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A Firma WEEGE, hoje SEGURANÇA PÚBLICA

Malwee Malhas, comemora
em 2006 seu centenário. Paulo Obenaus e

Moacir Bertoldi
cobram investimento·

.do Estado
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HOJE: AMANHÃ:
• Sexta-feira
nublada com alguns

____períodós de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

• Quinta-feira de
sol e nebulosidade

�,..--_ variada com

pancadas isoladas
de chuva",'",'",

,', .>, ,

Niura sarem defesa da descentralização
_ A secretária, Niura dos Santos (PSDB), elogiou o projeto de descentralização do Governo do Estado e atacou a administração anterior, "cabide de emprego era o que tinha antes". _ PAGINA3
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Local ideal para namorar e ver a cidade, o Morro daBoa
Vista será palco para o Festival Nacional de Alegorias que
acontece em J araguá do Sul de sexta-feira a domingo.
Pilotos de vôo livre de todo Brasil e até do exterior devem
desembarcar na cidade nos próximos dias. A atividade
promete manobras radicais, evoluções descontraídas e

muita criatividade. O Pico da Malwee com 500 metros de
altitude também será sede do encontro. - PAGINA 6

FORMAÇÃO

Governo Federal libera R$
615 mil para esporte de base

- PÁGINA 7

NOITE" MUITO FEliZ

Moto Clube e Cejas participam
. da campanha solidária de Natal

.

- PÁGINA6

TRÃNSITO

Taxões vão diminuir número
de ultrapassagens na BR-,280 .

- PÁGINA 5 .

e
CROMOABT

Você escolhe, nós transportamos.

COMUNICAÇÃO

Bern.ardo Oombusch, 540 j Sala O� !I
Bl1opClno'l 1 '.1.: (47) :atU.oatJ
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OPINIAO
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� Deficiente quase não ouve, não

enxerga, usa cadeira de rodas, masé um

campeão brasileiro em matemática

vencedor do grupo. Matemá
tica está entre as. disciplinas
preferidas dele, ao lado de por
tuguês, geografia e ciências.

Para se ter uma idéia da

potencialidade do
adolescente, quando o jornal
o procurou na' escola, ele

ajudava Um colega, também
portador de deficiência visual,

auxílio de um programa
desenvolvido para portadores
de deficiência visual, que
transforma a fala em texto

escrito.

"Só converso coisas legais
na internet", diz. A artrite

reumatóide surgiu aos dois
anos de idade. A primeira
manifestação foi uma

,inflamação na perna direita.
Ele demorou a freqüentar a

escola, por causa da dificul-

OPINIÃO

Espírito voluntário

a recuperar nota em outra

.rnatéria, história. Paulo lê os

textos em braile, mas a perda
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dade da família em lidar com
a doença, diz a mãe. Às vezes

falta às aulas em razão de dores,
mas nunca foi reprovado. Há
quatro anos, passou a usar

cadeira de rodas por causa da .

atrofia. A mãe acredita que a

doença agora esteja estabili
zada com o uso de corticóide.

Paulo, por enquanto,
parece não s� importar com
que carreira seguir no futuro.
Seu maior interesse é conse

guir fazer fisioterapia no

Hospital Sarah Kubitschek, de
Brasília, para tentar recuperar
o movimento das pernas. Ele,
porém, afirma que ainda não

conseguiu uma vaga. O que
evidencia no mínimo

,discriminação e pouco caso

mesmo diante de inteligência,
esforço e autodisciplina
inegáveis. A maioria dos
humanos tidos como perfeitos

.

fisicamente em seus sentidos,
infelizmente ainda continuam
insensíveis.

J)� '.'

of'Palocci é uma figura imprescindível para o Brasil. Todo mundo sabe o que ele significa para
«a economia brasileira':

I; Exemplo de vida,

: Reportagem publicada pelo Matemática das Escolas parcial do movimento das
jornal "Folha de São Paulo" Públicas, organizada pelos' mãos o impede de escrever e

mostra o quanto inteligentes ministérios da Educação e de digitar. Por isso os professores o
e capazes podem ser os Ciência e Tecnologia. avaliam por meio de testes

';'. deficientes, sejam físicos ou Cursa a sexta série em uma orais, "Ele é muito estudioso,
visuais, quando estimulados � escola regular do Plano Piloto, sedento de aprender", diz a

apoiados de modo a que bairro de classe média de mãe, Maria Santos. Em casa,

�ossam desenvolver todas as Brasília. Participou, da o computador é usado tanto

�uas potencialidades, embora olimpíada com outros 220 para fazer trabalhos da escola
� gritante desvantagem que alunos do colégio e foi o único quanto para se divertir; com o

énfrentam no mercado formal
de, trabalho. Paulo Santos
L_

Ramos, de apenas 16 anos, não

eqxerga; quase não ouve, usa

cádeira de rodas e tem grande
, parte dos movimentos

cbmprometidos: Portador de,
'artrite reumatóide.foi um dos
vencedores da olimpíada de
matemática promovida pelo
governo federal na rede

pública de todo o país.A prova
é)nvolveu 10,5 milhões de
( )J-)
estudantes de 31.028 escolas.'
:(

...

;)'] Paulo, informa p jornal, é'
1JIiRl dos 300 alunos que

ç�eberão uma medalha de
ouro na Olimpíada de'

fr:. Do presidente Lula.ontem.dando a im�ressão de que finalmente tira da frigideira o minist�o da Fazenda,Antônio Palocci.
"Lo
,f

,

{JI,'

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

I
Amigo dos bombeiros'
o deputado aproveitou a' ocasião para
lembrar que Adolar Jark deveria ter feito
esse pedido de desculpas na imprensa, já
que foi esse o instrumento usado .durante a

última eleição para difamá-lo. Mas Dionei
lembrou que isso é passado e frisou que'
seu mandato sempre defendeu os

Bombeiros Voluntários e que vai continuar
trabalhando pela categoria. Em sinal de

,

amizade, o deputado vestiu a jaqueta oficial
dos Bombeiros Voluntários-de Jaraguá do
Sul, presenteada por Jark. Dionei é o relator
da lei orçamentária para 2006 na Comissão
de Finanças e pretende incluir rio projeto
uma emenda que. destine recursos

específicos para os voluntários.

Os setores que .ganham
com a"MP do Bem"

,Florianópolis - A aprovação da MP 255
,._"

por parte do' Governo Federal, a

chamada "MP do, Bem'; trouxe alento
,,,I *, • •

.

especialmente aos setores exportadores
j.'. deve beneficiar os segmentos que
âguardavam alguma medida capaz de
're

;djminuir impostos. Especificamente
, f,

(;�alando de comércio, os benefícios

,W'lediatos se darão, por exemplo, em
.relação à comercialização de mi-

. -crocornputadores e autopeças. O
.presidente da Federação do Comércio
de Santa Catarina, Antônio Edmundo

.

Pacheco, avalia como positiva a "MP do

,:Bem'; principalmente por fomentar a

venda de microcomputadores e aquecer
,�segmento de eletroe.letrônicos. Além
disso, ele considerou positiva a redução11. ,

de 3% para 0,6% da alíquota de PIS e

.Çofins para O setor de autopeças. "Isso
..sem falar na facilidade para a exportação

.; advinda com a aprovação da Medida

Provisória, o que também é importante
. para o setorde comércio e prestação de

serviços. Medidas como essa alcançam
i toda a cadeia produtiva e são fun
damentais'; acrescentou.

I

r

Ainda não resolve'
o presidente da Fecomércio prevê um

incremento importante de setores

como o de eletrodomésticos. que
devem intensificar as vendas de

computadores e do ramo automotivo.

Segundo a Pesquisa Conjuntural, feita
pela Federação, na Grande Florianópolis,
em setembro o ramo de autopeças teve

queda de vendas de 1 % e o de
informática 7,1%. Pacheco ressalta, no

-

entanto, que o setor do comércio e da

prestação de serviços ainda espera
outras providências para desoneração e

diminuição efetiva de tributos. "Os

impostos que incidem sobre os

prestadores de serviços ainda são muito

altos, por exemplo, por isso a luta pela
reforma tributária não acabou';
comenta.

Prêmio ao professor
A Secretaria de paga na folha desta sexta

feira (dia 25) o prêmio assiduidade a 3.707

professores da rede pública estadual.
Outros 5.772 professores receberão o

prêmio parcelado em duas vezes na folha
de janeiro e fevereiro, perfazendo um

repasse total de R$ 1 milhão e 600 mil.
Instituída em 1992 pela Lei Estadual 1.139,
a gratificação é concedida a todos os

professores que atuam no ensino
fundamental e que têm no máximo duas
faltas por semestre, com o objetivo de
'incentivara assiduidade no Magistério. De
um total de 16 mil servidores em sala de
aula, 9.789 fazem direito ao prêmio,
informa 'a diretora de Desenvolvimento
Humano, Elizete Mello. ..

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Águas passadas
Durante reunião com os Bombeiros
Voluntários da região par.a discutir a .

inclusão de recursos no Orçamento do
Estado para 2006, o diretor-executlvo
dos bombeiros voluntários de Jaraguá
do Sul, Adolar Jark, pediu perdão ao

deputado Oionei Walter da Silva (PT),
por tê-lo prejudicado na última eleição.
Na frente de todos os bombeiros que
participavam da reunião, Jark se disse
imaturo politicamente, reconheceu e

agradeceu pelo apoio que o

parlamentar tem dedicado aos

Bombeiros Voluntários.
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Fernando Bond Patrícia Moraes

Nesta semana, queremos
especialmente homenagear os

voluntários do Centro de Convivência.
da Terceira Idade e Clube de Mães, além
da homenagem pública já prestada n:a
última segunda-feira, no Parque de
Eventos.

