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Acuado, Peixer tenta·conquistar apoio
o prefeito d�Guaramirim se reuniu com os vereadores em sessão fechada para tentar convencer o Legislativo a aprovar projetos de interesse do Executivo. - PAGINA3

AOS DOMINGOS

Projeto quer tirar da Prefeitura
responsabilidade sobre comércio

No Dia Nacional de Combate à Surdez, a Associação todas as crianças recém nascidas de Jaraguá do Sul e per
Assistencial dos DeficientesAuditivos celebra a realização

'.

mite resgatar a audição em quase 100% dos Casos, quando
de cerca de 5 mil testes da orelhinha. O exame é feito em ' realizado nos primeiros seis meses de vida. _ PAGINA 5
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Projeto de lei assinado pelos vereadores Ronaldo Raulino
(PL) e RuyLessmarm (PDT) pretende excluir a Prefeitura
das discussões sobre horários e dias de funcionamento do
comércio. - PAGINA3

VIOLtNCIA

Mulher agredida pelo marido
volta para casa sem proteção
A implantação de uma Delegacia Especializada na

cidade poderia minimizar o sofrimento de muitas
mulheres agredidas pelos maridos e companheiros. É o

caso de N.R. Ontem ela foi espancada pelo marido, teve
que procurar delegacia comum e ainda. voltar para casa

.

sem proteção. - PAGINA 3
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POLfCIA

Idoso assaltado e espancado .

e carro arrombado no Centro
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CORREIO ECONÔMICO

Maioria gasta salário extra com
dívidas e presentes de Natal·· .

.
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Com o tempo, passam, à
, condição de meros

freqüentadores de salas de

'aula, atormentados pela
necessidade de boas notas e

exigência de freqüência
mínima, o que também

reprova. Como conseqüên
cia, aprendem mal, formam
se mal e, não poucos, acabam
transmitindo mal em salas de
aula o que não conseguiram
aprender corretamente.

Créditos educativos e bolsas,
de estudos concedidos pelos
poderes públicos estão longe
de atender a real demanda
e, por causa disso, a bola de
neve recomeça a cada ano.

Pior é
\
constatar seguidos

contingenciamentos de
verbas públicas, de modo

especial na esfera federal,
destinadas em orçamentos à

educação. Definitivamente,
no caso brasileiro, expressiva,
parcela dos jovens não são o

futuro do país como rotula o

governo.

FRASES'

OPINIAO,

o custo da escola
Sai ano, entra ano e a

preocupação com os custos de

mensalidades cobradas por
escolas' e universidades é,
serripre, a preocupação maior
de �ais e alunos. Este últimos
com mais evidência, já que

universidade pública efetiva
mente não existe. A União

NafionaLdos Estudantes jáse
mobiliza ,nos estados para
tentar conter a' onda de
aumentos que se avizinha e

Seus dirigentes foram à
Câmara dos Deputados
entregar projeto na tentativa

de frear os aumentos abusivos'
impostos a cada ano.

As mensalidades cobra)
das atualmente no país não

correspondem ao padrão
salarial da população. Há
escolas em que a mensali
dad.e chega a R$ 3.000. No
caso de escolas não pode
funcionar a lei de mercado,
po�� não 'se muda de escola

. com, facilidade, defendem os

líderes estudantis. De acor-

do com a UNE, entre as mu

danças sugeridas estão o

condicionamento do reajuste
da mensalidade à nego

ciação, a partir das planilhas
de custo, com uma comissão

formada por pais, alunos,
funcionários e representan
tes da instituição; e a

garantia de matrícula ao

'das instituições particulares
em relação à construção dos
centros acadêmicos e que a

reforma universitária seja
acelerada. A agonia de boa

parcela dos estudantes pode
ser constatada nos cursos

universitários noturnos. A

esmagadora maioria, oriun
da de famílias de, classe

t A agonia de boa parcela dos estudantes

pode ser constatada nos cursos universitários

noturnos, ondemuítos aprendem mal

aluno inadimplente, em caso

de sinalização' de parte do

pagamento das mensalida
des.
A entrega da proposta à

.

Câmara dos Deputados,
ontem, fez parte do chamado
Dia Nacional Contra o

Aumento Abusivo das
Mensalidades, com manifes

tações previstas para algumas
capitais.

Os estudantes pedem
também o fim-da resistência

média baixa, enfrentam

jornada de trabalho de oito

horas diárias ou mais, se

alimentam muito mal- não

poucos passam à base de
sanduíche- se obrigam a

deslocamentos cansativos,
centenas deles de uma

cidade para outra e,

conseqüentemente, dormem
mal. Estudar, que é o

objetivo principal de quem

freqüenta escolas de qual
quer nível, não conseguem.

• Do deputado Rober'tQ Freire,dizelldo que o Partidão (Partido Comunista) nunca chamou Lula de "agente da CIA';como o

presidente disse no "Roda Viva"da T'yCultura.

"Não sei de onde Lula tirou isto. Mas o presidente sempre foi -anticomunista e chegou à
l' • I

dlretoria do' Sindicato dos Metalúrgicos com o apoio da ditadura':

I Fatos & P6SS0aS I
Patrícia Moraes

(Nosso AmigoMarlon
.

(

! contra o preconceito

Flprianópolis - Ao conhecer a história da

menina que rejeitou o bonecoMarlon, por .

ser negro, a professora Marlene Gomes·
de Souza, do Centro de Educação Infantil
Raio de Sol, de Jóinville,desenvolveu um

projeto de valorização da diversidade
racial através do boneco. Marlon, como
ficou conhecido, passou um dia na casa

de cada criança da escola, instigando a

reflexão sobre a discriminação racial.

,Após ser pauta das matérias da revista

nacional "Nova Escola'; o Projeto Nosso

A!,nigoMarlonfoi indicado para oPrêmio
I

Ptofessores do Brasil. Além da discussão
sébre os afre-descendentes, o boneco
também fez as crianças compartilharem
db mesmo brinquedo, aprenderem a

dorrnir sozinhas no seu quarto com a

cfmpanhia de um boneco e algumas a

I�rgarem o bico. Uma das crianças da

escola, que quando bebê foi abandonada
n� porta de uma casa, aceitou sua história,
j� que é parecida com a do seu amigo

I •

Marlon. Uma professora, Jurema·

�ntura,conta que a brincadeira ajudou
ai ate no relacionamento com sua filha

adotiva de 6 anos, que é loira.

Exemplo em Jaraguá
Aliás, a Educação produziu outra história

exemplar, em Jaràguá do Sul, onde a

Escola de Educação Básica Valdete
Piazera é uma das 85 funclonando em

período integral no Estado, quejá tem 7

mil alunos neste sistema. A diretora
Salma Regina Cardoso Machado conta

que os alunos inicialmente resistem em

ficar o período integral. Depois vern.a

fase em que querem permanecer o dia
inteiro e por último não querem mais ir
embora.

Menos telinha
Segundo Salma, uma aluna chegou a

dizer: "O que eu vou fazer se não venho

para a escola, ficar vendo televisão em

casa, onde eu aprendei nada?': A escola de

Jaraguá já recebeu quatro prêmios do

Denatran, um da Campanha de
Prevenção ao Uso de Drogas, outros
regionais e classificações nos esportes.
"Resultado do esforço da equipe da
escola'; assegura a diretora.

Como funciona
A Valdete Piazera tem 510 alunos do pré
escola à Ba série, todos envolvidos nó

.

\

período integral, que oferece vôlei, fusal,
dança, karatê, tênis de mesa e joguinhos.
Na parte de artes são oferecidos cursos

de dança, música e artes cênicas. Todos
também têm uma carga a mais de aula
em cada disciplina.

'J ,)

,Evento beneficente
Santa Catarina será cenário de um

megaevento idealizado pela jornalista e

apresentadora do Programa Bom dia
Mulher da Rede TV, Olga Bongiovanni.
O evento acontecerá no próximo dia 12

de novembro, no Costão do Santinho
Resort em Florianópolis. O Projeto
chamado Gala Brasil irá percorrer nove
capitais brasileiras" unindo requinte à
benemerência. Em Santa Catarina, os
recursos arrecadados serão destinados à'
Fundação Nova Vida, presidida pela
primeira-dama do Estado, Ivete Appet
Silveira.

Olga barrlqa-verde
O Gala. Brasil irá divulgar o Estado em

rede nacional. "Escolhi começar por aqui
porque sou' filha desta terra, nasci em

Capinzal; relata Olga Bongiovanni. A
Presidente da Fundação, Ivete, já tem

definida a entidade que receberá o
auxílio: "O recurso será doado para Ala
Pediátrica do Hospital Universitário':

Cachimbo
Tentativa infrutífera de tentar jogar o
governador LHS contra os conselheiros do
Tribunal de Contas, alegando que ele não

participa das comemorações dos 50 Anos
do Corte. Ontem à noite, estava à postos
na solenidade realizada pela Assembléia

Legislativa ao lado do presidente do TCE,
Otávio Gilson dos Santos. e

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br
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OPINIÃO

U�a conquista para
Jaraguá Do Sul

li

.�I
Em ocasião anterior, nesta

coluna; lembramos que Jaraguá
do Sul possui atualmente dezoito
conselhosmunicipais - entidades
incumbidas de cuidar de interesses
comuns; alguns modernizados,
outros recentemente criados, que
presentes em uma sociedade ,(I

organizada, consciente e acima de tudo solidária como -

a nossa, têm trazido benefícios reais e palpáveis para
um considerável universo de pessoas.

