amigos, apresentam maior

comportamento de risco
• para a dependência.

Experimentar um ba
seado, ou algum outro tipo
de droga, não faz de nin

guém um viciado ou perdi
do. A sociedade já acabou
com o estereotipo precon-
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prejudicial, cria no jovem um

sentimento de responsabilida
de maior, mas também é ne

cessário saber impor limites .

Dizer que quem usa

algum tipo de droga está

acabando com a vida, já não
engana mais. A sociedade
deu vários exemplos de pes
soas que fizeram uso con

tínuo de drogas e tiveram

sucesso na vida profissional
.

e pessoal, assim como de

pessoas que se derammuito

mal. As políticas públicas
devem estar voltadas para o
mercado de

.

trabalho,
I

esporte e lazer. Cidades,
onde os jovens não têm

opção de diversão, são onde
os índices de drogas sãomais
alarmantes. De nada

,

adiantam comerciais sobre
.

.
os perigos da droga se não

tiverem aliados à infor

mação de qualidade.

� De nada adiantam comerciais sobre
o.s perigos da droga se não tiverem
aliados à informação dequalidade

probabilidades de se viciar.
O primeiro é genético. Já se

provou que pessoas com

histórico familiar de alcoolis
mo ou 'algum outro vício

correm maiores riscos de
também. ser dependentes.
Os demais estão relaciona
dos com a personalidade.
Adolescentes tímidos,
ansiosos por algum tipo de

ceituoso que tinha sobre os

usuários. Mas os pais devem
estar alerta, o ideal é manter.
sempre um diálogo aberto,
ev'itando assim umasurpresa.

Manifestações. de carinho e

amor são sempre bem vindas -.

Famílias com vínculos de
afetividade forte sofrem
menos com este tipo de

problema. A liberdade não é

.
.

/lOS pOVOS das Américas têm direito à democracia. À Carta da Organização dos Estados
Americanos (OEA) exige' que esta terra seja um continente de liberdade':

• Do presidente americano GeorgeW. Bush, no discurso de dei minutos que encerrou a vista de 24 horas ao Brasil.
. �

, .

,'.
"
"

� lula e os "pobres"
,

:' banquelros do Brasil

I Fatos & Pessoas I
. Fernando Bond.

FLORIANÓPOLlS/DIVULGAÇAO/FIESC

,
I,

FIQrianópolis - Ohtem de manhã duas
�

,
.

n�tícias completamente contraditórias
- � que são o retrato do Brasil da era PT
- �ividiam as capas dos principais sites

d� notícias. Numa delas, o resumo do

discurso do presidente Lula no seu

p�ograma semanal de rádio "Café com

o:
.

Presidente'; em que disse
textualmente: "Na hora que vão pedir
voto, só se fala de pobre, não se fala de
rico, Mas, na hora de governar se governa
para' os ricos e não para os pobres. E nós
estamos colocando os pobres como o

ator principal dessa politicatNa outra

notícia. a manchete era "Lucro do,
Bradesco áobra e chega a R$ 4,051
bilhões" e o texto dizia que "o resultado
também é superior ao do Itaú, quarto
maior banco, que ganhou R$ 3,827
bilhões de janeiro a setembro deste

a�o. Outro banco que já divulgou
resultado do terceiro trimestre foi o

Bànespa, que lucrou de R$ 1,297 bilhão

nQ mesmo período': É bom lembrar que
isso não é a movimentação financeira
dos bancos: é lucro! Isso sim é governar
para os pobres: pobres banqueiros
brasileiros.
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Professor Pardal
A Balança Inteligente para Monitoração do
crescimento das aves e-m aviários, de autoria
de Adriano Sanlck Padilha (foto), de
Chapecó, foi o projeto vencedor da terceira

edição da Feira Catarinense de Inventores,
promovida pelo Sistema Fiesc, por meio do

Senai/SC, e que tem o objetivo de facilitar a
.

entrada dos projetos inovadores no

mercado. A Balança Inteligente é um

sistema de supervisão do crescimento das

aves, possibilitando a intervenção do
veterinário.

. Balança Inteligente
A Balança Inteligente registra o peso, taxa de

cresclrnento-varláveis relacionadas ao clima
e ao ambiente e a freqüência das aves

dentro dos aviários. Essas informações
podem ser transmitidas on line ou com

intervalos para os frigoríficos, que podem
então tomar decisões instantâneas para a

melhoria da qualidade e da produtividade do
lote de aves.

Sandália sem tira
Na segunda posição ficou o sergipano José
de Lima, com o projeto Recuperador Alterna-

: tlvo Fixo ou Móvel de Gases Voláteis. Vence
dor em 2004, Eugênio dos Santos, de lta

perna, ficou com a terceira posição este ano,

com o calçado com solado auto-aderente. '

Obra importante
Já foi assinada a Ordem de Serviço de
dragagem para adequação física do berço ,/

201 do cais acostável do Porto de São
.

Francisco do Sul. A empresa-Draq Sub

Dragagem e Serviços Subaquáticos Ltda, com
sede em Porto Belo, foi a vencedora.Serão
retirados 10 mil metros cúbicos de volume,

,

de forma a garantir as condições mínimas de

segurança pará atracação de navios. O prazo
para execução é de 90 dias a partir da

'

. assinatura da ordem de serviço e a obra esta

orçada em RS -145 mil.

Maissegurança
o berço 201 destinado ao embarque e

desembarque de carga geral e descarga' de
bobinas de aço, de janeiro a outubro deste

,

-

ano, registrou movimentação de 153.652
toneladas. A dragagem 'vai possibilitar
aumento de calado de 6 para 8 metros,

qarantindo maior sequrança e agilidade na

atracação das barcaças que transportam
bobinas de aço para a Vega do Sul,
possibilitando ainda que os navios de carga

geral possam embarcar uma quantidade
maior de mercadorias.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Campeões. de si mesmos
Achámos emocionante quando vemos na televisão as lágrimas de um

atleta nomomento de sua superação. Como é lindo, envolvente e chegamos b . '

até a chorar junto. q ,

Realmente não fazemos idéia do esforço dispendido até o dia daquela 'l

conquista. Não temos idéia do que este atleta fez para chegar na condição de n! '

campeão, mas temos certeza de que alguma coisa ele vem fazendo para que v I
isso aconteça. J :

o queme leva a escrever a respeito de luta, conquista, superação emedo n
,

de vencer, relacionando o dia a dia comum, de pessoas comuns, como eu e j i

você, não é o aspecto glorioso da vitória, mas acima de tudo e simplesmente, )

a emoção da conquista diária. Émais s�bre a intensidade de comovivenciamos �:
o nosso quotidiano do que sobre sermos vencedores de alguma façanha - b ,

qualquer,
.

q iA verdadeira conquista é aquela forjada no esforço, no suor e na luta,
cuja intensidade nem nós mesmos fazemos idéia do quanto nos custou tal
empenho.

.

Se temos saúde, alegria e disposição, por que não andarmos com tudo a

flor da pele? Por'que não passamos então a exalar otimismo, já que somos

pessoas alegres e confiantes naquilo que queremos atingir?
Por que não trazer um pouco da emoção da televisão para a realidademeio
sem cor e sem vída'do nosso dia a dia?

Será que é porque não somos celebridades, nem artistas.

Somos cidadãos comuns desempenhando papéis reais emum "reality show"
que por não estar passando na televisão deixa de ter anotoriedade merecida,
em primeiro lugar, por nósmesmos edepois para quem quer que seja. Disso
sim depende a nossa felicid;de e não de um estado ilusório e doentio em que
as pessoas se submetem, valorizando coisas distantes de suas próprias realidades
individuais, renegando, por conseqüência, suas condições atuais de meros 3)
figurantes em um contexto, cujo brilho, nesta vida, não lhes foi permitido
que acontecesse.

Sejamais você! �
Confie mais em você!

De valor ao que vo-cê é! Pois na verdade, nemmesmo você sabe do que P
você é capaz!

.

'n
Trazendo o foco dobrilho próprio pra si mesmos, seremos capazes de

muito mais doque pensamos, pois pensamos errado, logo nossas atitudes não )2
serão tão certas.

Isso que eu estou falando, felizmente, o 'dinheiro não compra, nem

manda comprar, pois vemos pessoas endinheíradas e frustradas que dariam
tudo que tem para serem felizes.'Acabam se �onsumindo no próprio

,[I

consumismo a que se submeteram.-.
51

Viva intensamente com todas as suas potencialidades sem termedo de I Q

ser feliz ati de errar, agradecendo à luz do dia por mais um dia precioso para i'l

que você possa tentar de novo. ,5T

Seja diferente! Ninguém te dá a garantia de que amanhã você vai ter a �I
mesma chance de ser feliz. 1)

Livre-se dos grilhões daqueles que; pornão tentarem, insistemem querer )J
ridicularizar aqueles que ousam ser felizes!

DarcyGonçalvesJunior '

Terra, pão, emprego, e paz
este é o Brasil que quert:�os

,h

Temos vivenciado tempos de angustias, tempos em que amaioria dos :h

meios de comunicação com seus apadrinhados tentam nos mostrar ,J
.

imagens, fatos, acontecimentos, injustiças como se no passado vivíamos )q
num país de maravilhas. )lI.

Escondem os Lalau da vida, a [orgína do INSS, os leilões do FHC, as ;0

privatizações com moeda podre, o assalto do maior patrimônio público, lb
(a: vale do rio doce), os maiores índices de desemprego, a precarização
dos direitos trabalhistas, amaior exclusão social, em fim, esperneiam o

.g

tempo todo, para que possam voltar ao poder. Mas esta elite podre com
seus asseclas devem e vão ficar enterrados para sempre, "o povo
Brasileiro saberá separar Q joio do trigo".

.

(5

Somos defensores pela apuração de todos os fatos, quem estiver :j

devendo a nação, que seja punido, mas é preciso também dizer que o -

cenário construído em Brasília é vergonhoso, a eÍite junto com a mídia, se

aproveita na perspectiva de desestabilizar o governo. )
__ Companheiros, este governo merece algumas criticas, mas de forma
construtiva em relação a alguns compromissos ainda não cumpridos-como:
a reforma sindical, a redução da jornada de trabalho, o fim da flexibílízação Ú,
dos direitos trabalhistas, a redução da taxa de juros, a correção da taxa,

do IRRF, as polític�s sociais, bandeiras que os trabalhadores reivindicam
iB

amuitos anos na certeza de vida melhor para-todos, portanto é preciso ih

cumprir, o tempo é curto é preciso ser ágil. lO
O que não devemos e não podemos esquecer; que este governo )J

arquivou o projeto do artigo 618, que terminava"com a regulamentação l
dos direitostrabalhístas, que crioumais de 3,8 milhões de empregos com ,5

carteira' assinada, empréstimos com juros menos de 3% em folha de Jh

pagamento, programas sociais como o bolsa família e fome zero atendem
Jp

mais de '{ ,5 milhões de moradias, e outros benefícios como o Pró Uni, a
reforma agrária a agricultura familiar e o saláriomínimo receberam recursos !q

maiores do que o governo FHC atendeu em 8 anos. Portanto companheiro,
�1

precisamos ficar de olho, as raposas querem voltar para o galinheiro.
É necessário muita luta, as conquistas surgem através delas, um nova ;n

período se aproxima, sejamos otimistás, e juntos construiremos um País ',fi

que tenha Terra, Pão, Emprego, Salários dignes e Paz para todos.

Silvino Volz, diretor do 5indicat'0 dos Metalúrgicos
lii

)"J
Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo 12, fonte

.

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

correçôesortoqráflcas e gramaticais necessárias.
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lJi> Verbas 1

o Orçamento Geral da União para 2006

está projetado em RS 1,6 trilhão. Através

de emendas coletivas, a bancada

parlamentar catarinense deve

apresentar algo em torno de RS 500

milhões, desta vez sem superestimar
valores de obras, como afirmou o relator,

geral Carlito Merss, primeiro catarinense
na função em toda a história política do

Estado. Até ano passado, segundo ele, o
costume era projetar valores a mais.