Ser voluntário requer um espírito
voluntário por parte de quem

. compartilha espontaneamente de seu

tempo, suas aptidões, sua generosidade ..
Quando o ser humano é assalariado por seu trabalho

normalmente o desempenha bem, e nâo podia ser diferente, mas
quando faz sem esperar nada em troca é porque talvez o sofrimento
próprio tenha lhe ensinado isso ou porque a gratidão por tudo o

que a vida lhe dá também lhe traz este sentimento.

E assim é o voluntário, aquele que abraça um trabalho como

se fosse uma causa, uma bandeira, E o espítito evoluído que o

levou a isso sai ainda mais fortalecido diante das difiéuldades da
vida.

Muitos são voluntários junto a mães ou idosos porque, com
certeza, sabem queinevitavelmente vão passar por esse processo
e por isso o respeitam. Muitos enxergam neste ato seu pai, sua
mãe, uma avó querida, uma tia que o criou ... é um ato solidário
que só pode lhe dar como retomo o bem que prestam.

Pessoas que sempre encontram um tempo, emmeio a seus

afazeres, para servir ao próximo .

São nessas pessoas e em seu ato 'gratificante que vemos a

concretização da humanização que tanto buscamos. Por esta
razão, queremos manifestar nosso reconhecimento a este ato de
amor, abnegação, paciência...

'

ASecretaria de Desenvolvimento Social e Família, que conta
com funcionários valiosos e especializados, encontra no trabalho
voluntário um grande apoio sem o qual tudo seria mais difícil e
talvez inviável.

Nossa cultura incentiva o idoso e a mãe a viverem e

conviverem em comunidades, por isso nosso contingente de mães
e idosos é tão grande, chegando hoje a aproximadamente cinco

mil pessoas.
E para eles hoje temos 350 voluntários que fazem este trabalho I'

maravilhoso e exemplar.
Com os idosos, mostrando que é sempre possívelcontinuar

,

produtivo, ativo, saudável, independente da idade. Com nossos

clubes de 'mães, mostrando que possuem criatividade,
imaginação, el�vando sua auto-estima e valorizando seus dons
naturais.

Queremos deixar aqui registrado nosso agradecimento e nosso
.

desejo de um feliz natal a todos os voluntários do Centro de

Convivência, como também a todos os voluntários de nossa cidade
que prestam algum auxílio onde se sentem úteis.

o prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas'
feiras nestacoluna'

.

Sujeira nas ruas

Acho lastimável a situação em que se encontra a limpeza
pública de Jaraguá. Chega á ser vergonhoso.Basta andarpela
cidade para comprovar.Desde à centro,onde calçadas
quebradase imundas denigrem a imagem. Nos bairros então
a situação é calamitante,o lixo fica jogado nos restos de

calçadas ou no chão junto com entulhos,moveis velhos.Até
uma verdadeira floresta de capim e ervas daninhas podemos
encontrar no local onde deveria haver calçada,é preciso haver
consciência.que essa imundície atrai ratos.baratas.moscas e

até cobras aranhas e.escorpiões.Essaconscíência tem que vir

do povo.que joga esse lixo e das autoridades ligadas a limpeza
publica.É inadmissível que uma cidade como Jaraguá do

Sul,que se diz estar entre as "TOP"em Qualidade de Vida,
esteja assim,literalmente jogada ás moscas.

Os turistas quando chegam esperam encontrar,as imagens
divulgadas no site da Cidade,onde com certeza essa sujeira
toda.claro.fica escondida.Fora a sujeira tem o vergonhoec
estado das calçadas,que quando existem,estão em péssimo
estado de conservação.

Quando é que alguém realmente vai tornar. uma

providência?
Com a chegada do Natal e do Ano Novo,quando

recebemos parentes vindos de outras cidades ou outrOS

estados,sintci uma enorme vergonha em leva-los
passear.quando na verdade,deveria sentir um orgulho
tremendo em morar em uma cidade "TOP" em Qualidade de
Vida!

Marlise de Fátima de Oliveira Juíião, facclonista

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'� Ainda não

'A chamada MP do Bem, sancionada
,

pelo presidente Luiz inácio Lula da Silva

(pT) ainda precisa ser regulamentada
pelo Congresso '.Portanto,

ainda valem
,

todas as regras vigentes para os setores

latingidos pela medida. Locação sem

!fiaRça seria garantida através de fundo
: de locação. Por enquanto, alugar um
'imóvel ainda exi'ge avalista e, até,
i depósito de caução quando em não

poucos casos. Nela, a isenção, do
Imposto sobre Produtos industrializados

para taxistas na compra de carros é

prorrogada de 2006 para 2009.

� Comemorando
A Câmara de, Vereadores de Jaraguá
,do Sul presta hoje homeriaqem aos

50 anos da igreja do Evangelho
Quadrangular no Brasil, a pedido 'do
vereador Ierrys da Silva,com presença
de 22 pastores da igreja que atuam

em Jaraguá e nas regiões norte e lito
rânea sob a liderança do pastor Jair
Alexandre .atual bispo regional e dire-.
tor de Habitação da Prefeitura, e do

deputado Narciso Parisotto também

presidente estadual da Igreja Quadran
gular.Tirando o cunho religioso, é
legítima confrãternização do P!B.

� É ou não é?
O governador Luiz Henrique da Silveira

(PM[)B) tem tido comportamento
semelhante ao do presidente Lula da
Silva (PT). Ora diz que é candidato, ora
diz que não. Domingo à noite, em
entrevista à TBV, com trechos publicados
pelo Correio do Povo na edição de

terça-feira, afirmou que vencerá a disputa
\

por diferença superior a 500 mil votos.
Ainda na terça-feira; em Jaraguá do Sul,
disse queo projeto de reeleição é
assunto para o ano que vem e só admitiu
a candidatura quando, em entrevista

coletiva, não pôde fugir à pergunta.

� É guerra
As Secretarias Regionais de Desen

volvimento.vern número de 30, já se
constituem- e, por enquanto- no principal
cavalo de batalha do PP (leia-se Esperidião
Amin) para as eleições majoritárias de
2006. Amin, a exemplo de outras

lideranças do. partido, qualifica-as como

cabides de empregos. Os tucanos

atrelados ao governo do Estado e

contemplados com cargos, retrucam: as

vagas criadas pelas SDRs, ao redor de 450,
estavam "disponíveis" em Florianópolis.
Existiam, mas não eram ocupadas,
Acrescente-se: então, não remuneradas.

� Corrida
o PMDB, com Luiz Henrique, PP,
provavelmente com Amin, são os dois

.

partidos que já têm pretendentes
[I �

declarados ao governo do Estado. Ambos)! ri,

namoram e' assediam o tucano e senador �'
LeonelPavan não sem razão: o PSDB,comol;l
em 2002, dessa vez também é o fiel da; ;

balança para se medir a temperatura das
I,' ,

urnas. Se Pavan decidir entrar na disputa, a q
.

coisa embola nomeio de carnpó, até porque -" f,
o PT terá um nome a ser devldamente-v

considerado pelos outros partidos, Fritsch
ou Ideli. Mesmo com três, é segundo turno-,
na certa. mosaico@jornalcorreiodopovo,com,bn])'

rr3/.1..

i

� Tucana contesta

declarações de que
Secretarias seriam

,

cabide de emprego
I

I

}ARAGUÁDO SUL - A secretária

�e Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos

:(PSDB), contestou as críticas de

�ue as Secretarias de Estado do
I '

Desenvolvimento Regional são
cabides de emprego, argumento
�sado por opositoresdo governadorI '

LuizHenrique da Silveira (PMDB).
, ;'Cabide de emprego era o que tinha
em Florianópolis antes: 450 vagas
!de' pessoas qu.e 'não agiam

lcondescendentemente. Eu acho
que está aí um dos resultados. Hoje
te que a Secretaria é unia operação
Ide governo. É uma secretaria
I

descentralizada de Florianópolis,
onde nós atuamos em todas as

regiões, � não vejo isso como cabide
de emprego de forma alguma.
Muito pelo contrário", disparou.

O, PFL, inclusive nas

propagandas partidárias veiculadas
'ria televisão, tem usado o

argumento para criticar o go:verno
de Luiz Henrique da Silveira
(PDMB), apesar de não estar

descartada uma possível coligação
dos dois partidos no Estado .com
vistas, às eleições de 2006. As

alianças" no entanto, dependerão
da permanência ou não da

verticalização, na qual os partidos
não podem fazer, nos estados,
coligação diferente da realizada em
nível' federal.