Os conselhos trazem a possibilidade de integração
da comunidade com a prefeitura, possibilitando ao
munícipe a oportunidade de opinar, reivindicar, ver
suas idéias serem levadas em consideração e suas'

sugestões se concretizando; de forma funcional ,

eficiente e ágil.
Mas querêmos neste momento destacar a atuação

de uni Conselho especial, autônomo" presente e 'i)

necessário em todas as sociedades e que atua

diretamente nas situações discriminatórias e nos �
problemas enfrentados cotidianamente, principalmen- ),
te por nossas crianças e adolescentesmais carentes - o

. bConselho Tutelar � que no último dia 4 de novembro,
em [araguá do Sul, recebeu seus novos conselheiros, in

eleitos por representantes de instituições gover
namentais e não governamentais de nossomunicípio.

'J(
Além disso, como importante 'aliado e

'Gil

complementando este processo teremos a;'];

implantação do Programa Sentinela ,atra�és da 'J'!

Secretaria do D�senvolvimento Social e Família de '1[,

nossomunicípio, emparceria com o Ministério de ,,'l, j

Desenvolvimento Social e Combate à fome, uma vez ::�
que a situação de violência e abuso sexual contra a '5'.

�

criança vem crescendo assustadoramente nomundo' !li

afora e nossomunicípio, infelizmente e guardadas as ri

proporções, não foge à lamentável regra.
iq
'rB

No Brasil, podemos citar exemplos vexatórios desta oé

realidade, como no nordeste, onde o turismo sexual
e o tráfico de adolescentes para o exterior cresce nq

assustadoramente; o Rio' de Janeiro, na ânsia de iJ
",

reconquistar o turista afugentado pela violência da BO

�iG
Cidade Maravilhosa, estimula o turismo através do àô
apelo sexual, estampando adolescentes em cartões 'Ib

postais; isso tudo sem falar do trabalho infantil e 'iv

escravo, disseminado por todo o território nacional. ;1)

O Programa Sentinela irá atuar no combate ao
ril

10
abuso e exploração sexual e comercial de crianças e

b'/

adolescentes de nossomunicípio e contará para isso :iI

com um conjunto de ações multiprofissionais, como IH

o trabalho especializado de psicólogo, assistente social
e advogado para oferecer apoio em cada uma destas

áreas, tanto às vítimas como suas famílias, que

igualmente sofrem. in

O Programa é uma conquista para Jaraguá do Sul, ,�

pois o número crescente dos casos de abusoe violência 1(:
.

sexual registrado no Conselho Tutelar tornou iI!

necessária a implantação de uma política públicamais r�
. �

abrangente emelhor estruturada nesta área. 11

O Sentinela (como o próprio nome sugere) é um II

programa de atenção, alerta e enfrentamento no d

combate a esta situação deplorável a que muitos de '1'

ri
nossos adolescentes e crianças se vêem sujeitos.
Com: este programa, que integra o Plano Nacional
de Enfrentamento à Violência', Sexual contra J

Crianças e Adolescentes, nossa perspectiva é que ,b

num .futuro próximo, se não conseguirmos "

)J
exterrnirtar, pelo menos possamos minimizar esta

triste realidade.
io'

o prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às I;

quintas-feiras nesta coluna 'n

,ri

j,
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MOSAICO
: Estradas � Preocupante

Da Assembléia legislativa do Estado
roubaram equipamentos digitais de

fotografia e uma 'tela do pintor Martinho
de Haro. Do presidente do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
dos Deputados, Ricardo Izar (PTB-SP),
roubaram, de cima da sua mesa, óculos
de grau "caros" segundo ele, que acabara

.

de comprar. Se verdade é o dito popular
que "o exemplo vem de cima'; não há o

que estranharmuito sobre o ocorrido.Mas,
casosdo gênero em poderes constituídos
merecem preocupação.já que praticados,
certamente, 'por gente da casa.

� Filas
Em Jaraguá do Sul, o tempo máximo de

espera em filas de bancos (15 minutos

em dias de pagamento e 30 minutos

nos demais) não é respeitado. Em

Blumenau, já está na mesa do prefeito
João Paulo Kleinübing (PFL) projeto da
Câmara estabelecendo tempos de 20

minutos e 35 minutos. Na verdade, outras
cidades também têm leis idênticas

vigendo, mas sempre ignoradas pelos
bancos, que se sustentam em liminar da

Justiça concedida à Fenaban e nunca

resolvida. Por enquanto, como o CP

mostrou na edição de ontem, fica assim.

Das 90 emendas resultantes de.
audiências públicas sobre o orçamento

regionalizado, 9 Estado ignorou 24 e

incluiu. outras 38 na proposta com

previsão simbólica de RS 1 mil. A maioria,

segundo o deputado relator, Dionei

Walterda Silva (PT),voltadas à-construção
de estradas. O parlamentar acha que a

inclusão se deu apenas para que constem

da peça orçamentária de 2006,

demonstrando que o governo não tem a

intenção de executá-Ias. Ele não descarta
a possibilidade de convocar o Executivo

para dar explicações ao Legislativo.

� Desvio
A destinação de recursos provenientes
do Fundosocial, criado para garantir
atendimento prioritário às questões
sociais, como o próprio nome o diz,
continua sendo questionada cada vez

mais. Agora não apenas pelas bancadas
de oposição com assento na Assembléia

Legislativa, mas também por alguns da

base de apóio do governo. Neste caso,
.

obviamente, pelo não atendimento a

proposições pessoais. Ocorre que hospi
tais e entidades assistenciais estão sendo

preteridas em benefício até de organiza
ções esportivas de cunho privado.

� Comércio
A audiência pública sobre dias e horários de
funcionamento do comércio de Jaraguá do

'::111
Sul promovida pela Câmara de Vereadores,
na noite de terça-feira, objetivou clarear a

"111

questão, mas, de prático, reuniu quase que �,a'

apenas dirigentes sindicais de ambas as TI3

partes, o restante eram meros figurantes. O sr

Legislativo deve votar proposta para que o ro:

Executivo fique de fora das discussões e, por irn
extensão, a própria Câmara. Clara a intenção

�[f
de se evitar desgaste político, porque, pela

hr,;1lei viqente. cabe à Prefeitura punir
reincidências de desrespeito à legislação ')(1'

trabalhista.
mosaico@jornalcorreiodopoito.com.br

' <J:

Lili

APROXIMAÇÃO
·Peixer apela aos vereadores.que
reavaliem projetos 'rejeitados

CAROLINA TOMASELLI
em 2004, no valor. de R$
559.193,35. As despesas estão

divididas em pagas e não
empenhadas, de agosto a

dezembro, relacionadas às folhas
de pagamento dos servidores;
sornando R$ 305.561,50, e não

pagas e não empenhadas a

fórnecedores,' no valor de R$
254.865,38. Ambos eis projetos
foram rejeitados pelas comissões

em julho.
'

Os vereadores - os nove

,participaram da reunião - vão

analisar novamente os projetos e

'dar seus pareceres, informou

Mannes, já adiantando sua posição.
"O prefeito' demorou para nos

procurar e só encaminhou os

... Prefeito quer
reconhecer despesas
de 2004 que somam
mais de RS 746 mil

projetos em julho para reconhecer
despesas do mandato anterior",
disse, acrescentando que os
vereadores foram "criteriosos"

quanto à análise porque os projetos
"contrariam à' Lei de Respon
sabilidade Fiscal". Mannes di�se
ainda que a prestação de contas

da administração relativa a 2004
está em análise do TCE (Tribunal
de Coutas do Estado) e só depois
será enviada para apreciação dos
vereadores.

,

O prefeito também pediu apoio
,

aos vereadores a dois projetos de lei
encaminhados à Câmara na terça
feira. Um deles abre crédito

, suplementarno valor deR$ 416mil
e o outro no valor de R$ 684mil.

RAPHAEl GÜNTHER

Prefeito busca aproximação

Dionei questiona Orçamento e

pede convocação de secretário
FWRIANÓPOI1S-AComissãode '

Finanças eTributaçãodaAssembléia
Legislativa aprovou ontem o parecer

preliminar do deputado Dionei da
Silva (PT) ao projeto de lei que trata
da lei orçamentária para 2006. O
relator pediu a convocação do
secretáriodeEstado dePlanejamento
para esclarecer uma série de

questionamentos sobre o projetei
encaminhado pelo Executivo, tais
como a redução da estimativa de

receita, redução das despesas com
pessoal e encargos sociais e

descumprimento dos percentuais da
saúde e da educação. A Comissão
aprovou a convocação do secretário
Armando Hess de Souza para a

próxima quarta-feira, 16.
.

No relatório, Dioneiquestiona os
motivos que levaram à redução de

5,57% na estimativa da receita do
Estadopara 2006, em relação a 2005.
A receita estimada para 2006 é deR$
8,67 bilhões, enquanto a de 2005 era
de R$ 9,71 bilhões. Em valores

nominais, é amenor receita estimada
desde o ano de 2002. "Isso ocorreu

porq\"e oExecutivo subtraiudo total
das receitas o valor das transferências
coristitucionais aos municípios, um
procedimento para o qual não
encontramos explicação e que o

governo não utilizou na elaboração
doorçamento de 2ÇX)5", disse o relator.

