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LINHA DE FUNDO

Alcir Pradi anuncia

hoje nome

do novo

presidente do
Juventus

A Firma WEEGE, hoje
i'Malwtlle Malhas. comemora'

,

em 2006 seu \)(llltQnÍll'io.

- PÁGINA 7

PREVENÇÃO

Audiência debate lei
Federal de·Preservação

,
,
\

Audiência;�úblicaTealizada ontem à noite na Câmara de V�r�i:r '

�a Lei nas cdns'truções nas margens dos rios em Jaraguá do�'Sü[f' . gd Municipal de
parcelamento do Solo exige 15 metros de recuo. A legislação prevê hú�didas que variam
�e acordo coma largura do rio, sendo que o recuomínimo é de 30metros. O presidente da
Fundação do Meio Ambiente, Fernando Marcolla, disse ao Correio do Povo que a

aplicação da legislação federal em Jaraguá do Sul é impossível. - PÁGINA 5

POLÊMICA

Câmara de Vereadores apela para Governo do Estado
o presidente da Câmara de Vereadores de Schroeder, Rudibert Tank (PMDB), disse
ontem que está disposto a pedir interferência do Governo do Estado caso a

admiilistrCl.ção de [oinvillemantenha a proposta de ficar com a região do Bra�inho, uma
das maiores reservas hídricas do Norte catarinense. No domingo os moradores dó
Itoupava-açu participaram de uma consulta popular e definiram pela anexação do
bairro a Schroeder. ,- _ PÁGINA 3
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HOJE:

• Sexta-feira' ':

nublada com alguns
�__�lperíodos de melhoria

e chuva-a qualquer
hora do dia••
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PERIGO

Mais uma pessoa morre afogada na região
Três pessoas já morreram afogadas em rios da região antes mesmo do verão começar. O
caso mais recente é o.de Roberto Natal Brás de Oliveira, 25 anos, que se afogou terça,
feira, quando nadava com amigos no Rio Itapocuzinho, emGuaramirim.« - PÁGINA.6

HAJA PACIÊNCIA

Falta de funcionários atrasa emissão de documentos
A falta de

.

funcionários na Circunscrição Regional de Trânsito está atrasando a

emissão de documentos. A atualização dedados e transferência pode levar de J5 dias-a
uni mês. A espera pode aumentar ainda mais, no final do ano sempre cresce o número
de troca de carros. - PÁGINA4 ,
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CROMOART

Você escolhe, nós transportamos.
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OPINIÃO

Louvável iniciativa

OPINIAO

médico ou a um engenheiro se

ele tinha feito cursos de atuali-

zação profissional visando apri
,

morar seus conhecimentos. A
velocidade da ciência e da

pesquisa era baixa em compa

ração aos dias de hoje e não

havia tanta pressa em se

atualizar. A velocidade das

o profissional não pode e nem

deve esperar que o sindicato da

categoria a qual-pertence se

preocupe com isso.

.Os profissionais que atuam

há 20 anos na' área de

tecnologia, acrescenta o

professor universitário como

exemplo, iniciaram a carreira

transitando entre gigantescos

� Ninguém ousava perguntar a um

médico ou engenheiro se ele tinha feito
cursos de atualização profissional

zação e o desenvolvimento

tecnológico transformam
incessantemente o ambiente de
trabalho, de forma que hoje não
há dúvidas de que "estudo" e

"formação" não são apenas uma
'

etapa da vida, mas uma cons
tante ao longo de toda a car

reira. Assim, ensina o professor,
a atualização profissional deixou
de ser uma opção para ser

também uma condição e uma

necessidade dentro do exe�cício

FRASES

mainframes,' que tinham

capacidade menor que

qualquer notebook atual e

usavam sistemas operacionais,
linguagens de programação e

banco de dados, hoje total
mente obsoletos. Atualmente
lidam com conceitos como Grid

Computing, Redes sem Fio, Eti
quetas RFID, [)atawharehouse
e outras inúmeras siglas desse

jargão que nem de perto foram
ensinadas em seus cursos de

graduação. Ele, o profissional

QUINTA-FEIRA, 17 de novembro de 2005 ilUmJaanl.nlgul••

deve estar 'atento às novidades
e às oportunidades de aplicação
de sua experiência e competên
cia e entender claramente quais
são as competências valorizadas
na área em que atua. Vê-se
então a necessidade de procu
rar um processo, rápido, eficaz e

específico para aquisição dos
conhecimentos que quer

aprofundar ou adquirir.
Essemecanismo, no entanto,

é uma via, de mão dupla. Ao
mesmo tempo em que os

'profissionais devem estar

antenados às novas demandas
de sua área, as instituições de,
ensino devem fazer o mesmo:

perceber o' que está mudando

nomercado para estruturar seus
cursos de acordo com o cenário

em que está inserida. O

profissional, agora, entende que
sua atualização é uma disciplina
obrigatória e seu conteúdo

dependerá de seus objetivos de
desenvolvimento de carreira,
das oportunidades de m�rcado
e da sua auto-realização.

Aperfeiçoamento profissionalI
I ,

I Formado pela Escola
J.:>olitécnica da Universidade de
,8ão Paulo e MBA pela Fun

I
dação' Getúlio Vargas, o

�rigenheiro metalurgista e

erofessor universitário Arman
�o Dal Colletto, formado pela

rscola Politécnica/USP e MBA

pela F�ndação Getúlio �argas,
traça interessantes e irnpor- mudanças, a famosa globali
tantes observações sobre a ne

�essid�de de atualização profis
�nal, que no passado já foi

disciplina optativa. Lembra que

M algumas décadas, quem se

�laduava em curso superior
, considerava que a fase de

estudos estava concluída e que,
'

daí em diante, teria início a fase
tip trabalho e da experiência.
Havia ainda, inclusive, aqueles
que pulavam parte do estudo e

�ergiam direto no mundo

p�ofissional, sem uma formação
�pecífica.
2') Os profissionais, lembra o

Hofessor, não tinham prazo de
I

, d'!�Jidade determinado. Nin

<�}lém o�sava perguntar a um "da profissão. E, acrescente-se,

,1;IIPalocci pode até ficar, mas vai ficar como um pato manco. Até o merca,do retirou à rede de
. �Iproteção; é como se ele e�tivesse dando um salto triplo sem rede':

,

'

1"11

Da cientista política Lúcia Hippólito, fazendo uma avaliação da situação do ministro da Fazenda para a jornalista LillianWitte Fibe.
" .'

nr;

I
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Fatos & Pessoas
�h'

Di'
A preocupação vôou

,,:, com o "leltelro"ontem
OE ..

;;>c,
(:.J I

!JF�orianópolis _ Ontem por volta de seis

,ráa manhã o Aeroporto Hercílio Luz

'J;Parecia estar vivendo uma manhã de

:':l�egunda-feira, não só pelo grande número
:':l�e turistas que deixavam a cidade, mas
29- . ,

(i,�mibém pelo inusitado movimento de

_--ºeputados federais que partiam para

[-Brasília no chamado "lelteiro" o avião que

,

decola às sete e chega às 9h40 em,Brasília.
i Entre os apressados, o presidente do

I Fórum Parlamentar Catarinense,
i FernandQ Coruja (PPS), e o deputado
I l'y1auro Passos (PT).Assim como centenas

de parlamentares que, em tempos
norrnals.. dificilmente deixariam as

�hamadas "bases" depois de um feriado

�emeio de semana, ambos admitiam que
não tinham como escapar de Brasília num

momento em que a tampa da panela de

pressão parece que vai explodir de vez. A

antecipação do depoimento do ministro
t. ,-

�alocci (a pedido dele) na Comissão de

Assuntos Econômicos do Senado, era o

ilnal de alerta para a Classe política: é

preciso trabalhar muito nesta hora para
conservar a governabilidade e preservar
,

.

a economia.

Patríeia Moraes

Radar naW.Grubba
�'Secretaria de Urbanismo, atravésda
Coordenadoria de Trânsito e Transporte,
comunica que o trecho da BR-280,
compreendendo toda a extensão da

,

Avenida Waldem\lr Grubba, desde a ponte'
na -divisa com Guaramirim, mais a Rua
Professora Adélia Ficher, até o trevo na

cabeceira da ponte Abdon Batista, passa a

ser monitorado com radares móveis pela
Polícia Rodoviária Federal a partir da próxima

, semana.

Máximo: ,60 km/h
A velocidade máxima permitida no trecho

que vai ser monitorado é de 60km/h e as

multas podem chegar a 'RS 550 e perda de
sete pontos na carteira de habilitação. A
medida está sendo adotada devido ao

grande número de acidentes ocorridos
neste percurso, onde, somente nos últimos
30 dias, foram registradas três mortes.

I
Bombeiros se encontram
o 20 Encontro Nacional de Bombeiros
Voluntários será em Nova Prata (RS) no

próximo fim de semana. Será aberto pelo
secretário Nacional de Defesa Civil, Jorge do
Carmo Pimente], e no segundo dia terá o

presidente da Comissão de Constituição e

Justiça do Senado, Tasso Jereissati,
.

'

deputados federais e estaduais de SC e RS

participando de uma mesa redonda sobre
discutindo o papel dos Bombeiros Voluntários.
Entre os catarinenses, Oionei Walter da Silva,
presidente da Comissão de Segurança Pública,
e Jorginho Mello, presidente da Comissão
de Constituição e Justiça da Assembléia.

Naturezajurídica
Os advogados Mário Pastore e Irineu

Bianchi, pelos Bombeiros Voluntários de S_C,
farão uma palestra sobre "A Natureza Jurídica
das Associações Voluntárias':Outra palestra
abordará os comparativos do custo-benefício
dos Bombeiros Voluntários para os dois Estados,
com participação de Ademir Orsi, presidente
'da Associação de Bombeiros Voluntários de
Santa Catarina, Ao final, será divulgada a "Carta

de Nova Prata':

Genéricoveterinário
A Câmara dos Deputados aprovou projeto de "

lei do catarinense Fernando Coruja que esten

de o conceito de "genérico" aos medicamen
tos de uso veterinário. A proposta foi aprovada
em caráter conclusivo pela Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

CORREIO DO POVO

Decoração
A prefeitura e a Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guararnirim (Aciag)
estão prorrogando as inscrições pará os

concursos de decoração natalina de vitrines,
fachadas e jardins.Comerciantes e

moradores terão prazo até o final deste mês:
A premiação será de RS 500 para o 10 lugar
de cada categoria. As inscrições podem ser
feitas na Casa da Cultura, na rua 28 de

Agosto, 2.099, fundos, na Aciag ou na Fameg,
através do e-mail maraisa@fameg.edu.br.