Agora, a estratégia é outra. Resurnlndo,
dá-se custos reais com alguma folga
para, se necessário, ampliar os recursos.

� Perigoso � Consultas� Sinuca
.O senador Leonel Pavan (PSDB) ame
aça romper com Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) se os tucanos não forem
contemplados já com o número de

cargos públicos que o partido deseja e,

evidentemente, capazes de gerar
dividendos políticos na próxima cam

panha.O problema para o governador é
convencer outros partidos a desembar
car de secretarias importantes. É o toma
lá, dá cá, implantado mais explicitamen
te pelo então guru maior dos tucanos,
Fernando Henrique Cardoso quando
presidente. Ecopiado por todosos partidos.

� Verbas 2
Ainda segundo Carlito, da receita

projetada e' aquela efetivamente
concretizada, devem sobrar cerca de RS
20 bilhões para 'investimentos- o ideal,
diz, seriam RS 60 bilhões- a maior parte
em infra-estrutura ródoviária e portuária
para todo o país. Rodovias federais do

Estado, corno.a duplicação da BR-280

(São Franciscódo Sul a Porto União) ainda
é uma icógnita em termos de recur�os.
No caso da 280, o projeto deve ficar

pronto entre março e abril de 2006. Daí
à sua duplicação, no mínimo mais um

ano. Ou seja, se sair, só em 2007.

Fato inédito na cidade. Caminhão vindo' Do vereador Carione Pavanello (PFL) ." O
de Guaramirim e que rodou pelas
principais ruas do centro de Jaraguá do'
Sul na madrugada de ontem, derramou
óleo diesel em todas as vias por onde

passou, provocando pelo menos quinze
pequenos acidentes. Já cedo, querendo
ajudar para evitar problemas, inadverti
damente algumas pessoas jogaram água
sobre o óleo, complicando ainda mais a

situação. Ocorre que água e óleo não se

misturam. Bombeiros e Defesa Civil

agiram no trabalho de limpeza em meio
ao trânsito engarrafado.

sistema de agendamento de consultas nos
postos da rede municipal de saúde obriga 2 ,)

o cidadão a sab-er, com antecedência, ,'uí
quando vai ter uma dor de barriga ou algo ;�n

pior. Isso diminui as filas do lado de dentro,
mas não do lado de fora "(referência a � x:
demanda reprimida). Aliás, o acúmulo de no

consultas agendadas em futuro próximo ")0

é reconhecido pelo próprio setor (a Saúde) 3 q
que, desde o início de outubro, está sem

" -w

titular.Pior: deve ficar assim até o ano que
' J. {

vem, sabe-se lá porque. ,f1
, 'N
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ARGUMENTO PT organiza encontro da

microrregião ainda este mês'

En

Rosemeire credita problemas
à falta de representatividade

maneira o PT pode estarél.R
con:tribuindo". 311

Atendendo a
'

uma,32
deliberação do diretório estadual'Bq
até ontem os diretórios mu- t

nicipais realizaram en-contro:;,Sd
para organizar questões de ordem7)b
documental ainda pendentes
como PED. Em [áraguá do Sul, o-ib
diretório municipal se reuniu nqlÀ
sábado, e debateu também a

conjuntura política local,

incluin,do a posição do

-.com relação à administração
municipal.

1\ '

J á em, Schroeder, em enc- ,

ontro realizado no domingol� Itomou posse a executrva-rnu

nicipal, depois da confirmação, 1-,
I

pelo PT nacional, do resultado do. i
PED, quando uma das chapa�.J
disputou a eleição sub judice. O'
candidato a vice-prefeito nas
eleições do ano passado, José da
Cruz, o Zeca da Laje, assumiu a

presidência do partido.

, }ARAGUÁ DO SUL - O PT vai,

realizar, ainda este mês, um

e�contro mícrorregíonal para
iniciar as discussões com foco nas

eleições do próximo ano e

também sobre a organização
partidária visando o crescimento '

da legenda nós municípios. Qs
petistas da microrregião vão se

reunir depois do encontro'

estadual, que, acontece no

próximo sábado e domingo, em
ltajaí.

Neste, explicou o coor

denador do pt na microrregião,
ex-vereador Marcos Scarpato,
será feita uma avaliação do

quadro do partido no Estado. Oito
delegados, eleitos no PED
(Processo de Eleição Direta),
representarão Jaraguá do Sul no
encontro, junto com outros

delegados da microrregião.
"Vamos discutir a conjuntura
nacional e estadual e, a partir
disso, vão ser traçadas as diretrizes
de trabalho d� partido tanto para
as microrregiões como para os

municípios", explicou.
Scarpato lembrou que Santa

Catarina tem uma "pecu
liaridade interessante", pelo
predomínio maciço de pequenos
municípios, "que são a grande
maioria", o que diferen�ia a

atuação do partido se comparado
a outros estados. "O PT, nestes
pequenosmunicípios, vai que ter
um acompanhamento mais

constante", disse; acrescentando
que o encontro estadual vai q
abordar, ainda, as políticas
públicas "para verificar de que Scarpato, coordenador do PT �\"

CELSO MACHADOlJ nossos projetos, porém, isso obriga os
prefeitos a irem lã seguidamente
porque nossas propostas acabam
ficando de lado, já que não há o

acompanhamento político
necessário", disse a vice-prefeita.
Citou, como exemplo, o contorno
ferroviário, listado pelo Teu
(Tribunal de Contas da União)
como obra superfaturada, e aArena
(complexo esportivo) , que também

- vai precisar de recursos externos,
além dos R$ 5milhões já afiançados
pelo Estado. Na área cultural,
elencou projeto de 'Cunho mais

popular no que toca a danças,
tradições, culinária, que possa ser

desenvolvido de forma integrada a

eventos de negócios sediados pelo
município, "Mas, é preciso que
tenhamos alguém lá (em Brasília) ".

Em rápida manifestação, o

vereador Ronaldo Raulino ressaltou
a experiência vivida como prefeito
durante 15 dias e que' serviu',
segundo ele, para "sentir"melhor o
que se passa internamente no dia a

dia da administração pública.
Quando assumiu interinamente, o
vereador, no discurso de posse,
mandou recado direto aos

servidores de todos os níveis,
avisando que a "lua-de-mel" havia

, acabado, explicando, depois, que se

referia ao fato de' que a reforma
administrativa havia clareado a

função de cada um e, por isso, não
havia mais desculpas para não se

� Ronaldo diz

que os'qarqalos"
na administração
serão resolvidos

�

p
n

)2

}ARAGUÁDOStn-Em ato rápido
na manhã de ontem, em meio a

reunião semanal como secret�riado,
o prefeitoMoacir Bertoldi (PL) e a

vice-prefeita Rosemeire Vasel (PL)
reassumiram suas funções depois de
15 dias de viagens a Foz do Iguaçu
(PR); Brasília e cidades paulistas
como São Bernardo do Campo,
SantoAndré e SãoCaetano. Nestas
duas semanas respondeu pelo cargo
de prefeito o presidente daCâmara
de Vereadores, Ronaldo Raulino
(PL), que nesta terça-feira reassume
sua função rio Legislativo.
Rosemeire, candidata a deputada
federal pelo Partido Liberal, em
dobradinha com Raulino, que vai
disputar cadeira à Assembléia

Legislativa, disse (10 Correio do
Povo que projetos importantes para
Jaraguá doSul e regiãomuitas vezes
não têm o trâmite desejadopela falta
de representatividade política em

Brasília:
"Nosministérios, [araguá do Sul

é uma cidade reconhecida pela sua
,

expressão econômica, há por parte
deles (dos ministros) interesse pelos

,fi

)1

Bertoldi e Rose reassumiram suas funções depois de 15 dias

trabalhar de forma homogênea.
Ontem, referiu-se a "gargalos na
administração", que pôde perceber
nestes dias de interinidade. Ao CP

explicou que havia se reportado a

demora nos encaminhamentos
internos da administração, assunto,
inclusive, que teria entrado na pauta
da' reunião com o secretariado
ontem pelamanhã. CESAR JUNKES

A .curto prazo, a viagem de Bertoldi e Rosemeire não deve surtir
resultados práticos. Porém,alegam que o aprendizado em termos

de administração pública em encontro nacional de prefeitos e
, gestores da coisa pública foi importante (ambos, na função que
ocupam, são estreantes) para se ter parâmetros, em comparação
com cidades de mesmo porte. De Praia Grande, no litoral paulista, a
idéia é copiar, com as adequações necessárias, sistema de

monitoração de ruas para controle do trânsito e da crimlnalldade.
com câmeras instaladas na região centrai' da cidade, já com bons
resultados em cidades catarinenses como Joinville (pioneira no

Estado), Florianópolis e Blumenau, por exemplo. De São Caetano,
que o prefeito rotula corno "cidade irmã'; segundo ele pela
receptividade em outras viagens, pretende-se adaptar modelo de
bancó de leite materno para hospitais locais.

,}il

,;qGildo Alves confirmado para, presidir PPS de Jaraguá do Sul
(

segundo ele. "Eles (os filiados) nos
pegararry de surpresa, haja vista que
muitas das convenções têm dado
até número bem baixo de'

participantes. Acho que isso é

prova que o partido está numa

crescente e sendo bastante

respeitado", elogiou.
As eleições do próximo ano,

destacou o novo presidente, serão
o foco do diretório a partir de agora,
citando os nomes de Altevir

Fogaça, primeiro vice-presidente
do partido, e de Edson Müller,
apontados comopré-candidatos a

deputado estadual. "Em fevereiro,
vamos discutir toda a situação do
partido, junto com os filiados, para
ver se vamos lançar candidato a

deputado estadual e federal ou se

vamos lançar só a, estadual",
informou.

Quanto à disputa majoritária

Pavan critica Luiz Henrique
}ARAGUÁ DO SUL - O

sindicalista ex-vereadorGildo Alves
no Estado, Gildo lembrou que o

partido está coligado com o

governo de Luiz Henrique
(PMDB), inclusive ocupando
cargos em várias esferas. Para 2006,
áinda há indefinição, inClusive em
âmbito nacional, por' conta da

questão da verticalização. "Não
se sabe o que vai a<contec�r nem a

nível estadual nem federal. Ainda

vereadores, termos uma nominata
boa para termos nossos próprios
candidatos. Esse é o objetivo do
nosso partido", disse, acres

centando que até o ano que vem

pretende-se atingir 500 filiações. O
PPS é um dos partidos da base de

apoio do prefeito Moacir Bertoldi
(PL), junto com o PL, O PTB e o

PDT.

BRASÍLIA - Durante o 5º
Encontro do PSDB Mulher,
realizado naExpoville, em Joinville,
domingo,

'

durante

pronunciamento, o senador Leonel
Pavan cobrou mais espaço para os'
tucanos na administração estadual
� admitiu que, caso seja mantida
a verticalização, "por força de lei e
de questões ideológicas, PSDB e

PMDB poderão estar em palanques
opostos em Santa Catarina".

Pavan, fez questão de hipotecar
apoio ao secretário da Cultura,
Turismo e Esporte, o deputado,
tucano Gilmar Knaesel que
segundo ele, estaria sendo

desprestigiado n9 governo estadual.
"O deputadoGilmar tem um cargo

importante num setor estratégico
que é o turismo, mas com uma '

I

caneta 'sem tinta para que possa
desenvolver projetos para o setor.

