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CORREIO TV INSUPORTÁVEL

Juliana Paes, que faz
propaganda da
Antártica, foi vista

bebendo Nova Schim

Moradores próximos
a linha férrea, no
Baependi, sofrem
com mau cheiro
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• Ouinta-feira
....

nublada com 'alguns
períodos de melhoria '.

e chuva a qualquer
hora do dia

MUDANÇA

Judiciário entrega as novas
. "

instalações da 3� Vara Cível
Marcada para as lOh30 de

hoje o ato de entrega das
novas instalações da 3ª Vara
Cível daComarca de Jaraguá
do Sul a ser presidida pelo
presidente do Tribunal de

Justiça de Santa Catarina,
desembargador Jorge Mussi,

I •

que assumiu o governo do
Estado interinamente

. .

durante a recente viagem do

governador Luiz Henrique
da Silveira à Rússia. 'A 3ª

I�Vara Vinha' funcionando na

sala do tribunal do júri e

agora passa a. atender onde
antes funcionava o exe

cutivo fiscal. _ PÁGINA4

CATARINENSE

Iuventus tem dois desfalques
l

para o jogo em Palhoça hoje

DANIEL NEVES

Depois de Everaldo, foi a vez de Ademir Sopa sentir; um
problema muscular. Os dois não enfrentam o Guarani,
hoje ás 18h 15 em Palhoça. O técnico Itamar Schulle tem
três opções para o meio: Paulo Rossi (com. maiores
chances), Leandro Nunes e Alex Albert (que pode ser

improvisado na função). O tricolor é o vice-líder da com

petição com nove pontos, um a menos que o Figueirense,
que enfrenta a Chapecoense, fora de casa, às 21 h. O
Guarani também tem problemas para o jogo e deve ter

�c�rca de quatro desfalques (dois suspensos e dois contun-
dldos),mas tem a voltado atacante Itauê. _ PÁGINA 7

Unimedlft
Vnímed. Seu Plano, Sua Vida

33702200
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mínima: 22° máxim\l:27°
HOJE:

mínima: 20° Máxima:26ó
AMANHÃ:
• Sexta-feira
nublada com alguns

................_-

períodos de melhoria
e chuva a qualquer

" I I, I I I " I hora do dia
,', ,', I

EM CLASSE

Sai calendário de vagas para
professores do regime ACTs
Mais de 400 professores serão contratados em caráter

temporário (ACTs) na região. Relatório divulgado pela
Gerência de Educação e Inovação de Jaraguá do Sul, abre
362 vagas disponíveis para as escolas estaduais. _ PÁGINA S

AVANÇO

Encurta o tempo para que
empresas sejam abertas

o presidente da [ucesc (junta Comercial de Santa Cata

. rina), Antônio'Carlos Zimmermann, esteve 'ontem em

Jaraguá do Sul. Veio presidir ato de instalação de .sistema
onlineque desburocratiza abertura de empresas. - PÁGINAS

PROPOSTA

Sinsep qu�r 15Wo de reajuste
salarial aos servidores públicos
A presidente do sindicato, Idinei Petrv, informou que os

prefeitos de Jaraguá do Sul e Guaramirim garantiram o

aumento, que estaria previsto, inclusive, no orçamento
deste ano. _ PÁGINA3

ACERTO

Município qyer que bancos
também paguem o ISSQN
A Prefeitura de [araguá do Sul começou nesta semana um

trabalho de fiscalização das instituições bancárias da cidade
para a cobrança do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza), envolvendo uma parceria quanto ao

entendimento técnico e jurídico referente a este imposto. A
informação é do Controlador Geral do Município, Tarcísio
Schneider, acrescentando que a atividade é realizada sob a

orientação do Ciap (Centro Interamericano de Admínis

tração Pública), de Belo Horizonte (MG). A intenção é
. I

concluir'os trabalhos sem seis meses. - PÁGINA 6
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1.21 OPINIAO

PT irrita lula
,

'

: O presidente' Luiz Inácio

I4ula da Silva entrou em rota

db colisão com o próprio PT.
Tudo por conta de decisão
tornada pela bancada do

,Piar tido na Câmara dos

Deputados em manter o

ptrincípio da verticalizaçãoI \

para as eleições majoritárias
deste ano. O presidente
chegou a dizer que está

I ,

decepcionado com o seu
I '

partido que, segundo ele,
além de não ajudar ainda
atrapalha, dando a impressão
de que não o quer. como

candidato à reeleição. Vale
lembrar que o próprio Lula,
isso sim, está atrapalhando a

vrda do PT quando ora diz
ser candidato, Ora nega ej de

quando em vez, afirma não

aceitar pressões para uma

d'efinição que considera
< '

pÍecipitada. Lula insinuou'

q�e a ação do partido seria

d6�liberada. Ante uma

intervenção de dúvida de seu

interlocutor, o presidente

I
"

I

/

B

FRASES

emendou: se não' for de

propósito, é por burrice, o que
é pior. Partidos corno PC do
B, PSB, PL e PTB condi

çionam a formalização de urna

aliança em torno da candi
datura Lula ao fim da
verticalização. E aí reside a

irritação do presidente.
_) ,

Lula prometera 8; líderes

de 2002. Obriga os partidos a

repetir nos Estados a mesma

aliança feita no plano
federal. A regra foi instituída
com o objetivo de estimular
a coerência partidária. A
maioria dos partidos entende,
porém, que à lei é prejudicial
aos seus interesses eleitorais.

Impede que sejam costurados

... O presidente se diz decepcionado com

o partido que, sequndo ele, além de não

'ajudar, ainda atrapalha sua candidatura

de legendas aliadas que se

, empenharia pessoalmente
para reverter a tendência da
bancada do PT, majorita
riamente contrária à queda
da verticalização. De nada
adiantou.Os

.

deputados
petistasmantiveram a decisão
de votar contra a emenda
constitucional que prevê o

fim da verticalização. O

princípio da verticalização
entrou em vigor, nas eleições

nos Estados alianças mais

convenientes à realidade
local:

'legendas menores, como
PSB, PC do B e PPS,
enfrentam uma dificuldade
adicional: a cláusula de
barreira. Precisam obter pelo
menos 5% dos votos do
eleitorado. Sob pena de

perder uma série de regalias
no Congresso. Entre elas o

direito, de parr icipar do

QUINTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2006 G:WlaliJ9au.tXt.qul...

conselho de líderes e de
indicar membros para as

comissões permanentes da
Casa. Vem daí o desejo desses

partidos de derrubar a

verticalização. Acham que
não podem se dar ao luxo de
limitar a formalização de

alianças que lhes pareçam
eleitoralmente favoráveis
nos Estados. Entre as legendas
maiores, além do PT, só o

PSDB manifesta-se a favor da

preservação da regra. PMDB
,e PFL vão a favor da emendas
constitucional.

Na opinião de Lula, a

intransigência do PT é

"irracional". O presidente
acredita que, com ou sem

verticalização, os partidos vão

estabelecer n�s Estados as

alianças que .bem entenderem.
A manutenção da lei,
argumenta o presidente, pode
dar uma aparência de traição
'aos pactos firmados nos

Estados, mas não irá impedir
que eles aconteçam.

�'Não sou mais ministro nem presidente do PT, não há porque conversar comigo. Converso
-corn o presidente quando há necessidade':

2. José Dirceu (PT), ex-deputado cassado pela Câmara dos Deputados, sobre sua disposição de ajudar na campanha de Lula

ê.'tta Silvá à reeleição:

\ .

�"

o

I Fatos & Pessoas ··1·
Aulas para cursos técnicos
inlciam'em 13 de fevereiro

"
'

I

I

Efeito Alckmin
A atual situação das empresas de cerâmica de
Santa Catarina tem preocupado o deputado
Clésio Salvare (PSDB). O parlamentar disse
que uma lei do estado de São Paulo que reduz
a alíquota do ICMSde 18% para 12% para
cerâmicas e azulejos vai prejudicar muito a

situação da cerâmica catarinense."A lei,
sancionada em janeiro desse ano pelo
governador Geraldo Alckmin, vai diminuir
em muito a nossa produção. Estamos vivendo
um grande dilema.Temos que reduzir a nossa

alíquota, que é de 17%, para 12% também':

Aeroportos
o vice-presidente da República e ministro da

Defesa, José Alencar, assegurou ao gover
nador Luiz Henrique (PMDB) que vai gestionar
no Ministério do Planejamento para que sejam
liberados R$ 12 milhões para a conclusão dos

aeroporto? Regional Sul e do Planalto Serrano.