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do 5ul- 5C 1 Tel,47 3371-19,.91 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

,

comercial@jornalcorreiodoP9vo.com.br

Fotolito: Cromoart 1 Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 1 CEP 89256-500

- Vila Baependi 1 Jaraguá do Sul- 5C ITe147 3370-7919

cromoarte@te"a,com,br 1 �raficacp@terra,com,br
Di"etor Diretor-Corporativo Editora

, i Franoisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes
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Na semana passada, salientamos a

vital importância do Conselho Tutelar e

seu árduo trabalho de proteção à criança
e ao adolescente desrespeitado, de

alguma forma, em seus direitos.
Nesta semana gostaríamos de destacar a
atuação do Conselho Municipal de
Entorpecentes, que, em parceria com a

UNERJ, realizou importante pesquisa
Reste mês de' novembro com cerca de ,

3000 adolescentes nas �scolas públicas e particulares de l1Osso

município. Pesquisa esta que teve o intuito de. avaliar o risco
social com relação ao uso de drogas junto a uma faixa de idade
(entre os 13 e os 18 anos), considerada a mais vulnerável e_
propícia para o início do uso de entorpecentes pois é a f�se de
auto-afirmação para o adolescente, momento em que sua noção
de perigo é pequena e a formação da personalidade não se deu
por completo.

Identificar o perfil do estudante usuário em potencial de drogas
é de grande valor, assim como é importante definir o perfil do
adolescente .que passa por outros problemas sociais, corno a

gravidez precoce ou uma maior tendência a desenvolver doenças
e vícios.

O risco das drogas presente nas escolas é uma-triste realidade
que em cidades desenvolvidas de nosso país é mais agravante,
como em São Paulo - capital, onde existe até mesmo a cobrança
de pedágio ou venda de proteção por parte dos alunos usuários e )
traficantes para que o aluno possa freqüentar às aulas. Outro·
exemplo deprimente que podemos citar é o que ocorre na cidade,
do Rio de Janeiro, onde o tráfico nos, morros dita o calendário 1

escolar, 'definindo em 'que dias da semana as crianças podem)
estudar na escola daquela localidade.

É enquanto Jataguá do Sul, em franco progresso, ainda ;

possui condições de trabalhar a prevenção que este trabalho se J

faz fundamental. Para isso, o resultado da pesquisa oferecerá
subsídios para elaboração de politicas públicas direcionadas para
a prevenção, e é claro, todo esse trabalho motiva ainda mais a

sociedade a se mobilizar no combate ao uso de drogas .

São com iniciativas como esta, somando-se a outras, como o �

importante e já tão conhecido projeto PROERD, que se formam,
parcerias neste processo e neste combate a tão grave problema.
social.

,

Q prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas- .

feiras nesta coluna

A violência social
Quem nunca sofreu qualquer tipos de violência' que atire a

primeira pedra.Você pode até achar que não sofreu algo tão grave'
a ponto de não considerar violência, mas é aí que você se engana! ,

A violência começa dess:s atos "não tão graves". ". :

Na família, na escola ou até mesmo com os amigos, é sim�
violência social. Porém a incógnita que paira é que este não

envolve siglas nem abreviações que especifiquem o termo, mas

abrange as "violências" de uma forma inimaginável. \

A gente acha "chato", "careta", "sem-noção'; quando nossos
i

pais brigam com a gente de uma forma que a gente chega a pensar
"meu pai surtou!';. Mas qual a melhor forma para definir a palavra
surtou? VIOLÊNCIA FAMILIAR. O escândalo que os pais fazem

para com os filhos e vice-versa é espantoso! Um tal de "vamos-ver
quem-desrespeita-mais-o-outro". É filho que mata mãe e pai na
calada da noite por não aceitar o namoro, é mãe que mata filhos

afogados por receio de criá-los ... Agora eu questiono: aonde esse
r

'

mundo vai parar? Não vai parar! Nem isso, 'nemminha indignação
por como a gente faz situações cotidianas, que passam
despercebidas, virarem e temida VIOLÊNCIA SOCIAL.

Na escola não muda muita coisa, um falatório daqui, um

tapa dali, um xingamento acolá ...Se vimos na terra com um nome

até que apresentável, o que custa o fazer valer? "Ô idiota me

empresta a borracha?" e o "idiota" aceita o rótulo e ainda empresta
(para não levar mais um xingamento de egoísta). ,

Começa assim, desses pequenos atos. E não há mais Jornal
Nacional, Veja, Istoé, imprensáque resolva este caos que estamoS

vivendo. A solução não muda: somos nós que precisamos mudar,
é como em química, ação e reação. Se a gente fizer o bem, o bem

receberemos e assim por diante ...Só que parece que ninguém
quer ver a solução, mesmo estando debaixo dos nossos olheis: "o

único cego é o' que 'não quer ver", entende? São inúmeros textQS,

primeiras páginas dos jornais, reportagens, relatórioS

que dizem respeito à violência social 'e NADA MUDA! É nada

agradável ver o Brasil sucumbir de pouco em pouco,' ocupar

posição entre os 60 países mais violentos domundo e reconhecerem

que o "Brasilbrasíleíro" é s-ó bundas, carnaval, e VIOLÊNCIA
(isso segundo uma intercambista mexicana).

.

A solução foi dada, mas quem realmente vai fazer acontecer
é: eu, tu, ele, nos, vós eles. É possível!?

,Paola Mattos, estudante da 8a série do Colégio Marista São

Luís, de Jaraquá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOSAICO
... Absurdo 1

.

A coluna já registrou,mas épreciso insistir:I

famílias que aos sábados, domingos e·
feriados, aproveitam a praça Ângelo
piazera para lazer dos filhos, são

constantemente incomodadas por

vagabundos e viciados em drogas, que
bebem às vistas de qualquer um e

desrespeitam todo mundo. Durante.a
.

semana, é comum ver estudantes

"matando" aula e fumando maconha a

qualquer hora do dia, inclusive menores.

Na terça-feira, 15 de novembro, dois

policiais estavam no local. Estranhamente,
quando a bagunça começou, sumiram.

- .

,

.. Absurdo 2 .. Absurdo 3

Apreça, freqüentemente, é utilizada por, Se, estatutariamente, não cabe ao

professoras para atividades de recreação Conselho Tutelar agir contra bandidos

,
de alunos ainda no pré-escolar, porque protegidos pela idade, a quem cabe,
se trata de local: aprazível, mesmo que então? E nas escolas da região, onde a

árvores que davam sombra tenham sido violência crescente já é de conhe-

extirpadas na administração anterior.Há, cimento da Secretaria Estadual da

inclusive, uma mesa fixa de tênis de Educação, a culpa é dos professores,
mesa, também usada por gente de bem alguns, inclusive, até ameaçados de

nos fins de semana. Aí, alguém liga para morte? Se não há estrutura de trabalho,
a polícia e de lá é informado de que a então que o próprio Conselho denuncie!
responsabilidade é do Conselho. E vice- Ao contrário, fica a idéia de que dirigen-
versa. Culpar famílias é fácil, mais tes,remuneradosnãoseinteressampelo
cômodo. E. q uem se' interessa pela . que fazem, a não ser que esteja escrito

realidade delas? no estatuto da instituição.

.. Bem assada

POLíTICA

.. É mole?
Usuário de celular registra, ligações com

. código de área 029, e a informação de :.
Bancadas aliadas ao governo conseguiram
votos suficientes para impedir a

prorrogação do prazo da CPI do mensalão. que se trata de. número confldencial.t,
Assim, as investigações' terminam sem Resolve ligar para o 102 da BrasH/
conclusão alguma. Lamentavelmente, Telecom. Funcionária com voz metálica,
tudo conforme prognóstico antecipado.· e discurso decorado, indagou sobre o'"

,

y
E, é claro, tudo o que a oposição queria número do telefone que fez a chamada: :
que acontecesse. Legítima pizza de Ora, como saber se era confidencial?·1

.
.

�

rúcula, com sabor amargo. Se o eleitor Usuário insistiu e a resposta foi, repetida'<
comum já andava desacreditado em a,mesma frase, de que a empresa não«

relação ao governo; agora a reeleição de r, informa códigos de área de outras-i:
Lula (o PT não tem outro candidato de regiões do país sem o número completo.i,
nome nacionalizado) começa a balançar Servlclnho bom, né?

.

.,
" :):;

mesmo! Se cair, o PT cai junto.
mosaico@jornalcorreiodopovo.com.b)!;

ESTRATÉGIA

Impasse sobre Itoupava-açu
será remetido .ao Governo

!CAROLINA TOMASELLI

!� Presidente da

;Câmara disse que vai

pedir interferência,

:de Luiz Henrique
,I

SCHROEDER - o presidente da
.Câmara de Vereadores de

!Schroeder, Rudibert Tank
I

'(PMDB), disse ontem que .está
'disposto a pedir interferência do
'Governo do Estado caso Joinville
, (Prefeitura e Câmara) mantenha
':a proposta de permutar áreas de
terra. A troca foi a imposição feita
pelo presidente daCâmara de
'Vereadores de Joinville, Darci de
I Mattos (PFL), para consolidar o
I resultado da consulta popular feita
'domingo em Itoupava-açu ..