Outro partido que não tem

poupado críticas ao modelo de

descentralização adotado pelo
Governo, é o Pp, por motivo mais

que evidente: o ex-governador

lResposta do, governador sobre
se -416 irrita vereador do PT

}ARAGUÁ DO SUL - Ao ser

iquestionado sobre melhorias
,prometidas para a rodovia SC-416,
, trecho de ligação entre Jaraguá do

ISul e Pomerode, o governador LuizIHennque da Silveira (PMDB),
'afirmou, em entrevista ao repórter

IJailsonAngeh, da rádio 105 FM, que
10 Estado "não pode fazer tudo do
jdia para a noite". "Que rodovia é

essa?", perguntou LHS, que depois
I de informado prometeu interceder.
A atitude do governador irritou o

I
vereador Jurandir Michels (PT)"
[que não perdoou o que qualificou
Ide "quase uma gargalhada" do
I

governador quando indagado sobre
várias reivindicações já

, encaminhadas pela comunidade à

; SDR (Secretaria' de Desen
volvimentoRegional) de [araguá do
Sul, que habita o trecho onde

ocorrem seguidos acidentes.
"Vi aquilo (a resposta do gover

nador) GOmO 'um deboche",
'reclamou o petista, que, agora, já
desconfia que a SDR não está

tratando do assunto com a

seriedade necessária. "Não é obra
da noite para o dia, como pretendeu
o governador. Há anos estamos

nessa batalha, com mais ênfase a

partir do governo de Esperidião
Amin. Em 2003, já na.atual gestão,
a rodovia foi fechada em sinal de

protesto", lembrou. Segundo o

vereador, desde que a SC-416, que
, liga Schroeder, Jaraguá do Sul e

Pomerode, foi asfaltada, há cerca

de 15 anos, no governo de Pedro
Ivo Campos (PMDB), pelo menos
120 pessoas jámorreram vítimas de
acidentes apenas na região de Rio
Cerro. (Celso Machàdo)

OPINIÃO

Esperidião Amin não esconde o

desejo de disputar a eleição
majoritária em 2006.O partido, no
entanto, aponta, além de Amin, o
nome do presidente estadual, Hugo
Biehl, que participa hoje de
encontro do PP em'Guaramirim.
Um vai ao Governo e o outro ao

Senado.
''A estrutura da verticalização é

que vai apontar alguns novos

caminhos no Estado. Eu acho que
LuizHenrique, por ser governador e
ter direito a uma reeleição, ele se

coloca a esta disposição e os demais
estãobuscando seu espaço", disse a

secretária. Na opinião de, Niura, a
criação das Secretarias Regionais"

, em número de 30, vai "ajudar" na
reeleição de Luiz Henrique. "Ele
teve a coragem de implantar um fato
novo no Estado, um fato político e

administrativo que em países de
primeiromundo isso é normal, só no
Brasil que não", declarou.

,

POL ICA

Niura:"SDR é operação de governo"

Vereadora vai a Brasília cobrar

melh�rias para Jaraguá e região
JARAGUÁ DO SUL - A

presidente da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação Final
da Câmara de Vereadores,
Maristela -Menel (sem partido),
viajará segunda-feira para Brasília.
Na capital federal, ela terá

audiência com o ministro Edson

Vidigal, do Supremo Tribunal de
Justiça, para entregar amoção de

apelo número 37/2005, apsovada
por todos osvereadores, propondo
que a Comarca de [araguá do Sul

seja contemplada no anteprojeto
de lei, em tramitação no

Congresso NacionaI, que institui
a criação de-480 novas varas no

país. O deputado Paulo Bauer

(PSDB) acompanhará a vereadora

noST]. O anteprojeto poderá ser

alterado pelos deputados e

senadores catarinenses para que o

município seja contempla-do.
A moção aprovada solicita a

instalação de uma terceira vara

federal nomunicípio, que atenderá
"as necessidades futuras das
cidade� que integram a nossa'
subseção". A vereadora também
entregará pessoalmente a moção
para o coordenador do Fórum
Parlamentar Catarinense, depu
tado federal Carlos Fernando

Coruja (PPS).
Maristela também terá audiência

com o relator do orçamento geral da
União para 2006, deputado federal
CarlitoMers (PT).A vereadora, que
fica em Brasília até quinta-feira;
quer saber se a rodoviaBR·280 será
contemplada com recursos federais,
assim corno osmunicípios da região

daAmvali,OvereadorTenys daSilva
(PTByácompaphará a vereadora.

Governo federal libera verbas.'.
'. tÚJ', �

;"��

para Jaraguá e Massaranduba' �

Sessão solene e exposição -em
homenagem aos .hananicultores

, '.
. #q

(()
"

(Federação dos Bananicultoresjle .

Santa Catarina) e 13 associaçôes d,e
produtores catarinenses. "A
bananicultura é uma das princip�ís

, "

atividades agrícolas em Santa "

'

• r 'l.

,
Catarina e tem uma importância
econômica relevante para o Estado, ;,:; ,

porisso venho reivindicando quê 'a,,:F
fruta tenha o mesmo destaque e

..

divulgação dedicados à maçã'',
destaca.

'

�b
Principal fonte de renda. pata

cerca de cinco mil produtores-a .

bananicultura emprega mais �e.,�,O
'

mil pessoas no Estado, terceiro
produtor brasileiro e principal
exportador de banana do Bd�ll.
Santa Catarina produz apto
ximadamente 650 mil toneladás
anuais e concentra a maior par,te "

da produção de banana no litoral i;
.'

,-

Norte.

R$ 14, 2 mil para projeto der ,,.,,

, educação especial de Jaraguá QJ�i >i

Sul, o único município a ob�'}r�
empenho doMinistério dos Esport\'\s

o

R$ 615mil, para serem aplicadosD,i
programa O Esporte e a Escola fiõ

,
, "6')

Mesmo Time. Foram pagos,
segundo o deputado, pelo
Ministério da Saúde, R$ 100 rl1rP
para a prefeitura deMassarandubâ,'

' ,

destinado ao atendimento dél

crianças e adolescentes. E foram

pagos à prefeitura de Jaraguá doSul
R$ 100 mil, pelo Ministério

�
I

Turismo, para a infra-estrutura de �

instalação de portal turístiço.
"Apesar da lenta execuçâo do
orçamento de 2005, devido orosl
variados problemas políticos ao lo1�gOl'deste ano, o governo federa

começou a liberar os valores de��de
o mês passado commais agílidade.l
Para se ter uma idéia" o último
relatório do Ministério do

Planejamento, datado de 11 de

novembro, apontaque já foram
'

,

liquidados, empenhados epagos R$

I
14 bilhões dos R$ 21 bilhões orçados ,�"""I\;l

...',�\."para investimentos em 2005", �ii
destaca o deputado catarinense; :�

':i0il
,��
,(o

Niura acredita que as SDRs
favorecem reeleição de LHS
I'

. ,
'

CAROLINA TOMASELLI
I

JARAGUÁ DO Sui - Mais de30

municípios das regiõesNorte, Vale
do Itajaí e do Oeste receberam
recursos da União entre os dias 4 e

17 de novembro, em um total de

R$ 752,4mil liberados (já pagos) e
R$ 4, 3milhões empenhados (passo
anterior à liquidação), disse o relator
geral do Orçamento da União,
deputado federal Carlito Merss

(PT). Os recursos são liberados e

empenhados por váriosministérios,
que vão viabilizar uma série de

obras, projetos e programas
desenvolvidos em conjunto entre as

prefeituras e o Governo Lula. Dos
recursos empenhados, [oínvílle foi
a única cidade que, do Ministério
das Cidades, obteve o empenho de

R$ 195 mil para uma finalidade
diferente: melhoria das condições
de habitabilidade. Jaraguá do Sul
'terá R$ 629,2 mil e Massaranduba
outros R$ 100 mil, como verbas de
aplicação específica.

Já o Ministério da Educação
empenhou R$ 400 mil para a

construção de sede do Cefet e mais
R$ 247,5 mil para o Projeto de

Educação Infantil em Joinville, e '

FLORIANÓPOUS - Para contribuir
com a divulgação da produção
catarinense de bananas e incentivar
o setor, a Assembléia Legislativa, por
solicitação do deputado Dionei
Walter da Silva (PT), realiza hoje'
sessão solene' em homenagem aos

bananicultores, às 19 horas, no
plenárioOsni Régis. Uma exposição
de frutos, produtos derivados e

artesanatos de palha de banana foi
montada pelos produtores no hall
da Assembléia Legislativa e pode
ser visitada até hoje, das 7 às 19
horas. Hoje, a Câmara de
Vereadores de [araguá do Sul
também realiza sessão especial, esta
parahomenagear o aniversário da
IgrejaQuadrangular no Brasil (vide'
nota acima).

Díonei vai homenagear durante
.a sessão solene a Febanana

trsnsporte e turlsmo

,
,

Transporte Estudantes

Joinville cf Microônibus
* Positivo * Sociesc (Tupy)

Transporte Escolar

e Universitário

Jaraguá do Sul cf Vans
* Unerj * Fatej * Cepeg

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Dívida cresce'
Tesouro Nacional e ,o Banco Central informaram ontem que a

dívida do governo federal em títulos públicos subiu 0,4% e

chegou a RS 937,34 bilhões em outubro, contra RS 933,22
bilhões em setembro, No ano, a dívida está RS 127,08 bilhões
maior, um crescimento de 15,2% sobre o registrado no final do
ano passado (RS 810,26 bilhões).O principal ponto de
discordância entre os ministros Antonio Palocci e Dilma Rousseff
tem sido a economia de recursos para conter o aumento da
dívida pública.Palocci tem defendido o aumento do superávit
primário (receita menos despesas, excluídos os paqarnentos de

juros) da atual meta de 4,25% do PIB para cerca de 5%.Dilma,
entretanto, afirma que um esforço fiscal tão grande bloqueia
investimentos importantes em infra-estrutura. Ela também
acredita que esses altos superávits "enxugam gelo'; uma vez que
são consumidos para pagar as altas taxas de juros estipuladas
pelo Capam (Comitê de Política Monetária) e que servem de
base para a remuneração dos investidores que detêm mais da
metade da dívida pública.