Dionei também quer saber quais
foram osmotivos para a redução de
17% nas despesas com pessoal e
encargos sociais, assim como a

redução de 14% do pagamento de

juros e encargos da dívida. Ele 'solicita
ainda que o Executivo apresente os
demonstrativos financeiros sobre a

GuARAMllUM - O prefeitoMário
Sérgio Peixer (PFL) se reuniu com

osvereadores na tarde de terça-feira,
'em sessão fechada na Câmara de

Vereadores, para tentar uma

aproximação com o Legislativo e,

,�com isso, viabilizar a aprovação dos'
projetos encaminhados pelo'
Executivo. Desde o início do

segundo mandato, Peixer teve a

maioria dos projetos rejeitados,
muitos deles ainda nas comissões. O
PMDB, PT e PSDB, que constituem
amaioria na Casa, fazem oposição
ao governomunicipal. Os dois projetos do Executivo que reconhecem despesas do exercício anterior foram itens mencionados

O principal pedido feito pelo
em um relatório enviado pelas bancadas do PMDB, PT e PSDB ao presidente do TCE (Tribunal de Contas

, do Estado), Luis Susin Marin, em julho'. No documento, os vereadores solicitaram a realização de uma
prefeito, informou o presidente da auditoria'nas contas da Prefeitura de Guaramirim e do Hospital Municipal Santo Antônio.
Casa Marcos Mannes (PSPB), foi' Os vereadores apontavam irreqularidades na taxa de limpeza pública; IPTU sobre terrenos; a falta de
para que ,os vereadores recon- pagamento do contrato com a empresa' Serrana, responsável pela coleta de lixo nos meses de outubro,
siderem os projetos de lei número 'novembro e dezembro de 2004; e a pavimentação asfáltica da Avenida Izídio Carlos Peixer, feita através
66 e 67, que reconhecem despesas de convênio com 'o Estado e cuja participação da Prefeitura ultrapassou os' 25%.
do exercício anterior. O primeiro O ofício também citava irregularidades na distribuição de cestas de Natal para os servidores públicos,
diz respeito a despesas com coleta, sem qU€ a Prefeitura apresente o empenho e.a nota fiscal da empresa fornecedora; despesas realizadas

transporte, tratamento e des- em 2004 sem a devida previsão de recursos e que estão sendo pagas pela Prefeitura somente em 2005;

ti -

f 1 d 1 'd e outras despesas com valores elevados sem processo, licitatório. "Não temos receio. Temos certeza de
lllaçao ina o ixo nos meses e

outubro a dezembro de 2004, no que tudo que fizemos foi com boa fé'; disse o prefeito à época, que não foi encontrado ontem pelo
Correio para falar sobre o assunto.

valor total de R$ 187.004,25. O Segundo o presidente da Câmara, Marcos Mannes (PSDB), os representantes do Tribunal ainda não
segundo reconhece despesas do estiveram na município para realizar a auditoria.

'

� H�sPitalMunicipal SantoAntÔnio
,

�âmara e Prefeitura querem distância 'da lei do �omércio' '"
I }ARAGUÁoo SUL-Projeto de lei presidente da Câmara, Ronaldo serviço telefônico, tratamento e contínuo e ininterrupto, bares,

3Sfinado pelos vereadores Ronaldo Raulino, um dos autores da proposta distribuição de gás, transporte botequins, cafés, leiterias, lanchonetes,
Raulino (PL) eRuyLessmann (pDT) que deixa a Prefeitura de fora das coletivo, agências de passagens, restaurantes, bilhares, padarias e

pr�tende excluir a Prefeitura das negociações. Ele observou que o transportadoras de produtos confeitarias, agências de aluguel de

�cussões que se travam nos últimos próprio sindicato dos trabalhadores perecíveis, hospitais, casas de saúde e automóveis ebicicletas, casas de frutas
a10s sobre a lei vigente que dispõe não é contraa abertura aos domingos postos médicos, hotéis e pensões, e legumes eoutroshortifiutigranjeiros,
hqrários e dias de funcionamento do e feriados, "desde que estabelecido agências funerárias, farmácias e bancas de revistas, floriculturas para
cdmércio·. A primeira de junho de um limite e com remuneração em drogarias, indústrias de processo atender funerais, postos de gasolina e
l�88,posteriormentemoclificadapelo espécie e mão apenas por conta de feiras de .artesanato. (CelsoMachado)

L7gislativo em abril de 1990 e folgas do banco de horas". A lei

se�embro de ,1997. Esta última,'em vigente permite a abertura em 13

vigor, diz que somente será permitida domingos do ano, mas não detalha
a abertura em domingos e feriados se sobre ampliação de horários ou

adordado com o sirrdicato das feriados, excetuando supermercados,
� C�tegOrias de trabalhadores abrangi- que podem funcionar durante todos

das, ou no caso da não existência de os dias do ano. Pela proposta, dias e
sindicato, pela federação ou horários serão livres.

cQnfederaçãorespectivas. Segundo a lei em vigor, em'
,

"Eles (os sindicatos) não conse- qualquer dia é permitido o

!5tJem sentar àmesa há três anos para funcionamento, sem restrições de

�utirodissídio coletivo da categoria, horários, de estabelecimentos como
eliltão, não há porquê oExecutivo se jornais, rádios e tevês, distribuição de
ll1eternadiscussão (horários e dias) ",

,

. Ieíte.jríos industriais, produção e

dISse ontem ao Correio do Povo o, distribuição de energia elétrica,
.1

Porém, embora os autores da proposta de tirar o Executivo das
discussões não admitam, pode residir no artigo 347 da rei 1.182, de
Junho de 1988, mantido pelas modificações que se sucederam em 1990

e 1997, o desejo de os dois poderes se afastarem das discussões- cabe

ao Legislativo aprovar e ao Executivo sancionar ou vetar-. O artigo diz

que é dever do Executivo (porque talvez mal redigido, de modo a

�onfundir-se com questões específicas relacionadas a estabelecimentos

que perturbem o sossego, o decoro ea saúde pública) a agir quando
requisitado.rou que reincida";' nas sanções da legislação trabalhista':
Seria o caso, salvo outro juízo, do não pagamento de horas extras e a

adoção, de outros procedimentos que não acordados
documentalmente com a categoria. Como ocorreu na legislatura
passada, politicamente o processo se torna desgastante para a Câmara
de Vereadores e Prefeitura.

'

:Pflj
forma como estão sendo compen
sados os beneficios concedidos peloilB8
Fundo deDesenvolvimento Socíal,r OJ
o Fundosocial). [B�

Nas áreas de saúde e educação, ,2 S

o relator encontrou divergências em'8B
relação à composição total das; G,]
receitas. Seguindo informações do

1::-ru

próprio projeto de lei orçamentária,
constatou urna diferença no valoioq
·apresentado pelo governo doEstado?,o,J
Pelei cálculo do relator; o investimentdbII

. em saúde será de 11,89% (e não 12%,
conforme prevê a Constituição),

0lque dá uma diferença demais de R$
6,6milhões.No setorde educação, 0.\
investimento previsto equivale � I24,76% (25% é o índice)
constitucional), oque significamenos I'R$13,8milhões. '

"

..

OrçamentoRegionalizad��!
No parecerpreliminar, o relator

também estabelece critérios para a

apresentação das emendas

parlamentares. Dionei adianta que
vai priorizar as emen'das do

Orçamento Regionalizado que não
foram incluídas no projeto
encatninhadopeloExecutivo. Das 90
emendas que resultaram das
audiências regionais, oEstadodeixou
de feira 24; OutrasZê prioridades da
população foram incluídas na

proposta comprevisão orçamentárià:� ,

de R$ 1.000,00 cada. "São emendas'Tl
elencadas com valores símbólícos.sz
insuficientes para atender a efetívab
execução dessas prioridades, pois q:-Sl
maioria exige aportes elevados. Isso,q
demonstra claramente que Ogoverri9'll
'não tem a intenção de executá-las", :"t.h.
comentou.

'

:;.b
91
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Audi A3 -180 tb, meco 2004, 28mil Km, fi

garantia até Dez 05, cinza, couro, 6 Cd, etc, P--,

s/teto. Vendo R$ 67 miL 48-9971 1850
. g
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COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE

.. JARAGUÁ DO'SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAO�DINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

:1:)1

o Presidente da Cooperativa deTrabalho Médico de Jaraquá do Sul, no uso das atribuições que n

lhe confere o artig042 § III do Estatuto Social, convoca todos osCooperados da Cooperativa para ,j

participar da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no CPL -Centro dos Profissionais '

Liberais,à Rua Donald Gehring, nO 175 -Jaraguá do Sul- Estadod� Santa Catarina,às 17:30 horas 'li
do dia 21 de Novembro de 2005, em primeira convocação, com no mínimo dois terços dos o�
Cooperados, em condições de votar; às 18:30 horas, em segunda convocação, com nomínimo
ametade emais um dosCooperados;ou ainda, às 19:30 horas,em terceira e ültima convocação; , G
com a presença de nó mínimo 10 Cooperados, onde será discutida a seguinte

ORDEM DO DIA

1. AntecipaçãoDistribuiçãode Sobras; -:
OBS:O número de Cooperados, para efeito de cálculo de'quorurrrde instalação,é nesta data, .

de 144 (Cento e Quarenta e Quatro).

Jaraguá do Sul, 10 de NOVembro de 2005,

, Dr.AdemarNardelli
Presidente daCooperativadeTrabalho

. Médico de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO ECONÔMICO
Destino selado
A maioria dos consumidores pretende usar o 13° salário para

pagar dívidas. Em pesquisa feita pela Associação Nacional dos
Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac),
58% disseram que usarão o dinheiro para pagar dívidas já
contraídas e 17% vão usar parte dos, recursos para comprar
presentes.Dos que dizem que vão pagar dívidas, 31% afirmam

que precisam cobrir o cheque especial, 24% pagar gastos feitos
com cartão de crédito, 21 % dizem que já têm cadastró negativo
na Serasa. Outros 11 % informam que vão pagar prestações do
comércio, 8% financiamentos em bancos e 5% dívidas diversas,
como escolas, telefones ou tarifas públicas.Entre os que vão

gastar parcialmente o 13° salário, 8% dizem que pretendem
poupar parte do dinheiro e usar para pagamento de despesas de
início de ano, como IPVA, IPTU, material e matrículas escolares.