A localidade pertence a
,

:Joinville, mas vive praticamente
i abandonada devido a falta de

i assistência pelamaior Prefeitura de
i Santa Catarina. Na consulta, 392
.dos 442 moradores optaram pela
i anexação a· Schroeder, mais

'I próxirn:o geograficamente da

I localidade, distante cerca/de 30

! quilômetros do centro de Joinville.
! Em entrevista ao Correio,
: publicada na edição de ontem,

Mattos disse que [oinville avalizaria
o resultado da consulta em troca

da região de Bracinho, onde se

localiza uma das maiores reservas
hídricas doNorte catarínense.

Tank disse não concordar com
a permuta, proposta que ouviu pela
primeira vez dias antes da consulta
popular, durante uma reunião na

,

Câmara, de Vereadores de

[oinville, onde, garante, posi
cionou-se contrário. "Concorda
mós em: anexar Itoupava a

Scbroeder, mas desde que sejam
respeitados os divisores de água",
disse, referindo-se a linha ima

ginária q\le garante permanência
da região de Bracinho para o .

município.
I
O vereador disse que vai cobrar

uma solução do governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB),
que em junho, durante reuhião do
Conselho de Desenvolvimento

Regional, lançou o SOS Itoupava
,açu, para que fossem feitos
atendiment�s emergenciais em

parceria pelos doismunicípios. Até
agora, disse Tank, não se viu

resultados práticos. ''A gente fica
triste pela l�calidade. :E uma

comunidade desassistida por

[oinville, Os vereadores e o prefeito
deveriaJ? vir aqui para ver de

: Sentença da ação contra Peixer

Iproferida nos próximos dias
:

I GUARAMIRIM - A ação que
I pede a cassação do mandato
I eletivo e do diploma eleitoral do
I prefeito Mário Sérgio Peixer
(PFL) e do vice, José Joaquim
Fernandes (PP), está conclusa
paraa sentença, informou ontem

.

!
a juíza titular 'do Fórum da

I Comarca de Guaramirim Karen
i �rancis Schubert. Em set'embro,
: o promotor do Fórum da Comarca
i de Jaraguá do Sul, Leo�ardó
: Lessmann, apresentou o parecer
:. favorávd à cassação do mandato
i do prefeito e do vice: A juíza disse

; que a sentença será proferida por
,
ela nos próximos dias, quando,

acatará ou não o parecer
apresentado pelo promotor.

'

Peixer é alvo de ação
movida pela coligação Gua
ramirim para Todos, 'formada
pelo PMDB e PT, que tinha

como candidato a prefeito nas

eleições municipais de 2004 o

,

atual diretor-geral da SDR

(Secretaria. de De s envo l
vimento Regional), Nilson
Bylaard t (PMDB). Os dois

partidos acusam Peixer de

autopromoção em revista

patrocinada pela Prefeitura,
publicada em junho de 2004,
que continha prestação de
obras e serviços realizados na

primeira gestão. A revista
trouxe como título do editorial
a frase "Rumo Certo",
expressão usada como slogan
de campanha do pefelista e dos
candidatos a vereador da

aliança PFL e PP. A mesma

expressão também teria sido
veiculada em "santinhos"
distribuídos por-candidatos da

coligação.

Tank não esconde descontentamento com posição de Jóinville

perto", desabafou.
.

O prefeito Felipe Voigt (PP) foi
mais cauteloso e disse que, antes de
recorrer ao governador, a

administração vai aguardar a

votaçãodo projeto de leipelaCâmara
de V�reádores de Joinville. O
município, assim como Schroeder,

terá de concordar com o desmem
bramento e anexação, respectiva
mente. Voigt disse ainda que "está
descartada" a possibilidade dó

município trocar a região de
Bracinho. Quanto a Itoupa-açu, foi
taxativo: "Nós queremos não só a

família, mas a herança também". _

Reunião' com representantes
TCE sobre projeto do ISS

}ARAGUÁ DO SUL - A Câmara
de Vereadores vai convidar
representantes doTCE (Tribunal de
Contas do Estado) para prestar
esclarecimentos sobre a adequação
das alíquotas de acordo com a

legislação vigente. Ont�m à tarde,
representantes da administração
municipal, da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de [araguá
do Sul), o presidente da Casa,
RonaldoRaulino (PL), os vereadores
da bancada do PT, JaimeNegherbon
e Jur�ndir Michels, o 'vereador
Dieter Janssen (PP) e o

<j"ereador Eugênio Garci� (PSDB)
se reuniram para discutir o projeto
de lei do Executivo que altera

alíquotas do ISS (Imposto Sobre

Serviço) nomunicípio.
OExecutivo propõe o�etorno das

alíquotas 'do ISS aplicadas pelo
município antes do projeto de leí'que

'reduziu o vaiar, aprovadanaCâmara
de Vereadores na legislatura passada,
na gestão do prefeito Irineu Pasold

(PSD,B). Segundo o vereador
Dieter Janssen, que incialmente

posicionou-se contraOprojeto, houve'
um aumento da arrecadação com a

redução das alíquotas. "Os

prestadores de serviços não abrem as

portas oficialmente por causa das
aitas cargas de impostos, mas se o ISS
e outros impostos forem baixos, vai
incentivar que estas pessoas entrem

para a formalidade", argumentou ..
,

Janssen disse ainda que

apresenteou uma proposta de

"compensação". se permanecerem
os valores aplicados hoje. A idéia,
explicou, é que as empresas que
fazem uso do solo também paguem
o imposto. O Tribunal de Contas
vai analisar a proposta e informar
se pode ser aplicada.

Haulino descarta aproximaçãó
com PP 'visando as eleições

}ARAGUÁ DO SUL - O

presidente da Câmara de
Vereadores e pré-candidato a

deputado estadual em 2006,
Ronaldo Raulino (PL), disse ontem
que esta descartada qualquer
possibilidade de aproximação da

administraçãomunicipal com o PP
visando as eleições do próximo ano.
"Em nenhum momento vamos

negociar candida�uras, até porque
a aliança j á tem nomes", resumiu,
citando, além do dele, o da vice

prefeita Rosemeire Vasel (PL),
que saiu do PTB· para
candidatar-se a deputada
federale o suplente de vereador
e diretor da Câmara, Ruy
Lessrnann (PDT). N a edição de

terça-feira, o Correio publicou
que estaria sendo articulada uma
dobradinha de Rosemeire com o

vereador Dieter J anssen (PP)
que seria, de fato, o �andidato a

deputado estadual apoiado,
ainda que não oficialmente; pela
administração municipal, apesar
do PP não integrar a aliança Viva
Jaraguá. Fontes de dentro da
Prefeitura garantiram que as

conversações "estão bem
adiantadas" neste sentido.

Segundo Raulino, "se existir",
a aproximação do governo é no

sentido de obter apoio do PP para

aprovação dos projetos. do
Executivo_ na Câmara de

Vereadores, onde a bancada
pepista· conta .corn dois
vereadores: Rodolfo Gesser o

Di e ter _ Ja�ssen, tambérã
presidente municipal do PP. "a
de repente, de Dieter assumir-o
Samae", completou, referindo-se
ao convite feito pela"-1
administração ao pepista para s,.�r
diretor da autarquia, no mês

passado.
,

Raulino também disse qu�'1
aliança municipal, formada petb
PL, PDT, PTB e PPS, "tem tudbCj'
pára apoiar a, re e le ição do

governador Lúiz Henrique d<jL
Silveira (PMDB), rival históricoI
do ex-governador Esperidiãc
Amin (PP), provável candidat�
ao governo do Estado em 20061O apoio ao PMDB na esférrestadual, concluiu o vereador,
impedirá qualquer aproximaçã?f
da administração com o PP n?
município, isso sem levar etn
conta a permanência cG
verticalização, que obriga
composições partidárias oficiais
nos estados emunicípios a seguir
a mesma �oligação adotada para
a eleição presidencial.

Quanto à definição das

candidaturas pela aliança
municipal, Raulino adianta que o

assunto será discutido em reunião

nos próximos dias, até porque oPPS,
que integra a coligação, elegeu
novo presidente na semana passada,
O ex-vereadorGildaAlves assumiu
no lugar de Walter Falcone, h�e
presidente do Issem (Instituto.de

. !',

Seguridade dos Servidóres

Municipais). (Carolina Tomasei&)
b

EDITAL DE CONVOCÂÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da:
Construção e do Mobiliário de Jaraquá do Sul;,
Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba,'
convoca todos os Associados, em pleno gozo dos seus'
direitos sindicais, para se reunirem em Assembléia Gerar
Ordinária, que realizar-se-a, no dia 26 de novembro dê:
2005, às 7h e 30min em primeira convocação OÚ as 8h e;
30min em segunda convocação, com qualquer numero'
de associados presentes em sua sede social, na ruá'

'P

Presidente Epitáçio Pessoa, 345,na cidade de Jaraguá dq'
Sul, SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:'

'. - Suplementação da proposta orçamentária do exercício) - , �

de 2005. '�

- Leitura, discussão e votação P.9r escrutínio secreto d�
proposta orçamentária para o exercício de 2006�
juntamente com o parecer do Conselho Fiscal. 1

Jaraquá do Sul, Iôde novembro de 2005.

Riolando Petry - Presidente. !
_.
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CORREIO ECONÔMICO
Investimento pesado
Análise de pesquisa divulgada pela Fiesc mostra que as principais
indústrias catarinenses devem investir 21,6% a mais em 2006, Além
disso, elas procuram evitar financiamentos, utilizando recursos próprios
em 61 % dos projetos. Lages e Blumenau são as cidades com maiores

volumes de investimentos previstos. Asmaiores empresas catarinenses
devem investir RS 1,7 bilhão em 2006 - valor que representa um

aumento de 21,6% em relação a 2005, quando o mapa de
investimentos alcançou RS 1 A bilhão. Somados, os investimentos
previstos pelas empresas catarinenses para os anos de 2005 e 2006

ptingem RS 3,2 bilhões, Lages (RS 1,7 bilhão) e Blumenau (RS 832

,milhões) são as cidades que anunciaram os investimentos mais
'elevados para esses dois anos.Os dados foram obtidos pelo Noticenter

, a partir da pesquisa "Desempenho e Perspectivas da Indústria

�atarinense': elaborado pela Fiesc com o apoio do BRDE.
I

!R '"

: egloes
O Planalto Serrano lidera os

investimentos previstos. Seu
RS 17 bilhão está concentrado
na cidade de Lages e destina
.se à indústria de papel-e '

papelão. O Vale do Itajaí, onde
;aparecem os pólos de
Blurnenau. Brusque, Itajaí,
Timbó e Riodo Sul, projetou
:investimentos de RS 994
'milhões. Desse total, os RS 832
milhões informados por
Blurnenau alcançam 83,7%�

Sem financiamentos
Nada menos que 61 % dos
investimentos no próximo
ano provêm de recursos

próprios - esse índicê fol de
51% em 2005. O segundo
dado curioso é a destinação
geogr.áfica dos
investimentos. Para 2006" o
-volume a ser investido fora
do Estado é 136% maior que
os valores previstos para
investimentos em território
catarinense.