E quando o governo assina��;
convênios que envolvem sua pasta-r"
não lhe dá o valor merecido.t 8
ficando numa posição apenas dciid

di "
coa juvante . l�J

Pavan destacou que desejar";
continuara

i,
coligação vitoriosa'I, ��

ressalvando que, para isso é preciso
observar que "lealdade, respeito �"6
cumprimento de compromissos sãó') I

pontos indispensáveis paramanteffl
acordos e o sucesso administratívo"
de um governo". �:::i

Cobrado pelos correligionários �
sobre as declarações' dQ c:
governador de que o PSDB ocupa d
hoje quase 50% dos cargos e da
estrutura do governo estadualt-t
Pavan diz que a afirmação não é, I
verdadeira,"pois corresponde a

"

I
menos de 15% e bem abaixo dos I
30% prometidos. Se antes não I
cumpriam, agora ficou _pior". - J

assumiu domingo a presidência do
diretóriomunicipal do PPS com o

objetivo de transformar o partido,
como ele mesmo diz conside�ado
"naníco", em um dos principais
expoentes da política local. O
aumento no número de filiações,
que passou de 163 para 320 em um

período de dois meses, dará,
segundo ele, respaldo necessário
para o crescimento da legenda no
município. Até 2008, quando
acontecem as eleiçõesmunicipais,
o partido pretende chegar a mil
filiados.

'

,

Gildo foi eleito presidente na
COhvenção realizada no último
domingo, no auditório do Stiv
(Sindicato dos Trabalhadores nas
Ind' '

.

'

Ustnas do Vestuário), com a

participação expressiva de filiados,

não se decidiu quem vamos se Em Corupá, também foi
formalizado o diretório municipal
no domingo, quando 107 dos 127
'filiados participaram da eleição.
A vereadora Bernadete

Hillbrecht, presidente da até

apoiar ou se vamos sair com o'

Roberto Freire, que é o nosso

grande líder, como candidato a

presidente da República", resumiu.
I)Mas é nas eleições municipais

de 2008 que Gildo aposta todas-as
fichas do partido, que, adianta,
terá candidato próprio a prefeito e

"diversos" para vereador. "Vamos
montar em todos os bairros uma

equipe, para.quando chegar na
.

época da eleição para prefeito, e

então comissão provisória,
assumiu a presidência do
diretório. O vereador Lauro

, Twardowski, que deixou o PMDB

junto com Bernadete para fundar
o PPS, foi eleito vice-presidente.
(Carolina Tomaselli)

:\ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
DívidaAtiva
A Prefeiturade Jaraguá do Sul prorrogou para até odiá 2 dezembro o

pagamento da dívida ativa e concede desconto de 100% no valor da

multa, que é de 10%, e 40% no valor dos juros (1% ao mês) para o

contribuinte que pagar à vista os débitos contraídos com o poder
.público desde 1990 até 2004 e que até agora nãoforam
acertados.Ouern preferir parcelar, pode fazer o pagamento em até
60 meses com 70% de desconto na multa e 20% novalor dos juros
acumulados até i'lgora,"Esperamos que as pessoas nos procurem
pará acertar as contas'; afirma o Coordenador de Receita Tributária,
advogado José' Benedito de Campos. Os valores em atraso são
decorrentesdo IPTU (Imposto Predial eTerritorial Urbano),ISS (Imposto
sobre Serviços) emultas do setor de posturas. De acordo com Campos,
a Prefeitura tem para receber RS 19 milhões, sendo que RS 12 milhões
estão com execuçãofistal. Cerca de RSl ,2milhão já foi parcelado em
acertos feitos desde junho até o dia 4 de outubro.

Notificação
Ainda de acordo com

Campos a política agora é
notificar o mais rápido
possível, embora o prazo
seja de cinco anos. De

agosto a outubro deste ano,
sete mil contribuintes foram
notificados por atraso
relativo ao período de 2002

a 2004. Sessenta por cento
da dívida corresponde a

valores que não ultrapassam
RS 1 mil.'

Balanço�
O Bradesco é o terceiro
entre os grandes bancos
brasileiros a divulgar
resultados. O segundo foi o

Itaú, na última terça-feira. O
Banespa foi o primeiro, no
dia 25 de outubro, com
lucro de RS 1,297 bilhão.O
Unibanco anuncia seus

resultados no próximo dia
10. O balanço do Banco do
Brasil está marcado para o

dia 14.

Bancos
o Bradesco obteve lucro

líquido de RS 4,051 bilhões
entre janeiro e setembro
deste ano, o que mostra um

aumento de 102,3% em

, relação aos primeiros nove

meses de 2004, que somou

,
. RS 2,002 bilhões. O

resultado supera o do Itaú,
que no período lucrou RS
3,827 bilhões.Somente no

terceiro trimestre deste ano,

o lucro somou RS 1,430
bilhão.

Popular
O governo deverá editar um
decreto para restringir o
telefone popular, com
assinatura mais barata que o

'convencional, apenas 'às
residências com renda de
até três salários mínimos.
Pela nova proposta, o
usuário ,do telefone social

poderá falar mais tempo e

gastar menos. A idéia é que
o preço da assinatura custe

entre RS 1'3 e RS 14.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

• Cotação U$$ Comp,rà Venda
Comercial 2,201 2,203 ...

Paralelo 2,350 2,443 ...

Turismo 2,150 2,300 ...

• Cotação Euro Compra Venda

2,594 2,597 ...

·CUB RS: 861,67(novembro)

·Indices '

Pontos
, Oscilação

Bovespa 30.952 0,21% Â

Dow Jones �lü.584 0,51%

Nasdaq 2.179 <, 0,45% Â

• Poupança (%) 0,6709

,

, ',;" : Quina ,4 ,

'

40 - 41 - 59

concurso: 1521

22 - 37 -!43
53 - 63

Lotomania li.oteria Federal
'

concurso: 565

L,,08 - 17,- 19 -=�5 -l6_- 32 -.� 1
.

44 - 45 - 51 - 55 - 56 - 57 - 59.

�

concurso: 03981
10 Premio: 26.400

Amigo da
, ,

Informação:,

� .1i �",i!i!�"'AGU"N$'� DE �NALlSES CLINICAS LTDA.

- 371 0882
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_ CORREIO DO POVO

ENTREVISTA

IIEste governo só está

gastando"diz Esperidião Amirn1

Joinville- Duas vezes governador, senador da República
e prefeito da Capital, o ex-governador Esperidião Amin

Helou Filho está 'envolvido de çorpo e alma na próxima
eleição. Quer derrotar o atual governador Luiz Henrique
da Silvelra (PMDB), para quem perdeu o cargo em 2002.

"Tenho projeto para o futuro, o que este governo não

tem. Os maiores escândalos de Santa Catarina não foram

protagonizados pelomeu partido (o Partido Progressista)';
diz. Com 'a língua afiada e de bom humor, Esperidião
cumpre aqoraroteiro de visitas a várias cidades do Estado,
já em campanha. O editor-chefe do jornal Gazeta de

Joinville,Marco Aurélio Braga esteve com o ex-governador
e cedeu a entrevista ao Correio do Povo.

Gazeta de Joinville - O que o senhor espera da disputa eleitoral para
governador em 2006? .

EsperidiãoAmím - Vai ser interessante.O que todos nós vamos nos perguntar
ano que vem são os temas polêmicos como oBesc, que é um engodo e o que é
pior, elesmentiram. Segundo, os projetos para o futuro.Nós levamos dois anos
para tirar o governo do cartório e depois assinar os acordos, mas só começamos
a negociar no terceiro ano de governo porque levamos dois anos para acertaro
Estado que estava inadimplente. Foi um trabalho de reabilitação. Mas o que
esse governo, que está inaugurando obras de vulto, está fazendo para o futuro?
O atual governo só está gastando. Qual o projeto estrutural para o Estado,
projeto pedagógico.Qualoprojeto que vai ficar? Passar de 20 para 50 secretarias
regionais? Como eu posso falar em descentralização e inventar essa solução.
poliriqueira que são as secretarias regionais.
GJ - As secretarias regionais, como estão estruturadas atualmente, o'
senhor acabaria?

.'

EA - Sempre existiram. Quando se fala em descentralização é fortalecer a
escola e não criar umbalcão. Nós já estávamos colocando dinheiro na escola,
era pouco, mas era o começo de preparação de fundamenros.prátícos, não só

.teóricos, para que a escola fosse uma unidade orçamentária, uma autarquia.
Que é o meu sonho. Só que tem que prepararo diretor, que tem que sermenos,

professor e mais gestor. Vai ter um orçamento que consegue mobilizar a
comunidade, ou seja, é estimular a gestão, isso que deu certo nomundo. O

, atual governador, eu e qualquer pessoa concordamos que temmuito dinheiro
emBrasília, o dinheiro está todo lá. Então, se o Lulacriar50ministétios regioriais
e ,nomear amigos, ele está descentralizando! Não.Odinheiro tem que chegar
nosmunicípios que são os entes federativos já criados. ISso é descentralizar e
não criarum administrador regional que nomeia com absoluta falta decritérios.

,
/

� "O que esse governo, que está

inaugurando obras de vulto, está fazendo
para o futuro? O governo só está gastando."

-GJ - Mas, insisto, o senhor acabariacom esses cargos nas regionais?
EA - Tem que ser revisto.O caráter tem que ser outro, não esse politiqueiro.
Pode ser gente de carreira, remanejamento, pode ser com aproveitamento da
região metropolitana. O secretário regional com esse nome pode ser um

funcionáriopúblico de carreira.Um interlocutor'administrativo, o interlocutpr
político é ogovernador, ele foíeleitopra isso.É lima coisadistorcidaquenenhuma
empresa vai criar, nenhuma prefeitura vai fazer isso. Amaior demonstração
que essemodelo faliu é que estamos acabando o terceiro ano de governo e faz;
se uma pergunta: Quem copiou? Quando ninguém te copia, ou todos são

burros ou você está errado.
'

GJ - O senhor reconhece que houve um erro partidário na eleição de
2002, ao não repetir a dobradinha com o vice Paulo Bauer, Desta vez o
senhor está adotando mais cautela para escolher o seu vice e as futuras

II!

coligações?
EA - Nossa questão partidária émais simples agoraporque estamosnaoposiçãà 9
Claro que o diálogo sempre existe, só não faremos diálogo com o PMDB.o
Agora, nós dialogaremos nomomento oportuno. Eu tenho conversado com

\ 1

representantes de vários partidos. �9

GJ - Inclusive o PSDB?
EA - Inclusive.Não um diálogo institucional do presidente do partido, mas
com lideranças do partido; Esse arranjo vai depender de dois fat�res que ainda";'
não estão claros. Primeiro,mantida a verticalização eu não posso interferir emBiJ1"
coligações em nível nacional. Isso deve preocupar o governador:Não temos �1I
compromisso de gratidão, um compromisso prévio, que nos prejudicou e��
2002, Tudo que se conversa hoje é numa condicional. Tudo é especulação.l,
Não terá nenhumamaré Lula, maré Serra. É certo que haverá um segundd"
turno, o ideal é quatro candidatos de oposição. E o governadordooutro lado, ��' ,

é que o governador será candidato.
.

i](
GJ - O senhor tem alguma dúwda? .

I

1,.
. EA- Tenho sérias �úvidas. Ele tem pesquisas. Um ano antes da eleição d1;';
2002 eu tinha 55%. Enaturalnuma eleição que a oposição cresça, em qualquers\l/
lugar do mundo.. Eu não tenho nenhuma pesquisa que ele tenha acima d� ,

30%. Respeitamos, se ele é o candidato do governo e tiver quatro na POSiÇãO!;'�
estes vão apontar erros enovas soluções paraogoverno. Esse é omelhor cenári0hF
quatro candidatos de oposição, com PT, PFL, PSDB e opp.'

,

GJ - As dificuldades enfrentadas pelo governo na área de séguranç\j'l
, ffi

pública serãoexploradas?, 51ú
EA - Eu não vou dizer que a culpa da criminalidade é do governador, mas eu.

,JflJ
não vou tratar a segurança como uma politicagem, como está sendo tratada
'. �

hoje. Quatro comandantes da PM em dois anos e meio e demitidos em

circunstâncias estranhas.Umdelegado regional preso, chefede polícia fazend91
campanha... Mas por quefazem isso? Porque o chefe dá o exemplo. Aí você.Í
nomeia umdeputado e um suplente de deputado para secretário de Segurança
Pública, quer um comportamento de autoridade e de responsabilidade se o

caraé irresponsávelnanomeação? Segurançapúbli6:émuito sériae ptofissionaliM 1
Tem de invesrir em inteligência, tecnologia porquea bandidagem está s€'lJ

equipando.Quem colocou o helicóptero emJoinville foio Esperidião Arnint.oq
As 36 câmerasno centro da cidade foinomeu governo.Quantas câmeras o go.oh
vemo atual comprou? Inaugurou adeBlumenau, que foipaganomeu governoi.Q

,

n

� "O ideal é quatro candidatos de 'JJ�
IH

oposição. E o governador do outro lado, se jEJ

é que o governador será candidato." bP.