O valor representa uma·complementação de
recursos do Governo Federal para o término

das obras, cabendo R$ 6 milhões a cada

aeroporto. Na saída, Luiz Henrique destacou a

boa acolhida que seu pleitoobteve de Alencar.

Ecológico 1
O projeto de lei que trata do ICMS
Ecológico e deverá beneficiar municípios
carentes de Santa Catarina voltou a ser

comentado pelo seu autor, deputado
Francisco de Assis (PT). O projeto, que
'está tramitando na Casa há quase quatro
anos, após estudos e modificações

lO

realizados por um grupo de trabalho

composto por funcionários da Alesc e da

Fatma, foi apresentado ao governador
em março de 2005.

'

Ecológico2
Se as prefeituras investirem em políticas
ambientais terão remanejamento da re

ceita tributária (ICMS) favorecendo cada vez

mais a aplicação de recursos com base na

'proteção ambiental, favorecendo a popu
lação.Conforme o petista, Santa Catarina é o
único estado do sul do país que não possui,
uma lei de ICMS Ecológico. "O projeto com

adequações já foi apresentado ao governa
dor e até agora não obtivemos resposta
nenhuma. Isso demonstra total falta de
vontade. e compromisso do governo do
Estado': afirmou Assis.

Campanha
A Caixa Econômica Federal" em parceria
com a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência daRepública (SEDH), lançou a

2a etapa da Campanha "Com a sua ajuda
essa saudade pode ter fim':A partir de
agora, a Loteria Federal irá estampar o rosto,
o nome e a data de desaparecimento de
diversas crianças e adolescentes
cadastrados na REDESAP (Rede Nacional de

Identificação e Localização de Crianças e
, Adolescentes Desaparecidos). Todos os

meses, uma extração da Loteria Federal
trará novas informações sobre
desaparecidos.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Jaraguá do Sul - O Centro

politécnico Geraldo Werninghaus
oferece vagas nos cursos técnicos

em Eletrônica-de Acionamentos;
Segurança do Trabalho, Edificáções
� em Sistemas de Informação As'
autas se iniciam no dia 13 de
fevereiro.'
As inscrições para os cursos Podem
ser feitas na secretaria do Centro

eolitécnico, localizada na rua Dos

Imigrantes, n.O 500, ao lado do

Centro Universitário de Jaraguá do

�,ul - Unerj. Outras informações
podem ser obtidas' pelo telefone

�47) 3273-5267 ou e-mail

cepeg@cepeg.org.br. O Centro

folitécnico Geraldo Werninghaus
(o nome é uma homenagem a um

dos fundadores da Weg, que foi

vereador, deputado estadual e

�refeito de Jaraguá do Sul )foi
'inaugurado em 20 de dezembro de
2002 e os cursos sãoautorizados pelo
Conselho Estadual de Educação.
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OPINIÃO

2006
- Um ano de desafios

Todo começo ou recomeço
traz desafios e o ano que se,

inicia também tra-z com ele
novos desafios a todos, nós,'
sej a no campo profissional,
intelectual ou administrativo.

As empresas e indústrias
enfrentam o desafio' da_
competitividade do mercado de trabalho e de
satisfazer às necessidades do consumidor cada vez

mais exigente.
O mundo de um modo geral enfrenta vários

desafios, seja no campo da ciência, da medicina,
da ecologia; o desafio ambiental de conter os

fenômenos cada vez mais devastadores de uma

natureza cada vez mais devastada e por isso muitas
vezes imprevisível.

O brasileiro enfrenta o desafio de encarar suas
dificuldades cotidianas em meio à corrupção, à

violência,' aos altos e baixos de um pa'ís sempre!
às voltas com crises políticas, econômicas, sociais;

I

e até morais.

Particularmente este ano, o brasileiro enfrenta I

o desafio de, em meio a tanta corrupção.]
encontrar candidatos que lhe ofereçam o mínimo:
de honestidade e competência para continuar

acreditando que seu voto pode ser transformador.
Nossos jogadores de futebol enfrentarão o:

desafio de mostrar ao mundo que nossa seleção I

continua sendo a melho'r. . '!

N ossos desafios enquanto administração I

municipal também são grandes. Continuar'
I

pagando .a "herança" que nos foi deixada de

compromissos financeiros assumidos por governos,
anteriores não deixa de ser um grande desafio.

Transformar nossos projetos para 2006 em

realidade são igualmente grandes desafios para nós.

A tão esperada coricr e tização da arena
multiuso, a revitalização de nosso centro histórico

p ar a darmos o devido valor
.."t um lugar,

verdadeiramente histórico para nossomunicípio,
a continuidade do projeto Transjaraguá e a

re'adequação de nosso trânsito para que se

humanize nosso transporte coletivo urbano são

alguns deles. '\

Da mesma forma, o desafio de oferecer
segurança ao nosso munícipe, seja no trânsito,

enquanto motorista ou pedestre, em suas casas,

no trajeto para seus lares ou seu trabalho é uma

constante para nós.
A melhoria do atendimento na Saúde, a

preservação do meio ambiente de nossa cidade, a

garantia de qualidade na água e no saneamento:
são outros de nossos desafios, assim como continuar

oferecendo educação com qualidade e continuar

investindo em nossos programas sociais.
.

Tudo isso sem deixar de continuar valorizando
nosso servidor público e sem deixar de honrar
com nosso compromisso de aplicar os recursos

públicos com responsabilidade.
Sabemos que nossas necessidades ainda são

muitas e queremos na medida do possível'
satisfazê-Ias pois o ser humano é para nossa
administração o maior patrimônio que possuímos.
Neste momento em que voltamos a nOS.

ertcontrar semanalmente nesta coluna, queremos,
desejar um feliz e produtivo 2006 a-todo cidadão
jaraguaense !

o prefeito Moacir Antônio Bertoldl escreve às'

quintas-feiras nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLíTICA 13.l!QUINTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2006

TranqüilosI�
ICassada a liminar que cortava o ponto

.

'dos parlamentares federais que

IfaltasSem às sessões extraordinárias

entre 16 de dezembro e 16 de janeiro,
Idata do início' das sessões do Plenário.
i Intimações feitas aos deputados federais
e senadores já estão sendo recolhidas.

:Quem faltou, vai receber tudinho.
,centavo por centavo.Vamos imaginar
'que um trabalhadorcomum resolva faltar

alguns dias ao serviço sem justificar.Se o
fizer por quinze dias, por exemplo, é rua

porjusta causa.Ou seja, recebe nada que
não seja os dias trabalhados.

� Em campanha 2
Mariani, que viaja com o fiel escudeiro
Luiz Carlos Tamanini (PMDB), diretor
do Deter e ex-prefeito de Corupá veio
analisar projeto da Prefeitura para
asfaltamento dos primeiros 3,4
quilômetros da chamada rota italiana,
na região de RibeirãoGrande do Norte.
Em fevereiro Estado e município
devem assinar convênio e abrir licitação
para a obra, que exigirá investimentos
da ordem de R$ 2 milhões. Destes, R$
500 mil de recursos do município. A
previsão de conclusão é para junho ou,
no mais tardar.julho.

� Transporte
Vai cair um artigo do contrato de

renovação da concessão para exploração
do transporte coletivo entre a Prefeitura
e a empresa Canarinho. Sai a palavra
exclusividade e o novo período será de
dez anos sem possibilidade de

prorrogação por.mais dez.Ou seja, passado
o período, obrigatoriamente, pela nova

redação do contrato, haverá licitação para
oportunlzar que novas empresas se

habilitem.Amudança é proposta da Ujam,
que reúne as associações de moradores.
Isso se até lá, apostando ria falta de

memória, alguém não mude.
.