I

I

ii'

Apesar do esforço
O crescimento de RS 127

bilhões na dívida ocorreu

mesmo com o superávit
primário recorde de RS
86,502 bilhões obtido nos

nove primeiros meses pelo
setor público (União,
Estados, municípios e

estatais), O montante

equivale a 6,1% do PIB

(Produto Interno Bruto) do

período, ,

Recorde
A arrecadação de tributos e

contribuições
previdenciárias em outubro
voltou a bater recorde. As
secretarias da Receita
Federal e da Receita
Previdenciária arrecadaram
RS 41,783 bilhões -valor
recorde para o mês. Além
disso, representa um

crescimento de 4,35% sobre
o mesmo mês do ano

passado.
,

Meiotermo
para tentar esfriar os ânimos
dentro da equipe, já que
Palocci chegou até mesmo

� pedir demissão se o

superávit não superasse a

tneta, o presidente Luiz

I;nácio Lula da Silva deve
àdotar uma solução<

intermediária, decidindo por,
um superávit de 4,5% do
PIB ou pouco mais.

Soma
No acumulado do ano, a

arrecadação chega a RS
387,535 bilhões, um
aumento de 12,98% sobre o

mesmo período do ano'
passado. Já o crescimento
real é de 5,54% -neste

caso, o valor arrecadado
atualizado é de RS 394,667
bilhões,

redacao@]ornalcorreiodopovo,com.br

• Cotação U$$ Compra, Venda

Comercial 2239 2,241
Paralelo 2,340 2,440
Turismo 2,170 2,330
• Cotação Euro Compra Venda

2,642 2,645
·CUB

,
RS: 861,67 (novembro)

·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 31.942 1,44%
Dow Jones ' 10.916 %

Dasdaq 2.259 0,29%
• Poupança (%) 0,7287

A:�'.(�"'1'G'l
- - --

.t,,�c�:"LOTERIAS
__

'

1..
� •

concurso: 1527
06 - 35 - 52,
64 - 73

Loteria Federal
concurso: 03986

1° Premio: 47.009
2° Premio: 35.297
3° Premio: 24.081
4° Premio: 01.860
5° Premio: 34.429

QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2005

PRESSÃO

investimentos em segurança
Obenaus cobra do Governo

CAROLINA TOMASELLI ./

� Presidente da Acijs
entregou documento
elaborado em conjunto
com administração

}ARAGUÁ DO SUL - Na
cerimônia da assinatura, da ordem
de serviço para construção da
Aren'� J araguá, na tarde de terça
feira, o presidente da Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul), empresário
Paulo Obenaus, entregou ao

governador Luiz Henrique da
Silveira um documento pedindo
investimentos em segurança
pública (a íntegra do documento
segue abaixo), O empresário
informou que' os pedidos foram
levantados durante reunião com o

prefeitoMoacir Bertoldi.
Obenaus elogiou a implantação

do Fundosocial pelo Governo do

Estado e afirmou que a classe
empresarial de Jaraguá do Sul, o

,

quarto município em arrecadação
em Santa Catarina, tem

participado efetivamente para a

viabilização do fundo, que visa

financiar programas e ações de
inclusão e promoção social. "Desde
o início do projeto, Jaraguá do Sul
repassou R$ 5 milhões para o

Fundosocial. -Na microrregião,
foram R$ 6 milhões", informou.

O presidente da Acijs também
lembrou que os empresários têm

investido seguidamenteno setor

de segurança, inclusive na compra
de armas e equipamentos, mas
apontou como principal
deficiência o número de policiais.
"O senhor me disse que se

surpreende com o crescimento de

Jaraguá do Sul. Ternos várias
excelências na região, mas

precisamos aumentar o material
humano na PolíciaMilitar", disse,
referindo-se a uma conversa que
teve com o governador anterior à

Hospital Jaraguá recebe verba
Na visita a [araguá do Sul, o

governador também assinou a

ordem de serviço para o repasse
de' R$ 300 mil destinados à

implantação de dez novos leitos
da UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) do Hospital e

Maternidade Jaraguá. De acordo
C01� o presidente do Conselho
Deliberativo do Hospital, Lírio
Utech, as obras estão orçadas em
R$ 10 milhões, incluindo a
construção e compra de equi-

pamentos para os leitos. Ele

exphcou que 'as obras não

começarão de imediato e que a

diretoria do hospital está

buscando recursos para com

plementar o repasse do Estado.
Atualmente, o hospital conta
comUTI Infantil, mas não dispõe
de uma unidade para adultos.
"Hoje a procura por umaUU no

Jaraguá é muito grande e a

população de to'da a região-setá
atendida", disse. Lírio Utech vai buscar recursos para completar verba necessária

CARTAAOGOVERNADOR
,j"jf� �

�
",

Jaraguá do Sul assiste em clima de festa, na data de hoje, a assinatura
da Ordem de Serviço para a construção da Arena Multiuso desta

.

cidade, primeira obra contemplada com recursos do Fundo Social na

região do Vale do Itapocu.
Fazendo coro com .nossos pares, enaltecemos esta iniciativa que será,
sem dúvida alguma, mais um imponente marco nas grandiosas
realizações que este empreendedor município leva adiante, desta
feita com a valorosa colaboração do Estado de Santa Catarina.

Aproveitamos a oportunidade para trazer até Vossa Excelência outras

reivindicações, na área da Segurança Pública. Se agora são

unanimidade, essas reivindicações far-se-ão sentirainda mais quando
da inauguração do projeto que hoje toma novo alento, pois a ARENA
Jaraguá será ponto de convergência de parte da 'população da região
do Vale do Itapocu, da região Norte-Nordeste do estado de Santa
Catarina e outras, pela atual facilidade de locomoção.
São nossos reclamos, representando a classe empresarial e
comunidade regional em geral, para a polícia Militar:
- Aumentar o efetivo de policiais militares, buscando a permanência
dos praças lotados no 14° BPM;
- Conforme solicitado acima, que o efetivo a ser ampliado para a

região, de 50 (cinqüenta) praças, seja realmente aqui fixado, não
sendo. transferido para outras regiões;
- Repor o efetivo de 19 Policiais Militares, transferidos do

contingente do 14° BPM, em Jaraguá do Sul, para a Penitenciária
Industrial de Joinville e outras regiões;
- Nomear oficiais (Capitães e Tenentes) para o 14° BPM. Possuímos

hoje três vagas para Capitão;
- Designartambém, com urgência, Sargentos para 014° BPM. É de
conhecimento público que, em dezembro próximo, acontecerá a

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer la Turismo .. Fretamento

Governádor recebeu do presidente da Acijs pedido de melhorias

cerimônia. Obenaus também
cobrou que os 50 policiais, aprova
dos em concurso público e que co

meçam a atuar a partir de janeiro,
permaneçam em Jaraguá do Sul e

não sejam transferidos para outros .

municípios, como já aconteceu em '

passado recente. "Devido às trans- '

ferências, o efetivo foi diminuído
em 19 policiais", lembrou.

fAÇÃO COME,RCIAL E
tAL Dr; JAAAGUA DO SUL

formatura de 200 sargentos na Academia de Polícia Militar;
- Incluir, no Orçamento para 2006, o Novo Sistema Emergência 190
com controle e Monitoramento-de Câmaras. O prédio novo, anexo ao

Quartel do 14° BPM, será inaugurado em 16 de dezembro próximo e

poderá abrigar o equipamento;
- Incluirainda, no Orçamento para 2006, a construção dr estande de
Tiro, cujo projeto está em fase final de execução por empresa de

Jaraguá do Sul;
- Sanar a carência de veículos PM para Guararnirim, Massaranduba,
Schroeder e Corupá.

-

- Reformar os quartéis de Guaramirim e Massaranduba, que
encontram-se em condições precárias;
- Armar o Grupo de Resposta Tática - GRT - do 14° BPM com fuzis;
- Criar o FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar, onde serão

depositadas as taxas pagas para o, estado, como segurança nos jogos
de futebol, festas, boletins de ocorrências de acidentes de trânsito e

,

serviços de guincho, entre outras, arrecadadas no município.

-.I

';
,

"

J

Para a Polícia Civil:
"

- Igualmente a régião do Vale dó Itapocu, solicitamos a vinda de mais
dois delegados para atuar junto a Delegacia Civil desta Comarca, e
mais um para o município vizinho de Guaramirim.

Sem mais para o momento, externando nossos protestos da mais
elevada estima e distinta consideração, somos.