No comércio
Entre os que dizem que

gastarão o dinheiro no Natal,
93% pretendem adquirir
brinquedos; 81%comprar
roupas, 75% comprar
eletroeletrônicos e portáteis
(OVOs, filmadoras. máquinas
fotográficas etc), 63%
celulares, 34% produtos de

informática, 26% prodútos de
linha branca (fogão, geladeira
etc), 21 % móveis, 13%

material de construção e 2%

automóvel.

Conselho
A Anefac recómenda o

paqarnento p'rioritário de
dívidas que embutem juro
mais alto, como cheque
especial e cartão de crédito
rotativo. Na. hora de pagar
outras dívidas em atraso, diz
a entidade, é possível
renegociar e eliminar o juro
embutido. Outra dica é não

esquecer de reservar
, \

dinheiro para gastos como
IPTU, IPVA e despesas
escolares.

No bolso'
De acordo com a pesquisa,
24% pretendem gastar de R$
200 a R$ 500, 19% entre R$
1.000 e R$ 2 mil e 17% entre

R$ 500 e R$ 1 mil. A parcela
dos que pretendem gastar
até R$ 100 representa 10%
da mostra e os gastos) entre
R$ 100 e R$ 200 somam l?%
das intenções. Valores acima,

de R$ 2 mil foram citados por
15% dos entrevistados.:'

Boicote
As lojas e comerciantes
menores estão reduzindo -e

até mesmo parando de
'aceitar- cartões de crédito.

,

.

Isso porque as taxas cobradas
, pelas empresas de cartão de

.

crédito -que vão de 1,5% a

6%, por compra- são
consideradas altas pelos.
pequenos comerciantes, que
em geral têm margens de
lucro reduzidas.

redacao@jorna'lcorreiodopovo.com.br

'. Cotação U$$ Compra Venda

Comercial .2,177 2,179 ,...

Paralelo 2,350 2,450 ,...
, Turismo 2,120 2,260 ,...
• Cotação E,uro Compra Venda

2,559 2,562 ,...

·CUB R$: 861,67 (novembro)

·Indices Pontos .

Oscilação .«,

BovesE!a 30.666 0,98% ,...

�s 10.576 0,35% �,

Dasdaq 2.177 0,24% �

• Poupança (%) 0,.7451

concurso: 1522
08 - 11 - 23
'59 - 64

concurso: 03982

1 ° Premio: 37.894
2° Premio: 63.293
3° Premio:.45357
4° Premio: 60.418

5°'Premio: 51.494

QUINTA-FEIRA, 10 de ,novembro de 2005 I€ORREIO DO POVO"

AGRESSÃO

��I M

mulhermostram triste realidade
Numeros sobre violência contra

MARIA HELENA DE MORAES

� Somente este ano,
231 mulheres sofreram

agressão e 4?7 foram
ameaçadas na cidade

}ARAGUÁ DO SUL - A

implantação de uma-Delegacia da
Mulher na' cidade poderia
minimizar o sofrimento de muitas
mulheres agredidas pelos maridos
e companheiros. É o caso deN.R.,
38 anos. Ontem pela manhã ela

,
foi até a delegacia prestar queixa
contra o 'marido. Ela conta que

. foi espancada por ele em plena rua,
quando iapara o trabalho. "Casos
como o de N,R. não deveriam ser

atendidos na delegacia comum",
.

admite o delegado Uriel Ribeiro.
Segundo ele, o ideal seria um

atendimento especializado, em
lugar adequado e restrito apenas
às mulheres. A construção de

abrigos para as mulheres se

protegerem dos agressores também
foi citado pelo delegado como

outra necessidade.
O caso deN.R não é o primeiro

e certamente não será o único. De
acordo com estatística da

delegacia, em outubro foram

registradas 58 ameaças, e 341esões
corporais. Em agosto, das 39

agressões, uma resultou emmorte.

Somente este ano, foram

registrados na delegacia de

Jaraguá do Sul, 231 casos de
I

agressão com lesão corporal e 477
ameaças, além de oito casos de

estupro.
A secretária de Desen

volvimento Regional, Niura
Demarchi dos Santos, informa
que o projeto de implantação de

Delegacia da Mulher já existe,
mas não foi colocado em prática
por falta de recursos para a

contratação de funéionários,
equipamentos e espaço físico. De
acordo com a secretária, ·a
reivindicação das mulheres ,é justa
e tem sido a principal luta do
ConselhoMunicipal dos Direitos
da Mulher, em funcionamento
desde março deste ano.

Tristeza
N.R contou para a reportagem

do Correio do Povo o drama que
vive ao lado do marido. Casada
há 23 anos, ela afirma que apanha
seguidamente há mais ou menos
três anos. Cansada de apanhar, ela
quer que o marido saia de casa e

vá viver longe dela, mas não sabe
o que fazer para convencer que
'ele vá embora e também diz que
não tem encontrado apoio na

polícia. "Queria que alguém
tivesse poder para fazer com que

Criminosos assaltam e agridem
idoso em pleno ,centro da cidade

}ARAGUÁ DO SUL - A Copom
, (Central de Operações da Polícia
Militar) registrou um assalto a

,

pessoa e um' arrombamento de
veículo no centro da cidade na

terça-feira. Os dois casos

aconteceram nomeio da tarde, em
plena luz do dia.

Por volta das 16h, na rua

GuilhermeWeege, um homem de
60 anos (nome não divulgado) foi
assaltado por dois homens armados
com uma faca (aproximadamente
30 em de lâmina). A vítima foi'
roubada emR$ 7.350,00 e agredida
com chutes e socos. Segundo
relatou na delegacia, os assaltantes"
eram'morenos, um vestia camiseta

branca ecalça jeans e outro usava

camisa azul e calça jeans. Os dois
teriam fugido numamoto azul. O

. Corpo de 'Bombeiros precisou ser

acionado para prestar socorro à

vítima, que foi encaminhada ao

Hospital São José e liberada horas
depois.

Pouco antes, por volta das

14h50, um veículoGM Celta, que
,

estava estacionado no pátio da

Igreja Matriz São Sebastião, na
Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca, foi arrombado e de seu

interi�r foram levados um aparelho
de Cd e aproximadamente R$'
1.100,00 em dinheiro.

. De acordo com o delegado
Antônio Godoy, apolícia realizou
rondas na região, mas até ontem
não tinha pistas sobre os autores

-dos dois crimes. "No caso do

assalto, achamos estranho que não
haja testemunhas, mas estamos

investigando e, .por enquanto, é

cedo para falarmos qualquer
coisa", disse.

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

�NARINHO
•

. .

.•. '""" '1c;', \";'''' d; ,.; ','

.,. �,'

Uma 'lrãnspótfadorà de Vidas•
.. Turismo .. Fretamento

ele saia de casa e me deixe em

paz, a mim e ao meu filho, que
tem 18 anose também é agredido
pelo pai com freqüência", afirma,

Deprimida e infeliz,N.R lembra

que no início do casamento 00

marido era bom. Depois que

começ�ua beber, toda a harmonia
do lar foi por água' a baixo. Há

algum tempo ela decidiu dormir
em cama separada, o que deixou o
maridomais irritado. "Agora, além
deme bater, ele me estupra. Quer
me obrigar- a fazer sexó com ele e

N.R foi agredida pelo marido e reclama da falta de apoio da Polícia ·1j51 é
,

,)
isso já é demais", reage. Ontem"
ele espancou a esposa dentro do
carro, quando levava N.R pata o ,

trabalho. "Ele me ofereceu carona
e eu aceitei porque estava
chovendo. Nomeio do caminho í c

ele disse que eu deveria fazer sexoü (
com �le e começou a me espancar. lVO r

Me bateu no rosro, nariz e bo�a",w c

revela.
Sem ter pata onde ir, N.R�oltalljf

para casa depois do trabalho sem •

j'
saber o que o marido é capaz de '.

. fazer.

Governo Féderal aprova
projetodo Instituto Rã-bugio

DA REDAÇÃO - Como projeto
intitulado "Serra DoMar: Fonte De

Água, Fonte De Vida", o Instituto
Rã-bugio , organização não

governamental (ONG)" foi

contemplado com verbasdoGove�o
Federal paradesenvolver trabalho de

conscientização. nas escolas sobre

importância da' preservação das
últimas áreas de MataAtlântica na

região.
Oprojeto aprovado foisubmetido

ao Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educação - do

programa do MEC de Educação
Ambiental- "Projeto de Educação '

ChicoMendes". Terá umano emeio

de duração e envolverá os professores

e alunos de dez escolas de [araguá do
Sul que vão trabalhàr com a;

dgradação dos rios e .nascentes

(desmatamentos,poluição,mieraçãol
da bacia hidrográfica do rio Itapocu,
que abastece a região.

O Instituto sempre contou com

verbas da iniciativa privada para'
desenvolver suas atividades, esta é a

"

, :t,

primeira vez que recebe verbas .

públicas. ''A aprovação desse projeto .I
demonstra o reconh'ecimento de
nosso trabalho e nos fortalecemuito.

•

No entanto, é preciso que toda a :

comunidade continue nos apoian�orl7,
pois a devastação daMataAtlântica '

"

afeta a todosdisse GermanoWoehl l

[r, um dos dirigentes daONG.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Teste da orelh
,I�I MARIA HELENA DE MORAES.