� Em campanha 1
Na visita ao prefeito Moacir Bertoldi (PL)
nesta semana, o secretário da Infra

estrutura,Mauro Mariani (PMDB) sentiu
se á vontade para relatar obras do

governo de Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) na reqiâo. Disse que' apenas
duas, por si só, justificam a reeleição de
LHS: a chamada Rodovia do Arroz, entre
Joinville e Guaramirim, que está em

construção, e a $C-474, de São João do

Itaperiu a Massaranduba, com data
marcada para inauguração: 18 de
fevereiro. Mariani é candidatíssimo à

Câmara dos Deputados.

� Só pagando
A Câmara de Vereadores de Nova Trento

aprovou nova fonte de renda para o J 1

município. Projeto de lei da prefeita Sandra .� h
Eccel Rachadel (PMDB), institui uma taxa f J

-r

para que ônibus com romeiros possam \ ,

circular pelas ruas da cidade, o chamado
c _.

turismo religioso. A intenção, justifica a ..,�
prefeita, é obter recursos para melhorar f_.

os acessos aos santuários de Santa Paulina "i
e Nossa Senhora do Bom Socorro. O que já ;' q
é adotado em outros centros turísticos do � f::,
país, inclusive em Balneário Carnboriú. Em r')
todos os casos, cobrança polêmica.

�

, mosaico.@jornalcorreiodop'ovo.co,m.br� �

.

.

.,' i

No AGUARDO Executivo pretende contrair [:�
empréstimo de R$ 1,5 milhão','

.

� 3dServidoresmunicipais exigem
aumento salarial de 1 5%

administração para este ano. -6v
contrapartida domunicípio será d5G
R$ 450mil e, por isso, Peixer pediu ';lp
máxima atenção de toda a equip�B
com relação aoorçamento deste ano'b
"que deverá ser cumprido a risca"�'
também solicitou a adoção d�q
medidas que evitem desperdícios '-éP
promovam.economia em todos ósb
setores da adrnmístraçãoai
"Precisamos manter o controle da! i

,

receitaparaestarmos preparados para
a contrapartida que cabe

ae]município", reforça.A estimativa de
receita para este ano é de R$ 30,9
milhões. I

O prefeito disse ainda estar I
otimista com relação aos convênios I
que deverão ser assinados. com Qjgovernos estadual e federal e qU,e
permitirão a realização de
"importantesobras" emGuaramifun.
Além do empréstimo do Badesc, O'
município aguarda liberação de R$
850 mil pelo governo do Estado

para pavimentação da estrada de'
acesso à Vila Amizade, e dos R$ 9

'milhões, junto ao BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), coili,
contrapartidade R$ 6 milhões d�'

-�

município,paraoprojetode transporte
urbano. (Carolina Tomaselli)

GUARAMIRIM - O Executivo

pretende contrair empréstimo no

valor de R$ 1,5 milhão junto ao

Bades� (Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina). Os
recursos, oriundos do FDM (Fundo
de Desenvolvimento Municipal),
serão destinados ao financiamento
de obras de infra-estrutura
econômicae social, serviçospúblicos,
máquinas e equipamentos.O projeto
de lei que autoriza a administração
municipal a aderir ao PRO-FDM

(programaOperacionaldoFundo de
Desenvolvimento Municipal) e a

contrair o empréstimo através do
fundo tramita na Câmara de
Vereadores desde novembro. Na

terça-feira, o prefeito enviou ofício
ao Legislativo solicitando a,

convocação de sessão extraordinária
para apreciação do projeto. Hoje, o
presidente da Casa, MarcosMannes
(PSDB), deve definir se será

realizada a sessão e quando.
O empréstimo doBadesc foium

dos assuntos abordados pelo prefeito
na primeira reunião com os

secretários municipais depois do

período de férias coletivas da
Prefeitura. O encontro, realizado na

terça-feira, tratou da definição do

planejamento das ações da

,

I
WIANE ZANGHELlNI

principais metas e reivindicações
da categoria, e a expectativa do

Sinsep é de que o reajuste passe a

, vigorar entre o final de março e o

início de abril. A presidente
reclama do último reajuste salarial
da categoria, de 7%, e afirma que
á. defasagem dos salários' dos
servidores públicos da região é

justificada pelo orçamento das

prefeituras. "Neste ano, os prefeitos
que já estão no segundo mandato
e não poderão mais usar o

orçamento do ano passado
(deixado pelo prefeito anterior)
como desculpa", argumenta.

Assim que o sindicato receber
a resposta dos prefeitos, serão

marcadas assembléias corri. os

servidores públicos de cada

município para descrever as

reivindicações numa pauta, uma
contraproposta que será enviada
aos prefeitos. "Os prefeitos devem
ter a consciência de que é o

servidor que faz a imagem do órgão
público; como ele terámotivação
para trabalhar com um salário

baixo?", comenta.
De acordo com a Idinei, a

região conta com cerca de 3.500

funcionários, dos quaisdoismil são
associados ao Sindicato dos
Servidores PúblicosMunicipais de
Jaraguá do Sul e Região. Também

� Bertoldi e Peixer

j� teriam garantido o

reajuste cobrado pelo
sindicato da categoriaI

; ]ARAGUÁ DO SUL -,O Sinsep
(Sindicato dos Servidores Públicos
N1unicipais de Jaraguá do Sul e

I

Região) aguarda a decisão dos

prefeitos da microrregião sobre o

�lano de Cargos e Salários para os

servidores públicos. A categoria
rbvindica um reajuste salarial de
15% para os servidores públicos
municipais.

; Os ofícios foram encaminhados
i
ontem às prefeituras de Jaraguá do
�ul,Guaramirim,Corupá, Schroeder
1 Massaranduba e o sindicato
aguarda agora ,o retorno para a

�eclassificação e revisão salarial "Os
I ,

'

�refeItosMoacir Antônio Bertoldi
�PL) e Mário Sérgio Peixer (PFL)
�firmaram que os 15% estão

garantidos no orçamento", comenta
�presidente do Sinsep, Idinei Petry.
([Js prefeitos deCorupá, Schroeder e
Massaranduba ainda não se

inanifestaram.
Após a decisão dos prefeitos,

�erá agendada uma assembléia
€ntre os servidores para definir as

Idinei: "Prefeitos não poderão usar como desculpa o orçamento"

destaca que é importante a

participação de todos os servidores

públicos nas audiências, para
estabelecermetas e reivindicações.
"O servidor público é quem mais

deve se interessar e se preocupar
com seus direitos e benefícios e,

portanto, deve participar das,
assembléias sempre que puder",
informa.

, ,

Governador prevê reabertura do mercado russo em um mês
I c .'" CONC6�DIAIVAN1A DE SOUZA/CNR

,
ONCORDIA (CNR/ADI) - O que a única audiência que estava

?ovemador Luiz Henrique acredita pendente, com o Ministério da
que no prazo de ummês o governo Agricultura da Rússia, foi

russo retomará as importações de conseguida com apoio do prefeito
�arne suína de Santa Catarina. A da capital russa. Para o governador,

trevi�ã� foi feita ontem em "achave quefez abrir as portas foi
oncordIa, na entrevista coletiva o Ballet Bolshoi", que tem em

pe avaliação da viagem da Joinville a única escola fora do país
Comitiva catarinense à Rússia na de origem. .

'

semana passada. O governador A próxima tarefa do governo
observou que o objetivo foi catarinense é buscar o

esclarecer a situação sanitária reconhecimento de área livre de
�atarinense através de febre aftosa sem vacinação na OIE
dOcumentos e de depoimentos dos (Organização Internacional de
envolVidos na cadeia produtiva. Epiizotias). Para .fazer o

. �uiz Henrique rebateu as encaminhamento, o governador
,crIt!cas de que teria viajado sem pretende tratar do assunto na

agenda definida. Explicou que os semana que vem comoministro da apontando os riscos de depender
�on�atos com a embaixada russa Agricultura, Roberto Rodrigues.A
InICiaram em 20 de dezembro, certificação da OIE facilitará o

" continuaram em janeiró e foram acesso da carne suína catarinense
COm I d d

'

, M
peta os urante a estada em ,aos chamados mercados ricos, com

.

oscou. Argumentou que a Europa e Japão. Luiz Henrique
�rnPOrtância do assunto exigia sustenta que "nós não podemos
pressanasp idê

.