Premiada
A Marisol foi indicada para
receber o Prêmio Mérito

Lojista RS 2005, na categoria
moda, dentro do segmento
confecção infantil, A
empresa, com capacidade
instalada para produzir mais
de 25 milhões de peças de

roupas e 3,2 milhões de

pares de cal�ados infantis por
ano, foi eleita pela Federação
das Câmaras de Dirigentes e

Lojistas do Rio Grande do Sul.

:Setores
A Região Norte, representada
pelos pólos industriais de
.Jolnville, Jaraguá e São Bento

:do Sul, ocupa a terceira

:posição no mapa dos

.investimentos, com RS 406
�'milhões. Dos RS 3,2 bilhões

, : previstos para os anos de 2005
,e 2006, RS 1,7 bilhão tem

origem no setor de papel e
papelão - 53% do total. Em

segundo lugar vem o setor de
, âllrnentos e bebidas, com RS
805 milhões.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

I • Cotação U$$ Compra Venda

[. Comercial 2,202 2,204
Paralelo 2,370- 2,470"
Turismo 2,160 2,290
• Cotação Euro Compra Venda

2,574 2,578

·CUB RS: 861,67 (novembro)

·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 30.481 0,87%
Dow Jones 10.670 5%

Dasdaq 2.183 0,14%
• Poupança (%) 0,7430

- � - -

-'

LOTERIAS
- - - ---_-----

Megasena
concurso: 714

-07 - 08 - 17

35 - 39 - 53

Lotomania Loteria Federal
"

concurso: 568

02 c 11 - 20 - 21 - 25 - 30 - 33

36 - 47 - 50 61 - 76 - 77 - 78

81 - 82 - 85 - 93 - 94 - 95 '

concurso: 03984

1 ° Premio: 73.489
2° Premio: 26.969
3° Premio: 58.592
4° Premio: 59.100
5° Premiei: 06.178

--------._
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ano aumenta o número de pessoas

que trocam de 'carro, o que deve
causar um acúmulo ainda maior
de serviços no Ciretran. "Nos
próximos dias devemos marcar

uma reunião com a delegada
regional, Jurema Wulf, para
discutir a falta de funcionários e

de inspeção veicular em Jaraguá
do Sul, que, apesar de ser o terceiro

,

pólo industrial do estado, ainda não
poss ui o serviço", infor�ou.
Lessmann. Até hoje, os motoristas
que precisam obter o certificado
de segurança veicular precisam ir

a Joinville ou Blumenau,
Apesar do Ciretran ser um

órgão estadual, há alguns dias a

Prefeitura cedeu um funcionário
, para' ajudar, no atendimento ao

público. Pata ajudar na agilização
dos trabalhos, aAdevi fez a doação
de uma impressora,

O valor das multas aplicadas
aosmotoristas com documentação
irregular varia entre R$ 53,20 e R$
574,00. Dependendo do caso..a
polícia poderá apreender o veículo.
O protocolo de encaminhamento
da documentação não é valido
como documento.

Congresso
Amanhã e sábado, cerC<;l de

mil despachantes devem participar
na Scar (Sociedade Cultura
Artística), do 22º Congresso

Radar móvel
A instalação de radaresmóveis

na Waldemar Grubba, desde a

ponte de Guaramirim até o trevo

da Adélia Fischer a partir da
segunda-feira desta semana pode
pelomenosminimizar os problemas

TRÂNSITO

�.CANARINHO
Uma Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo .. Fretamento

" .

Falta de funcionários no Ciretran1
atrasa emissão de 'documentos

Prefeitura cedeu um funcionário para tentar resolver o problema ';,

Estadual dos Despachantes de
Trânsito de Santa Catarina. Esta é

a primeira vez que Jaraguá do Sul
sedia o evento, que no ano passado;
foi realizado em Chapecó. De
acordo, com Silvino Lessmann, o
objetivo do encontro é a troca de

experiências entre os participantes
e o fortalecimento da categoria no
estado. Nos dois dias de congresso,

promovido pela Adotesc (Asso·'
ciação dos Despachantes de Trân;'
sito do Estado de Santa Catarinal' I

em parceria com a Adevi, serão"�
ministradas palestras e tambén?'"
haverá apresentações artísticas, I

coquetel, almoço de confraterni.J!;,
zação e jantar dançante.A rend�j�
obtida com a venda de bebidas será -

revertida para a Apae.

ELls BINI

� Atualização de
dados e transferência
de veículos demoram
de 15 dias a um mês

}ARAGUÁ DO SUL - A falta de
funcionários no Ciretran

(Circunscrição Regional de

Trânsito) está atrasando a emissão
de documentos, principalmente
quando o motorista tenta fazer a

atualização de dados - mudança'
de cor ou alteração de combustível
- ou a transferência do veículo.

Apenas uma pessoa é responsável
pela supervisão dos cerca de 300
documentos emitidos diariamente.

,

O presidente da Adevi

(ASSOciação dos Despachantes de
Trânsito da Microrregião do Vale
do Itapocu), Silvino Lessmann,
informou que os carros novos têm
prioridade porque não .podern
transitar sem a documentação.
Nesse caso, os documentos ficam

prontos em um ou dois dias. "No
caso de atualização de dados e

transferências, a demora para'
obtenção dos documentos leva de '

15 dias a um mês. Por isso é preciso
as pessoas se programem com

antecedência", observa Lessmann.
Ele lembra ainda, que no final de

Motoristas não respeitam as faixas de segurança
faixa. Acompanhada do filho de
Fernando, de oito anos, Valéria
comenta que ó problema acontece
em toda a cidade. Corno sempre
usa a bicicleta para se locomover, o
problema dele é ainda maior que o

dos pedestres. "Falta ciclovias em
Jaraguá do Sul. Andar na calçada
é proibido e andar na rua é perigoso.
�enh� medo de ser atropelada e só

atravesso uma rua quando
nenhum carro está passando",
comenta a dona-de-casa.'

,

A empregada dcrnés tica
Fátima Conti da Rosa, 24 anos,
também teme ser atropelada. "Os
carros passam em alta velocidade
e não dá para confiar nas faixas de, "Pedestre é ignorada por motoristas na Waldemar Grubba -

segurança. Andar de bicicleta
também está ficando complicado
em Jaraguá do Sul, principalmente
na Waldemar Grubba e'Walter
Marquardt", resume Fátima.

dos pedestres, A velocidade
máxima permitida no tre�ho é de
60 km/h e o valor da multa aos

infratores pode chegar a R$ 550,00
e perda de sete pontos na carteira
de, habilitação.

Na segunda-feira, primeiro dia
de fiscalização por radarmóvel, seis
motoristas foram autuados por
excesso de velocidade e todos com
velocidade acima de 20% do

permitido.O inspetor chefe da 3ª
delegacia da Policia Federal, em

- [oinville, Everson Feuser, explicij!:
que a blitz de segunda-feira foi de1:
-apenas 10 minutos e serviu par�;'
adaptação da equipe. Segundo ele,\
mais de 30 veículos foram flagradoS) :

I

em: excesso de velocidade. As;:
blitzes não terãddia ou local pré,; :

determinado. "A intenção é fazer.
com que o motorista respeite �'I
sinalização em todos os dias da,

semana e em todos os horários",
avisa Feuser.

\

}ARAGUÃ-DO SUL -,O artigo
214 do Código N acíorial de
Trânsito caracteriza corno infração
gravíssima o ato de não respeitar a
faixa de segurança. A infração dá
multa de 180 UFIRs (cerca de R$
200,00), e.perda de sete pontos na
carteira de' motorista. A PM de

J araguá do Sul já registrou 79

infrações desta natureza de janeiro
a agosto deste ano. Quemmulta é

o policial militar e só vale casos de

flagrante. Indiferentes à legislação,
osmotoristas não respeitam as faixas
de segurança. Os pedestres,
especialmente os que precisam
atravessar a Avenida Waldemar

Grubba, em qualquer ponto da

rodovia, colocam a vida em risco.

Moradores da Vila Lalau que têm
filhos nas escolas próximas têm que'
levar-e buscar as crianças, mesmo
elas já tendo idade para irem

sozinhas. "Não dá para confiar.

Ninguém pára. Nem sei para que
existem estas, faixas porque'
ninguém respeita", afirma a dona
de-casa Valéria Redivo.

Ontem, ela esperou quase cinco
minutos para atravessar a rodovia
com segurança.mesmo estando na

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÉIO AMBIENTE

Câmara debate construção nasmargens dos rios
MARIA HELENA DE MORAES

� Divergência entre

as Leis Municipal e
Federal motivou
audiência pública

.

I ]ARAGUÁ 00 SUL - "A aplicação
da�i Federal aqui é impossível".A
aHfmação é do presidente da

Futdação do Meio Ambiente de

Jar�guá do Sul, FernandoMarcolla,
ao se referir à ocupação das faixas

marginais aos cursos de água, tema
da I audiência pública realizada

ontem à noite na Câmara de

Ve�eadores por solicitação da

Adeajas (Associação de Defesa e

EducaçãoAmbiental). EmJaraguá
do Sul as construções nas margens
dos rios são permitidas desde que

respeitem 15 metros de recuo de

cada lado, ao passo que a legislação
federal exige bemmais do que isso.