Jaraguá do Sul

U é uma das poucas
5 b' cidades do país, onde
5 exame é realizado

( JARAGUÁ DO SUL - No Dia

iJr Nacional de Combate à Surdez,
[fi! comemorado hoje, a AADAV

li (Associação Assistencial dos

ih Deficientes Auditivos) celebra a

h realização de cerca de 5 mil testes

E 'a orelhinha desde que foi

lq impl�ntado o Programa de Triagem
blJ AuditivaNeonatalUniversal, em
)[ funcionamento há dois anos e oito

)1) meses, O teste da orelhinha é feito

em todas as crianças recém

)1' nascidas de Jaraguá do Sul e

n: permite que se descubra a

ii: (leficiência auditiva
c, pr�cocemente,Até agora, 12 casos
JSl' foram comprovados. Seis estão em
m atendimento de reabilitação, que
!15) é feito na própriaAADAV.

O teste da orelhinha é feito de

PANORAMA 151

SAÚDE
•

lnha pode previnir surdez
graça e é um direito de todo o

recém-nascido. O primeiro teste é

realizado ainda na maternidade.
Todas as manhãs, inclusive nos

finais de semana e feriados, uma
eq1flipe de especialistas da
entidade passa pelas duas
maternidades da cidade para fazer
os exames e o resultado éfornecido
na hora. "Como a grande maioria
dos resultados não é 100% positivo,
as especialistas marcam umnovo

teste, feito quando o bebê já tiver
ummês", informa a coordenadora
do Programa, Luciana Rosa. É
fundamental que os exames

preventivos sejam realizados nos

primeiros 6 meses de vida, pois
cerca de 50 a 75% das deficiências
auditivas são passíveis de serem

diagnosticadas no berçário através
da triagem auditiva. Nessa fase é

possível resgatar a audição em

, quase 100% dos casos.
Este tipo de testes é feito em

apenas algumas cidades. Em Santa

Catarina, ele é oferecido em

,Jaraguá do Sul e em São José e no

Paraná, na cidadeAraucária.

Todo o dia é dia de teste da
orelhinha-também na sede da
AADAV. Cerca de 20 bebês são

agendados por dia. Ontem foi a vez -

da pequena Emily Bernardi, de um
mês e onze dias, fazer o segundo
exame. Para a alegria da mãe

Patrícia, a filha foi liberada com

um diagnósticopositívo de saúde
auditiva. O teste também está

sendo feito entre os bebês de
Guaramirim desdemaio deste ano.

Prevenção
A perda da audição é a terceira

deficiência que mais acomete a

população brasileira. O teste da
orelhinha pode resgatar a audição
em quase 100% dos casos, quando
realizado nos primeiros seismeses de
vida.De acordo com o último censo

(2000) realizadonoBrasil pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), 24,5 milhões de pessoas
são portadoras de algum tempo de

deficiência, o que correspende a

14,5% da população brasileira.

Dessas, 5,7 milhões possuem
deficiência auditiva.

Gás Natural atinge no�o recorde de vendas
1

11 DA REDAÇÃO - A Companhia
� í de Gás de Santa Catarina

�l]' (SCGÁS), registrou em outubro

: NO novo recorde na venda. O pico de
wo consumo ocorreu no dia 28, com a

mo comercialização de 1.495.53?
etros cúbicos,mas amédia diária

,de consumo no mês ficou em

1.357.782 metros cúbicos.
Foram comercializados,

durante o mês, 42 milhões de
metros cúbicos de gás natural,
representando um crescimento de

14,6% em relação a-outubrodo ano

passado.
Desse total, cerca de 82% do

, combustível foi consumido pelo
segmento industrial, 17% pelo
segmento automotivo, e o restante

pelos setores comerciaL e,

residencial..
'

Cerca de 20 bebês fazem o exame todos os dias na sede da Associação dos deficientes Auditivos .,

Serviço de Telefonia Fixa - Metas de Universalização

A Brasil 'Ielecom S.A. - Filial Santa Catarina. Concessionária do Serviço de Telefonia Fixa, no Estado de Santa Catarina. torna público.
pará' os devidos fins. que estará cumprindo em 31,12_2005 todas as obrigações de universalização previstas para o ano de 2005 e

listadas abaíxõ, de acordo com o seu Contrato de Concessão c o Plano Geral de. Metas deUniversalização - PGMU (Decreto n'" 2,592.
de 15,05,1998). conforme segne:

'

A) METAS DE ACESSOS INDIVIDUAIS -" LINHASTIlLIlFÓNlCAS

Meta: A Brasil TeIecom S.A, - Pilial Santa Catarina deve implantar o Serviço de Telefonia Fixa com linha, indrvíduais, em todas as

localidades com mais de 300 habitantes, (Ar: 4°. Inc TI, alínea c)
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais. a Brasil Te1ecom SA - Filial Santa Catarina deve atender às solicitações de

habilitação de linha telefônica no prazo máximo de uma semana. (Art 4°. Inc UI, alínea d).
Meta: Em localidades atendidas COIll linhas individuais. a Brasil 'Ielecom SA - Filial Santa Catarina deve dar prioridade e atender no

prazo máximo de uma semana solícítaçôes de habilitação de huha telefôníca para 05 Bstabelecímentos de Ensino Regular e

Instituições de Saúde, (Arr S", lne I e § Único)
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais. a Brasil 'Ielecom S,A. - Filial Santa Catarina deve tornar possível a unlízação
gratuita do Serviço de Telefonia Fixa para comunicação com serviços de emergêncía existentes para a localidade, (Art. S·. Inc. I1)
Meta: Em localidades atendtdas com linhas individuais, a Brasil Telecorn SA - Filial Santa Catarina deve tornar disponível e atender
no prazo máximo de um. semana solícítações d,e .habiluação de Linha telefônica para os Estabelecimentos de Bnsíno Regular e
Instituições de Saúde, para comunicação com redes de computadores, mediante utilização do próprio Serviço de Telefonia Fixa ou

da rede que lhe dá suporte. (Art 5°, Inc III e § Único)
,

�eta: Em localidades atendidas com Unhas individuais, a Brasíl'Ielecom S,A. - Pilral Sanra Catarina deve assegurar condições de acesso

ao Serviço deTelefonia Fixa para 05 deficientes auditivos e da fala, que disponham da aparelhagem apropriada. mantendo disponível
centro de arendímento para Intermedlaçâo da comunicação, (Art 6Q, Inc I)

,

,
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais. a Brasíl'Ielecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar condições de acesso

'

ao Serviço de 'Ielefonía Fixa pa,a os deficientes auditrvos e da fala, que disponham da aparelhagem 'apropriada, atendendo lIO prazo
máximo de uma semana <IS solicitações de habilitação de linha telefônica, (Art 6Q• Inc II)

B) METAS DEACllSSOS COL1!TIVOS - TELEFONES PÚBLICOS

Meta: A Brasil 'Ielecom SA. - Píhal Santa Catarina deve ofertar 28.400 Telefones Públicos no conjunto das localidades atendidas com
linhas indívíduais. (Art. 7·. Inc. I)

,

Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil Telecom S,A. - Filial Santa Catarina deve 'ativar Telefones
Públicos na quantidade que corresponda a uma relação igualou superior a 7.5 Telefones Públicos por grupo de 1000 habitantes.

(Art. 7°. Inc. 11, alínea a)
,

Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais. a Brasil Telccom S,A. - Filial Santa Catarína deve ati\",r pelo menos
'3 Telefones Públicos por grupo de um mil habitantes, (ArL 7". § Único)
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais. a Brasil Telecom S.A, - Filial Santa Catarina deve assegurar em qualquer ponto
dentro dos limites da localidade a disponibilidade de acesso a Telefones Públicos instalados à distância máxima de 300 metros entre
si, "em linha reta" {An. 8°. lne. Ill) ,

Meta: Em localidades atendidas com linhas. índívídnaís. do total de Telefones Públicos em. serviço, no mínimo 50% deverão estar em

'locais acessíveis ao público 24 horas por dia, com capacidade, de origü\ar e receber chamadas locaís e interurbanas. sendo que. pelo
menos metade destes deverão ler capacidade também de originar e receber chamadas ínremacíonaís. (Art. 8·, § Único)
Meta; Eni localidades atendidas com Serviço de Telefonia Fixa. a Brasil 'Ielecom SA - Filial Santa Catarina deve atender, no prazo
máximo de lima semana. às solicitaçôes de ativação de Telefones Públicos para os Estabelecirnentos de Ensino Regular e Instituições
de Saúde, de acordo com os cntêríos estabelecidos na regulamentação, (Art. 9°, § Único)
Meta: Em localidades atendidas com Serviço de Telefonia Fixa, a Brasil Telecom S.A, - Filial Santa Catarina deve assegurar que pelo
menos 2% dos Telefones Públícós sejam adaptados para uso por deficientes auditivos e da fala e para os que utilizam cadeira de rodas.
mediante solicitação dos Interessados. observados os critérios estabelecidos na regulamentação, inclusive quanto a sua localização e

destinação, no prazo máximo de uma semana, (ArL 10. § Único)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fix••• tendidas apenas com Telefones Públicos, a Brasil Ielecom SoA, - Filial Santa
Catarina deve dispor de pelo me,nos um Telefone Público. instal�do em local acessível Z4 horas por dia, com capacidade de originar
e receber chamadas interurbanas e ímemacíonats. (Art. 11) " '

,

Meta: A Brasil Telecom SoA, - Filial Santa Cararlna deverá instalar pelo menos 11m Telefone Público. em local acessível ao público
24 horas por dia. com capacidade de originar e receber chamadas interurbanas e internacionais nas localidades com. mais de
100 habitantes ainda nãe atendidas com Servíço de Telefonia Fixa, desde que estejam situadas em "linha reta" (distânda geodêsíca)
igualou inferiora 30 quilômetros de outra localidade atendida com linhas individuais. (Art 12, Inc. IV, § l°)

Este comunicado presta esclarecunentos.â população sobre o cumprimento das Obrigações de Unrversalízaçâo, nos termos do
art. lO da Resolução n." 280. de IS de outubro de 2001, da ANATBL. e informa o número para contato com nossa Central de
Arendímento, bem como. o endereço para recebimento de ínformsções, solicitações oi manifestaç,ões_,

'

Os textos do Decreto n.? 2_592'198 e da Resolução n." 280/0 I encontram-se disponíveis lIO síte daANATEL - www.anatel.gov.br

Rrasil relecom S.A

A/C Gerência de Cumprimentá de Melas
SIA SUL AS?, Lote O

.