I b botar c d ."rovi encias e em rou ' otar os ovos to os num cesto so ,

OAB: fim da verticalização não�;
podevalerpara eleição d�ste and

. ".-'"

processo eleitoral a menos de urri
ano das eleições. "Émuito estranh6
que o governo esteja agora, a tâõ

pouco tempo do pleito, levantando
essa questão", afirmou o jurista. '"

Konder Comparato afirmou
ainda que, caso amatéria venha'�
ser aprovada, aOAB pode vir a �€
mobilizar contra a a:lteração. "NaG
só pode, como deve semobilízar'I,
afirmou o jurista, acrescentando

• ,. ••• '::""'1
que pnncipios constitucionais estao

do i d 01
sen o Ignora os.

A PEC já foi 'aprovada n�
Senado. Para passar no plenário da
.Câmara são nec�ssários 308 votos.
A verticalização foi instituída nas
eleições gerais de 2002 e fOl
definida pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) a partir de uma
interpretação da legislaçã_9
eleitoral.

BRASÍLIA - O jurista Fábio
Konder Comparato, presidente da
comissão de defesa da República e

da democracia da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil), afirma'
que será inconstitucional a

eventual aprovação, pelo plenário
da Câmara, da PEC (Proposta de
Emenda Constitucional) que põe
fim à obrigatoriedade da

verticalização nas coligações
partidárias - sistema pelo qual os
partidos que se coligam nas

eleições presidenciais precisam
repetir a coligação nos estados.

No entendimento dele, não se

pode legislar ou tornar vigente
qualquer alteração sobre a

verticalização a meses das eleições
presidenciais, já que o artigo 16 da

Constituição Federal impede
qualquermudança envolvendo o

Luiz Henrique rebateu as críticas de que viajou sem agenda definida

alimentos da Europa. Na mesma

viagem, Santa Catarina também
!

·fará contatos com a OIE para
buscar' o reconhecimento de

apenas do mercado russo, como

acontece atualmente.
O vice-governador Eduardo

Pinho Moreira vai comandar uma circuitei pecuário independente
dentro do Brasil e com issomissão catarinense à República

Checa emmarço para participar de
uma das mais importantes feiras de

negociar o acesso a novosmercados
mundiais. (Clélio Dal Piaz)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO ECONÔMICO
Recuperação domínimo

Exportação
Levantamento realizado pela

".
CNI (Confederação Nacional da
'Indústria) revela que 895

, ,empresas deixaram de exportar
"" entre novembro de 2004 e

� novembro de 2005 por conta
'!. do câmbio desfavorável às

�vendas externas. De acordo '

.com a entidade, o problema vai

�desestimular muitas empresas,
.,,: sobretudo as de menor porte, a
t investir no mercado externo.

Carne
o ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues, afirmou
que a Rússia deve liberar as
importações de carne brasileira
ao longo do mês de fevereiro.

Rodrigues conversou ontem à
noite com o secretário
executivo do Ministério da

Agricultura, Luís Carlos Guedes
Pinto, que está em Moscou

negociando a reabertura do
mercado russo. Segundo

'

Guedes, o comércio de carne

entre os dois países será
retomado no mês que vem.

Shoppings
A Alshop (Associação Comer-

ciai de São Paulo) afirma que o

forte verão deste ano, com

temperaturas históricas, está
prejudicando o comércio nos

shoppings centers, que teve ,

em janeiro um movimento
mais fraco que nos anos

anteriores. De acordo corri a
entidade, os consumidores
estão trocando os shcippings
por programas ao ar livre.
,redaeao@jornalcorreiodopovo.com .br

-r.
�

LOTERIAS

I :;·1

Lotomania
,� '- y

Até o fechamento
"

'.' desta ediç�oa" ,>,'.
f �J f

�

'!
d (�

,

Lotomania não havia .

�',,�, .�: .:.sí�o�i�.����t:?, . /.

Quina
concurso: 1554

37 - 64

Loteria Federal

concurso: 04004
1 ° Premio: 33.109
2° Premio: 59.476
3° Premio: 66.890

4° Premio: 01.188
,

5° Premio: 30.131
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Catarina para instalar mais uma

vara cível nomunicípio. Calcula
se que há cerca de 18milprocessos
no Fórum apenas na área cível, o
que justificava a necessidade
deuma terceira vara. Graciola disse
que um terço das causas cíveis

serão remanejadas para a 3ªVara e

que cada juiz cuidará de 6 mil

processos, 'em média. As varas

cíveis são responsáveis pelos
processos de cobranças,
indenizações, acidentes e

problemas familiares, como

separações e pensões.
A 3ª Vara Cível atua em

Jaraguá do Sul desde dezembro e
estava instalada provisoriamente
na sala do Tribunal do Júri. Até
então, a cidade contava com duas
varas cíveis e uma criminal. No
final do ano passado, o diretor do
fórum e juiz da vara criminal,
infância e juventude, HélioDavid
Vieira Figueira dos Santos, afirmou
aoCorreio do Povo em dezembro
do ano passado, que, no total, há
cerca de 30' mil processos
tramitando no Fórum, sendo 10mil
somente de execução fiscal

(cobrança para a prefeitura). "A 3ª
vara vai melhorar muito o

atendimento à população e aos

advogados, inclusive :já estamos

verificando um juiz substituto para
a instalação da 4ª vara", revela ..

Após 10 semanas, quando se

completa a projeção em dois bairros
de cada município, o projeto
retorna à cidade inicial, "Temos
uma boa expectativa de público,
uma vez que há 205 mil habitantes
na microrregião e os locais de

projeção tem capacidade de 300

pessoas sentadas, em média",
argumerita.

A cada fim de semana serão

apresentados dois filmes (um
infantil e um adulto) por bairro e,

antes da sessão iniciar, haverá uni.

breve vídeo pedagógico produzido
pelos próprios funcionários da
Secretaria Regional. "As

mensagens veiculadas são

preventivas e educacionais para
conscientizar criticamente as

crianças sobre as dificuldades do.
bairro e os principais problemas
sociais, como saúde, drogas e

,transito, por exemplo", explica.
Todos os equipamentos de

projeção' foram adquiridos pelo
órgão e englobam um telão de

2,Sm X 3,S�, retroprojetor,
multimídia, um aparelho de DVD
e caixas amplificadoras. As fitas
cassete e DVD serão emprestadas
gratuitamente por uma locadora da
cidade. (Daiane Zanghelini )

Lazer • Turismo .. Fretamento

Terceira Vara Cível ganha
\1 o

instalações mais adequadas ';
h

O ministro Luiz Marinho (Trabalho) afirmou ontem que o governo,

,. pretende encaminhar ao Congresso um projeto de lei para criar uma

: política permanente de recuperação do salário mínimo. A proposta
� terá como ponto de partida negociações entre o governo, as centrais
t" sindicais, representantes dos aposentados e dos ernpreqadores,
: Estados e municípios. A idéia é que, independentemente de quem

)esteja no poder nos próximos 15 ou'20 anos.,a política tenha de ser

::�seguida."O governante poderá até adicionar leis, caso haja espaço no
�Orçamento, mas não poderá fazermenos do que estiver estabelecido",'
I" na política. Isto é o quê traz de ganho para.o processo de neqodaçâo''
&lacrescentou. O aumento real (descontada a inflação) do mínimo, de

� 13%, é, 'entretanto, omaior dos últimos dez anos, segundo oMinistério
�:do Trabalho, e deverá injetar RS 1,25 bilhão ao mês na economia,
�.segundo cálculos da Fecomércio-SP.

S
�'Walkman

!�O Walkman, criado pela Sony
�! em 1979, terá sua produção
� encerrada no Japão até o fim

'

:t de março. A Sony vai transferir a

� produção do aparelho para

t:' fábricas na China e na Malásia, e

� a fábrica que começou a

� produzir o aparelho também
deve ser fechada no mesmo

mês. A empresa tenta reduzir
o custos e competir com o

o mercado dos tocadores de
2,. arquivos MP3 - o iPod teve 14
II, milhões de unidades vendidas
só no quarto trimestre de 2005.