De acorda comMarcolla, aLei
Federal4.771/65, que dispõe sobre
esse assunto, prevê comoAPP (Área
de Preservação Permanente)
medidas que variam de acordo 'com
a largura do rio. Para um rio com 10

metros de largura, o recuo é de 30
metros.Nos casos de rios com largura
de ,10 a 50metros, aAPP deve ser de
50metms e nas larguras de 50 a200
metros o recuo deve ser de 100

J '

metros. A largura do Rio Jaraguá é

de 10 a50metros e do Itapocu, 50 a
200 metros. Em nenhum dos dois

casos a lei está sendo cumprida.
A ocupação desordenada das

margens dos rios hão é novidade em

Jaraguá do Sul.OCódigoMunicipal
de Parcelamento do Solo é de 1994.
Foi alterado em 1998 e autoriza

edificações a 15 metros dos cursos
de água, contrariando a legislação
federal e a diretoria da Adeajas, que
pretende reverter a situação fazendo
pressão junto a classe política. "Não
podemos, ficar calados diante da

agressão aomeio-ambiente. Não se

respeita a lei' em nome da'
especulação financeira", revida
Müller, que tem feito denúricias

freqüentes. "O Hotel Saint

Sebastian, bemno centro da cidade,
foi construído àsmargens do rio com
autorização da Prefeitura",
exemplífica.

Ainda de acordo comMarcolla,
48% do município poderia ser

considerada área de preservação
permanente se a legislação federal
fosse seguida à risca. "Não queremos
búrlcn ;1 lei, mas viabilizar a

irnplnnraçào de uma leique perrnita
o crescimento", argumenta 'o

presidente da Fundação de Meio
Ambiente. Segundo ele, a legislação
federal foi feita com base em locais
com outras características

geográficas, com bacias
hidrográficasmais volumosas.

O proprietário de um prédio de
apartamentos localizado na

Mar�chaÍDeodon i, bempróximo da .'
margem do Rio [nruguá, Arnoldo
Keiser, 52 anos, é da opinião de que

Marcolla disse que aplicação da Lei Federal é impossível
a lei deveria valei para todos "mas a

gente sabe que não é isso que
acontece". Ele construiu o prédio em
1978, com autorização da

administração municipal da época.
''A.gora, não'me arrisco a mexer em

nada porque a lei mudou e sei que
devo respeitá-la", resume.

Representantes da promotoria
pública, lbama e Fatma não

compareceram ao debate.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 129/2005

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO fFUNDEF
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para reforma, com fornecimento de materiais e mão
de obra, em conformidade com os Projetos Básicos, Memoriais Descritivos, Quantitativos de Materiais
e Minuta de Contrato, nas seguintes unidades escolares:

ITEM NomedaEMEF
ANNA rows NAGEL

Descrição
Reforma e Adequação dos sanitários
e área de recreação de 215,28m2•

JONAS ALVES DE SOUZA[2

Endereço
Rua Marcos E. Verbinenn, 320

- bairro: Água Verde

Reforma e pintura de 8,75m2 Rua 59 -Irmão Leandro
bairro:Tifa Martins

REGIMENTO; Lei FederaI8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 11 :00 horas do dia 06 de dezembro de
2005, no Serviço de Protocolo desta Prefeitura.

.

ABERTURA dos ENVELOPES; 13:30 horas do dia 06/12/2005 na sala de reuniões da Coordenadoria
de Licitações e Contratos.
DATAS e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: 24/11 /2005 - 13:30 horas; 28/11/2005 - 13:30 horas e

30/11/2005 - 13:30 horas.
-

RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: 1) O edital estará disponível na Internet 1'10 endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.brsem qualquer custo,ou;2) O edital e anexos (cópias) e projetos poderão
ser retirados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul,
telefone (47} 3372-8195, no seguinte endereço: Rua WalterMarquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha
- Jaraguá do Sul- SC, mediante pagamento de taxa de RS 30,00 (trinta reais).
ORÇAMENTO GLOBAL DAS OBRAS: RS 161.276,08 (cento e sessenta e um mil, duzentos e setenta
e seis reais e oito centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos. por escrito no endereço acima ou
pelo Fax (0**) (47) 3370-7253, ou ainda pelos e-rnails contratos@!jaraguadosul.com.br ou
rose.compr(is@jaraguadosul.com.br ,

.

,

Jaraguá do Sul (SC), 16 de novembro de 2005.

MOACIR ANTONIO BERTOLDI
PrefeitoMunicipal

Casa fica a menos de cinco metros da margem do Rio Jaraguá

.�

Serviço de Telefonia Fixa - Metas de Universalização

A BrasilTelecom SA. - Fíllal Santa Catarina, Concessionária do Serviço de Telefonia Fixa, no Estado de Santa Catarina. torna público.
para os devidos fins, que estará cumprindo em 31Il. 2005 todas ás cbrígações de universalização previstas para o ano de 2005 e

listadas abaixo, de acordo com o seu Contrato de Cônces";:o e o Plano Geral de Metas de Universalização - PGMU (Decreto n." 2.592,
de 15,05.1998), conforme segue:

Brasil relecom S.A

A/C Gerêncí� de Cumprimento de Melas
51A SUL ASp, Lote D,
71215·000 - Orôsilia - DF

A} METAS DIlACESSOS INDIVIDUAIS - LINHASTELEFÔNICAS

Meta: A Brasil 'Ielecom S,A, - Fil:ial Santa Catarina deve implantar o Serviço de Telefonia Fixa com linha, individuais, em todas as

localidades com mais de 300 habíranres. (Art +0, Inc Il, alínea c)
Meta: Em localidades atendidas com linhas indíviduais,"à Brasil Telecom SA - 'Filial Santa Catarina deve atender às solicítações de

habilitação de linha telefônlca no prazo máximo de uma semana. (Art 4", Inc III, alínea d).
Meta: Em localidades atendidas com linhas indívídnais. a Brasil Tde.com'S.A. - Filial Santa Catar ína deve dar prioridade e atender no

prazo máximo de uma semana solicitações de habilitação de linha telefônica para os Estabelecuuentos de Ensino Regular e

Instituições de Saúde. (Ar! S·, Inc ') e § Único)
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil Telecom S.A, - Filial Santa Catal'ÍI1<1 <1,,,.' tornar possível a utilização
gratuita do Serviço de 'Ielefoma Fixa para comunicação com serviços de emergência existentes par.1 ,( localidade. (Art. 5". Inc. IT)
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais. a Brasil 'Ielecom S.A. - Filial Santa Catarina deve tornar disponível e. atender

no prazo máximo de uma semana solicitações de habilitação de linha telefônica para os Estabelecímen tos de Ensino Regular e

Instituições de Saúde, para comunicação Com redes de computadores, mediante urílízaçâo do próprio Serviço de Telefonia Fixa 0\)

da rede qlle lhe dá suporte. (Art so, Inc m e § Único)
.

Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a BrasilTelecom SA � F'mal Santa Cararina deve assegurar condições de acesso

ao Serviço d�_Telefonia Píxa para os deficientes auditivos e da tàía. que disponham da aparelhagem apropriada, mantendo disponível
centro de atendimento para intermediação da comunicação, (Ar! 6", Ine I)

.

Meta: Em localidades atendidas COm linhas Indivlduais, a Brasil Tclccom S.A. - Filial Santa Catarina deve assegur.u condições de acesso

. .aoServiço de Telefonia Fixa para os deficientes audíuvos e da fala, que disponham da aparelhagem apropriada. atendendo no prazo
máximo de uma semana as solicitações de habilitação de linha telefônica. CAn 6", Inc II)

.

B) METAS DEACESSOS COLl!TIVOS - TELEFONES PÚBLICOS

Meta: A Brasil 'Ielecom S,A, - Filial Santa Catarina deve ofertar 28,400 Telefones Públicos no conjunto das localidades atendidas com

linhas individuais, (Art. 7". Inc. J)
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil Telecorn S,A. - Filial Santa Catarina deve ativar Telefones
Públicos na quantidade que corresponda a uma relação igualou superior a 7.S Ielefones Públicos por gmpo de 1000 habitantes,

(Art. 7", inc. Il, alínea a)
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais. a Brasil Tclecom S.A, - Filial Santa Citar in. deve ativar pelo menos

3 Telefones Públicos por grupo de um mil habitantes. (Art. 7". § Único)
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil Telecom SA. - Filial Santa Catarina deve ..>;segurar em qualquer ponto
dentro dos limites da localidade a disponibilidade de acesso a Ielefoues Públicos mstalados à dístâncía máxima de 300 metros entre.

si, "em linha reta" . (Art. 8°, inc. 1lI)
.

.

Meta: Em localidades atendtdas com Unhas individuais. do total de Ielefones Públicos em serviço, nomintmo SO% deverão estar em

locais acesslveís ao público 2+ bons por dia, com Zapacídade de originar" receber chamadas locais e Interurbanas. sendo que, pelo
menos metade destes deverão ler capacidade também de originar e receber chamadas ínrernactonaís. (Arl. 8°, § Único)
Meta: Em localidades atendídas com Serviço de Telefonia Fixa. a Brasil 'Ielecom S.A ..... Filial Santa Catarina deve atender. no prazo
máximo de uma semana, às solícitaçôes de ativação de 'Ielefones Públicos pára os Estabelecímeutos' de Ensino Regula.r e Instuuíçôes
de Saúde, de acordo com os critérios estabelecidos na regulamentacão. (Arr. 9", § Único)
Meta: Em localidades atendidas com Serviço de Telefonia Fixa, a Brasil 'Ielecom S.A. - Filial Santa Catarina deve assegurar que pelo
menos 2%.dosTelefolles Públicos sejam adaptados para uso por deficientes auditivos e da fala e para os que utilizam cadeira de rodas.
mediante solicitação dos interessados. observados os crirérlos estabelecidos na rcgulamelllação. inclusive quanto a sua localização e

desuuaçâono prazo.máximo de tuna semana. (ArL 10, § Único) .