Atenciosamente,
Paulo Rubens Obenaus, Presidente do CEJA$
Moacir Antônio Bertoldi, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MEDIDA DE SEGURANÇA T,SE' e Pró-Congresso
defendem mudanças eleitoraisDnit coloca taxões na BR-280

BRASÍLIA (CNR/ADI) - o

anteprojeto de Lei do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE) com

sugestões para a moralização do

processo eleitoral entregue pelo
ministro Carlos Vel loso ao

presidente Lula e aos presidentes
da Câmara e Senado, Aldo Rebelo
e Renan Calheiros, na segunda
feira (22), passará por uma

comissão técnica do Poder
Executivo. Entre as principais
mudanças está o' combate ao

"Caixa 2" e o rigor maior na

punição aos crimes eleitorais. Existe
ainda, a sugestão para prisão. do
condenado por no mínimo três

anos e sem acesso ao direito de

cumprir a pena em liberdade

(garantido por lei aos réus

primários). Além disso, a proposta
prevê que as contas do candidato
e do partido podem ser reabertas a

qualquer tempo, até o término do

mandato, o que atualmente é

praticamente impossível.
Na mesma linha de ação, na

Câmara dos Deputados 50

parlamentares do Grupo Pró

Congresso, coordenado pelo
deputado Rafael Guerra (PSDB/'
MG), entidades da sociedade civil
e relatores das Comissões
Parlamentares de Inquérito em

an'damento se reuniram nesta

terça-feira (23) para estudar
manei�as d� evitar que os

envolvidos em crimes atualmente
apuradospelas comissões fiquem
impunes. O deputado Ivan

Ranzolin, membro do grupo" acha

necessário uma reforma ampla. "Só
reformar é botar numa casa telhas
boas com telhas podres". No
entanto, ele defende a votação 3

apenas sobre a verticalização pará
as próximas eleições. "Se, nós
tivemos três anos para fazer essa'

alteração e não fizemos, não é no

último ano, em atropelos que vamos!
votar", Ranzolín disse ainda ser

contrário à verticalização.
Já para o deputado Odacir

Zo�ta (PP)., a reforma é uma neces

sidade urgente e pode corrigir uma
crise de credibilidade nas insti

tuições políticas. "OCongresso tem
que fazer asmodificações de lei que
possam imprimir um ritme> e a cer

teza de que se apurem irregulari
dades, se exija a ética moral e se

possa punir os respon-sáveis. Nós
vivemos um momento de falta de
credibilidademuito forte. Precisa
mos ter na lei a força necessária para
fazer justiça, e, acima de tudo, para
ter comportamento ético emoral",
conclui. (NancyAraújo)

para conter ultrapassagens
: MARCIA BENTO

� Conquista foi
;1 comemorada. Projeto
de rótul'a deve ficar
pronto no próximo ano

JARAGUÁ DO' SUL - Colocar
" taxões num trecho de 1,8
li'- uilômetro edesenvolver o projeto

: de uma nova rotatória para a

li primeira entrada de Nereu

:1: Ramos. Essas foram as promessas

do engen,hei�o do Dnít (De-
J partamento Nacional de Infra

Estrutura de Transportes),
Antônio Carlos Bessa, para a'

população que está pedindo mais

I, segurança na BR-280. A reunião

) aconteceu namanhã de ontem, e
contou com a presença do prefeito,

i, Moacir Bertoldi, e de líderes das
., 'associações de moradores. de

bairros da região.
A colocação dos taxões está

r marcada para sexta-feira e se o
.

, tempo não atrapalhar deve estar

concluída no mesmo dia. O

objetivo é impedir as ultrapassagens
ii: no entre a Unerj e o Motel Cê Ke

Sab. O trabalho vai ser realizado
;r, pela empreiteira que está
j7'· .lealizando serviços demanutenção

� e conservação da estrada: Já o

Segurança na rodovia é uma reivindicação antiga dos moradores da região, que prometem trégua

deixou três pessoas mortas. "No
ano passado, a gente fechou, a
rodovia em novembro e depoisdo
acidente a gente resolveu se

unir", explicou o presidente da
Tifa dos Monos, Valdecir Luís
Ropelato. A comissão que pede
melhorias na rodovia é formada

por representantes da Ujam

projeto de construção da nova

rótula ainda vai ser desenvolvido.
"O primeiro passo é ter um projeto,
depois nós podemos pensar numa
licitação e execução da obra",
afirmou Bessa.

A segurança na rodovia está

em discussão desde um acidente

envolveu quatro veículos e

(União Jaraguaense das

Associações de Moradores), as

Associações de sete bairros
vizinhos à rodovia (Água Verde,
Estrada Nova, Nereu Ramos,
Santo Antônio, Tifa dos Monos,
Três Rios do Sul e Vila Rau) e

Comseg (ConselhoMunicipal de
Segurança) . Velloso entregou documento

Í; Mercado mais tranqüilo com cenário político nacional Relação entre fisco e o

contribuinte pode mudarDA REDAÇÃO r
. O mercado de

:L câmbio teve um di� mais tranqüilo
/1 ontem, diante damelhorado cenário
'f político e da presença mais discreta
,[ do Banco Central. A moeda

americana recuou 0,13%, cotada por
'.� R$ 2,240"na compra e R$-2,242 na

venda. Por volta das 17h, a Bolsa de
Valores de São PauÍo (Bovespa) subia

.

1,24%, aos31.880pontos.
A não-realização de leilão de

.
'

"swap" reverso por parte do Banco
Central já foimotivo suficiente para o
dólar corrigir parte da alta de 1,04%
davéspera.Mas tambémcontribuiu
para reduzir a' pressão de compra a

dia decisivo para omercado de juros.
No segundodia da reuniãodoComitê
de Política Monetária (Capam), as
apostas dos investidores foram de um

.

corte de 0,5 ponto percentualna taxa
Selic (de 19% ao ano).

Nos negócios na BM&F, a

projeção média foi de um corte de
0,52 ponto na Selic, mostrando que
poucas foram as apostas em uma

, quedamaior que 0,50 ponto. Apesar
disso, os analistas acreditam que

haveriaespaço paraoCopom cortar a

taxa demaneira mais ousada, como
forma de incentivar o aquecimento
da e�onomia. .

.constatação de que o ministro da

Fazenda, Antonio Palocci,
'permaneceráno governo.

A queda do dólar não foimaior
porque o Banco Central comprou
recursos diretamente dos bancos, '

enxugando o excesso de oferta. A
autoridade monetária comprou
dólares por até R$ 2,23 7.Apartir de
então, a cotação perdeu fôlego e

fechou perto damáxima do dia.

ODepósito Interfinanceiro (DI)
de janeirode 2006 fechou com taxa

.

de 18,16%aoano,contra 18,20%do
fechamento de terça-feira. O DI de
outubro do ano que vem teve a taxa

reduzida de 17,06% para 17,03%
. anuais.A taxa de janeirode 2007 caiu
de 17% para16,96% anuais.

, FlORIANÓPOUS (CNR/ADI)-O
Projeto deLei (PL) 95/05, que institui
o Código de Direitos e Deveres do
Contribuinte de SantaCatarina, tem
�idomotivo de polêmicanas reuniões
da Comissão de Finanças e

Tributação daAssembléia Legislativa.
Visões. antagônicas do que prevê a

futura normatização que vai

disciplinar a relação tributária do

contribuinte tom os agentes da

administração tributária fazem que o

PL caminhe para o seu terceiro

substitutivo global.
O projeto apresentado pelo

deputadoAntônioCarlosVieira (PP),
que já foi secretário estadualda
Fazenda, teve origem em propostas
de todas as bancadas. Sofreu
emendas sugeridas pelo deputado
Antônio Ceron (PFL) e, após
audiência pública em 26 de outubro,
o deputadoManoelMata (PMDB)
ficoude apresentar um substitutivo

. global que contemple o enten-

dimento entre a Fazenda e a

Federação das Indústrias de Santa
Catarina (Fiesc). "Na próxima
semanavou apresentaro substitutivo,
após ouvir também :a Facisc .. É
necessárioouvir todos os setores para
que a lei atenda à sociedade",
destacou Mota durante reunião da

.

Comissão nesta quarta-feira (23) .

Na audiênciapúblicaemoutubro

participaramdodebate representantes
da Secretaria Estadual da Fazenda,
da Fiesc,OAB, Síndííisco (Sindicato
dos Profissionais da Fazenda) e

Fampesc (Federação dasAssociações
deMicro e Pequenas Empresas).Na
oportunidade, representandoos fiscais
da Fazenda, o presidente daentidade
nacional, Rogério Macanhão,
apresentou dados alatmant�s de

.

sonegação fiscal. Segundo ele, R$ 1
trilhão são sonegados a cada ano no
País. "Sou contra o projetei porque
ele traz amarras ao trabalho, do
Fisco" afirmou.

Paralelo
O dólar paralelo negociado em

São Paulo fechou embaixa de 0,81% .

cotado a R$, 2,35 nacompra eR$ 2,45
'na venda. 'O dólar turismo de São
Paulo subiu 1,29%, a R$ 2,20 na

compra e R$ 2,35 na venda.

Juro futuro
.

As projeções dos juros negociadas
na Bolsa de Mercadorias&Futuros

(BM&F) fecharam em baixa num

I
I

�mpréstimos
I

com desconto em folha têm novas restrições
D�REDAÇÃO - Oministério da

"

Previdência adotou novas r�strições
i nas operações..,de empréstimo a

aposentados com desconto na folha
de pagamento. Os contratos que
prevêem o uso do cartão de crédito
estão suspensos por30 dias.As regras
para esse tipo de operação serão

Oficial da União do dia zz:
AResolução ainda recomendou .

a criação de umGrupo de Trabalho

(GT) para estudar o assunto e sugerir
novos critérios e diretrizes sobre o

tema. O prazo para a apresentação
dos trabalhos doGT também é de 30
dias. De acordoc-em o presidente do

INSS, Valdir Moysés. Simão; a
sugestão do CNPS é de extrema

,

importância para que os critérios
adeitados pelo empréstimo

,

consignado, por meio de cartão de

crédito, sejam revistos.
" Precisamos

refletir sobre a manutenção dessa
modalidade de empréstimos".

revistas pelo Conselho Nacional de
Previdência Social. As demais

operações de empréstimo estão
liberadas.