DAIANE ZANGHELlNI

.... Vara funcionava

provisoriamente na

sala do Tribunal do
Júri desde dezembro

}ARAGUf,. DO SUL - A

'instalação em dependências
definitivas da 3ª Vara Cível de

Jaraguá do Sul acontece'hoje, às
10h30, no Fórum da Comarca, em
solenidade que reúne o presidente
do (TJ) Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, Jorge Mussi, o

presidente da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil de Santa

Catarina), Adriano Zanotto, o

presidente da CEF (Caixa
Econômica Federal), Paulo Borba,
o presidente da OAB - 23ª

Subseção de Jaraguá doSul,Osmar
Graciola, e o prefeito Moacir
Bertoldi (PL), além de autoridades
do 14º Batalhão da PM, da

AssociaçãoComercial e Industrial
de Jaraguá do Sul (Acijs) e

.
advogados de Jaraguá do Sul e

região.
De acordo com o presidente da,

OAB - Subseção de [araguá do

Sul, Osmar Graciola, a OAB já
batalhava há dois anos junto ao

Tribunal de Justiça de Santa

/
Graciola preside a subseção da OAB em Jaraguá do Sul

i Outro passo para amelhoria dó
atendimento jurídico na região é a

construção do novo Fórum de

Guaramirim, atualmente em fase

de licitação. Segundo Graciola,6Q
investimento é de R$ 1,8 milhão!}
espera-se que as obras com�cem�
em fevereiro.

Projeto "Cinema rios Bairros" será ativado no sábado
}ARAGUÁ DO SUL - A SDR

(Secretaria de Desenvolvimento
Regional) de [araguá do Sul lança
no próximo sábado, 28, às 17h, o
projeto "Cinemanos Bairros", no
Salão da Comunidade de São

Roque, em Três Rios do Norte

(próximo a Escola Victor

Meirelles). O projeto, de autoria
doGerente de Programas e Ações
da Cultura, Turismo e Esporte,
Jorge Luiz da Silva Souza, visa
es,timular o gosto pela cultura e

informação e integrar as crianças
da região através de uma

atividade saudável. "Verificamos

que 90% das crianças do bairro
Três Rios do Norte, por exemplo,
nunca foram ao cinema, então.
resolvemos levar o cinema para

quem não tem oportunidade de
assistir em salas comerciais",
comenta Souza.

As projeções cinematográficas '

. são gratuitas e acontecem em

rodízio: a cada semana, dois filmes
serão exibidos num bairro da

microrregião; na semana seguinte,
o cinema acontece na mesma

cidade, mas em outro bairro. Após
duas

�

exibições no mesmo

município, o cinema vai para outra
Cidade, e assim sucessivamente.

t

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,242 2,244 T

Paralelo 7,377 2,467 T

Turismo 2,180 2,380 T

• Cotaçãc Euro Compra Venda

2,752
'

2,753

'CUB RS: 862,52 (ianelro)
cf,

. B� -Indlces Pontos Oscilação
zr Bovespa 37.399 2,10% ..
0"

Dow Jones 10.698 0,13% T
8J:-.

.s. Dasdaq 2.257 0,32% T

[(1 • Poupança (%) 0,7685
J��

'I
\

DANIElNMI

Cinema: Jorge Luiz diz que ti!ou um sonho do papel

·SURGIU NUMA REUNIÃO
De acordo com o gerente, o "Cinema nos Bairros" foi aprovado há;
cerca de dois anos' pelo governador Luiz Henrique da Silvei[a e

alguns senadores de outras cidades catarinenses se interessaram"
em patrocinar ou contribuir com o projeto. "Dessa forma, poderá'
estender-se para outros rnuniclpios" destaca. Souza revela que a

idéia surgiu no início de 2003, durante uma reunião de Conseg

(Conselho de Segurança dos Bairros). Souza percebeu que a principal
reivindicação dos moradores era a instalação de quadras de esporte,.
"Foi quando comentei: porque não realizar projeções períódicas de

cinema para entreteras crianças? Batalhei por essa idéia e, fina Ime'flte,

agora ela é uma realidade'; conta.

'UAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENSINO

Mais de 400 ACTs serão contratados
\( DAIANE lANGHELlNI

� Relatório da Gerei

i� divulga escolas e

J disciplinas com

, �ágas disponíveis
l'
]ARAGUÁDo SUL - Mais de 400

R ofessores serão contratados em
ráter temporário (ACTs) na
'crorregião. De acordo com o

r' atório divulgado pela Gerência
dt Educação e Inovação (Gerei)
deJaraguá do Sul, são 362 vagas

.' 4ispon,íveis para as. escolas

1taduais da microrregião

inglobando pré-escola., ensino1ndamental e ensinomédio) e 56
�gas para os Centros de Educação
de Jovens e Adultos (Cejas).

r Em Jaraguádo Sul são 145

v,agas: 13 para a pré-escola, 64 para
à: ensino fundamental (artes,
ectucação física, geografia, ensino'
rl�ligioso"matemática, ciências,
ihglês, história e português) e 68
,

para o ensinomédio. (matemática,
sociologia, química, artes,

geografia, inglês, biologia, física,
educação física, filosofia, história

\

e língua portuguesa e literatura)
nas seguintes escolas: Vítor
Meirelles, ExtensãoAlberto Bauer
- Santo Estevão, Darci Franke
Welk, Abdon Batista, João
Romário Moreira, Alvino tribess,

'

. José Duarte Magalhães, Elza
Granzotto Ferraz, Heleodoro
Borges, Julius Karsten, Erich
Gruetzmacher, Lilia Ayroso
Oeschler, Euclides da Cunha,
Roland Harold Dornbush, Giardini
L. Lenzi, HolandoM. Gonçalves e

João RornárieMoreira.
Nomunicípio de Corupá.há 36

vagas distribuídas nas escolas São

José e Teresa Ramos: duas
destinadas à pré-escola.Zz pará o
.ensino fundamental, (nas
disciplinas de português, inglês,
ciências, geografia, artes, ensino
religioso e história), e 12 para o

,ensino médio (língua portuguesa
e literatura, inglês.. física,

(

sociologia, filosofia e química) . Em
Massaranduba são 56' vagas: 34,
para o ensino fundamental

(português, educação f1;Sica, inglês,
matemática, ciências e geografia)
e 22 para o ensino �édio (língua
portuguesa e literatura, matemá
tica, física, química, artes, física,
geografia; sociologia e educação
física), nas escolas Bruno Linden,
General Rondon, Maria Konder
Bornhausen e Felipe Manke. ,\

Em Schroeder também são 56

vagas nas escolas Miguel Couto,
ElisaClaudio, Luiz Delfina: 34 para
o ensino fundamental (artes,
educação física, português, inglês,
geografia e ensino religioso) e 22

para ensino médio (língua
portuguesa e literatura, inglês,
matemática', física', história,
geografia, sociologia, filosofia, artes
e educação física). Para
Guaramirim foram destinadas 69

vagas nas escolas.São José, Alfredo
Zimrriermann, Almirante

Tamandaré, São Pedro e Pref-
·

Lauro Zimmermann: 39 para o

v '

-

Senai abre inscrições para cursos técnicos e supenor
t

I ]ARAGUÁ DO SUL - O diretor

do Senai (Serviço Nacional de
Indústria) de Jaraguá do Sul,

I qnIbertoSalomão, anunciou ontem
pélamanhã os cursos técnicos e de .

ensino superior do que serão
I A\erecidos em 2006. O diferencial
1 ti�sse ano na área de tecnologia da
! !trodução do vestuário é a

adequação da grade curricular. A
partir de agora ,o curso terá

duração de dois anos, sendo que
não existemais o estágio obrigatório.
AB aulas serão de segunda a quinta
f�ira e, ao final do curso ,os alunos
deverão faier o trabalho de

�oQ.cluSãO. "Tivemos' que nos

qdequar conforme a exigência do
�ercado", alegou o coordenador
�Idefonso Silva Junior.
i De acordo com o/coordenador,
9 curso superior tem hoje o foco

?irecionado na produção. "O�
tcadêmicos são capacitados para
gerenciar empresas e a produção
10 vestuário", disse.
! Já para o curso superior de
Tecnologia emGestão da Produção
jndustrial, a inovação é a

.}ertificado intermediário, onde o

, �Iuno que não concluir todo o

f,urso não receberá o diploma, mas
�m um documento que confirma
a participação nas aulas. A
coordenadora LílianElci Claas disse

que as aulas direcionam o

acadêmico a coordenar equipes de
trabalho, 11m diferencial na área.