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, atendidas apenas com Telefones Públicos, ,] l\rJsn Telecorn S.A. - Filial Santa
Catarina deve dispor de pelo menos um Telefone Público, instalado em local acessível 2+ horas por dia. com capacidade de originar
e receber chamadas interurbanas e inrernacionaís. (ArL J 1)
Meta. A Brasil Telecom S.A. - Filial Santa Catarina deverá ínstalar pelo menos um Teletone Público, em local acessível ao público·
2.+ horas por día. com capacidade de originar e receber chamadas Interurbanas e ínternactouais nas localidades com mais de
101) habnanres ..inda lião atendidas com Serviço de Telefonia FL�a, desde que estejam situadas em "linha reta" (distância geodêsíca):
igualou inferior a 30 quilômetros de outra localidade atendida com linhas individuais, (Art 1'1.. Inc. IV, § 1")

Este comunicado presta esclarccuncnros à população sobre o cumprimento das Obrlgações de Unrversalizaçâo.tnos termos do

arr. 1 Ó da Resolução 11.° 280. de IS de outubro de 200 I, da ANATEL, e informa o número para contato C0111 nossa 'Central de

Atendimento. bem como. O endereço para rccchlmenrç de informações. solicitações c manifestações.

05 textos do Decreto n." 2.592/98 e da Resolução n." 280/0 I encontram-se disponíveis no si€e 'da ANATEL - www.anarel.govbr

i ,

Central de Atendimento
(lBO(l 64 14 (ISO
de Segunda. a Sexta

das 9h às t8h
�4 BrasilTelecom

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORMATIVO ��M���s.
EncontrodebateResponsabilidadeCorporativa
O SESI Consultoria em Responsabilidade Corporativa organiza
encontro entre empresas de Jaraguá do Sul e região, com o objetivo
de debater a Responsabilidade Corporativa e as práticas degestão
alinhadas ao desenvolvimento sustentável. Em parceria com o

Núcleo de Responsabilldade Social da ACIJS e APEVI, o evento

acontece no dia 21 de novembro (segunda-feira), às 16 horas, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS. Roseli Cappudi,
çerenteda Unidade Operacional do Sesi de Jaraguá do Sul, explica
que o Encontro de Idéias Járaquá é aberto a empresários e

profissionais identificados com a responsabilidade corporativa, para
o compartilhamento de suas experiências. A atividade contará com

a presença de Sérgio Mesquita, consultor.do SESI. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (47) 3372-9400.

2a série do Marista realiza
viagem de estudos'

No início de novembro os alunos da segunda série doColégioMarista São Luís, acompanhados
pela professora, coordenadora e estaqiárics realizaram uma importante viagem de estudos à
cidade de São Francisco do Sul,
A viagem teve como objetivos verificar in-loco os conteúdos estudados em sala de aula e

oportunizarmomentos de integração e vivencia do grupo.
Durante este dia de estudos e visitas puderam conhecer o Centro Histórico, o Museu Nacional
do Mar,o Sambaqui e o ForteMarechalluz,entre outros.
A visita aoCentro Histórico foi realizada com oTrenzinho Francisquinha, ondeos alunos puderam
visualizareconhecerconstruções tombadas pelo patrimõnio histórico: um resgate da história do
Brasil, em um cenário de rara beleza. Nesta etapa do roteiro os alunos ficaram encantados com as

cariocas que é a denominação indigena para as "Bicas d 'Água"que abasteciam a antiga vila,
No Museu Nacional do Marque é o único do gênero na América do Sul, inteiramentE! dedicado
á pesquisa de acervos, incrementando, valorizando e divulgando a cultura ligada ao mar os vários
tipos de barcos chamaram a atenção.
E por fim no Forte Marechal luz, os alunos trilharam por uma estrada de

barro, que dá acesso aq Morro João Dias, onde em seu topo, encontra-se
uma bateria de artilharia de costa, composta de 04 canhões, que
possibilitariam a defesa da costa. Esta etapa da viagem foi marcada pelas
brincadeiras. Foi um momento de descontração e integração onde o

aprendizadomaior se deu na integração do grupo, nas conversas e trocas de
MARISTAexperiências,

Falecimentos
Faleceu às 17:00h do dia 15/11,0 senhorGeraldoVogel,com idade

i de 57 anos.O velório foi realizado em sua residência e osepultamento
; no cemitério do Centro.
i Faleceu às 11:00h dodia 15/11,a senhora IIdegard Kriser.com idade
,

de 67 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica LuteranaAlberto
Scheneider e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro I.

Faleceu às 08:45h do dia 15/11,0 senhor EliasMachado,com idade
de 68 anos.O velório foi realizado na CapelaMortuária deGuaramirim
e o sepultamento no cemitério deGuaramirim.
Faleceu às 17:00h do dia 14/11,0 senhor Jorge Luizde Borba, com
idade de 38 anos.Ovelório foi realizado naComunidade São Francisco
de Assis e o sepultamento no cemitério de Schroeder I.

INFORMATIVO

Atuação dos Vereadores de Guaramirim nas últimas sessões.

.' CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM

João Diniz Vick - Encaminhou pedido à Secretária da Saúde para que reveja o

atendimento prestado pelo Clínico Geral no Posto de Saúde do Bairro Guamiranga.
"Esseprofissional atendia- uma vezpor semana, epor duas semanas consecutivas
deixou de atender. Solicitamos que seja revisto isso para que, sefor passivei, ele
atenda duas vezesporsemano".
Marcos Mannes - O Presidente da Câmara apresentou indicação solicitando ao

executivo a implantação de três lombadas ao longo da Rua Ezidio R. de Freitas, na
Vila Freitas. "A Associação de Moradores me entregou IJm abaixo assinado com

mais de 100 assinaturas solicitando estas lombadas., os moradores estão
preocupados .com a segurança".

.

Maria Lucia da Silva Richard - APresentou projeto de lei que institui a educação
para o 'trânsito nas Escolas da Ride Municipal. "71Jdo (1 que queremos fazer e
devemos fazer é através da educação. Se trabalharmos bem esta questão com

certeza osalunossairãomaispreparados emais conscientes do cuidado que se deve
tercom relaçãoao trânsito":
Osnl Bylaardt - Solicita ao setor de obras domunicípio que efetue a implantação de
tubulação para esgoto na BR 280 defronte a propriedade do Sr. Ademir Lichlnski.
"Tem lima vertente de água neste local. A água acumula do fado direito dapista e

dificulta a passagem das pessoas. Com alguns tubos a administração poderá
resolveroproblema".

'

Evaldo João Junkes (Pupo) - Está encaminhando \lJIl1I reunião entre os vereadores
e os gerent-es de bancospara solucionar o problema das filas. "Estive numa agência e

, vi pessoas tendo que esperar quase lima hora nafila. km lião é mais admissivel.
Vamos conversar com os gerentes, efazer Com que cumpram a lei de atender 110

tempo determinado".
Adilson André Araújo (Ada) - Está solicitando II contratação dos agentes
comunitários para que o município possa dar seqüência ao Programa de Saúde da
Família. "Os agentes já passaram por testes e entrevistas deveriam ter sido
contratados no dia OI deNovembro e isso não ocorreu. Nós entendemos que oPSFé

muita importante e quedeveria receber lÚIlO atenção especial". .

Alcibaldo Pereira Cermann - Apresentou projeto que autoriza o Executivo li

adquirir Livros e Publicações de autores com residência comprovada em

Guaramirirn. "Oprojeto vai valorizar os escritores locais e desenvolver um. acervo
cultural e uma histàría para o nosso municipio. Um povo que não preserva sua

histária.é umpovo sem adturç". "

'

Luiz Antônio Cbiodini - O lider do Governo elogia o trabalho da Câmara nesta

legislatura c, principalmente, a atuação dos colegas vereadores. ",4 postura desta,
casa está voltada somentepara opovo. Os acertos não sãojeitos nem antes e nem

depois das sessões, mas sim, depois de muito debate em plenário. Tenho muita
honra deser vereadorémGuaramirim ",

Jorge Feldmann - Está solicitando ao Prefeito Municipal que altere o horário de
, atendimento dos Psicólogos que atendem pelo município, passando de 20 para 40
horas semanais. "O pedido é da própria Secretaria de Educação c Cultura, c

precisamos dar uma atenção especial ti este setor: Acredito que aumentando o

nLÍmero de horas estaremos atendendo ti demanda",

- FIQUE LIGADO! www.cmg.sc.gov.br

\
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PERIGO

Região registrou três mortes
.

'

por afogamento em um mês
ElIS BINI

... Bombeiros de GM

fizeram levantamento
de áreas de risco nos

rios do município

GUARAMIRIM - A temporada de
verão estáapenas começando e três'

pessoas jámorreram afogadas em rios

da região.O casomais recente éo de '

Roberto Natal Brás de Oliveira, 25
anos, que se afogou natarde daúltima
terça-feira, por volta de 17h30,
quando nadava com amigos no Rio
Itapocuzínho, em Guaramirim. Os
bombeiros de ]araguá do Sul

ajudaram a fazer o resgate da vítima
e procurarampor três horasaté que o

corpo fosse localizado.
Roberto de Oliveira era natural

de lrineópolis e estava morando na
Rua Germano Freiedemann, no
Bairro Nova Esperança, em

Guaramirim, há cerca de trêsmeses.
Parte da família reside em

Florianópolis.Naresidênciadocasal
em Guaramirim ninguém foi
encontrado. De acordo com

informações do comandante;Nelson
Gonçalves deOliveira, Roberto era
casado, tinha um filho e sua esposa
está grávida.

Os bombeiros de Guaramirim
fizeram um levantamento das áreas
de risco nos rios' Itapocu,
Itapocuzinho e Piraí e foram
localizados oitopontos críticos, onde
serão colocadas placas de

.

advertênciapap. os banhistas. "Existe
um desnível grande no fundo desses
rios.Algumas partes são rasas e outras
têm grande profundidade. É preciso
conhecermuito bem o rio, mesmo

'que a pessoa saiba nadar bem",
adverte o comandanteOliveira. Os.
bombeiros também alertam quanto
às tempestades de verão, chuvas

repentinas que elevam o nível das

águas rapidamente.