71215-000 - Brasília - Df

central de Atendimento
OSOO 64 14 OSO
de Segunda a Sexta
das 911 às 18h

�. BrasilTelecom
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QUINTA-FEIRA. 10 de novembro de 2005 ' I � CORREIO DO POVO.'GERAL

Aciam apresenta projeto d,e
reforma da sede da entidade

DAREDAÇÃO - O Presidente da
Aciam (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola deMassaran
duba), Mauro Bramorski, apresen
tou na Câmara de Vereadores a

proposta da classe empresarial para
reforma do prédio da entidade, que
tem como presidente .de sua

comissão, Alberto Correia.
.

Segundo Bramorski, a

Prefeitura e. á Câmara de
Vereadores devem apoiar o projeto,
já que o prédio daAciam foi cedido

.

em regime de comodatopor 20 anos
e como faltam 11 anos para seu fim,

"qualquer obra precisa ter apoio
oficial". A estimativa é de a reforma
do prédio tenha um investimento

de R$ 150mil, que serão pagos pelos
empresários de Massaranduba, em
até dez vezes. ''l\_ proposta é fazer
uma ampliação na área total do

prédio, dos atuais 250 metros

quadrados para 400", defende.
A previsão é de que se.o projeto

for aprovado pelaCâmara até afinal
deste ano, a inauguração da nova
sede seja em 26 de setembro de 2006,
quando a entidade completa seus

20anos.

Ontem de manhã, um deslizamento de terra no km 80 da SR
280, entre Jaraguá do Sul e Corupá, interrompeu o tráfego de
veículos numa das pistas. Policiais Rodoviários Federais passaram
o dia nó local, orientando os motoristas. Quem seguia de Jaraguá
do Sul para Corupá teve que desviar da pista e seguir por estrada,
de chão por cerca de dois quilômetros. Funcionários da Prefeitura
de Corupá trabalharam o dia todo retirando terra da encosta para
evitar mais deslizamentos.

. ..L?")
INFORMATIVO ������ ��w-
Curso estimula desenvolvimento de líderes
Identificar e trabalhar as atribuições da liderança, criando
alternativas para obter melhor desempenho dos liderados em

seus cargos e constante motivação para buscar os objetivos
organizacionais são as metas do curso Liderança, integrante do

Programa-de Capacitação Empresarial dos Núcleos Setoriais
direcionado a Empresários, Gerentes e Supervisores responsáveis
por empresa, departamento ou seção e interessados em geral.
A iniciativa é da ACIJS e da SOCIESC e o instrutor é José João

Alves, economista e pós-graduado em Administração de
Recursos Humanos, desde 1975 atuando na área de RH. Será nos

dias 16 a 18 de novembro de 2005, das 18h30min às 22h�Omin,
no CEJAS . .Investimento de RS 125,00 para Nucleados,RS 145,00
para Associados e RS 185,00 para os demais interessados (com
certificado, material didático e coffee breeki. Informações e

inscrições: fone (47) 275 7017 ou e-mail capacitacaoê'acíjs.com.br,

CESMAR promove
Curso de Dinâmicas

o CESMAR- Centro Educacional e Social Mari.sta de Jaraguá
do Sul, promove nos dias 12 e 13 de novembro um curso de

dinâmicas para jovens da Liderança Juvenil, Pastoral Juvenil
Marista e da Pastoral da Juventude da cidade.
O curso acontecerá nas dependências do Colégio Marista São

Luís e será ministrado pormembros da equipe do CESMAR, tem

por objetivos, instrumentalizar e motivar os jovens a aplicarem os

meios que facilitem o trabalho coletivo enquanto líderes
comunitários nas mais diversas localidades onde atuam.
É necessário proporcionar aos jovens a tomada de consciência
sobre a importância de desenvolver um espírito de liderança. Por
isso, precisa-se motiva-los para que

.

assumam a missão de líderes em suas

comunidades e participem de grupos de

jovens, projetos sociais e culturais. A
sociedade necessita de líderes engajados
no processo de transformação e

.

renovação em todos os segmentos,
visandomais

vida,justiça e a convivência harmoniosa
entre todos os povos.

' cesmar
(ENTRO fOUCAOONAl f SOCiAl MARISTA

BOLSA FAMíLIA

Quem não se recadastrar até:
dezembro perde benefício

Eus BINI

.... Famílias que
ganham até RS100
por pessoa podem
se candidatar

}ARAGUÁ DO SUL":' As famílias
que recebem os benefícios do

Programa Bolsa Família devem
atualizar seus cadastros junto à .

. Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Família
até o dia 31 de dezembro. Quem
ainda recebe o Bolsa Escola, o

Auxílio-gás, oCartãoAlimentação
e o Bolsa Alimentação também
precisa atualizar o cadastro até esta
data para que possa ser incluído no
Bolsa Família, programa que

englobou os demais. As famílias

que nunca se cadastraram, mas
têm renda mensal de até R$
100,00 por pessoa, devem fazer o
cadastro logo, para que até o

próximo ano possam receber o

benefício. '.

Para fazer ou atualizar o

cadastro l necessário apresentar
carteira de identidade, CPF, título
de eleitor, carteira de trabalho e

lolha de pagamento, certid�<;>, de
nascimento dos filhos e com-

provante de residência (conta de
luz ou água). A supervisora de

Programas para Adultos E; Idosos,
Sílvia Chaves, adverte'que quem
não atualizar o cadastro atéo dia

. 31 de dezembro poderá deixar de
receber o benefício. "Quem tiver

dúvidas poderá entrar em contato

conosco pelo telefone 372-8109",
informou. Segundo ela, em

Jaraguá do Sul há 1.207 famílias

que recebem O' benefício, cujo
valor varia entre R$ 15,00 e R$
95,00. Cerca de 40% dos inscritos

já fizeram o recadastramento. Em
.

Santa Catarina estão inscritas no,

programa 57.389 famílias.

Exclusão
A atendente de padaria,

Aparecida da Vila Boa, moradora .

do Bairro Vila Lenzi, está

cadastrada na Secretaria desde

janeiro deste ano, mas até agora
não recebeu nenhuma parcela do

.
benefício. Separada e mãe de três

filhos, ela sobrevive com um salário
inferior aR$ 400,00 pormês. 'Ainda
pago R$ 230,00 de aluguel. Se não
fosse a ajuda de meus irmãos não
sei como iríamos viver", diz ela, que
há um ano não recebe pensão do
marido. Sílvia Chaves explica que

,

os recursos'são recebidos de acordo

Aparecida está cadastrada desde janeiro e nunca recebeu benefício :,

1),51

com a meta estabelecida pelo
Governo Federal. "Mas é

importante que as pessoas que se

enquadram nas exigências façam
, I

o cadastro, pois poderão receber o
auxílio a partir do ano que vem",
orienta. Atualmente, estão à

espera do benefício 573 famílias.
Uma delas, é a da Ana Maria

Madureira, funcionária da,(!
Engepasa e mãe de três filhos.Êla:

"

fez seu cadastro no programá erfli 11

2002, mas nunca recebeu oi

benefício porque tem rendimente
'

mensal de R$ 410,00, ou seja, R$l
10,00 a mais do que o limitêUO

imposto peloGoverno Federal par�rj
o recebimento do benefício. ,;i;

CORREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

Concorrência
Em "Correndo Atrás'; especial de fim de ano da

Globo, Luana Piovani interpretará Érica, uma
economista que vai virar dublê de corpo de uma

pop star internacional. Fora da Globo, Luana qravou .

piloto de um programa infantil e vai oferecê-lo à

emissora. Xuxa deve estar adorando saber disso ...

Maré nova
Quem formiss e quiser participar do '!Big Brother" pode tirar o cavalinho .da
chuva. Assim como os candidatos "tipo-uga" como Kléber Bambam. A ordem

é não repetir os "personagens':

Agora é oficial
Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio terminaram mesmo o namoro de

cinco anos. Quem garante é Mônica Monteiro, empresária da top model no ; I

Brasil, que confirmou a separação em entrevista à revista Caras, nas bancas a �

partir desta quarta-feira. "Sim, Gisele e Leonardo terminaram'; afirmou
Mônica, sem querer falar sobre os motivos do rompimento. Na entrevista'
que deu à revista Caras, Mônica Monteiro nega que a modelo brasileira já
tem um novo namorado. "Gisele não é o tipo de mulher que termina um

relacionamento e engata logo outro'; afirmou.

Descanso
Zeca Camargo vai tirar férias, O apresentador do "Fantástico" parte, neste
sábado, para o Butão - país que fica entre a China e a índia. Antes, porém, o
jornalista faz um pit stop de dois dias em Londres.

Abafa o caso
Serra. gravou o quadro do chapéu, de Raul Gil, que
vai ao ar domingo naBand, O prefeito não quis
tocar no nome de Marta Suplicy, mas criticou o

.

Fome Zero do Lula.