O INSS tomou essadecisão com
base na Resolução nº 1.266, do
Conselho Nacional de Previdência
Social (CNPS), publicadano Diário

INGRESSOS ANTECIPADOS: FEMININO: R$ 10,00 - MASCULINO: R$ 15,00
Os ingressos poderão sofrer alterações no preço sem aviso prévio.
• LOCAL: COMBAT - Walter Marquadt, 14ÚO Jaraguá do su

Reservas: (47) 8806-8899 -lnícíó: 23hOO '

• Jaraguá do Sul: Calcei (Rua Reinaldo Rau, 144) «47) 3275-1070)
Delta Gel! Claro (Shop. Breithaupt)
Mimê Matriz (Rua Walter Marquardt)
• Joinville: Calcei. (Shop. Muel!er) (47) 3451-8050)
• Guararnirirn: Posto Maioehi
• B. Camboriú: Calcei (Rua 1500) «47) 3264-7203)
• Blúrnenau: Calcei (Shop. Neumarkl) «47) 3326-7447)
• Brusque: Coleei (Shop, Graeher) «47) 3351-2668)
• Itajaí: Calcei (Shop. Ilajaí) «47) 3349-2237)
• Curitiba: Calcei (Shop. Estação) «41) 3026-3944) .

• Fpolis.: Golcei (Shop. Beiramar) «48) 3324-0291)
NÃO USE DROGAS - BEElA GOM MODERAÇÃO.

LlNE-UP:

Pista 01

+ Denise Konzen

+ Haris (Laus Hec, - UK)
+ PqCO Osuna - Espanha
+ SPITFIRE - Argentina

I'ATnOcfNJO:

26.NOV
SÁBADO

calcei

calcei
'APOIO:

APRESENTA

HYPN07AN iNOS,ª.�
HOTEl. OFICIAL:, Pista 02

+ Teclas (Res. Pacha) - Arg.
+ Denise Konzen

_111_"
Saint Sebastian

cf- [oroquó do sul
maringá

-t- porto alegre
� L A f
tU;slikVtl.S

�", n1�·HUOsitecoRlbàt_CORl_b"

,oi.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul é sede do Vôo'
livre nacional no fim de semana

DA REDAÇÃO - Em meio a

exuberante paisagem formada pela
mata atlântica, Jaraguá do

Sul, recebe entre sexta-feira a

domingo pilotos de vôo livre detodo
o Brasil'e do exterior.

Em sua nona edição, o Festival
Nacional de Alegorias vem se

tomando programa obrigatório para
os praticantes dovôo livre em todas as

,

suas categorias de equipamentos e

modalidades. Manobras radicais e

evoluções descontraídas, ondemuitos
pilotos deixam a criatividade correr
soltano vestuário, chamam a atenção
do público que todos os anos

acompanha'acompetiçâo.
Com caravanas já confirmadas

de pilotos dos três estados doSul e de
São Paulo, Minas Gerais, Rio de

Janeiro e até do Norte/Nordeste, o
evento prevê mais de uma centena
de participantes que saltarão com

para-pentes e asadeltas de doispontos:
o morro Boa Vista (900 metros de

altitude) eoPicoMalwee (500metros
de altitude) .

Praticantes dovôo livre em todas '

as suas variações interessados em

participardo 9º FestivalNacional de
Alegorias podem obter mais

informações elo pelo site http://
www.jcvl.com.br.

O evento é uma realização do

Jaraguá Clube de Vôo Livre, patro
'cínio da SOL Pragliders é apoio da
Prefeitura Municipal deJaraguá do
Sul, ConselhoMunicipal de Turismo
de Jaraguá do Sul e do Jaraguá doSul
Convention&Visitors Bureau.

Dia 25 de novembro, sexta-feira -,Dás 11 às 17 horas - Free Fly Morro
das antenas e/ou Morro da Malwee

Dia 26 de novembro, sábado - 8h30min - Recepção dos pilotos e
inscrições na Escola Waldemar Schmidt., bairro Ilha da Fi9ueira
9h30min - Início transporte de pilotos para a decolagem'
1 Oh30min - Início do Festival de Alegorias, show de acrobacias e free f1y
20 horas - Recepção para Jantar na boate Combat (ao lado da Sol

Sports)
21 horas - Jantar oferecido pelo JCVL com entrega das premiações para
as alegorias e sorteio de brindes para os participantes
23 horas - Noite do Vôo Livre na boate Combat

Dia 2Z de novembro, domingo - Das 10 às 17 horas - Free Fly

Falecimentos
Faleceu às 1 O:OOh do dia 21/11, a senhora Lydia Reichel Kopsch,
com idade de 78 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja
Cristo Salvador e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

Parceria viabilizaPrograma
de Gestão daQualidade,
As empresas que buscam melhor posicionamento no mercado e a

conquista de clientes, através da implantação do Sistema de Gestão
da Qualidade ISO 9001 :2000, têm no Programa de Gestão da

Qualidade, oferecido pela ACIJS 'em parceria com a SOClESC e

SEBRAE, á ferramenta .que as tornará, ao final do processo, aptas a

serem auditadas por órgão certlflcador. Especial para empresas com
até 100 colaboradores, o Programa de Gestão da Qualidade oferecé
216' horas de consultoria (120 horas compartilhadas e 96 horas

individuais), com duração de 12meses. O investimento por empresa
é de 12 parcelas mensais de RS 520,00, com subsídio do SEBRAE
(mais RS 520,00 mensais), sendo o custo dó projeto'por Empresa
de RS 12.480,00. Início do Programa dia 8 de dezembro de 2005.

,

Faça sua confírmaçáo até 5 de dezembro. Mais informações pelo
fone (47) 3275 7017 ou e-mail capacitacao@acijs.coin.br.

.

Educação Marista:

l)ma rede de ensino com

mais de 6500 professores em

todo 'Brasil.

Colégio Marista São Luís

'INSCRiÇÕES. ABERTAS
para 2006

As inscrições para alunos novos podem ser feitas
na secretaria do.coléqio, pelo telefone '3710313
ou através do site www.marista-jaragua.com.br '

na área de matrículas on-line.

••

NOITE MUITO FELIZ
,

.

Campanha solidária do Correio
Povojámobilizou comunidade

MÁRCIA BENTO levar�m um quilo de alimento a

gente acredita que pelo menos

uma tonelada tenha sido
arrecadada", explicou o

presidente, Carlixto Franzner.
A arrecadação do clube vai

até dia três de dezembro, e as

doações podem' ser feitas no

supermercado Brasão. "O nosso'
objetivo é batero número do ano
passado, quando arrecadamos 1,1
tonelada. Se não conseguirmos,
vamos estender a arrecadação",
explicou Franzner. Segundo ele,
metade das doações serão

entregues para a Campanha do,

Correio, a outrametade deve ser

distribuída pelos associados em

comunidades como a Santa Clara,
na Vila Rau.

Noite Muito Feliz - A

arrecadação dos donativos

(alimentos e brinquedos) será feita
durante até a primeira quinzena
de dezembro em diversos pontos
de coleta. Este ano,' todas as

escolas da cidade, inclusive as

particulares, estão colaborando,
além de outras instituições
públicas, como a sede da

Prefeitura, Museu e Biblioteca
Pública. Mas todos os clubes de

serviço,s e outras entidades que
atuam em [araguá do Sul estão
convidados a participar.

, .',' I
Um dos seis grupos de CCQ (Círculo de Controle da Qualidade) do"
Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul) vai contribuir com ao J
Campanha Noite Muito Feliz do Correio do Povo. Eles vão trabalha(
nos supermercados da cidadeonde há pontos de coleta explicand�;" I

os objetivos da campanha e pedindo doação para os clientes. "s

"A gente já queria fazer alguma coisa para ajudar a cornunldadeé J
Quando soubemos da campanha do Correio e resolvemos aderir':;)i S

,explicou a líder, Glauciele Lerner. O grupo também já está planejando- (

as ações para o ano que vem. "A gente se comprqmeteu em formar" (

um comitê para organizar três campanhas, uma de agasalhos, dia"
das crianças e Natal'; disse Glauciele. Participam deste grupo de ccg,j, :
funcionários do Cejas, da Acijs (Associação Comercial e Industrial d�,
Jaraguá do Sul), Agisc (Agência de Integração de Santa Catarina) e'

I

Apevi (Associação das Pequenas Empresas.do Vale do Itapocu).
';

r_,f' 1

... Moto Clube e grupo
do Cejas já aderiram
e vão beneficiar ,

milhares de pessoas

JARAGUÁ DO SUL - O Correio
do Povo em parceria com a.

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social,
Conselho de Assistência Social e

Promoção Humana de Jaraguá do
Sul está promovendo a campanha
"Noite Muito Feliz". No ano

passado foram distribuídas três
toneladas de alimentos e vários

brinquedos. O objetivo é triplicar
o número de famílias carentes

atendidas, que já chegou há cinco
miL A campanha é promovida há
mais de Cinco anos pelá Correio
do Povo e agora outras

instituições, como o Moto Clube
Cano Quente, estão aderindo à

promoção.,
Amaior arrecadação doMoto

Clube, que reúne hoje 35

associados, foi na festa que
comemorou os cinco anos de

fundação, no dia 19 de novembro.
"Nós ainda não contabilizamos,
mas como todos os convidados

,/
, /,
,

"CORREIO TV , "

redacao@jornalcorreiodopovo.com.bl

Definitiva

Na Globo'Beijo na boca
o suposto affair entre Ana Maria Braga e Roberto Carlos
está rendendo mais do que se imaginava. A loira
comentou na Globo que o jogador ligou para ela e fez

gracinhas no telefone. Teria dito que daria um beijo na

. boca de Ana Maria, ao vivo, no programa dela ("Mais
Você:'). E pensar que tudo começou com uma aposta
entre Roberto Carlos e os colegas jogadores. Esses
homens não têm jeito ...