No último final de semana, Ronaldo Chaves morreu no Rio Itapoc�

Outras mortes 10 meses. Há cerca de um mês'
menino ]eissonCi.koski., 13 anos, �u;
era filho único, morreu ao se af��
no Rio Píraí, emGuaramirim, �nJi
tinha ido nadar com amigos, se�; é

.
conhecimento dos'pais. Segundo
informou o comandanteOliveira,�
verãopassado foram registradas c��
mortes por afogamento na região.':

"

No último final de semana,

RonaldoChaves doNascimento, 28
anos, morreu afogado quando
pescavacomo sogro e o cunhado, no
Rio ltapocu, noBairroNereu Ramos,
'emjaraguá do Sul, Ele era casado e

deixou a esposa e'um filho de apenas

Número de mortes no trânsito é o maior dos últimos· quatro anos'
DA REDAÇÃO- O número de

mortes, nas estradas federais de
Santa Catarina no últinÍo feriadão

.

da Proclamação da República,
quando 15 pessoas morreram, foi o
maior dos últimos quatro anos,

segundo relatório da Polícia
RodoviáIfuFederal.De acordo com
a PRF, foram novemortes em 2004;
enf2003, 10; eem2002, nove.

Das -15 mortes, quatro ocor

reram no trecho não duplicado da
BR-101 e três no trecho duplicado.

CORREIO TV

Na BR-470, noVale do ltajaí, aPRF
registrou quatromortes; naBR-280,
no PlanaltoNorte, outras três; e na
BR-116, no PlanaltoNorte, uma.

Além do número de mortes,
também aumentou neste ano a

quantidade de acidentes e de

feridos, 204 e 161, respectivamente.
Em 2004, foram ln acidentes e 114
feridos. Em 2003, 174 acidentes e

142 feridos. E em 2002, 170
acidentes e 130 feridos.

As quatro últimas mortes

registradas pela PRF ocorreram na

noite de terça-feira.
Símone Peters, de 22 anos,

morreu por volta das 22h no

. quilômetro 5 da BR-116, após
choque lateral entre amoto da qual
era carona, umaHonda CG 125 de

RiQNegro (PR), placas ACC-8035,
e o Fiat Uno de Mafra', placas DGP-
0604.As outras três foramno trecho
Norte da BR-l01, com a queda de
três carros no Rio Itajaí-Açu.

No último sábado, um acidente

envolvendo três carros e urna motQ

resultou na morte de três pessoa
na BR 280, próximo ao Bairi�
Nereu Ramos em Jaraguá do Sul.
Outras quatro pessoas ficaram [

feridas. Moradores do bairro, ia
estão se organizando e vão cob!W
do poder público uma respcsn
rápida no combate aos acidente,
Também no sábado um rnoradâ
de Guararnir im morreu nl!!l

acidente de trânsito na BR470"em
Pouso Redondo. , )

redacao@jornalcorreiodopovo.com.Q!
",

<�I

Mudanças'Preocupação
A cúpula da Record não vê com bons olhos a queda da
audiência aos sábados com a saída de Raul Gil. Enquanto
Raul registrava média de dez pontos das 15h às 18h45,
Márcio Garcia deu seis na primeira semana e quatro na

segunda. Ainda é cedo para tomar providências, mas o sinal
é de alerta.

'.

Em família
O namoro de helena Rinaldi com o trompetista Max Sette

está ficando sério. A atriz fez questão de se apresentar para
dona Laura, mãe dele.

Musical'
Marlene Mattos acertou com Sérgio Reis que vai formatar e

dirigir o novo programa sertanejo dele; .

Justiça
A Globo enfrenta problemas para reprisar "Porto dos

Milagres'; considerada pelo Ministério da Justiça imprópria
para o período da tarde. Como já fez com outras novelas

que reprisa no "Vale a Pena Ver de Novo'; a Globo reeditará

capítulos de "Porto dos Milagres" para a trama se adequar
ao horário.

Semroupa
Maria Paula está malhando sem parar para estar com tudo
em clrna no novo longa-metragem do "Casseta & Planeta';
que será rodado em janeiro. A morena vai interpretar uma
stripper,

Véu e grinalda
Danielle Winits está envolvida com os preparativos de seu

casamento com Cássio Reis. Em meio a muitas dúvidas

(como será o bolo? quem fará o vestido?) uma certeza:

Carolina Ferraz será sua madrinha.

Rita Lee e Roberto de Carvalho vão aproveitar o final desta temporada ,!
de "Madame Lee" - o programa que os dois apresentam juntos no GNT;I
- para uma reformulação geralna atração. A própria Rita não está nada
contente com o formato atual. Mas andou jurando aos amigos que vai.,
colocar "Madame Lee" nos eixos, custe o que custar. Vamos aguardar as:,!

, .

novidades em março, quando começa a segunda temporada do .'

programa.

Brasileiro
Começa a corrida de Fernando Meirelles em busca de prêmios para ;;I
seu "O Jardineiro Fiei': O filme, que tem Ralph Fiennes e Rachei Weisl].
no elenco, concorre na' premiação da Academia Européia de Cinema í'�
o longa do brasileiro entra na categoria melhor filme não-europeu. O
resultado sai dia 3 de dezembro, em �erlim. Agora é torcer.

Maismagra
Quem encontrou A-na 'Paula Arósio em Santa Catarina, onde estão
sendo realizadas as filmagens do longa
metragem "Garibaldi in América'; diz que a

atriz caiu como uma luva em seu novo

visual, mais esbelto e elegante. Ana
Paula Arósio está mais magra devido
ao seu papel no cinema, comenta
se que ela eliminou em torno de
sete quilos no total. A única coisa

que.os fãs da atriz não aprovaram
foram as lentes de contato

castanhas que ela usa para

interpretar a protagonista Anita
o Garibaldi, pois muitos acham

que a beleza da atriz está
em seus lindos olhos azuis.

Será que com a finalização
das filmagens a atriz vai

continuar.de dieta para
manter o visual?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BASQUETE

ESPORTE 17 L

�irim feminino busca a vaga
para a final do Catarinense

"c

� ....�;.

�t Meninas estão na

íf'erança da chave

�<. m três 'vitórias
1--"-,

f três jogos
�;�
�:'JARAGUÁ DO SUL - Depois de

�omeçar de forma arrasadora no

�rimeiro qúadrangular do Estadual
'�BasqueteMirim, a equipe Ajab/
J�t�guá feminina busca hoje �
�n:hã confirmar a vaga na final e,
à��quebra, trazer a decisão para

f�guá.Mas para isso é preciso vencer
liifrês jogos que acontecem hoje e

amanhã no Ginásio Artur Müller.

HÓJe, às 18h30, as meninas enfren
taiÍl oSalesiano/Itajaí e amanhã tem
pelá frente oGeração/Floripa, às l1h,
��if..diee!Floripa às i 7h.
';," Na Ia fase, foi um .show de'
b'ilsquete das jaraguaenses: 31x13
tohtraAdiee, 73x6 contra Itajaí e
76'x9 em cima do Geração. "Não

(:; acho que desta vez será tão fácil.

P Agora as adversárias vêm commais

& tempo de treinamento, pois na

I: primeira fase os times recém

fto haviam sido montados", disse a

D� técnica Vivian Campos. Para ela, o
h� adversário mais difícil é a Adiee.
uI. '1i'emes condições de trazer estas

nu 'rinaispara]araguá do Sul e é este o

Vivian tampos orienta as jogadoras para levar a equipe a mais uma final do estadual

nosso objetivo", comentouainda a

.treinadora.
O time mirim (até-LI anos) é

dividido entre meninas que vêm

dos pólos de excelência e outra

que já conquistaram o título
estadual no infantil. São duas

equipes campeãs juntas, pois como
no ano passado não teve estadual

mirim, a base deste time foi o que
ficou campeão catarinense na

categoriamini. Sobre o sucesso do

basquete 'de base.de ]araguá do
Sul, Vivian diz ter a resposta.
"Temos aqui uma maior
quantidade de crianças praticando
O esporte e a orgánização também
émuito boa".

�tlétj'co fica perto da final da Segundona
.</ JARAGUÁ DO'SUL - o Atlético ,

'Etftec venceu em casa o RioMolha,
't'10' feriado de terça-feira, e está
'bem perto da vaga para a final do .:

! Campeonato Amador da 2a
'Divisão. O placar de 3xO deixou o
.ríme do Bairro Estrada Nova corri
: dez pontos, contra cinco do Rio
Cerro, que venceu o Guaranipor

,
3x2. Só restammais duas rodadas

I
e oAtlético precisa apenas de um

,

ponto para se confirmar na final.
O Atlético construiu o placar

c?m gols de Rafael (20 minutos

I
d6 primeiro tempo e 40 do
'segundo) e ]éferson (23 do'
segundo).] á o Rio Cerr� abriu 3xO
no primeiro tempo, com gols de
Rafael, Silvano e Marcelo. Na
etapa final, o Guarani partiu para
cima, marcando duas vezes com
Dltmar e Carlos e pressionou até
o fim do jogo.

Nos aspirantes, o jogo entre Rio
Cerro e Guarani foi interrompido

aos 18minutos do primeiro tempo
por falta de segurança no Estádio.
A súmula foi encaminhada à

procuradoria que pode rémarcar
a partida ou dar por encerrado o

jogo com o placar de OxO. No outro

jogo da categoria, o Garibaldi

perdeu para a Ponte Preta por3xl.
No único jogo válido pela Primeira
Divisão, oCaramuru perdeu para
o Caxias nas duas categorias: lxO
nos aspirantes e 2x 1 nos titulares.
A partida foi apenas para cumprir
tabela.