"O curso, que tem cinco módulos,
já está na segunda turma em

Pomerode. Em junho começam as

.aulas da segunda turma em

[araguá", disse ..

OSenai oferece ainda o ensino

médio, que está articulado com os

cursos profissionalizantes, onde os

alunos fazem as aulas durante um

período e no outro optampelo curso
técnico. Nesse ano serão quatro
novas turmas, duas amais que em
2004 quando foi criado.A boa
novidade para esse semestre é a

ampliação da estrutura física do
Senai. Estão sendo construídosmais
500 m2, que inclui salas de aula e

uma nova recepção. A primeira
etapa da obra vai ser concluída
ainda em fevereiro para o início das
aulas. A segunda etapa, que
consiste na reforma e construção.
de um auditório para 150 pessoas,
será finalizada em abril."Estamos .

ampliando ainfra-estrutura para
atendermelhor os clientes externos
e internos da instituição", disse o

diretorGilberto Salomão. Segundo
ele, o valor do investimento chega

, a R$ 400mil. "Estamos espetando
ainda a liberação de mais uma

verba no valor de R$ 750 mil",

revelou o diretor.
Mais de 300 pessoas se

inscreveram para os cursos

·
gratuitos do Senai. Apenas 60
serão selecionados, o resultado do
teste será divulgado no dia 26 de

janeiro ea.matrioulas acontecem
nos dias 26 e 27. Para ingressar nos
cursos os alunos passam por testes /

teóricos, nivelamento e entrevista.

O resultado final será no dia 15 de

fevereiro, onde acontece o primeiro
dia de aula.

Foram prorrogadas para o dia 2

de fevereiro as inscrições para vagas
-rernanescentes de ingresso no

curso superior de Tecnologia em

Produção e Vestuário (noturno).·
Até dia 6 de fevereiro estão

abertas as inscrições para o Processo
Seletivo Especial para o curso de

·

Tecnologia em Automação
Industrial (noturno). Até a

próxima semana estão abertas as

vagas para os cursos técnicos em

Estilismo (matutino, vespertino e
'

noturno), Vestuário (matutino e

noturno), Eletrônica (ves-
· pertino), Eletromecânica (ma
tutino), Eletrotécnica (matu
tino), Mecânica (matutino e

vespertino) .. Mais informações
sobre os cursos podem ser obtidas

pelo telefone (47) 3372-9500 ou

na secretaria do Senai.

,

�Gilb-erto Salomão (E) anuncia investimentos de RS 400 mil e aguarda liberação de 'mais RS 750mil

\ ./..J

ensino fundamental (artes, inglês,
geografia, ciências, ensino religioso
e português) e 30 para o ensino

médio (educação física, química,
sociologia, física, inglês, artes,

filosofia, geografia, biologia,
matemática e língua portuguesa e

literatura) .

Os Centros de Educação de

Jovens eAdultos damicrorregião
também terão as vagas distribuídas
entre os municípios da

microrregião: .são 23 vagas para

Jaraguá do Sul (nas disciplinas de
artes, física, química, biologia,
ciências, geografia, história,
espanhol, inglês e português); seis
para Corupá (português,
matemática, física, química,
biologia, história e geografia); cinco
para Massaranduba (geografia,
história, biologia, química, física,
matemática, ciências, 'inglês e

português); sete para Schroeder

(geografia, história, biologoa,
química, física, matemática, artes,
inglês e português), e 15 em

Guaramirim (física', química,

-,
,

i

I

r
!

Deni Rateke coordena calendário de vagas para os ACTs I
I

Secretaria. de Desenvolvimento IRegional (SDR), Deni Rateke, o
calendário para a escolha de vagas Idos ACTs está disponível nomural Ida Secretaria Regiorial.

(

biologia, ciências, história,
geografia, matemática, inglês e

português) .

De acordo com a gerente de

Educação e Inovação da 24ª

Junta lança cadastro único online no Cejas

Sistema pioneiro no país foi lançado ontem em evento com a presença de lideranças locais e estaduais

}ARAGUÁ DO SUL - O Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul foi
ontem o palco para o lançamento .

do sistema integrado online da

Jucesc (juntaComercial do Estado
de SantaCatarina), que permite o

'

. cadastro único de CNPJ. O sistema

integrado possibilita a redução do
prazo do registro de empresas
através da integração dos serviços
da Junta Comercial com diversos

órgãos. Os escritórios de contabili
dade enviam o .contrato para a

Junta que encaminha, simulta
neamente, para Secretaria da

Fazenda, Receita Federal,
prefeituras, corpo de bombeiros e

vigilância sanitária. "A finalidade
é reduzir o prazo do registro de

CNPlno Estado de 40 dias para 48
horas", resumiu o presidente da

[ucesc, Antônio Carlos Zímmer-

,

mann. Quer dizer que o sistema vai

facilitar e desburocratizar a

atividade empresarial em Santa

Catarina, pois o empreendimento
poderá Ser aberto em dois dias. "Para

começar uma empresa, o cidadão
não precisará deslocar-se para vários
locais como acontecia até então",
completa.

Através do portal da Jucesc
(www.jucesc.sc.gov.br ) será

possível pagar taxas pela Internet,
emitir certidão simplificada,
pesquisa de nome empresarial,
certidão de inteiro teor e registro
de empresa, antes de mandar o

contrato. O projeto, denominado
Regim (Registro Mercantil

Integrado) é pioneiro no Brasil e
Santa Catarina é Q primeiro Estado
a implantá-lo. De acordo com o

presidente do Sindcont (Sindicato
, dosContabilistas),João Valmir de .

Amorim, o sistema será implantado

inicialmente em Jaraguá do Sul"
Guaramirim e Palhoça, porque .as

prefeituras ,destes municípios :já
autorizaram o serviço .. "0s
municípios só podem se integrar ao
sistema .corn a liberação das·
respectivas prefeituras", esclarece .

O evento também contou com

a presença do vice-presidente da
Fecontesc (Federação dos Contá
bilistas do Estado de Santa Cat�
rina), OsmarGumz, do diretor geral
do Sescon (Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis), Ademir
Orsi, 'delegado doCRC (Conselho
Regional de Contabilidade), Ivan
Pilldn Torres, da secretária de
Desenvolvimento Regional,Niúra.
Demarchi dos Santos, do prefeito
MoacirBertoldi (PL), alémdoCorpo
de Bombeiros Voluntários, do.setor
de vigilância sanitária da prefeitura
e contabilistas de toda a região.

... .-...-.............

LUIUIII:
trsnsport« e tudsmo

Transporte Estudantes

Joinville cf Microônibus
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros

\

Transporte. Escolar e Universitário c/ Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau�
l

* Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

"

'\

Ligue: 3370-4888/9167-2890' com Luciane Ligue: 3371-5891/9973-8831 com Rosilene

I.
\.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PANORAMA

Prefeitura negocia com bancos
}ARAGUÁDO SUL-A Prefeitura

de Jaraguá do Sul iniciou na terça
feira um trabalho de fiscalização
das instituições bancárias da
cidade para a cobrança do ISSQN
(Imposto Sobre Serviço de

Qualquer Natureza), envolvendo
uma, parceria' quanto ao

'entendimento técnico e jurídico
referente a este imposto. A
informação é doControladorGeral .

doMunicípio, Tarcísio Schneider,
acrescentando que a atividade é

realizada sob a orientação do Ciap
(Centro Interamericano de

, AHministração Pública), de Belo
Hprizonte (MG). "Ainda não

ternos previsão de arrecadação,
I

mas tudo deve estar concluído em

seis meses", adianta.
O presidente do Ciap, Carlos

Antônio de Souza Coelho, explica
que normalmente ocorrem

equívocos por parte dos bancos no
pagamento deste' imposto,
apresentando uma divergência
entre o .que as' agênciasbancárias
acreditam ser devido e o que
realmente deveriam estar

pagando. "E é justamente esta

diferença que a prefeitura pode
cobrar, porém referente aos últimos
cinco anos", esclarece. Neste
sentido, o Ciap está realizando um
trabalho de orientação técnica e

jurídica com a prefeitura
jaraguáense, ficando a cargo dos
fiscais o levantamento operacional.