,
�

GJ - Mas o senhor também teve problemas na área de segúrança com &lJ

questão dafalta de efetivo, principalmente naPolícia'Militar'?' li

EA - Eu tinha folhas atrasadas para pagar e reconheço que tive que seguraflJ
contratações em áreas essenciais.

GJ - A eleição teve um fator primordial que foi o número de votos d�
atual governador em Joinville. A pergunta é pontual: o senhor espera

1

vencer em joinville em 2006?
. ,

EA - Do atual governador, não. As pesquisas que aparecem hoje não indicam
isso. A questão do partido da ilh�, do fato-da minha mulher ser prefeita dCJg
Florianópolis e o bairrismo, que é um fator elogiável, de querer eleger alguém�
da' sua terra. Isso é natural. I

fI�

GJ - Sempre fazem a ligação do senhor com PauloMaluf, que é do seuil,
partido. Isso lhe incomoda? �IE

EA - Mas nãomora aqui, né? Eu não falo do Jader Barbalho, doACM, dohi
OrestesQuércia.Ótimo, émelhor falar doPauloMalufdo que carregaro Paul(j),u
Afonso (ex-governadorPauloAfonsoVieira). Essemora aqui, e até agora está! fi

impune. úh

GJ - LHS taxa o hospital infantil de joinville de elefante branco. Por qU�1
o senhor não concluiu esta obra?

.

iiI
EA - Quem definiu a prioridade foi o prefeito e o governador na época, todü9 u

dornesmo partido.Nós tocamos a obra com responsabilidade, num contratC\i)
complicado. Se eu tivesse ganho a eleição, a população de Joinville não meh

perdoaria tratar com desdém aquela obra como está tratando o atual govemm(j
GJ - Não faltava tão pouco para acabar? :lI

EA - Terminou o governo. É uma corrida de revezamento, é deixar para od
futuro. Deixei com 97% executada. Estava no orçamento a'compra doso

I,

equipamentos e acontratação de pessoal.Nós deixamos as coisas parao futurai"
até porque eu achava que seria o governador: ,ln

GJ - Se o senhor fosse o governador, haveria. contribuição para ai
'

construção de um estádio municipal em Joinville? ,IC[

EA - Colaboraria. Eu tinha esse projeto. Já tínhamos idéia ou como estádio)
municipal, ou um complexo esportivo daUniville. Eu, como governador, não.
negaria, até pela dimensão da cidade. -, iO

GJ - Mesmo com o time de futebol não ajudando? ; r

EA - Acho que o atual governador e vice dificilmente escaparão da p�cha de�

pé-mo.Quando eu saído governo o Figueirense estavanaA,Avaínab, oJEGlj
na B e oCricilima havia subido para a Série A. Chegaram ao governo, um dei

Joinville e outro deCriciúma. OFigueirense continua na SerieA, oAvaína )Dr)
mas o time dogovernador estánaC, e o do vice passou daA, paraBe agora pat0U

, 'l

aSérieC. Conclusão: são dois pés-mos.
<

1!'
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CONFUSÃO
,

Óleo na pista causa acidentes
e mobiliza efetivo da Polícia

:1] Eus BINI

� Textipan, empresa
9 responsável pelo

'

5\ vazamento, deve
f. • ,.

9 ressarCir vitimas

}ARAGUÁ DO SUL - Um

r" vaiamento de óleo nas principais
a� .ruas da cidade deixou o trânsito
II' um caos' ontem pela manhã.
5' Segundo informações da Polícia

Miíitar, cerca de 11 pequenos

addentes aconteceram em

o cortseqüência do vazamento. A

PM foimobilizada logo cedo para
li orientar motoristas que
;; trafegavam pelas ruas Reinaldo
1 Rah e Max Wilhelm, no centro,
'li Wá)de�ar Grubba, na entrada da.
,i) cidade, João Planinscheck, no
;� Bairro Jaraguá Esquerdo, e

Antônio Carlos Ferreira, que liga
,,, o centro a Vila Lenzi, algumas das

ruas atingidas pelo vazamento de
óleo diesel causado por um

caÍninhão que estava com o

1,1 tarique furado.
J.

Segundo informação do
secretário-executivo do Comdec
(Conselho MunicipaL de Defesa
Civil), Carlos AlbertoDias, o

motorista do caminhão, que
'pertence à empresa Textipan, não
percebeu o vazamento. Às 7h30 da
manhã funcionários da Prefeitura,
com o auxílio dos bombeiros e de
voluntários do Comdec, iniciaram
a colocação de 200 sacos de pó de
serragem, usado para absorver o
óleo sobre a pista. O Coordenador
de Transportes da prefeitura,
Sérgio Zapela, orientou as pessoas
envolvidas em acidentes a

entrarem com processo no Juizado
de Pequenas Causas.Segundo ele,
a empresa se comprometeu em

ressarcir quem teve prejuízo.

Susto
Uma das vítimas da pista

escorregadia foi a auxiliar
administrativa; Franciene

.

Fagundes Alves, que derrapou
com sua moto Honda Bis, ao

atravessar o sinaleiro da rua Max
Wilhelm em direção à rua Procópio(

PÓ de serragem foi colacado na pista para,absorver o óleo

Gomes. "Estava andando bem
devagar e mesmo assim acabei

caindo, porque o asfalto estava

muito liso. Machuquei o joelho,
mas o pior foi o susto. Fiquei com
"medo de ser atropelada. Por

sorte, não vinha nenhum carro

a trás de mim", conta. O

aposentado Paulo Corrêa, que
costuma andar de bicicleta,
preferiu seguir á pé empurrando a

"magrela". "Nuncame acidentei,

não quero que hoje (ontem) seja
a primeira vez", disse ao cruzar a \

Reinaldo Rau. O contabilista,
Laudelino Pokrywiecki, que

trafegava com seu carro pela rua
Antônio Carlos Ferreira, estra
nhou a movimentação. "Eu não

sabia o-que estava acontecendo,
mas ainda bem que foi tomada
uma providência rápida para
evitar acidentes. Óleo na pista'
pode causar �ma tragédia".

] Dois morreram em acidentes de trânsito no fim de semana
f

,

( }ARAGlJÁ i>àSVL - A Polícia
'Militar registrou dois aeídentes

J com morte/no final de' semana.
PO,UGO depois da meia-noite de

domingo para segunda, na Rua
WÇlldemar Grubba, o carro placa
COH4031, de Santa Rosa (RS),
'guiado por Fernando Calza, 22

i -anos, bateu numa árvore,
causando a morte do passageiro,
Adriano Royet, 23 anos. Além
deles, estavam no carro outros

três jovens .i... Gláucia da Silva,
23 anos, que sofreu lesões leves;
Leandro Roberto Alves, 19 anos, ,

e Adriana Inácio, 23 anos. Os
últimos doi� estão internados em

, estado grave na UTr do Hospital
São José.

Segundo informação da

Polícia, o motorista do carro, que
ficou ferido, mas já teve alta,
'estava embriagado. Ainda
segundo a PM, os ocupantes. do
veículo não estavam usando
cinto de segurança.

O outro acidente aconteceu

na madrugada de sábado para

domingo, por volta das 4h, na
esquina entre as ruas Fritz Bartel

e Max Wilhelm. Um veículo

Astra, -placa MCM 3832, de

J araguã do Sul, usado para

.serviço de táxi, bateu numamoto
Honda Bis, placa MBJ 0336,
também de j araguá do Sul,
causando a morte do condutor
da moto, Clécio Ivo Thornsen,
31 anos, que ficou preso embaixo
do carro. O motorista do Astra
não ficou ferido e uma moça

que estava na carona da inato
sofreu, ferimentos leves. Os
nomes dos dois não foram

divulgados pela PM.

�ulher é baleada durante tentativa de assalto
f }ARAGU,Á no SUL - A

gerente do Mercado Amizade,
Rl.'Ibiamar Batista Iancovski,32
anos, foi baleada no braço
düueito, durante tentativa de
assalto ao estabelecimento no

últtimo sábado. Segundo a PM,
um homem entrou no mercado
au'mado com um revólver e

disparou contra ela, fugindo em

seguida numa moto Honda
Twister, placa MCX 0286, onde
um Outro homem o aguardava.
O�autor do disparo (nome não

dillulgado) foi loc'alizado e preso
poucas horas depois. A vítima
foi encaminhada pelos
bombeiros ao Hospital São José,
onde permanece internada. De

. acrordo com informações do
h0spital, Rubíamar teve uma
ar,téria do braço atingida e

precísou ser operada, mas não
corre risco de morte.
o O proprietário domercado,
D'

. ,

lIceu Conte Ferreira. disse
que na hora em �ue o'
estabelecimento foi invadido
el.e estava no escritório numa

sala reservada, 'fala�do ao

te:lefone com um cliente. "Levei
Utrl susto quando ouvi o barulho
do tiro. Na 'área de vendas�r� ','

estava a Rubíamar.e outra moça
que trabalha no, caixa. O
assaltante entrou e já foi
atirando. Não sei porque ele fez

isso, já que não deu nem tempo
dela reagir ?o assalto. Acho que

.

ele ficou nervoso, foi uma coisa
de amador. Por sorte os

bombeiros e a Polícia chegaram
rápido. A Rubianiar perdeu
muito sangue. Foi uma coisa
horrível vê-la caída no .chão
com todo aquele sangue. Não
sabíamos onde a bala tinha

acertado", contou. O mercado
funciona há seis anos na Rua
Roberto Ziemann S/N, no

.

Bairro Amizade, e nunca havia
sido assaltado.

Esfaqueamento
Três homens armados com

facas invadiram uma festa de
aniversário e passaram a agredir
convidados do dono da casa

(nome não divulgado), com

quem tinham um

desentendimento antigo na

madrugada de domingo, por
'volta de 1h50, na Rua Adolfo
Antônio Emmendoerfer, Bairro
Rio Molha. Quatro pessoas

foram atingidas e precisaram ser

encaminhadas ao hospital pelos
bombeiros. Todos foram.
Íiberados após receberem
atendimento. A Polícia está

investigando o caso e ainda não
localizou os responsáveis pela
agressão.

Assalto a residência
Na sexta-feira, dia 4, a

Central de Operações da Polícia
Militar foi comunicada sobre
um assalto'a residêncía.zia Rua
Maria- Umbelina da Silva n?

410, Bairro Água Verde.' A
vítima (nome não divulgado)
contou à Polícia que, por volta
das 21h30, foi surpreendido por

.
,

dois homens encapuzados e

armados com revólveres quando
estava em seu quarto. Segundo
ele, os assaltantes o amarraram e

co�ocaram um capuz em sua.

cabeça. Em seguida, usando um
pé-de-cabra, abriram o cofre e

levaram R$ 4.800,00, mais R$
120,00que estavam em seu bolso.
A vítima conseguiu se soltar e

ligar para a Polícia, que até agora
não tem pistas sobre aparadeira
dos assaltantes.

• Segundo,a Polícia Militar,
o motorista do carro com

placa de Santa Rosa
estava embriagado e

sofreu ferimentos leves.

• No outro acidente

envolvendo uma moto e

um carro, Cléóo Thomsen

perdeu a vida.
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Município que� retomar poder
sobre aWaldemar Grubba

}ARAGUÁ DO SUL - O procu- ','situação transitória". "Não é

.
radar-jurídico [urandyr Bertoldi nosso interesse em manter este·

confirmou que a administração Vai trecho de forma permanente para :

impetrar mandado de segurança .
a PRF. Essa discussão foi)

para que o município volte a ser provocadajustamente paraque a I

responsável pela 'fiscalização da' própriaPrefeitura inicie o processo:
Avenida Prefeito Waldemar legàl detransferência da via para,
Grubbâ. Trata-se de um trecho da ârnbito.munfcipal", afirmou.