Filho de peixe
Faustão está adiantando as gravações do
"Domingão" para tirar férias. No sábado, gravou
dois programas em São Paulo. Quem roubou a

cena nos bastidores foi João Guilherme, de dois

anos, filho' do apresentador com LucianaCardoso.
O menino estava com a babá e foi paparicado por'
todos.

Fora do carnaval
É fato que Luiza Brunet

pendurou sua coroa ao

deixar o cargo de
rainha da bateria da

Imperatriz
Leopoldinense.
Também procede
a notícia de que a

escola de
samba escolheu Luciana
Gimenez como a nova

estrela à frente da

percussão. No entanto,
l.uiza garante que em

momento algum se

incomodou com a

escolãa de sua

substituta."Eu não

fiquei chateada, quero
que a t.uclana Gimenez
brilhe na avenida. E, se

puder, estarei lá
aplaudindo'; disse.

Milhão
Silvio Santos deve voltar com o "Show do Milhão': /

Parcial
A Rede TV! tirou ontem do ar o programa "Tarde

Quente'; de João Kleber, cujas pegadinhas foram
acusadas de ofender os homossexuais. A emissora

acatou parte da determinação da Justiça e exibiu o

seriado "Vila Maluca'; uma espécie de "Chaves';
sendo que a recomendação era de colocar um
programa jornalístico.

Para baixinhos
Depois de fazer a alegria dos tios-sukits do Brasil,
em "América" Cleo Pires vai voltar ao ar na Globo

para o público infantil. Desta vez, ela será

Cleópatra em "Clara e o chuveiro do tempo': O
especial dirigido por Márcio Trigo vai ao ar em

quatro episódios e terá ainda Flávio Migliaccio,
como VÔ Theodoro, e Eva Wilma, no papel da VÓ

Bila.
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COMEÇANDO BEM

Natação feminina larga bem
,

conquista quatro medalhas
A equipe está

"naJiderança dos
� ]a�c empatada
I (oh, Florianópolis

QwEcó-A equipe femirúnade
, araguá do Sul começou com o pé
� .

eitonoprimeirodia de competições
fi modalidade nos [ase (logosAbertos
: Cle �hnta Catarina). Foram quatro
; medalhas, sendo uma de prata, uma

e bronze e duas de ouro e a liderança
vsória ao ladode Florianópohscom

8 pontos. Blumenau vem na

, eqpência com 49. As provas
. continuam hoje e terminam amanhá

,IAs jiraguaenses são uma das favoritas
�, ao tíMo.

Nathália Krelling conquistou
I, âu�medalhas, sendopratanos 200m
" eiró e bronze nos 400m medley.

o

;" Luana Martins foi muito bem e

ó. superouo favoritismo danadadorada

h; Capital, ficando comoouronos 200m

J!'; livre. O outro primeiro lugar foi do
"revezament04x100mlivre, provaque
O! dá po�tuação dobrada para a equipe.
(ijJ "Começamos bem, dentro da nossa

'$j revisão. Tivemos alguns
11U contratempos,mas ébomcomeçarna

'�!jáente'�, disse o técnico Ronaldo
�t'<iko" Fructuoio.

Revezamento feminino 4x100m livre de Jaraguá (raia 2) conquistou a medalha de ouro

o contratempo citado pelo
treinador foio problema de saúde da
atleta Marina Fructuozo, que sofre
de asma induzida pelo esforçá e não
conseguiumedalhas nas provas dos
200m costas e 200m livre, onde tinha
grandes chances de ficar no pódio. '

"Ela se superou e participou na

segunda prova somente para não

perdermos pontuação.Tínhamosum
receio que ela não conseguisse irbem
no revezamento, mas se superou e

conseguimos amedalha", comentou

Kiko.O treinadordisse que oobjetivo
de.hoje é faz�r o recorde do
revezamento 4x20Om livre, onde as

meninas jaraguaenses são favoritas.
Já '0masculino veio apenas com

três nadadoras e apenasumdeles tem
idade para os Jogos Abertos. A

intenção é dar ritmo e experiência à
equipe.

Tiro
No primeiro.dia de competição

do tiro carabina apoiado, Jaraguá

ri Fntsal vence Indaial e está entre os quatro

J�raguá do Sul não teve dificuldades para vencer Indaial por 5xO e se garantir na semifinal
,

i CHAPECÓ - O futsalmasculino
n�o teve dificuldades ontem para

.

v�ncer Indaial por 5xO e garantir a
li claSSificação antecipada para a

S�ifinal' da competição. Com o

" re�ultado os jaraguaenses estão na
ligerança do grupo com seis pontos
e h .

,
rreclsam apenas de um empate

ft?Je, às 20h contra Chapecó, para
, g<;rantir o primeiro lugar, O jogo será
," tr�nsmitido pelaRádio]araguá.

, No primeiro tempo, Jaraguá do
i Sult .

"

.

' entava criar oportunidades de
i gOl,mas esbarrava na fortemarcaçãode Indaial, que pouco criou e levou

pouco perigo ao gol de Marcinho.
001 mesmo só aos 14'30" quando
Fio recebeu a bola e chuto� em cima
d? goleiro, No rebate e com o gol

vazio, Falcão abriu o placar,
fechandoo placardoprimeiro tempo.

Na etapa final, Xande ampliou
com um forte chute cruzado, aos
2'45". Na seqüência, o terceiro gol
jaraguaense. Falcão partiu do meio
da quadra, tabelou comAntônio e

marcou. O quarto foi em uma
.

jogada parecida com o terceiro, mas

pelo lado direito, com Xoxo e

Márcio, com conclusão do camisa

'lO, aos 6'45". O último gol foi de
Falcão, aos 17'20", só empurrando
para as redes o cruzamento rasteiro
de Márcio.

Quem' não foi bem hoje foi o
tênis demesa nas duplas, que perdeu
todos os jogos e agora terá

dificuldades para terminar entre os

seismelhores.Acompetição termina
hoje com as disputas individuais,mas

.
o técnico Israel Oliveira Santos disse

que não tem grandes pretensões.
No Caratê, que terminou

ontem, Eriovaldo Pereira Batista
o

terminou em quinto lugar na
categoria open (sem peso definido),
uma boa colocação, segundo o

técnico Leandro Gambeta. "Ele
lutou muito bem contra um dos
melhores atletas do Estado,

�

perdendo por 4x3 de virada. Viemos
com poucos atletas e eu considero

que nossa participação foi boa, pois
conquistamos um quarto lugar por
equipe, um quinto e' um sexto'

lugares nas três categorias que

disputamos", avaliou ele.

do Sul terminou com a quinta
posição, mas apenas um ponto e

meio atrás . do terceiro,' A

modalidade ficou assim: Pomerode

(1.253,5), Florianópolis (1.248,6),
Tirnbó (1.246,5),Joinville (1.246,2),
-Jaraguá do Sul (1.245,2) e Brusque
(1.235,9). Hoje acontecem as provas
de carabina deitado. "Nesta ternos

mais chances de conquistar uma
melhor, colocação", disse o

. coordenador da modalidade, .

Samuel Lopes.

ESPORTE

.-------I-I LINHA DE FUNDO:,,__
., JULlMAR PIVATTO

Superação
Isso foi o que mostrou a nadadora Marina Fructuozo no primeiro
dia de competição. Depois de ser acometida de uma crise

asmática na primeira final que disputou, ainda teve fôlego para

participar da segunda e encerrar o revezamento 4xl OOm livre

que levou o ouro. A atleta, que é filho do técnico Kiko, soube
administrar o problema, se poupando nos 200m costas e deixando

todo o gás para a prova principal, que era o revezamento, pois
este conta pontuação dobrada, Méritos também para a equipe,
que incentiva todo mundo que entra na água do começo ao fim
da prova,

)!(:

Briga Decepção :.:..,/

Itajaí e São Bento do Sul A principal decepção no
�I B

protagonizaram um dos primeiro dia da natação foi a ll1S

maiores vexames deste 45° equipe feminina de ()

Jasc. Por causa da inscrição Blumenau, quecheqou com

:�de um atleta do handebol franco favoritismo ao título

masculino, os dirigentes' dos Jogos Abertos. Mas o
....
"'.'r�

,

cheqaram às vias de fato no técnico jaraguaense não I
I

alojamento onde está São quer contar vitória antes de ,
,
,

Bento do Sul. A briga foi parar hora e disse que elas ainda ,
'I

na polícia e as equipes pode têm chances de se
,

I
ser punidas pelo Tribunal de recuperar, apesar de

,
,
,

Justiça Desportiva.Tudo reconhecer que as
,
,

porque um atleta foi inscrito blumenaueses não foram
I
,

pelas duas equipes e bem. "Me impressionou I
I

nenhuma delas quis liberá-lo. muito elas não conseguirem
sair na frente'; confessou.

Homenagens
Calouroso que fica de positivo no

handebol masculino é as São os que mais "sofrem" no

homenagens aos atletas de alojamento de Jaraguá do

Chapecó que faleceram em. Sul, que fica na Escola
um acidente quando iam Nelson Horostecki. Mas as

jogar no Paraná, no início brincadeiras são sadias. São
deste ano. No ginásio onde os novatos que ficam

acontecem os jogos, faixas de responsáveis por lavar a
agradecimento de familiares louça dos veteranos, além de
e homenagens aos jogadores carregarem as bolas e

foram espalhadas pelas uniformes para os locais de

paredes. competição.
juli,mar@terra.com.br
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Escolas da Regional de Campos
Novos recebemmelhorias.

Em Brunôpolis, Regional de Campos Novos, o Estado já garantiu várias melhorias à educação.
A Escola Nadir Becker, por exemplo, foi reformada e ampliada com os R$ 760 mil investidos.