'

CLASSifiCAÇÃO
1 a Divisão - Aspirantes
) o Botafogo 27
2° Tupy
3° 9xijlS, --.

o jaraguaense Valcionir Betti conquistou,
no sábado, o Campeonato Estadual de

Levantamento de Peso Básico, na modalidade
terra. O atleta tem 87 quilos e ergueu 235

quilos. A competição aconteceu no Shopping
Neumarkt em Blurnenau. Betti, que compete

na categoria 82,5 a 90 quilos, pratica o esporte
há cinco anos, mas está há pouco tempo
treinando para competições. Ele treina na

Academia Chips, onde se preparou durante o

ano todo exclusivamente para esta

competição. O atleta apenas fazia musculação
na academia quando, um dia, resolveu erguer

um peso e foi incentivado a participar de
competições. O segredo do halterofilismo é

ter força nas mãos e nas costas. Betti compete
com o apoio da Farmácia da Ilha.

As atletas que fazem parte da

equipe são: Manuella Tavares,
Mayara Uller, ]anaine Brotzke,
Bárbara Rodrigues, Laís Freiberger,
Leila Freiberger, Gabriela Piccinini,
Bruna Stein, Amanda Reinert,
PatríciaMarciano, Amanda Lopes,
Lílian Schwertz, Paula Bruch,
Aline Chiodíní e Ellis Madalena.

....------.1 L INHA DE FUNDO :11-------,
JUllMAR PIVATTO

S,á na sexta-feira
O diretor de futebol do Juventus, Alcir Pradi, disse quea partir desta
sexta-feira é que poderão ser divulgados os primeiros nomes de

jogadores para 2006. Enquanto isso, a diretoria se reúne hoje à noite

para definir o nome de um novo presidente. Pradi não adiantou

nomes, mas disse que é "alguém do meio': Depois disso, começam'
as avaliações sobre quanto poderá se gastar, pois até agora o clube
não tem uma resposta de ajuda da Prefeitura nem da iniciativa

privada. O que é certo é que a política de pés no chão continua. Não
gastar mais do que s,e, tem de receita. Os jogadores que estavam

com o clube em'200S já foram liberados, mas existe a possibilidade
de alguns deles estarem de volta no ano que vem.

Juniores
o Camboriuense conquistou
o bicampeonato estadual de

Juniores das Séries A2/B 1.

Depois de ter batido o

Cidade Azul em casa por
2xO, o time do litoral foi até
Tubarão e aplicou uma

goleada de Sx1 para cima do
time da casa, conf(rmando o

título. O Cidade Azul até saiu
na frente no início do

primeiro tempo, mas o

Camboriuense impôs seu

ritmo, principalmente no

segundo tempo,
conseguindo a virada.

Enqúanto isso•••
A diretoria do tricolor ainda
não divulgou, mas já está no

site do futebolsul.com que o

atacante Sabiá já é do
Juventus. O jogador defen
deu, neste ano, o Guarani na
Série A 1 e estava no Metropo
litano na Série A2. Além des
tes times, Sabiá tem passa
gem pelo Caxia� de Joinville

'

(2004) e pelo São Bento

(2003). Tem faro de artilheiro.

Lançamento
Será na próxima sequnda-feira
o lançamento do site oficial
do craque Falcão. A festa
acontecerá em São Paulo e

contará com aparticipação de
vários jogadores de campo e

das quadras. O site vem sendo
desenvolvido por um amigo
particular do jogador, que
trabalha na assessoria do São
Paulo Futebol Clube. O camisa
12 disponibilizará fotos, vídeos
e até uma loja virtual de

artigos da marca Falcão Sports.
O endereço é

I' www.falcao12.com.br.

Sécretaria de Estado da
Cultura, Turismo e Esporte

"
------�-----------------�---------- ---------------��, .

Temtambém •••.

o mesmo site publicou que o

agente Fifa, Sandro Glatz,
prestará seus serviços ao

Grêmio Esportivo Juventus.
Ele, que trabalhou com o

j Metropolitano de Blumenau,
já confirmou outro nome para
defender o tricolor no ano'

que vem: o ala direito Alex
Alberto, que defendeu o time
blumenauense por três
temporadas. . .

julimarêiterra.corn.br

Governo investe no JASC
através do Fundespone.

Com o Fundesporte, Governo
,

garante a realização do
JASC,importante evento do,esporte �atarinellse

•

5 ,8

2" Divisão - Principal 2a Divisão - Aspirantes
1° Atlético 10 1° Guarani 9
2° Rio Cerro 5 2° Ponte Preta 7

3° Rio Molha 4 3° Gàribaldi 2
4° Guarani 2 4° Rio Cer.ro

,

Através do Fundesporte, mais investimentos do Governo vêm merecendo destaque.
,Além de ampliações e reformas em ginásios, o esporte catarinense tem contado
com a realização de vários eventos, como o Campeonato de Surfe WCT. E mais
uma edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina foi garantida pelo Governo, com
um investimento de R$ 1,5 milhão. Importante ação no setor, o fASC é um evento

que já se consolidou! como referência na área desportiva estadual. É o Governo
impulsionando o esporte em Santa Catarina.
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INGRESSOS ANTECIPADOS: FEMININO: RS 10,00 - MASCULINO: RS 15.00
Os ingressos pooerão sofrer alterações no preço sem aviso prévio.
• LOCAL: COMBAT·Wailer Marquadl, 1400· Jaraquá do Sul
Haservas: (47) 8806·8899 -Jnlcio: 23hOO •

• Jaraguá do Sul: Coicci (Rua Reinoldo Rau. 144) «47) 3275-1070)
Delta Cell Claro (Shop, BreithaLlpl)
Mime Matriz {Rua Walter Marquarct)
• Joinville: Calcei (snoc. Muell.r) «47) 3451-8050)
• Guaramirim: Posto Maiochi
• S. Camborlú: Colcei (Rua 1500) (47) 3254-7203)
• Slumenau: Colcci (Shop. Noumarkt) «47) 3326-7447)
• Srusque: Colcci (Shop. Gracher) (47) 3351·2668)
• lIajai: Colcci (Shcp. ttajaij «47) 3349-2237)
• Curitiba: Colcci (Shop. Estaçào) ((41) 3026-3944)
• Fpolis.: cctcct (Shop. Beiramar) (48) 3324-Q291)
NÃO USE DROGAS BEBA COM MODERAÇAO.

PATROCiNlO:

-'�I!.'!I�'-'
calcci

LlNE-UP:
, Pista 01

'+ Denise Konzen
-

+ Haris (Laus Rec. - UK)
+ Paco Osuna - Espanha
+ SP1TFIRE - Argentina
Pista 02

+ Teclas (Res. Pacha) - Arg.
+ Denise Konzen
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A REALIDADE TEM
MUITAS FORMAS.
AQUI VOCÊ
CRIAASUA.
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QUINTA-FEIRA, 17 de novembro de 2005

Audiência pública debate horário· do comércio

Foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, audiência pública para esclarecer o
posicionamento dos envolvidos na questão do horário de funcionamento do comércio nó município.
O projeto de lei número 77/2005 de autoria do presidente do Legislativo, Ronaldo Raulino(PL) e do
suplente.Ruy Lessmann(PDT), à época vereador, institui que a questão passará ser negociada entre os
sindicatos envolvidos. Atualmente está em vigor a lei municipal número 2337 de 1997, que limita o

funcionarr'tento dos estabelecimentos comerciais, nos domingos e feriados, em até 13 dat�s por ano.
Para o presidente do sindicato patronal, Brun; Breithaupt u são os consumidores que ditam o horário
do comércio". Segundo Breithaupt restringir o horário significa limitar os investimentos em novos

negócios, menos empregos e impostos para o município. A presidente do' sindicato dos trabalhadores
no comércio de [araguá do Sul, Ana Roeder, citou dados estatísticos 9fls'pessoas que saíram do

comércio nos últimos anos.
" Queremos mais humanização para os cóme'r�iiíptos. Todos tem família e

vida própria. Quem trabalha atrás do -balcão tem família. Não queremos o atraso & Jaraguá do Sul e
sim os direitos dos comerciários assegurados. Em datas festivas não podemos ficar com a família. Dê

aos trabalhadores o direito de decidir" destacou. Ambos defenderam durante 10 minutos seus

posicionamentos na tribuna da Câmara e cinco representantes de cada parte' falaram por cinco
minutos. O presidente Ronaldo Raulino pediu que o debate fosse acolhido democraticamente pelas
partes envolvidas para que os 'vereadores decidissem o melhor par,!. o município. Foi aberto espaço
para os vereadores se manifestarem. O vereador Afonso Piazera Neto disse que a audiência foi

importante para ouvir os dois lados envolvidos e tomar uma decisão, I� Çomo �ereadores devemos
pensar no global". Para o vereador Pedro Garcia (PMDB) é impo.�i�nte o entendimento entre os

sindicatos. " Devemos avaliar o que é melhor para Jaraguá do Sul". (:)1.vereador Terrys da Silva(PTB)
lamentou a falta de acordo entre os patronais e comerciários e .pedhibom senso em nome de uma

comunidade que cresce,
" Tem que haver uma saída. Somos representantes dos trabalhadores e dos

empresários". O vereador Dieter Janssen(PP) disse que está estudando o projeto de lei, que ouviu os

sindicatos e a Justiça do Trabalho. O vereador Eugenio Moretti Garcia (PSDB) pediu que os sindicatos
"entrem num acordo pois é uma situação difícil." O vereador Jurandir Michels(PT) também defendeu
o acordo entre os dois sindicatos. O projeto de lei número 77/2005 foi lido na sessão ordinária do dia
20 de junho e segundo o presidente da Câmara, RonaldoRaulino, deverá ser apreciado no plenário

,
até o final-de novembro. Segundo Ruy Lessmann o projeto" afasta.a intervenção do poder público" na
questão que deverá ser negociada entre os .sindicaros patronal e dos comerciários. De acordo com

Raulino, pelo projeto o comércio poderá abrir em todos ou em nenhum domingo, cabendo às partes
envolvidas discutir a questão e chegar num consenso. "Não caberá mais ao Executivo decidir", disse.,

O presidente da Federação. dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catafina, Francisco Alano,
também participou da audiência.

.

www.cmjs.sc.gov.br
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