)

, BR-280 que, por estar situado no '.

;O procurador -de município:
perímetro urbano, já foi de com-

'

-:» diss.e que a,,�dministiação não foi:
petência domunicípio, mas nomês' iriJQrtna'd; 'sobre':ias negociações..
passado retornou à jurisdição da

'

para regub,rii�çãd darransferêncía
PRF (Polícia Rodoviária Federal)'.

, 'de"pod'e'r':eH,id���1arp];eso ao:
OipspetordaPRF,Aristeuda - �e��be� ,q,;:,gf{i,d15:'"sobre a,

Silva,Fernandes, afirmou que a ' mintegração'do:trei1i9#â avenida
Polícia Rodoviária Federal retomou _.: à PRF, "Par;:Í:tós ij�q:fqi:repassado
o trecho porque o município não ,rrada;'Mesmd'as�im, desde março
tem permissão legal para responder 'ou abril estanJ.o;�g;:ti;rai:ivas com
pela avenida. "Existe um processo 'a Dnit e a,PRF"poÍ:que sabemos

-,

,'"
-

em andamento para que a PRF que' o trecho é 'campeão em

possa fazer a transferência de acidentes.equeremosrnudar isso",
fiscalização. para o município. declar6u, també�à RBN.
Queremos que surja um . Segundo Juril,rtdyr;4Q,pi-ocesso
instrumento jurídico válido para de transferência: dêi:ri.ora' entre

<!-, •

delegar a competência à Polícia seis meses 'e unún,:o:�, por conta
Militar", declarou, em entrevista à disso, a administràção vai entrar
Rádio BrasilNovo, no sábado. com um rnandatóde segurança,

Fernandes disse que a. através de uma liminar,'para que
-

"legalização" da transferência do possa ter o dir�ito 4�,!Ítender os
trecho da rodovia da União para acidentes de trânsito 'e outras

o município vinha sendo tratada . ocorrências aU' a 'r�gula�ização.
desde o início do ano passado, na ''Apesar da boa v�'ni:áde da PRF,
gestão do ex-prefeito Irineu Pasold sabemos que .não .tem efetivo
(PSDB), 'mas até agora sem suficiente para atender toda aBR",
solução, o que acredita ser uma comentou. (Càr�linaTomaselli)

O inspetor da PRF, Everson Feuser, garantiu que a população
não deixará de ser ate;dida-é'm qualquer ocorrência quevenha
a acontecer .no trecho da, BR·280 que contempla a Avenida
Prefeito Waldemar Grubb a. "Vamos prestar o devido
atendimento, principalmente. no que diz respeito às ocorrências
relacionadas ao leito da BR e, a partir' desse momento, vamos
fazer o atendimento também das ocorrências polictáis" prometeu.
Por outro lado, Feuser lembrou das limitações quanto ao número.
de funcionários da PRF de Guaramirim, cerca de 1-8 em turnos de
revezamento, e da abrangência da áre.a dejituação, 93

quilômetros, incluindo' São Francisco do Sul, Araquari.Xorupa,
Guaramirim e Jaraguá do Sui. "O que não faremos é priorizar
Jaraquá; disse o inspetor Aristeu Fernandes. "Ternos deficiência
de deslocamento, mas vamos até o local. Se vamos ser eficientes,
isso é outra questão, mas não vamos deixar o 'cidadão a Deus
dará'; completou Feuser..

i
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Estado não tem risco de

epidemia de febre maculosa
'FWRIANÓPOLlS (CNR/ADI)

"Não há risco de epidemia de febre
maculasa no Estado", garante a

médica veterinária da diretoria de

Vigilância Epidemiológica de
Santa Catarina, Andreza Madeira.
Os 27 casos existentes na região de
Blum�nau foram registrados de
2003 até agora, sendo todos eles
casos leves, que não levaram ao

óbito, como aconteceu há pouco
no Rio de Janeiro.

A febre maculosa, ou febre do
carrapato, 'não é uma doença de
característica endêmica. Não é

transmitida de homem para,
homem e os carrapatos hospedeiros
da bactéria não se locomovem de
um lugar a outra com facilidade.
Registros de casos em Santa
Catarina somente na região do
Vale do Itajaí, segundo dados do
Ministério da Saúde e, mesmo

assim, todos com baixa gravidade.
"Acredita-se que a cepa (origem)
seja menos patogênica nesses

casos", diz a veterinária.
As pessoas que tiveram a febre

em Santa Catarina foram
acometidas por uma riquetsiose, ou '

seja, uma doença do grupo da
febre maculosa. A gravidade do

problema é determinada pelo
sobrenome científico da'bactéria.
A forma mais grave, que pode
levar à morte, é identificada por
Rick�ttsia rickettsii. "Ainda não

sabemos o sobrenome dabactéria
em Santa Catarina. De qualquer
forma, tanto na forma grave da

,

doença, quanto na leve, a

medicação indicada para o

tratamento é a mesma", explica a

veterinária. Ó �emédio é um

antibiótico, que é distribuído

gratuitamente pelo Estado.

A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela (Amblyoma
sp), que, geralmente está alojado em cavalos, raramente em bois ou
cachorros., Para 'ser contaminada, a pessoa precisa ter ficado com o

carrapato junto ao corpo por pelo menos quatro horas. Na fase

adulta, pode ser fácil perceber o hospedeiro, mas, nas suas duas

primeiras fases de vida .: larva e ninfa - em que ele é menor que
uma pulga, é bem mais difícil. Sente-se a coceira, mas não se cónseque
percebê-lo.
A médica veterinária Andreza Madeira acrescenta que o fato de
haver registros de doenças do grupo da febre maculosa apenas no

Norte do Estado, não significa que nas demais regiões o problema
não exista. Para isso, orienta que, especialmente nas áreas rurais,
sejam utilizados carrapaticidas em bois, cavalos e também em

cachorros. Os sintomas da febre maculosa são febre, dor no corpo e

de cabeça e manchas vermelhas na pele, principalmente depois do
contato com carrapato ou animais silvestres.

Falecimentos'
Faleceu às 04:00h do dia 07/11, o senhor Albano Konell, com
idade ,de 87 anos. O velório foi realizado em sua residência eo

sepultamento no cemitério no Rio Cerro.
Fáleceu às 08:30h do dia 06/11, o senhor Nelson Koch, com
idade de 68 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitérioTrês Rios do Norte.
Faleceu às 04:ÓOh do dia 05/11, o senhor Clécio Ivo Thonsern,
com idade de 31 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às t O:OOh do dia OS/11,a senhora Vali Kruger Eichstadt,
com idade de 68 anos. O velório foirealizado em sua residência e

o sepultamento no cemltérioRio da Luz.

Faleceu às 11 :OOh do dia 07/11,a senhora Vanderléia de Souza

, Marques Góis, com idade de 33 anos. O velório foi realizado' na
Capela Mortuária de Guaramirim e o sepultamento no cemitério

Municipal deGuaramirim.

Educação Marista:
"

Uma �ed.e de ensino com

mais de 6500 professores em

todo Braslí:

Colégio Marista São Lu(s

As ins'crições para alunos novo�"'podel1) s�r feitas
{ .

.

.

na secretaria do coléqlo/pelo telefone 3710313

ou através do site www.marista-jaragua.com.br
na área de matrículas on-line.
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CENTRO VIDA

Especialidades médicas serão
·transferidas até o final do mês:
MARIA HELENA DE MORAES

... Pacientes ficam
dois anos na fila para
conseguir consulta
com endocrinoloqista

}ARAGUÁ 00 SUL - Até o final
deste �ês o Centro Vida estará

funcionando.Quem garante é o

consultor daPrefeituraEniVoltolini.

Segundo ele, todas as especialidades
médicas oferecidasnoPAM (Pronto
AtendimentoMédico) que funciona
junto ao INSS, serão transferidas para
o CentroVida, incluindo a farmáci�
doSUS.As especialidades oferecidas'
no Posto daVilaNova e na Barrado
Rio Cerro serão transferidas mais

tarde, possivelmente no anoquevem.
'� transferência serágradativa", avisa
,Voltolini, que também anuncia a

oferta futura de especialidades que
ainda nã�estãodisponíveisno sistema '

StJS, como endocrinologista,
dermatologista e geriatria.

A abertura do Centro Vida em
toda a sua potencialidade (por
enquanto funcionano local apenas o

serviço de odontologia) é considerada
um ponto de honra pela atual

, administração, já que' a obra foi

inaugurada ano passado e por várias '

Com investimento de RS 1 milhão, o CentroVida inaugurado n� gestão anterior, segue fechado

vezes prometida para este ano.A um

custo de R$ 1 milhão, oCentroVida
foi construído com recursos do
Governo Federal, Estadual e

contrapartida de Prefeitura.

Humanização
I

Diminuir o tempo de esperapara
um consulta com especialista doSUS
é outro desafio da Secretaria

Municipal de Saúde. Atualmente,

são feitas cerca de 5 mil consultas por
mêsnoPAM, feitas por 25 médicos, e
o tempo de espera para cada

especialidade assusta qualquer
paciente. Uma consulta com um

angiologista, porexemplo, pode levar
8 meses para acontecer. No caso de
consulta com endocrinologista, o
tempomédio de espera é de dois anos.
"Vamos reduzir ao máximo esse

tempo", assegura o diretor de Saúde
da Secretaria, Sérgio Ferraza, A

procuramaioréporoftalmologista, 8116
1.650 pacientes e uma espera médiái:
de 5 meses. ' ':J

A contratação demaismédicoá'
a renegociação da carga horária do!;:, '

profissionais e o cumprimento de unF

protocolodefinido nospostos de saúd�t
são as estratégias iniciais para a dirrii��
'nuição do tempo de espera para as
consultas e a conseqüente diminúpl
ção da demanda reprimida, estimadf
pelaSecretariaem 6.165 consultas!

.

��

CORREIO TV

Surpresa
o elenco da npvela, reunido para ver.o último capítulo num restaurante

em Jacarepaguá, foi surpreendido na hora com a cena sem o beijo. Bruno
Gagliasso chorou inconsolável.

Emais .. ,

A'supressão da cena foi decisão da direção da Globo. Glória Perez se

declarou "tão frustrada quanto público': O capítulo teve 66 pontos de

ibop.e e 82% de participação.

Em cima
A maré alta de Deborah Secco continua indo muito gemo Assim que
acabaram as gravações de "América'; a atriz foi cortar o' cabelão de Sol. O
novo visual, mais curto e claro, faz parte de uma milionária campanha
pu blicitá ria.

sai um, entra outro
Adeus, Tio Glauco. A partir de agora Edson Celulari será telespectador do
horário nobre. Sai "América" e entra "Belíssima'; trama em que a mulher,
Claudia Raia, atua como a .grega Safira. "Vou descansar, viajar uns dias e
assistir a

'Bellssima'
Agora,
sento-me na

o platéia para

aplaudir
minha

mulher';
disse o ator.

Ontem ele
assistiu ao

lado de
Claudia a

exibição do

primeiro
capítulo da
trama de
Silvio de
Abrêu e

hoje
, embarca

para os'
Estados -

Unidos:

Guerra
As produções de Gilberto Barros e de Claudete
Troiano estão em pé de guerra na Band. A disputa
por convidados é grande. O clima anda tenso. Já

tem gente criando inimigos nos bastidores.
'

Novo par
A modelo e apresentadora da MTV Daniella
Cicarelli comemorou no domingo aniversário ao

lado do jovem' Marceio Valente, 19, ex-namorado
da cantora lvete Sanqalo, Sem se preocupar com os

.ftahes, os dois foram flaqrados aos beijos durante'
festa realizada na boate Club Lotus, em Salvador,
Bahia. Entre os convidados estavam a top Mariana

Weickert, Fausen Haten e Kelly Jabour, entre outros.