O prédio, que dobrou de tamanhoe agora tem mil metros quadrados, conta com biblioteca,'
sanitários, área coberta, secretaria, diretoria 'e ainda um ginásio de esportes, disponível também
para a comunidade. É o Governo construindo mais educação para Santa Catarina.
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Secretaria deEstado da
Educação,Ciência eTecnologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rodriqo Foga�a,Aline Murara e o sorriso maroto de Alia Raquel
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_ÁL(:��(P�IlADOS ATACAM ASilO NA SU�CIA_ Eisa é ehg raçadáporque n�o foi comigo:em determinado
�,�iJ9,r:ió 'sul da Suécia há um lindo pomar de maçãs no pátio externo, que carreqado de frutas acabou

atr�indb varíos bichinhos bonitinhos para consumir as tombadas ao chão, Frutos podres :::: açúcar
fermentado= álcool.O resto já dá pra lmaqlnar.os bichos ficaram mais humanos e passaram a incomodar
toda vizinhança' com bagunça e invasões. Ficando agressivos no decorrer da-semana, o tateacabou
"forçando a polícia a enviar um caçador com um cachorro paraespantar os anlmaisv.Porquê nuricapenseí
nisso para me livrar de bêbados chatos? Comomedida preventiva, as frutas agora passam a serrecolhldas
do solo, obrigando '05 bichinhos a fazerem balada por outras bandas. Não percam as futuras novas. da
'Suécia:"Alces alcóolatras atacam bar - gárçon é esfaqueado".

CONTRACEPÇÃO ElÉTRICA_ O Dr. Sava Bojovic, um sérvio feliz, lança ao-mundo o mais novo hit na moda
em tratamento masculino de contracepção: uma maquininha bacana para dar choque elétrico nos
testículos. Segundo o estimado Dr., o que-dói-só-em-pensar faz com que os espermatozóides fiquem
imobilizados, gárantindo esterilização por até, 1 ° dias. Diz também que o método não causa qualquer
danos à saúde das vítimas. Dando mostra total de sadismo.o médico pretende colocar urna versão a pilha
doaparelho à venda para a temporada defestas.Fique anotado que queromeias nó Natal.

CAPITALISMO SElVAGEM_ A européiaVodaphone, operadora feroz de telefonia móvel, colocou nas ruas

d� cidade de Manchester, na Inglaterra, duas máqulnas para vender celulares. Esses pequenos altares ao

consumismo são chamados Quickphone, e como era de se esperar vão indo bem e logo logo estarão por
toda Europa.No Brasil chegam daqui uns.5 anos talvez.quando forem descartadas de lá. Funcionando no

{T'l<?lde dasmáquinas de refrigerante, oferecem trêsmodelos diferentes de telefones a partir de US$ 54,que
jáfuncionam a partir do momento que a compra é efetuada.Mais uma bênção da tecnologia,. lhe dando
mais tempo de sobra para fazer nada.

PRINCESAABDICA E CASA COM PlEBEUc:..Sual alteza imperial,a princesa Sayako,descendente de um dos
.elans mais:-antigos doJapão, está abrindo mão de toda glória imperial para casar-sedia 15 de novembro

.

com o amor de sua vida, Yoshiki Kuroda, um enqenheíro plebeu.Parece conto-ele-fadas: toincídência ou

não.Dona Michiko, mãe da princesa Sayako, foi a primeira plebéia a se casar com ,um membro da família
real, Revertendo agora o quadro, a rebelde mocinha é o assunto da hora na mídia neuza, que mal pode
esperar para ver a cara da princesa diante das pilhas de roupa suja, filhos chorando na sala e cozinha
baqunçada.esses qrandes prazeres da vida doméstica.

dícas de
,efescreve pra gente: fellows@netuno.com.br

Pagode.1
Falta sol, mas o clima do verão está na cabeça da moçada direto nas atitudes. Nesta sexta, na Moinho

Disco, vai acontecer a primeira edição de sua festa Ladies Free,a partir das 23h. Elas têm acesso liberado até
OOh30min para curtirem o pagode que vai rolar pela banda Sem Abuso. Como é certa a presença das _.

gatinhas, resta aos rapazes garantirem seus ingressos. Logo após a banda, o residente DJ Handerson
assume a pista.Antecipados disponíveis na loja Deltacell Claro, Posto Mime daW.Marquardt e loja Extreme
Prerniurn. Site da Moinho já no ar, você pode conferir no endereço www.moinhodisco.com.br.O telefone
para informações e reservas é o (47) 9918 9090.

. . ,

Pagode.2
Já no sábado quem faz a festa é o grupo Kibeleza, que apresenta-se no famoso espaço da Lagoa dos

Marcatto, próximo ao campo do Juventus. A paqodeira começa as 23h, cedendo espaço mais tarde para
que DJ Sande encerre a noite ao seu estilo.lnqressos antecipados disponíveis na loja Extreme Premium..

Capital
Galera com saudades de um bom show nacional pode programar-se para próxima segunda, dia 14

(véspera de feriado), tomar o rumo do Rancho Marlas em Camboriú para curtir' mais um memorável show
do Capitallnicial.Dando suporte à noitada, na pista eletrônica apresentam-se as feras Fabrício Peçanha e
Leozinho (acompanhado da percussão de Rodrigo Paciornick ).Informações para compra de ingressos no
sitewww.ranchomarias.com.brou pelo telefone (047) 365 1067.

Fim-de-semana no litoral
Quem arriscar sair da cidade neste final-de-semana pode aproveitar as aberturas dos clubes Bali Haie

Banana Joe para tomar outros ares noturnos.O Bali Hai abre o clube de Porto Belo nesta sexta e sábado,ea
casa de Piçarras somente no sábado. A programação segue normal com seus DJs residentes e bandas
regionais. Destaque para 05 convidados da 'noi.te de sábado em Porto Belo, DJs Mental Giu, Fernando Olsen
eSarchas.Inqressos na hora aos valores de R$15,OOfeminino e R$20,OOmasculino.

Já para os lados de Ubatuba, quem for ao Banana Joe leva a noite embalado ao residente Alex Silva
mais banda convidadalizzby.lngressos para o Banana à venda aqui em Jaraguá ao valor de R$1 0,00 na loja
Next Brasil.no segundo piso do Shopping Breithaupt.

Afamado
O Warung foi eleito pela revista norte-americana Mix Maqazine como o terceiro melhor club do

mundo. A casa da Praia Brava teve como fator de maior influência justamente sua localização. O primeiro
lugarficou com o dub alemão Cocoon.de Frankfurt.e ó segundo com o japonêsWomb,deTóquio.
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Ver�adores autorizam aquisição de imó.vel
para a construção da sede do lssem

Na sessão ordinária de segunde-feirafZ) da Câmara Municipal de [araguá, a últim'a presidida
pelei vereador Jaime Negherbon(PT),.depois de 30 dias a frente do Legislativo, foram

aprovados oito projetos, seis indicações, um requerimento e duas moções. Durante a sessão o

presidente da Escola de Pais do Brasil, seccional de Jaraguá do Sul, Arlindo Lopes, fez um
breve relato das atividades desenvolvidas e pediu apoio dos vereadores para manutenção dós
custos com o material didático, congressos e seminários. ",Um país sem boa educação não tem

futuro. Nosso trabalho é em conjunto com as escolas", declarou Lopes. Destacaram no
plenário o trabalho da Escola de Pais os vereadores Eugenio Moretti Garcia (PSDB) , Pedro

Garcia (PMDB) , Rudolfo Gesser(PP), Afonso Píazera Neto e o presidente em exercício, Jaime
Negherbon-(PT). Para Gesser" a escola é a extensão da família e os pais participando valorizam
mais a escola". Para Piazera "

a escola é o local de ensino e a educação é de responsabilidade
dos pais". AEscola de Pais foi fundada em 1991 no município, é de utilidade pública, atua nas

escolas' das redes municipais e 'estaduais, é mantida com colaboração e as atividades são

desenvolvidas por voluntários. Na ordem do dia foram aprovadas as indicações dos vereadores
Carioni Pavanello(PFL), Jurandir MichelsPT) ê Francisco]ungblut(PTB). Pavanello solicita
para Prefeitura a construção de posto de saúde, creche e mais linhas de ônibus no bairro Rio
Molha. Michels que seja reformado, limpo e coletado o lixo 'no ponto de ônibus próximo a

metalúrgica Lombardi, na rodovia Wdfgang Weege, na rodovia SC-416. Também f(li aprovada
a moção de apelo do vereador: Afonso Píazera Neto, que será encaminhada ao Congresso

Nacional, solicitando que os futuros plebiscitos e referendos sejam realizad�s em conjunto com

os calendários eleitorais, visando reduzir os custos do processo. O'projeto de lei número
149í2005 do Executivo aprovado em segunda discussão abre crédit�) especial de R$ '800 mil,
para aquisição de imóvel para a construção da sede do Issem, o Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais. A emenda número um ao projeto foi rejeitada, de âtitoria do vereador
Dieter Janssen (PP). Ela limitava em R$ 300 mil o valor para investir na compra do terreno.

Janssen fundamentou a emenda na ata da reunião do conselho do Issem, de setembro, que
deliberou em votação que o valor do imóvel não ultrapassaria aR$ 300 mil. Esses recursos são

.� .

do fundo do Issem. A presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final,
vereadora Maristela Menel, justificou o parecer contrário à emenda dizendo que limitar o valor
em·R$ 300 mil poderia inviabilizar a negociação da compra, já que esse poderia ser finalizado

em R$ 310 mil, por exemplo.
.
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