í;'!�
Após três anos afastada da televisão, a atriz e ex-Casa dos Artistas

"r

BárbaraPaz volta à TV, com participação especial na Globo. Elafará '::/
uma participação no humorístico A Diarista. A gravação aconteceu na

semana passada no Rio de Janeiro e-será exibida na primeira semana
T�(l

de dezembro. A atriz foi procurada e analisa as propostas de algumas ';�I

emissoras de TV.Atualamente Bárbara está em cartaz em São Paulo h;

com as peças Madame de Sade e a Gata Borralheira.
'"

Mimo
Tom Cruise' e Katie Holmes já decidiram: não se casam antes do bebê �)
nascer. Epor falar nisso, Tom está tão empolgado com a barriguinha de ",

três meses de Katie que até comprou um equipamento de ultrassom. ":

Elequer' loe

acompanhar "

diariamente o

Acabou
Chegou ao fim o casamento de quase cinco anos dos
atores Giovanria Antonelli e Murilo Benício. Giovanna

pediu aseparação por "total incompatibilidade de

temperamentos': Eles estavam juntos desde a época de "O
, clone"

De férias
Agora que acabou a maratona de gravações de "América';

, Caco Ciocler foi para a Bahia solteiríssimo, acompanhado
apenas do filho, Bruno. o. ator apr.esentou o espetáculo do
circo de Marcos Frota em Salvador.

crescimento do
filho. O ator .:t

prometeu que o
r

aparelho vai ser I:
doado para uma ;� :

maternidade :j'
,

assim que o
:r

"1'

bebê chegar. '

:'J�

, Convite :'-;�.

feito 'jJ'

Mal estreou na
A·

televisão e o

passe de Isabella j
Fiorentina já I

"

está sendo'

disputado. A top,

Pela Colcei
Gisele Bündchen estará em breve no Brasil. A modelo vem

à Fashion Rio desfilar pela terceira vez consecutiva para a

Colcci.

Presentão
Contrariando os boatos de que sua relação Com D. Ema

estaria estremecida, Adriane Galisteu pretende passar\

alguns dias ao lado da mãe no exterior. As duas devem
embarcar para Nova York em breve.

que tem um

quadro no "Tudo

,a Ver'; foi
A, separação de Alinne Moraes e Cauã Reymmond parece ' sondada por
irreversível, Eles estão fazendo até a divisão de bens. A Jayme
partilha, no entanto, não tem sido problema para os atores /'

tl Monjardim para
que estão fazendo tudo na maior harmonia, exatamente participar da
como a decisão de colocar um ponto final na relação. O nova novela de
apartamento que eles compraram, juntos, por exemplo, Manoel Carlos -

ficará com Alinne. É, mas nesse caso, Cauã não sairá no que substituirá
"prejuízo': Informações dão conta de que a atriz pagará "Belíssima" no

para o ex a metade do valor do imóvel. ano que vem,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NA ÁGUA

ESPORTE.
, \

Equipe de natação viaja em
I '

busca do título Catarinense
I� juLlMAR PIVATTO

� ,22 nadadores da

AjirC comp:tem a

pa'rtir de hoje em

s'ete categorias
: JARAGUÁ DO SUL - A equipe

Ajinc!UrbanoJFME tem, a partir de
,- bje, umdifícil desafio na cidade de

Brusque, O Campeonato
d'atarinense, de Categorias,
céfihecido como "Estadual de

Verão", acontece noMineral Park,
e�piscinaolúnpica, Os jaraguaenses
bngam pelo título nas categorias

, wantil e juvenil, e na júnior e sênior
a história já é mais complicada, por
causa donúmero reduzido de atletas.

.

r Para o técnico'Ronaldo "Kiko"
Bructuozo, os resultados obtidos nos
J�bsAbertosdeChapecó trouxeram
uma motivação maior para os

nadadores. Os grandes adversários
. s�o'Blumenau; Florianópolis e

1 Jpinville. Paralelo ao evento, no

sábado à noite, acontecerá a

cerimônia de entrega dos destaques
do ano da Fase (Federação
�qtiática de SantaCatarina). Kiko
qis;� que tem atletas com chances
de voltar com esta premiação.
',; "Esperamos emplacar três

, riadadores como destaques �o ano.

Nadadores jaraguaenses brigam pelo título' estadual em Brusque com mais três cidades

Outra atleta cotada como 'revelação
do ano' é' Soelen Bozza, pelos seus
resultados nos [oguinhos Abertos e

[ase", disse Kíko. Com apenas 15

anos, Soelen conquistou, nos Jase, o
ouro com o revezamento 4xlOOrri.
livre, a prata nos 400m livre, alémdo .

ouro e recorde nos 4:�(20Om livr�.Os
outros três nadadores que podem

voltar com premiação em suas

categorias são Midiã de Andrade,
Otávio de Azevedo e Mayara
Martins.

Enquanto estes atletas disputam
o Estadual em Brusque, outros 11
nadadores da equipe jaraguaense
es tarão em Londrina (PR) \
participando do Troféu Rogério

Mesa-tenistas participam do Brasileiro
, JARAGUÁ DO SUL - Cinco

jaraguaenses estão em Florianó
iJolis participando do Campeonato
Brasileiro de Tênis de Mesa. A

�ompetição reúne cerca de 320
atletas de todo o país, divididos em ,

I, ,

yanas categorias. Dos cinco repre-
ientantes da equipe de Jaraguá do
$ul, três defendem a Seleção Cata
pnense: [éssica Lemos Formigarí
(categoria mirim) e as gêmeas
�elley e Keí:tley Soares de Freita

fpré-mirim). Já Gabriel Chiodini
Oetelina e AlissonRicardo de

pasper (ambos da pré-rnirim) ,

Fefend�m o clube jaraguaense.
: Os jogos começaram ontem, no
Instituto Estadual de Educação,
tom as competições entre seleções.
Hoje são os confrontos entre clubes
� amanhã e sábado no individuaL
para o técnico jaraguaense Israel
Oliveira Santos, as meninas têm
prandes chances de trazer bons
resultados desta competição. "As
:três vêm .líderando o ranking
�stadl!.al da categoria desde o
m" d
;,

1C10 o ano.A nossa perspectiva
,e que elas tragam uma boa

Kelley (costas) e Jéssica �epresentam Santa Catarina no Brasileiro

colocação".
O treinador também

comentou sobre o trabalho de base

que foi todo reestruturado neste

ano. "Começamos praticamente do
zero. Estamos num lúgar novo, com
professores, atletas e até material

esportivo novo. Esperamos c,ome-

çar a colher os frutos dentre de três

anos", comentou. Todos os atletas
que participam das equipes
competitivas saíram dos pólos, que
aumentaram de quatro para 20
escolas neste ano. "Estamos
implantando uma nova filosofia no
nosso trabalho'Lconcluiu IsraeL

Pec recebe R$ 615 .mil do Governo Federal
: JARAGDÁ DO SUL - O Minis

;tério do Esporte liberou para o Pec
:(Programa Esporte e Cídadanía)
ll�a verba de R$ 615 mil. O
,dlUheiro será investido no esporte
;de base de Jaraguá do Sul, já que o
'programa é mantido pela FME
(Fundação Municipal de Espor-
tes) S d '

FM' egun o o presidente da
E, Jean Leutprecht, o projeto

,Para o '

h d. encamm amento os

,recurso r '

d
.

,

.

S 101man ado emmarço.
O Pec atende hoje 6.680

crianças em 12 modalidades dife
rentes: atletismo, basquete, ca-,

.

noagem, futebolde campo, futsal,
'handebol, natação, punhobol,
tênis de campo, tênis de mesa, vôleí
e xadrez. No total, sãol Zó pólos
em 56 locais diferentes de [araguá
do Sul. Segundo o coordenador do
projeto, Milton Mateus, este

primeiro ano foi positivo. "Temos
um bom suporte e agora vamos

fazer as avaliaçõespara ver o que
precisamosmudar emelhorar para

o ano,que vem', comentou.
O objetivo do Pec é dar oportu

nidade para os alunos praticarem
algumamodalidade esportiva. "Eles
tem a chance de estarem faz�ndo
esporte e não tem custo nenhum.
A Fundação fornece também
uniformes para todos os atletas",
disse aindaMateus. ''Além disso, a
manutenção de programas como

este revelam talentos para as equipes
competitivas do município",
comentou o coordenador.

Romero de Novos Talentos. Esta

competição é destinada a atletas não
federados e tem como objetivo,
como diz o nome do troféu, 'de
revelar talentos. "Será uma boa
forma de analisar estes atletas, que
já vem de bons resultados do
Es tadual 'em Porto- 'União",
comentou ainda Kiko,

LINHA DE FUNDO,._____,
JÚLIMAR PIVATTO

Desafio no Ringue
Nestesábado, a partir das 21 h30, a Notre vaiser palco de um evento

diferente em Jaraguá do Sul. Os amantes das artes marciais terão a

oportunidade de acompanhar seis lutas, sendo três de Vale Tudo, duas
de Muay Thai e uma de Full Contact. Segundo os organizadores, a
atração da noite será o encontro dos jaraguaenses Andy "Negão" e .

David "Xitão" (foto), que prometem uma emocionante luta de VT. O .:

objetivo do evento é divulgarmais estes esportes,que tem vários adeptos )

na cidade, mas têm dificuldades de participar de competições. Antônio
Conceição, da Associação Jaraguaense de Jiu-Jitsu, disse também que
é uma forma difererite de entretenimento para a população.

.