Prótese
Arrependida de ter côlocado silicone nos seios e de
ter feito lipoaspiração, porque "a nova imagem não

combina com as crianças'; XLÍxa, 42 anos, disse, em
entrevista à revista Época, que anda mais vestida do

que nunca porque não gosta do que vê no espelho.
o

"Eu me cubro porque não estou gostando do que

vejo.Tenho vergonha. Pedi uma quantidade de
sllicone e colocaram outra. E também não tem'
nada a ver com o meu trabalho para crianças':

Sódaele
Já Raul Gil, que está com todas as atenções da

cúpula da Band voltadas para ele, afinal acabou de

estrear, tem causado ciumeira entre outros

apresentadores da casa.

Censura
Grupos gays estão organizando uma campanha

o

pela internet, prometendo boicotar a novela
Belíssima. O objetivo do protesto é diminuir a

,

audiência da Globo. De acordo com Márcio
Caetano, diretor do grupo Arco-íris, organizador da
Parada do Orgulho GLBT do Rio de Janeiro,o
boicote não é c,entra Sílvio de Abreu, autor da
novela, mas contra a emissoraO protesto é contra
a nãoexibição do tão esperado beijo em América.

"

,:J
,,'

/l'/

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br ,;! j
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ARTE Eleição do'Confea: Marcos Túlio
propõe um "Novo Conselho"

'

Artistas cobram criação de
políticas públicas para cultura

BRASÍLIA (CNR/ADI) - Às'
vésperas da eleição para' a
presidência do maior conselho

profissional do mundo, o Conselho
Federal de Engenharia, Arqui
'tetura e Agronomia, o candidato
Marcos Túlio de Melo lança um

manifesto convocando os 800 mil

profissionais das 282 categorias que
compõem a: entidade para "somar

forças na nossa campanha pela
criação de um Novo Conselho,
mais forte e atuante na defesa dos
profissionais e das empresas
brasileiras", As eleições do Confea
(wwwconfea.org.br)

acontecem nesta quarta-feira
(9) em todo o País e vão eleger

,

também os presidentes dos Creas
(Conselhos Regionais) de 27
Estados.

Na "Carta aos Profissionais e às

Entidades da Engenharia,
Arquitetura 'e da Agronomia", o
candidato Marcos Túlio afirma

que "para construir um Novo
Confea é imprescindível a

participação das representações
profissionais noestabelecimento de
um novo pacto que promova um

choque de gestão capaz de

reorganizar administrativamente o
sistema profissional, buscando, em
relações éticas, democráticas e

transparentes, consensos entre

todos os envolvidos (profissionais,
empresas, sindicatos, entidades e

instituições de ensino)".
Diz ainda o candidato que

"com l!m novo Confea teremos

participação ativa na discussão
sobre 'a formação profissional, Marcos Túlio quer mudanças

acompanhando e avaliando a

abertura de novos cursos e a

qualidade do ensino em nossas ,�"

formações profissionais. Com um ,J
.'.

Confea moderno � participativo !I;

teremos entidades fortalecidas e \.possuiquatro grupos de teatro, quatro
escolas de música, além de uma

infinidade de grupos folclóricos .

"[araguá está bemservida na área, o
que falta é divulgação e \

investimentos pará a produção'
cultural", disse, informando que se

iniciou, no fórum, aelaboração de um
documento definindo as diretrizes

para a 'implantação de política
públicas, que seráencaminhado para
a administraçãomunicipal.

Também presidente da Federa

ção Catarinense de Teatro, Leone
cobrou, ainda; a .implantação do
conselho municipal de cuítura,
requisito para que omunicípio receba
recursos do governo federal, que está
implantando o SistemaNacional de
Cultura e reativando a Fundação
Nacional de Arte. ''As dificuldades
que enfrentam os grupos daqui são as
mesmas das outras cidades,mas cada
região precisa estar unida para fazer
umamobilização frente ao sistema",
comentou.

Para o presidente da Apeijas
(Associação de Poetas e Escritores

Independentes de Jaraguá do Sul),
Gil Salomon, não apenas o poder
público, mas a classe empresarial
deveria financiar as atividades
culturais. "Os empresários deveriam
patrocinar e, com isso, ter retorno
comercial. Vivemos num país'
capitalista e devemos pensar assim na

produção cultural", defendeu.

profissões valorizadas, aptas a

darem sua contribuição para um
,j

projeto de desenvolvimento .�.
,J

sustentável e soberano para o
r:

Brasil".
,

'

Lembra tambémMarcosTúlio
'

",

... t Grupo de Teatro

5 re�niu profissionaisI

" p�ra debater o tema
e encontrar soluções

, '

que "criado há mais de 70 anos
'1J

para normatizar e fiscalizar o

exercício profissional na área
:,:'

tecnológica, o Sistema Confea/ ;:'

Crea deu -início a um processo de
",

modernização que precisa ser ,�
ampliado, para. que se torne um

"J

balizador de políticas públicas em .j

temas relacionados ao meio "

r,

'!}ARAGUÁ DO SUL - A

, ne(essidade de políticas públicas
c voltadas à cultura integrou as
;', 'bussães durante o 32 Fórum de
; '4�,.realizado�ábado à tar�e�lo
\ Ses� (SeIVlço Social doComemo) e
" 'G�t-s (Grupo Artístico Teatral
, Sà1avelho). O evento reuniu

1 ap�9ximadamente 50 pessoas, entre
J'; m�cos, atores, dançarinos, pintores,

es�rjtores, poetas e escultores, que
ap��sentaram suas atividades e

&ctItiram asmelhorias para a classe
artIs-licadomunicípio.

Oatore diretorde teatrodoGats,
Leene Silva, lembrouque omunicípio
nã()1 possui um fundo de cultura e

nem leis de incentivo, o que impede
ínvestimentos maiores no setor.

"[araguá do Sul está carente nesse

sel).J:jdo enãohá diálogoentre opoder
público e as entidades culturais",
criticou, citando também a no- ,

meação de gestores para cultura pela
acJministração semconhecimento ou '

experiência na área.
rQ� outro lado, apontou a,

iyersidade cultural na cidade, que

ambiente, saneamento, infra- )

estrutura, desenvolvimento 'i
agrícola e industrial".

O candidato Marcos Túlio deArtistas falaram sobre as dificuldades e saídas pará o setor
Melo tem o número 14 e suas

�:
PRIMEIRAS EDIÇÓES propostas podem ser vistas através do

endereçowwwnovoconfea.com.bt
'

Em 2004, foram realizados as duas primeiras edições do Fórum de,
Cultura em Jaraguá do Sul. O prirrieiro aconteceu em julho e teve

como tema "Um olhar sobre a cultura em Jaraquá" O jornalista,
escritor e diretor teatral de Jaraguá do Sul, Inácio Carreira, o professor,
ator e diretor de Artes Cênicas de Joinville, Borges de Garuva, e o

Técnico do Sesc de JaragUá do Sul, Sérgio Pedrotti,foram os

explanadores.
Já o Segundo Fórum Cultural aconteceu no mês de novembro, teve
como objetivo discutir políticas públicas direcionadas aos

profissionais da arte. Além dos artistas, participaram como

explanadores a empresária e presidente da Scar, Monika Conrads, o
ator, diretor, produtor cultural e presidente da Ajote (Associação
Joinvilense de Teatral, Silvestre Ferreira, a professora e coordenadora
de Artes da Faculdade Estácio de Sá em Florianópolis,Maria Elisa de
Caro, e .o presidente da Cooperativá Paulista de Teatro.Chico Cabrera,

.---------------------------------------------------------------------------�-'iManifestantes de Jaraguá protestam contraBush
,

HosPital Benelicente de
.od,elo recebemelhorias.

CESAR JUNKES ,
, ,

! :
,

� :

!
,

i

Com os investimentos,
Hospital em/Maravilha
é reformadd e recebe
equipainen

�ilital1te� de esquerda coordenaram a manifestação contra presidente norte-americano
I

i }ARAGUÁ DO SUL r As

�anifestações contra a 'vinda do
Presidente dos Estados Unidos
qeorgeW Bush ao Brasil, no final
,�e semana, ganharam adeptos
cfmbém em [araguá do Sul. Um

grUpo liderado pela Pastoral da
J�ventudeEstudantil, ligado à Igreja
ctatT

,
o ica, se reuniu no sábado para

*otestarnoCalçadão daMarechal,
em frente aoMuseu Emílio da Silva.
i Representantes dos sindicatos
da AI' '

�. .
Imentação, da Construção

, lvil, dos Servidores Públicos, além
�e militantes do PT, PSOL e

s1mpatizantes participaram da
ttanifestação, feita através' de

planfetagem. Os folhetos

estampavam a foto do presidente
norte-americano, e traziam frases
corno "Fora, Bush" e, ainda, o

intitulando "inimigo número 1 da
humanidade". "A idéia é, em

,comunhão ,com outras

manifestações que estão

acontecendo pelo país, protestar
contra o imperialismo proposto por
George Bush", disse o coordenador
daPastoral daJuventude Estudantil,
Douglas Maçaneiro.

Cartazes trazidos do Fórum
SocialMundial e faixas de protesto
deram um apoio à manifestação.
Neles e nos panfletos,' temas

defendidos pelo presidente norte-
americano como a Guerra no·

Iraque, amilitarização domundo e

aAlca (Área de LivreComércio elas
Américas), eram contestados pelos
manifestantes.

Bush esteveno Brasil sábado e

Na, área da saúde, mais uma parceria entre Governo e Prefeitura Municipal
beneficiou a população da Regional de Maravilha. O trabalho conjunto, que já
havia garantido à Sociedade Hospitalar Beneficente de Modelo um veículo de

transporte de pacientes, agora reúne verbas para a reforma da unidade. Com
o repasse, o Centro Cirúrgico do Hospital também recebe novos' equipamentos.
É o Governo investindo em saúde para ver Santa Catarina melhor.

domingo, depois de participar da
quartaReunião daCúpula dasAmé

ricas, na capital daArgentina, onde
tatn�ém foi recebido com protesto,
que resultou em feridos e prisões,
Aqui, o presidente norte-americano
participou de um encontro com

jovens líderes brasileiros e almoçou
domingo com o presidente Lula.
(Carolina Tomaselli)

Secretaria de
Estado da Saúde

·.1i) � � .�__� ��__� ��__�__��__� ,. --��--�--------
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MUTIRAO DA JUSTiÇA

Maioria dos processos são sobredividas
MARIA HELENA DE MORAES

.... Mutirão da Justiça
começou ontem'

e 'acaba'sQmente
ntSe�tà·.,feira

JARAGUÁ�DO SUL o
'.' . �l ".

operár,io Ivo ,Schmitz, 51 anos,

conseguiu parcelar em 36 vezes

a :dívicla que tem com a

Prefeitura da' cidade. O débito,
no valor de R$'1 mil, é 'relativo
ao atraso do IPTU de zoo: até
agora. Oparcelamento da dívida
de Schmitz foi efetivado ontem,
no primeiro dia do Mutirão de

Conciliação, que prossegue até

sexta-feira em todo o Estado e

que.somente em Jaraguá do Sul
de.'-',e·,rever cerca de 800

p�����:��� if�s"áreas criminal,
jti�i1:â9�·�spe�i?r,. primeira e,

segu,nda.varas crveis e execução
fisqii. "P'�ssei por dificuldades
fi#�h�eiias, agora estou me

r

.'.

'.

,O':, assume Schmítz,
q ..

'i6 na indústria local.
�8'*\#lái'ó:ria dos processos da
j,,�"

"

área fiscal são da Prefeitura.
'IDos cerca de 400 processos da
área fiscal, mais de 300 são da
dívida ativa da 'Prefeitura", '

informa o juiz responsável pelo
setor, Rafael Massa dos Anjos. O
procurador. 'jurídico da

Prefeitura, [urandyr Bertoldi,
afirma que a expectativa\é de
'rec)Jperar de R$. 80Q a R$ 1
milhão com e'sre. rnu.tirão,
inclui'ndo os processos pãgos à

vista ou parcelados. N; total, de
.

acordo com o juiz, são

aproximadamente 10 mil

processos na área de execução
fiscal a espera de resolução, mas
os chamados para este mutirão

são recentes, desde o início
deste ano.