(A Ata da reunião anterior está disponível no site www.acijs.com.br)

'. PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO
: Na.primeira Reunião Plenária de 2006, a ser realizada dia 30 de

:janeiro (segunda-feira), às 18hÓO, no Salão Nobre Pedro Donini

: do CEJAS, serão tratados os seguintes assuntos:

; • CARIMBO COMEMORATIVO DA FIRMAWEEGE,apresentado
: por Luiz Osnildo Martinelli Filho, Assessor de Comunicação
: dos Correios; .

; • PROJETO DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ÁGUA NAS

: ESCOLAS (parceria SAMAE, FUJAMA e PMJS), apresentado por
: Bonifácio Formlqar], Diretor do SAMAE; Evelise Garcia; Chefe
: de Educação Sanitária Ambiental e MoacirBertoldi, Prefeito de
: Jaraguá do Sul;

,

:. PALAVRA LIVRE: espaço para manifestação dos Associados;
: • ESPAÇO EMPRESARIAL: CENTENÁRIO DA FIRMA WEEGE,
apresentado por Wandér Weege, Administrador da Malwee
Malhas Ltda.

Após a reunião a Malwee Malhas Ltda. oferece coquetel de
confraternização no Salão de Eventos Rodolfo F. Hufenüssler do
CEJAS.

Educação M.arista:
ensinar é uma arte, aprender

um desafio.

IN éRIÇÔES AB'ERTAS

para2006
:As inscrições para alunos novos podem ser feitas na

secretaria do colégio, pelo telefone 3371 0313 ou

..através do site www.marista-jaragua.com.br na
área de matrículãs on-line

QUINTA-FEIHA, 26 de janeiro de 2006 i."liJaH",m.g,_

QUEIXAS

Adubo orgânico na linha
,

'

férrea causa mau cheiro
ANELlSE SCHMITZ

� Há dez dias, muitos
moradores convivem
com problema que
atrai muitas moscas

}ARAGUÁ DO SUL
Funcionários da Fundação doMeio
Ambiente, Vigilância Sanitária e

a Defesa Civil constataram, ontem

pelamanhã, queixas demoradores
da rua Carlos May e proximidades,
no bairro Baependi, sobre forte
mau cheiro causado, prova-

, velmente, por resíduos de adubo

orgânico que teria caído de um dos

vagões daAmérica latina Logística,
empresa que explora a linha férrea

que atravessa a cidade e região.
Segundo diss�ram moradores, o
acidenteaconteceu hámais de dez
dias sem que a empresa se

importasse com as conseqüências.
"Não dá para suportar"; disse,
indignado,Maurício Ribas. Ele tem
o portão da casa de frente para
linha férrea e se queixa de mau

cheiro e moscas. "Desde quemoro

aqui nunca senti um cheiro tão

forte de carniça", completou.
José Altair Ortiz também não

agüenta mais. Ele já não abre mais
as janelas de sua casa. "Colo�amos

Amostras do produto vão ser analisadas' em laboratório da Capital

�reia para amenizar o fedor, mesmo
assim em dias de sol o cheiro é

insuportável", lamentou. ''Agora,
que choveu nesses últimos dias,
amenizou um pouco, mas as

moscas continuam".

Quem sai perdendo aindamais
com a situação é um restaurante

localizado próximo a linha férrea
onde aconteceu o acidente'. De
acordo com a nutricionista do

estabelecimento, "quando CÇlem-

sementes dos vagões aumenta
população de ratos. Se cai ra�
(pela ação do sol e da chuvi
aumenta omau cheiro e as mOSQ
Antes, fazíamos dedetização�
cada seis meses, agora a cada tr&

,

recla_móu Leila Giovai
Klonbunde.

Segundo Luis Feman�
Marcolla, presidente da Fujam
(Fundação Jaraguaense de Mei
Ambiente), esse é genuÍn
problema de saúde pública .. l
empresa será notificada pel
acidente", garantiu o presideq
da Fujama. Norton Batista Nett
coordenador daALL, dis�e ontel
ao Correio do Povo que eXi,i
um trabalho de manutençi
contínua dos vagões para ni
haver esse tipo de acidente, �
que ao' longo do trajeto porn
acontecer algum problema.]
limpeza da linha férrea já e,t
marcada para a próxima semana'.

• alegou Norton Batista Net�
coordenador daALL. Amostrai
material, que já continha lalVru
foram coletadas pela Vigilân;
Epidemiológica e encaminhas

para o laboratório central O

Estado, em Florianópolis, (
resultado dos exames conclusivo
devem ser conhecidos ser trinl:
dias.

,

CORRE10 TV III--------------------------re-d-ac-a-o-@J-.o-rn-a-Ic-or-re-io-d-O-PO-v-o-.co"--'ml
Paes bebe cerveja da concorrência
A atriz Juliana Paes (foto). que faz propagandas para a

cerveja Antártica, a Boa, foi flagrada em um show do
Pearl Jam bebendo urna Nova Schin, O murmurinho,
tomou conta dos bastidores e das revistas de fofocas,

'

mas ainda não foi divulgada nenhuma alteração no

contrato de Juliana, que continua garota propaganda
da Boa.

Show de estrelas
Na noite da última terça-feira (24) muitos famosos foram prestigiar o show da
cantora Margareth Menezes. Com a participação da vocalista da banda Cheiro

de Amor, Margareth foiaplaudida por Caetano Veloso, Ingrid Guimarães,
,

André Gonçalves e outras estrelas que dançaram até a rnadruqada de ontem.

Show de VIPs e Rolling Stones no Rio
Quem vai marcar presença no show do Rolling Stones no Rio é o atar Cauã

Reyrnond. Ele será mais um dos VIPs a curtir o show do camarote da Claro
com mais um acompanhante, do qual a assessoria de imprensa não quis
divulgar o nome.

_

Terremoto em Bang Bang
Um terremoto daria fim aos personagens da novela Bang Bang da Rede Globo, .

tudo isso por que a novela não tem dado pontos no Ibope, ameaçando a
{

hegemonia do canal. Após o terremoto, a novela seguiria com parte do
elenco já no século 20.

Angelina Joliemostra barriguinha
Grávida Angelina Jolie mostra a barriguinha e a tatuagem, que fica ainda mais
evidente. A Sra. Brad Pitt tem os dizeres em latim "Quod me nutrit me

destruir" em português "o que me nutre, támbém me destrói': Angelina
espera o primeiro filho, que deve nascer no final do inverno de 2006

Alma Gêmea bate recorde
A novela das seis vem batendo recorde de audiência a cada dia. A
trama que tem pontuação maior que Belíssima quebrou sElu
recorde novamente. Priscila Fantin e Eduardo Moscovis emba.lam a

história de amor que fala de espiritismo e reencarnação.

Jackson vai às compras
o cantor que não economiza no currículo polêmicas foi visto
fazendo compras em Barein nesta quarta-feira disfarçado de
.mulher árabe, aparentemente com o intuito de evitar o assédio
do público. Jackson está morando em Bareim a convite da
família real, depois de ter sido inocentado de acusações de ter
molestado um jovem.

'

Ludmila desfalca Leandro de Itaquera
Lúdmila Dayer, que foi rainh-a da bateria da Leandro de Itaquera
no carnaval do ano passado, já avisou que não vai desfilar na
escola de samba paulistana em 2006. Depois do término da

novela Os ricos também choram, do 5BT, ela só quer saber de
férias.
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DESFALQUES ..---------.l LINHA DE FUNDOI�:
JULIMAR PIVATTO

Everaldo e Ademir Sopa não
ijog.am, contra o Guarani hoje

Mudanças no tricolor .;_,

Çom os desfalques de Ademir Sopa e Everaldo, o técnico Itamar ,,_/

Schulle tem três opções para as posições. Paulo Rossi, que
começou jogando contra a Chapecoense domingo passado, tem
grandes chances de permanecer no time. A dúvida está usar o

volante Leandro Nunes ou improvisar o lateral Alex Albert.

Rogerinho, que foi muito bem no último jogo, deve permanecer
\�

;, .

na esquerda e Pereira na direita: A preocupação está em quem
vai armar as jogadas, já que os dois desfalques eram os maiores

responsáveis por isso. Coma provável entrada de Leandro Nunes,
_'

talvez Schulle avance Carlos Rogério para fazer esta função. A
dupla de ataque permanece a mesma: Sabiá e Ronaldo.