. OrVULGAçAo

'l

Arena
o presidente da FME, Jean
Leutprecht, entrou em contato

ontem com o Correio do

Povo pára comentar a res

peito das declarações do
governador Luiz Henrique da
Silveira sobre o término das
obras da Arena Jaraguá. Ques
tionado pelo Correio sobre

quemestaria certo sobre a,

[nauguração da obra, o presi
dente voltou a afirmar que .

somente no final de julho é

. que a Arena estará pronto, ao
contrário de abril, como disse o

governador. Leutprecht co
mentou também que a inten

ção é fazer a inauguração
juntamente com as comemo

rações de aniversário de

Jaraquá do Sul. Dado o recado,

Continua a política de pés no
chão no Juventus. O técnico
Itamar Schüller disse que está

fazendo contato com vários

jogadores e que já tem nomes

praticamente definidos. Mas
continua com a mesma

política."Só vou divulqar
.

depois que o jogador fizer o
exame médico e assinar o

contrato. Não quero criar uma

falsa expectativa nos

torcedores" disse Schüller. A

intenção de manter "sigilo" é
evitar o assédio de outros

clubes. O treinador disse que
na segunda-feira os primeiros
jogadores já começam a

chegar no João Marcatto.

Novidades, portanto, somente
semana que vem.

julimar@terra.com.br

Escolas da Regional de Concórdia
recebemmelhorias.

Na Regional de Concórdia, R$ 100 milhões já foram investidos pelo Governo;
Parte destes recursos estão sendo aplicados na área da educação. E a Escola
Isabel da Silva Telles, no município de Irani, foi uma das beneficiadas. Os 2,4 mil
metros quadrados da unidade agora oferecem salas de aula, artes, vídeo e apoio,
e ainda laboratórios de ciências e informática, biblioteca, auditório e refeitório.
É o Governo investindo em ensino de qualidade para Santa Catarina.
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BALANÇO REGIONAL: Escola
Isabel da Silva Telles recebeu
R$ 1,3 milhão em melhorias

Secretaria de Estado do
DesenvoMmenlO
Regional em Concórdia
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DJ Leozinho, em sua apresentação juntb ao percussionista R?drigo �aciorníck (ao fundo) no Sunday:E.N1usic

Sunday E.Music .:

Não pode-se deixar de fazer uma menção, mesmo que superficial, ao evento realizado na Praça
Ângelo Piazera neste último domingo. O Sunday E.Music, orgánizado e promovido pela ComBat e
Secretaria de Cultura foi mais um desses memoráveis dias celebrados ao ar livre.Tempo perfeito,artistas
,de primeira,música de qualidade e organização impecável fizeram deste um ótimo domingo.Comentário
infame foi referência ao sol da tarde, que terminou porestragar o bronzeado perfil europeu mantido há
alguns anos P9r certos colunistas pálidos ... Mas tirando o vermelhão, nada prejudicou, e tudo na data foi
digno do palco e atenção dispensada pelo enorme público presente.

Mas de sequela ainda resta uma dúvida.um não-entendimento quanto às atitude de certos cidadãos
que se davam ao trabalho de manter o volume do som automotivo contra a harmonia do ambiente.Talvez
fosse merà ostentação (o pecado dos fúteis),ou quem sabe seja a falta de atenção em casa ...Seja o que for,
.fica o toque.mamães e papais.conversem mais com seus filhos.Não é o som de um parde cornetas que vai
preenchera vazio nas cabeças deles.

.
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Carreteiro no Casarão
A partlr destefinal-de-semana os amigos Adriano Jenkes.Ferriando Raboch e Fernando "Felfa" estarão

lançando oficialmente o evento Carreteiro no Casarão, que acontecerá no próximo final-de-semàna no

famoso endereço jaraquaense.O evento terá início às 11 h da manhã.sem horário definido para acabar. )

. .Ingressos antecipados 'a preços promocionais (R$í 5,00 masculíno e R$l 0,00 feminino) estarão
.disponí,veis na Llcorerla e Postos Mime em quantidade lirnltada.Alêm da culinária, fazem as atrações do,dia�
as bandas' Jeito de Ser (pagode), Boa Noite Cinderela (pop/rock) e DJs convidados. Maiores informações
podem serobtidas pelos telefones 99759045, 88046050 e 8.8076888. »Ó,
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ComBat promove sua balada do ano
É neste sábado, dia 26 de novembro, o dia onde grandes nomes internacionais da agência paulistq

Hypno virão para a cidade fazer balada histórica na ComBat,trazendo público de todo estado para Cá..A
paulista Denise Konzen,o britânico Haris.o espanhol Paco Osuna e os argentinos Spitfire e Teclas serão as
estrelas da noite,que promete ser o ponto alto do final-de-ano em Jaraguá do Sul. .

Ingressos antecipados disponíveis. aos valores de R$10,OO feminino e R$15,OO masculino na loja
Colcci, Deltacell Claro (shoppinqle Posto Mime da Walter Marquardt. Reservas e informações podem ser
feitaspelo telefone'(47) 8806 8899.

'

o programa da quinta
Moçada programa desde já, garantindo teatro cheio para, esta quinta na SCAR onde o cantor e

violonista Enéias Raasch, músico jaraguaense conhecido pela afinada interpretação da pura MPB,estará
apresentando o showEú nãoBeijo em Públíco.no Pequeno Teatro da Scar, a partir das 20 horas.O shaw
terá a participação especial do percussionista Flávio Araújo e dó pianista Daniel Henllein. ,

"Eu não Beijo em Públicoto título do show.é também o nome de uma recente composição de f{aasch
que fará show apenas com músicas de sua autoria. Os ingressos estão à venda' na Scar, ao preço de RS
10,00, com desconto de 50% para estudantes. Fechando um bom programa, o Planos Bar estará
esperando a todos com seu excelente.ambiente para mais uma animada noite de boemia.

Festival de Alegorias ' ·

.

Encerra-se neste finálcde-semanalaTemporada Eco-Radical,série de eventos realizados desde o início
do mês que envolveram diversos esportes de aventura, da canoagem ao downhlll. O último evento da,

série será a 9a Etapa do Festival Nacional de Alegorias e Vôo Livre, que irá colorir os céus da cidade neste
sábado dia 26 a partir das 1 O:30h. Os saltos serão dados no Morro da Antena, e todo espetáculo terá
concentração na escolaWaldemar Schmidt,lIha da Fiqueira.com completo serviço de barecozinha.

I

. Vereadores 'aprovaram convênio com a

Polícia Militar ',

Na sessão ordinária, de segunda-feira(21) foram aprovados no plenário da Câmara Municipal de
Jaraguá do S�l nove projetos de lei, sendo.quatro em segunda votação de autoria de vereadores e os

demais do Executivo. Também foram aprovadas cinco indicações. O vereador Eugenio Moretti
Garcia(PSDB) solicitou ao Executivo estudos para viabilizar a ligação da rua Irmão Leandro com a

rua Paulo Leoni, localizada no bairro Tifa Martins.'O vereador Jaime Negherbon(PT) é autor da

indicação que solicita para Prefeitura a instalação de iluminação na ponte do PortaL O vereador
Afonso Piazera Neto apresentou indicações pedindo melhorias na iluminação pública na rua José
Theodoro Ribeiro, no bairro Ilha da Figueira e na rua Arthur Witthoft, no bairro Vila Lalau .. Os

vereadores também aprovaram R$ 6 mil para a Sociedade do Vâlo Agrícola Industrial de
Itapocuzinho, que será aplicado na manutenção e limpeza do canal de irrigação que leva água para as

arrozeiras. Outro projeto do Executivo aprovado, de número 3l8/2qOS, autoriza convê�io com a

Polícia Militar, no valor de R$ 10 mi] durante 12 meses, para o combustível das viaturas que fazem
rondas e atendem ocorrências no município. Também foram aprovados em segunda discussão dois

projetos do vereador Jurandir Michels(PT). O que determina a inserção de textos do Estatuto da

Criança e.do Adolescente em todos os i�formativos da prefeitura em formato tablóide, incluindo o

jornal oficial do município e o que dispõe sobre a abertura dos espaços das escolas municipais, nos
horários sem aulas formais, para as comunidades realizarem atividades sócio-educacionais, culturais,

recreativas ede lazer. O convidado da sessão foi o presidente doSindicato dos Contabilistas de

Jaraguá do Sul(Sindicont), João Valmir de Amorim. A presidenta da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final da Câmara Municipal de .jaraguá do Sul, vereadora Maristela Menelísem partido),
viajará segunda-feira(28) para Brasília. Ela manterá audiência com o ministro Edson Vidigal, do

Supremo Tribunal de Justiça, para entregar a moção de apelo número 37/2005 aprovadã'por todos os

vereadores, propondo que a comarca de Jaraguá do Sul'seja contemplada no anteprojeto de lei que
tramita no Congresso Nacional, que institui a criação de 400 novas varas-no país. O deputado Paulo
Bauer(PSDB) acompanhará a vereadora no STJ. A moção aprovada solicita a instalação de uma 3ª
vara federal no município, que atenderá lias necessidades futuras das cidades que integram a nossa

subseção", A vereadora também entregará pessoalmente a moção para o coordenador do fórum
Parlamentar Catarinense, deputado federal Carlos Fernando Coruja. Outra audiência da vereadora
será com o relator do orçamento geral da União, deputado federal Carlito Mers (PT). A vereadora
quer saber se a rodovia BR-280 será contemplada com recursos federais, assim como os municípios,
da região da Amvali. A vereadora ficará até quinta-feira (IQ) em Brasília. O vereador Terrys da

,

Silva(PTB) acompanhará a vereadora.
.

www.cmjs.sc.gov.br
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