O diretor do Fórum e

responsável pelomutirão da Vara
,

Criminal, juiz Hélio David dos'
Santos, afirma que dos 57
processos previstos para serem

atendidos neste Mutirão" cerca

de 80% terão resultado positivo.
De acordo' com o juiz, a pena

negociada na conciliação vai de
prestações de serviç?s. ou

Hélio dos Santos acredita em 80% de resultados positivos
pagamento de um salário presidente do TJ, Jorge Mussi, é
mínimo. Ontem, 17 processos que até 250 mil processos sejam
foram revistos. revistos.
JEm todo o Estado o Mutirão -Na primeira edição do

de. Conciliação pretende Mutirão, em junho, foram
resolver 250 mil ações. A colocados em pauta 100 mil
atividade é uma iniciativa do processos nas 242 Varas das 110
Tribunal de Justiça para diminuir comarcas catarinenses. Ofndice
o volume de ações de 'primeiro de êxito superou os' 70%. As
grau em tramitação, que pessoas chamadas, isto é, que
totalizam atualmente cerca de tem processos em andamento,
R$ 1,5 milhão. A estimativa do não são obrigadas a comparecer.

Procura foi grande no primeiro dia de Mutirão da Justiça

arujo
migo,'

,Venha cenheeer atr vés de um agradável
'. ,.

passeio, as belezas nat rais do Arq Ipélago
das Graças em São Francisco do ul/· C.

, '.' .

'WiARUJO'AMljItrPESCA OCEÂN'ICA E TURISMO LTDA .

.

'

,,"� \ ,; '��"",'
.

.

�

'u'ã Macapá, 1332 Enseada:
rancisco do Sul se 89240

f(l,ne: 55.47-449.0875 "

,. r t, "Fáx; 55-41-449.1525
, ,!'o.'".-l' ;t_,

,

:,':';.:,;;Cel.. 55-47 ·9146.3986.
www.maruioamigo:çom.br ' marUjoamigQ@ilhal1?t.c_QIl1.QI, , .
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31 DEDICAÇÃO: Dona Inêz e Janete falam dedicam a vida ao esporte

JULlMAR PIVATTO

,

Mas de uma maneira diferente. As duas são as cozinheiras que acompanham a delegação nos Jogos Abertos

41 JASC: SUCESSO NAS PISTAS

N

FUTEBOL: .

Botafogo vence
I e fica pe rto
da liderança.
da 1 a Divisão
Alvinegro da Barra do Rio
Cerro foi favorecido pela
derrota do Vitória. Agora a

diferença caiu para dois
pontos (25 contra 23). Na
Segundona, o Atlético é o

líder isolado do
.

quadrangular final com
quatro pontos.

f/!!:"l�k!,,"')

·�5°JA�(
(1IA�t(C íW41:r

RESISTÊNCIA:

Schroeder será
sede de corrida
de aventura e

down hUI

AMRÁDIO .

-IARAGUÁ
1010

FUTSAL:

Jaraguá confirma
favoritismo e se

classifica em

primeiro lugar

•

I

o futsal masculino de Jaraguá do Sul venceu os três jogos
da primeira fase e se classificou em primeiro lugar para a

próxima etapa dos Jogos Abertos, Já o basquete feminino
tem a difícil missão de vencer Blumenau hoje, para tentar

uma vaga na semifinal,

Fone/Fax: (47) 370.4714
Fone: (47) 372.1070

Você conhece. você confia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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H Doping
Adolf agi, conselheiro especial para o esporte de Kofi Annan, o secretário-qeral
da ONU, defendeu tolerância zero para o doping em todas as atividades
esportivas, à margem da quarta onferência mundial "Play the Game" (Jogue o

jogo,)' que começou domingo em Copenhague, na Dinamarca.

... RESULTADOS

,.S,á. ,xl .. J.j,lyen!,Ude"+."�.",",,,,.
;:J.Q!Ji,ê e,�g ..�J!:LÇ.r4,�.ê.jró ,;,;".%1 """, '

"Çg_r.in!h.i,ªD� .. 7iL,$ª[)tºl!
,flªill.ê.fl9Q:J.>ü.,IIºJªfg9º",.,__ ".,.

... lrl,!!lrr1ªç_iQn<lL?lS.1. p..ºrlt!l.frºta_
,,,pª,r<l!1�,,�Xº,,PªY.�ªrl.qlJ_"""";i!"",.'"
São C�et(lno,l x2 Vasco, "r"" '.' .' •

::]�t�:�i12jjÕil�i��e5ir:' ,,'::',,'
Atlético-PR 4xO Palmeiras
'-ÁtfétiC'o�KrG'jx2Goirs""""'""'-""-"'"

PRÓXIMOS JOGOS

... SÁBADO

... DOMINGO

J6..@º:,.":�º,ºtº}r.!l.tª,.?<:EIªgÍ�Q,gº""",
16hOO Cor-itiba x Corinthians
"1'6hÓÕ-'-'G'oiás')("Ãtféiicõ='PR�"
:',ãhl0-'"'êr�i"ei�o";Bra�iiie�se""
:18hTó-.-:Juveniudê

..

xSâ'oCaetano
....

18hl0.
'"

'�-T;;te';:nãciónãC'
'18h10 co x FI�'�inens!4i

.�

... CLASSIFICAÇÃO

7°

8°

9°

10° s

11 °
.

1 2° f�J1$!IEl��"" ,_,." ... ""'''', 4L .

13° 47
14°

15°

16°
. 44

17° f.!��'�gC>.
,_o "-r' '44"""

18° Coritiba 42
19°

20°

22° 34

... RESULTADOS
, Ná�ti��!�x2 Santa Gru�' ilist.iJíL,
'.����'9.���;i�Iºi�'�ic,_:�··_·"-_·······--····

PRÓXIMOS JOGOS

... SÁBADO
18h-'Grêmio x Portuguesa

... DOMINGO

. 1,6..0: - gJ]Q1iQ,x eortugu�§ªttit:'

... CLASSIFICAÇÃO

ESPORTES
�� Hipismo
O campeão olímpico Rodrigo Pessoa ficou apenas
na quinta posição do Grànde Prêmio de Verona,
na Itália, válida para a Copa do Mundo de hipismo.
O cavaleiro brasileiro montou o cavalo Carlot.

�� Tiro
o Brasil conquistou no sábado a medalha de ouro por
equipes na categoria fossa olímpica no nono Campeonato'
deTiro das Américas, disputado no Complexo Olímpico de '

Salinas, na região sul de Porto Rico. . '

/ .

CORREIO DO.POVO

AMADOR: SÓ DOIS PONTOS

Vitória perde e Botafogo encosta na
. .

liderança da Primeira Divisão
� NaSegundona,o
Atlético saiu na frente nas

semifinais e, nos

aspirantes, a vantagem é
do Guarani

/ ,

}ARAGl)A DO SUL -

Com a vitória em casa por
lxO sobre :o João Pessoa, o

Botafogo encostou nà lide

rança do Campeonato [ara
guaense Amador da Primeira
Divisão. Agora só dois pon
tos o separam do líder Vitó
ria, que perdeu para o Cáxias
por 2xl em Santa Luzia. O

Flamengo, que goleou o

Caramuni em Pomerode por
4xO, é o terceiro colocado. A

quarta colocação é do Cruz
de Malta, que,' em casa, bateu
o Tupy por 3xO.
Em Santa Luzia, Magrão

abriu o placar para o Caxias
aos 34 do primeiro tempo. O

empate veio com Tato, aos 24
do' segundo, mas, dois mi

nutos depois, Fabinho fez o

gól da vitória alvinegra. Em
casa, o Botafogo fez lxO no

João Pessoa com Marcelo, no
primeiro minuto de jogo. No
Rio da Luz, Jonas, aos 25 do

primeiro, Machado (22 do

segundo) e Adenildo (26 do

Cruz de Malta e Tupy se enfrentaram no Rio da Luz e a vitória foi do time da casa por 3xO

segundo) fizeram os gols do
Cruz de Malta em cima do
Tupy. Em Pomerode, Adilson
marcou três vezes para o

Flamengo e Reinoldo com

pletou a goleada de 4xO em
cima do Caramuru. Nos aspi
rantes, os resultados foram os

.

seguintes: Caxias AI xO

Vitória, Botafogo OxO João
Pessoa, Cruz de Malta Ox2 Tupy
eCaramumOx 1 Flamengo.
Pelo quadrangular final da

Segundona, o Atlético lidera
a categoria titulares com quatro
pontos, depois de empatar em
lxl comoGuarani, quevemem

terceirocomdois.Comosmesmos

pontos está oRioCerro, que ficou
no 2x2 <mm o Rio Molha. Nos
aspirantes, o Guarani é o lí
der absoluto com seis pontos,
depois da vitória por 3x2 em

cima da Ponte Preta. O Gari

baldi, que empatou em l xI
com o Rio Cerro, é o segundo
com dois .

DESAFIO: PROVA DE RESISTÊNCIA

1 a DIVISÃO AMADOR

... CLASSIFICAÇÃO TITULARES
),

PONTOS"

'.'

6°
.

Caxíãs'�'
7°

. Caramuru 8
So 'tüpy

'�"e-"" _"-'

"5" ,"-

... CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES.

PONTOS!

6° FlaiTíêngó
7° Cruz-deMãIta--
So C-ãramuru

13
-

n--
-oS" '.

2a DIVISÃO AMADOR

,.. CLASSIFICAÇÃO TITULARES

PONTOS i

... CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES.
PONTOS ,;

--,

'Schroeder é sede da última etapa Estadual
da Corrida de Aventura
SCHROEDER • No

próximo final de semana

Schroeder vai ser sede da 5ª e

última etapa do campeonato
catarinense de Corrida de A
ventura. Além das equipes com
alguma experiência no esporte,
chamada de categoria Expe
dição, equipes amadoras vão

poder participar.
As equipes podem ser

formadas por duas ou quatro.
,
pessoas. Elas vão passar por
diversas modalidades espor
tivas, definidas de acordo com

as características do local da

prova, como: orientação, trek
king,'mountain bike, 'flutuação
(com uso-de bóias) e rappel. Pa
ra definir osmelhores caminhos
as equipes vão ter a disposição
uma carta topográfica da região
e uma bússola .. "O navegador
decide qual caminho as equipes
devem tomar; Eles só precisam
passar pelos postos de contrc-

le", explicou o assessor de turis

mo, Ivanio Laube.
A largada vai ser da Praça

Ângelo Piazera, centro de Jara
-

guá do Sul, no sábado às 18h30.
As equipes devem completar a
prova entre às 7h e às 15h. A

Corrida de Aventura vai atra

vessar a noite e três cidades da

região.
Os participantes serão

recepcionados no ginásio de

esportes Alfredo Pasold para a
. _I

premlaçao .

ARQUIVO

SODY.JAM
BODYPUMP
SQDY BALANCE

BODYCOMBAT
RPh\

�TÁÇÃO ADULTO
E INFANTIL

,

BODYSTEP

MUSÇULAÇÃO
HIDRO KID$
POWERPOOL
POWER'jUMf'í
MASSOTERAPIA

I FITNESS CENTER.I
o�@��.
o��

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

t275 ..0351

Diretor
Francisco Alves

Editor-chefe
Ferna�dó Bond

Edição:Julimar Pivatto • E-mail:�sporte@jornalcorreiodopovo.com.br
CORREIO ESPORTIVO

Além da corrida de aventura, Schroeder recebe também etapa
estadual de Down Hill

Correio do Povo - Rua Coronel Procópio G, :

de Oliveira, 246 - CEP 89251-200 - Caixa
Postal19 Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel, (047) 371 1919 - Fax 276 3258

________________� � � ',i __
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DEDICAÇÃO: HORA DO ALMOÇO

.. trrabalhando para'alimentar
uma delegação inteira
� Dona Inês e Janete

distribuem alegria
enquanto fazem as

refeições dos atletas

,CHAPECÓ ' Elas �ão
I

'

as�rimeiras a acordar e as

últimas a irem dormir.

Quando não estão co'

zinhando, estão limpando,
Mas nem'por isso recla

ii mamo Bem pelo contrário.
r. D�na Inês Blesing acom

panha os atletas em com,

petições estaduais desde
1990 e Janete da Silva co'

meçou este ano. As duas

precisam conviver com a

saudade da família, mas

dizem adotar os atletas
como filhos:
"Eu adoro o faço, me

'sinto realizada. Se não

fosse tão compensador
não estaria tanto tempo
trabalhando com isso",
disse Dona Inês, carinho,
samente conhecida como

"Tia", "Minha família já se

,"acostumou com essa

minha vida", comentou. Já
Janete disse que o marido

:' não está acostumado com
esta situação. "É queestou
há pouco tempo, mas ele

'

, entende que 'é o meu

trabalho. A,gente fica com
saudade da família sim,
mas este é o meu'ganha
pão".

Elogios são freqüentes
para estas duas guerreiras.
O técnico da natação,
Ronaldo Fructuozo, disse
que geralmente engorda
nas viagens por causa da
boa comida. O segredo?

, "e '

hozm o como se esti-
vesse cozinhando para a'

minha família. Trato todo
mundo de- uma forma

'

igual, seja atleta, técnico
ou dirigente", comentou

Dona Inêz.
"E '

-s s a e a nos s a

medalha. Ver o nosso tra

balho sendo reconhecido
por todos é muito bom.
Ainda tenho muito que

, aprender, mas tenho uma

boa professora", disse
Janete. Alim da )boa
comida, a, simpatia das
duas também conquista
todo mundo. E talvez seja
esse o principa] ingredien-
te: dedicação e simpatia.
Tudo isso junto com o es- '

forço do dia,a,dia.

JUlIMAR PIVATIO

(

Dona Inêz e Janete dizem que o segredo principal está no"gostar do que se faz"
, ,

I '

o ENDEREÇO DO SEU HOBBY
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III LINHA DE fUNDO
Julimar Pivatto

Bom resultado
Não é de hoje que a gente vem alertando para os bons resultados
do atletismo jaraquaense. Há de se destacar aqui também o apoio
da Malwee, que trouxe uma motivação maior para os atletas, que a

cada ano vêm representando melhor a nossa cidade, Durante a

sessão de fotosda equipes, a brincadeira entre eles era:"digam
,

sim ... sintéticalfazendo relação com a promessa da FME em

construir uma pista adequada para a prática do esporte e com

previsão para ser entregue em 2007.Todos eles sabem o quão
'importante será isto para a melhoria do esporte. Que aconteça,
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Mais medãlhas
Terminado o atletismo, ontem
desembarcaram em Chapecó
os atletas da natação. Esta é

"

outra equipe que chega com

promessa de várias medalhas.
As duas equipes se

assemelham em muitos

aspectos. A maioria dos atletas
são formados em Jaraguá do
Sul, as duas treinam em locais
"improvisados" e tem entre as

meninas sua maior força. Não
que o masculino seja fraco,
mas nos dois casos está
crescendo cada vez mais.
Outro detalhe importante que
faz a diferença para as duas
modalidades. A garra dos
atletas e o orgulho em

defender a cidade e o 'esporte.

Histórico
Nem o mais fanático dos
corintianos previa a goleada,
histórica que deu manchete
em todos os jornais esportivos
do país. O Santos

,

decepcionou muito e deixou
o alvinegro do Parque São

'Jorg,e ainda mais perto do
título, pois agora restam

apenas cinco rodadas para o

final do campeonato. Um
título que ainda será muito,
contestado, pois o

,

campeonato foi manchado
pelo escândalo da arbitragem.
Alheio a isso tudo, o Timão
vem fazendo seu papel:
vencendo e convencendo a

cada partida. E dificilmente o

troféu sairá das mãos deles.

Favores?
O árbitro Sálvio Spinola Fagundes Filho, que apitou a vitória do '

Flamengo por 3x, sobre o Botafogo, relatou na súmula, publicada
ontem no site da CBF, que um dirigente do clube tentou
presentear o trio de arbitragem com camisas oficiais do clube.
Além disso, Sálvio Spinola dá destaque à pressão exercida por
dirigentes quando ele voltava do vestiário para iniciar o segundo ,

tempô. O árbitro disse na súmula, que recusou a oferta do
dirigente e não. ficou com as camisas.

Pedido
A Inter de Milão enviou uma

carta à Confederação
Brasileira de Futebol, com
cópia para a Fifa, na qual
solicita que o técnico Carlos
Alberto Parreira conte com o

atacante Adriano apenas no
-

primeiro dos dois próximos
amistosos da Seleção.
Giacinto Facchetti, presidente
da lnter.dlsse.que abordou o'
assunto por telefone com

Parreira."Comunicamos que
estamos dispostos a liberaro
jogador (Adriano) apenas
'para o primeiro dos

'

amistosos do Brasil';avaliou
Facchetti.

História
Foi lançado ontem em São
Paulo o, projeto da criação do
Museu do futebol, que ficará
alojado no estádio do
Pacaembu.Com um

orçamento de R$ 25 milhões,
a previsão de abertura do
espaço é de dois anos. Pelé,
que terá boa parte de sua

história contada no museu,
foi uma das principais
estrelas da festa. Estrelas de
outros esportes, como o ex

judoca Aurélio Miguel e a ex

jogádora de basquete Paula,
atualmente envolvidos na

política, também
compareceram.

, Dispensados
Alex Alves não veste mais a camisa do Botafogo. O afastamento foi
confirmado pelo diretor de futebol do time alvinegro, Carlos
Augusto Montenegro, após a derrota para o Flamengo por 3xl,
em Volta Redonda. Caio também estará na lista do dirigente, que
classificou a atuação de alguns jogadores como "um desrespeito
aoBotafoqo"A intenção é rescindir imediatamente QS contratos.

Apenas três atletas que atuaram foram poupados das críticas: o
volante Jonílson, o goleiro Lopes e o lateral Ruy.
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��FÓRMULA 1
o alemão Michael Schurnacher sofreu uma lesão em seu tornozelo
direito em uma partida de futebol disputada na Suíça. Logo após a

torção, o piloto foi atendido pelos médicos presentes no local e
.

recebeu tratamento com gelo.

�� BASQUETE
O armador brasileiro Leandrinho anotou 23 pontos, mas
não conseguiu evitar a derrota dos Pheonix Suns diante

,

do Sacramento Kings por 118 a l' 17,pela temporada
regular 2005/2006 da NBA.

'

--ç: Equipe feminina terminou com o quarto lugar e o masculino com o quinto

CORREIO DO POV�

j,Ase: MELHOR PONTUAÇÃO

ferença nos resultados.
''Até sonhávamos com um

tercei-ro lugar no feminino,
mas pelo menos ficamos"
m a: i s p r óx i mos n a

pontuação, pois rio ano

passado a di-ferença foi
muito grande". Para ele, os

resultados indi�viduàis
foram expressivos. "Temos
uma equipe com atletas de

excelente nível, mas não
podemos esquecer dos que
fizeram pontuação
intermediária, pois cada

ponto foi importante para
, estes resultados", comentou
ainda.

No masculino, destaque
para Fabrício Ianeguitz, com
duas medalhas de ouro no'

lançamento de disco e arre

messo. de peso. As outras

duas medalhas ficaram com
Mauro Berlin júnior, bronze

.

nos 400m com barreira e

Márcio André da Concei-

'FAVORITISMO: TRÊS VITÓHIAS

........... 'I�,

do martelo. No

feminino, as medalhas
foram para: Sally Mayara
Siewerdt(prata nos 100m e

"

200m) , Milena Teresinha
Pereira (bronze n o s

, 5.000m), Janaína Graziela
da Costa (prata nos800m),
além do bronze nos
revezamentos 4x100m e 4
x400rn.

Moras ressaltou o bom
trabalho de base na cidade, ,

que. vem formando atletas

competitivos. "Cerca de 60%
dos arletas que hoje com

petiram rios Jase, foram

campeões naOlesc em 2002 .

Queremos agora da� ca

da vez n\.ais condições para

poder dar continuidade a

. este trabalho, que vem tra

zendo grandes resultados",
completou o coordenador,
que tem apoio dos técnicos

Donizeti Gonçalves e Iva
nildo SouzaPinto.
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Willian sente o joelho e é dúvida para o jogo de-hoje

crito por um clube

profis-sional, no caso o São
Paulo Futebol Clube. A
diretora de rendimentos da

FME, Natália Petrv,' disse

comissão de julgamento
foi consultada e ela não' viu,
problemas, e o melhor do
mundo atuou apenas nas

duas últimas partidas.

HVÔLEI DE PRAIA
Juliana e Larlssaconquistaram a 13" etapa do Circuito Banco
do Brasil de vôlei de praia, que foi disputada em João
Pessoa, na Paraíba. No domingo, a dupla derrotou Sandra e

Ágatha por 2 sets a O, com parciais de 18/i 3 e 18/14..

,

Atletismo jaraguaense faz umadas
. .' .'

melhores participações nos Jogos Abertos
"

' -

CHAPECÓ � A equipe,
de atletismo de Jaraguá do
Sul encerrou sua parti
,ç-lpação nos [ase (logos A�

)bertos de Santa Catarina)
:.neste domingo com uma das
-melhores pontuações dos

:jaraguaenses na compe �

,;�ição. A equipe feminina

:�onseguiu mais do que o

;dobto da pontuação do ano

:F'.assadó, quando terminou

.com 70 pontos. Em 2005 fez

.153, conquistou oito

medalhas e terminoucom a

, .quarta colocação. Já o mas
culino foi além. Em 2004 fez
.@:pe�nas 28 pontos e, neste

ano, marcou 127,5, obteve
quatro medalhas e termi
;nou com a quinta coloca

s:ão.
Para o coordenador da

m o da lidade , Adriano

Moras, o incentivo dos pa
trocinadores e a vontade da

.equipe vêm fazendo a di-
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. EqUipe jaraguaense comemora um dos melhores resultados da cidade na história dos Jogos Aberto
de Santa Catarina

",

Futsal termina a primeira fase em primeiro lugar
CHAPECÓ Poupando

jogadores e revezando ao

máximo para evitar o

desgaste físico dos atletas, a
equipe de Jaraguá do Sul
pão teve dificuldades para
terminar a primeira fase em

'primeiro lugar no futsal
masculino dos Jasco Foram

, três vitórias, a primeiro no

sábado sobre Caçador por
8x3, depois no domingo
por 3x1 em Lages e, encer

rou a participação ontem

com um 5x3 emBlumenau.
Até o fechamento desta

edição, 'ainda não se co

nhecía o grupo da segunda
fase, bem como'o horário
de jogo de hoje.
A "polêmica" ficou em

'torno da participação ou

não do craque Falcão, pois
algumas equipes vinham
contestando que ele não

poderia jogar por estar ins-

I·
I'

Valdin, com problema'
nos dois tornozelos, deve

jogar apenas a fase final e
Wil�lian, que machucou o

joe-lho ontem, é dúvida

para o jogo de hoje. '

BASQUETE Já as me

ninas do basquete per
deram o primeiro jogo para

Florianópolis por 63xS4 e

ontem venceram São Mí

guel do Oeste por 101x20,
mas tem poucas chances de

conquistar uma vaga para a

próxima fase.Para isso pre
cisa vencer Blumenau ou

torcer para Florianópolis
perder para São Miguel do
Oeste, hipótese, conside
rada pouco provável para o

técnico Julio Patrício. "Esti-
e

vemos bem na defesa, mas
não adianta senão conse

guimos marcar pontos",
.

disse ele se referindo à

. primeira partida.
Jaraguá não teve.dificuldades ontem e venceu.

São Miguel do Oeste
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