DAN!EL NEVES

LIMAR PIVATTO

)'Paulo Rossi,
5

eandro Nunes e
o

';Iex Albert são

�ções do treinador

, L�-

J�.:

Romário
o novo comportamento de
Romário virou modelo para
os outros jogadores do Vasco:
Prestes a completar 40 anos,
o atacante tem inclusive

participado da maior parte
dos treinos da equipe de São
Januário. Depois de marcar

três gols na reabertura do

Maracanã, Romário foi ao
treino do Vasco na segunda
feira e, na terça, esbanjou
disposição, correndo por mais
de meia hora sob o sol de

quase 40°C, em São Januário.,

Demiss�o
A Alemanha demitiu três

dirigentes de sua equipe que
vai disputar os Jogos de Inver

no, em Turim, por causa de

ligações com a "Stasf a polícia
secreta da antiga Alemanha

Oriental, que formava uma

rede de informantes e espiões
no lado ocidental. Uma

investigação do comitê

olímpico descobriu que nove

dos 162 que formarão a

delegação do país no torneio
tinham ligações com a "Stasi"

I ]ARAGUÁ DO SUL";_ Depois de
I erder o meia Everaldo, na

ta-feira passada, o técnico

, amar Schulle tem mais um
"

��falque para a partida de hoje
el 8htra o Guarani, às 18h15, em'

'à-lhoça. Ademir Sopa sentiu a

érna e não participa do último
e 'go do turno. O treinador disse
.1 Ue ainda nãb definiu os

utstitutos, pois tem três nomes

Iii mente: Paulo Rossi (que)
tilneçou jogando no domingo
á�sado), Alex Albert (que volta
�pois de cump-rir suspensão) e

i e'andro Nunes.
"

"Será um jogo difícil, pois eles
êm de derrota e precisam

, f

'e'Ílcer para sair da lanterna. A

áinpanha deles não reflete o que
zeram em campo, pois mesmo

'às derrotas eles jogaram bem",
'cimentou. Schulle disse que o

. G6arani émuito perigoso jogando
lU casa e deu como exemplo a

�tória pór 2xO em cima doAvaí.
Masnão vamos mudar a-postura

-,

I

Figueirense
o volante Carlos Alberto, com
estiramento na região
posterior da coxa esquerda; o
zagueiro Tiago Prado, com
dores musculares e o atacante

Alexandre, com entorse no

Liberado
Último reforço contratado

para o ataque, Pena teve sua

documentação regularizada
na CBF e poderá fazer sua
estréia com a camisa do

Botafogo. O jogador brigará
com Dodô, Marcelinho e

Reinaldo por uma vaga no

ataque e já estará à

disposição do técnico Carlos
Roberto para a partida deste

domingo contra o Volta

Redonda, às T6h.

Ademir Sopa (O) sentiu uma lesão na perna e desfalca o tricolor hoje contra o Guarani

de jogo e nem temos porque fazer

isso", disse ele.
O I time, da Grande

Florianópolis deve ter quatro
desfalques para o jogo de hoje.
Bruno, expulso, e Renatinho, com
três cart?es amarelos, cumprem
suspensão automática. Já Gean e

Crica, com problemas no joelho
também devem desfalcar -a

'equipe. Outra dúvida é

Anderson, que está com uma

infecção, mas pode jogar. O
técnico Belmonte terá o reforço
do atacante Itauê, emprestado ao

Botafogo (SP), mas que não

chegou a jogar por problemas com
a documentação.

Depois do jogo de hoje,
Juventus e Guarani voltam a se

enfrentar no próximo domingo,
às 17h no Estádio João Marcatto,

- pela abertura do returno da

competição. O tr ico lo n

jaraguaense ocupa a segunda
colocação do Grupo A, com

nove pontos, e o time de Palhoça
é o lanterna, com apenas três.

tornozelo direito, são os três
titulares que desfalcam o

Figueirense para o jogo de

hoje, em Chapecó, contra a

Chapecoense,na Sa rodada
do Campeonato Catarinense
da Divisão Principal.

I

I
I
i
I

julimarpivatto@gmail.com J

Felipe .Massa faz o melhor

�empo com a Ferrari velha
I .

•

i
f DA REDAÇÃO _ O brasileiro

felipeMassa, da Ferrari, fez a volta
jriais rápida rios testes de ontem,
�mBarcelona, na Espanha. Mesmo
rtilizando o carro do ano passado
da escuderia italiana, o modelo
F2004, opiloto cravou .lmin15s664.
Massa deu 67 voltas na pista e,

�ntre os cinco primeiros, foi o único
� não usar o carro novo. O segundo
mais rápido foi o atual campeão
Fernando Alonso, da Renault,
�eguido pelo companheiro de
Rubens Barrichello na Honda o

Inglês [ensonButton.
'

Barrichello, que usou o carro

RA106, novo modelo da Honda,
�hegou na quinta colocação, atrás
po italianoGiancarlo Fisichella da

,Renault. No sexto posto ficou �m
Farro da 'BMW-Sauber, guiado pelo
alemão Nick Heidfeld. Já o

:cólombiano Juan PabloMontoya,
fom a McLaren laranja, cravou
apenaso nonomelhor tempo.
Bonda' '

, A Banda lançou ontem em
B'

,

,
arcelona, o novo carro para a

,temporada 2006 do Mundial de
:Fónnula 1. O inglês Je�sonButton
:te�e a chance -de completar as

'Pnmeiras voltas com o RA106 na
pista espanhola. Neste ano, a

,antiga BAR contará também com

obrasil' R b .

: ,

erro li ensBarnchello, que:delxou a' F . - '

, erran apos se is

;temporadas.
: Vice-campeão em 2002 e 2004,
:Barrichello prestigiou o

;lançamento do novo modelo ao
.lado de Button e do também inglês
Anthony Davidson, piloto de Massa foi o mais rápido ontem

São Paulo faz ,nova proposta
e Grafite pode ficar no Brasil

Tevez reclama da pressão quei�
o Corinthians vem recebendo ��

:;�
�:�

corintiano. -:"

"Sabemos da qualidade de{
Ricardinho, o passe que ele tem. ..
Quando o time está na correria;:,
ele sabe quebrar isso. Á�:
tendência é ele se entrosar ainda-,

I

mais", concordou o defensor. O :
I

técnico do Corinthians, Antônio :
Lopes, não'promoveu coletivos !
nesta quarta, mas corri atividades :
de ataque e defesa indicou qual i
deverá ser o time contra o Rio ;

I

Branco, pela quinta rodada do I
Campeonato Paulista. :
Ricardinho deverá estar entre os ;

testes. Além do novomotor V8, o
RA106 tem algumas novidades em
comparação aoBAR007, como um
-sidepod diferente e uma caixa de
câmbio maior. Esse é o primeiro
carro totalmente construído pela
Honda desde 1968. A marca

DA REDAÇÃO _ O atacante

Carlos Tevez reclamou ontem de
DA REDAÇÃO _ A situação de

Grafite no São Paulo permanece
indefinida. Com uma proposta do
Le Mans, da França, o jogador
pode ir para o futebol europeu, mas
a contraproposta são-paulina
seduziu o jogador, mesmo não

chegando perto dos números

apresentados pelo clube francês. O
diretor de planejamento João Paulo
de Jesus Lopes confirmou que a

contraproposta balançou o jogador.
Além do aumento salarial, a equipe
do Morumbi ofereceu três anos de
contrato.

-

"Fizemos uma

contraproposta, mas eles não

estão aceitando. Não há um

consenso. Debatemos a questão
com a diretoria, o presidente e o

vice-presidente e continuamos

insistindo. E isso seduziu o
_

jogador", comentou. O São
Paulo descarta cobrir a proposta
do Le Mans por contrariar a

política salarial do clube. "Nós
I temos os parâmetros do clube,
entre eles a política salarial. A

proposta que o procurador do
Grafite nos fez foge da nossa

política. A proposta do Le Mans
é muito alta para a realidade do

.

futebol brasileiro", completou.
No

_
entanto" o diretor

afirmou não ter pressa para
definir a situação, já que o

contrato do atacante com o São
Paulo ainda é longo. "Prazo

(para a negociação) não temos,
afinal o jogador tem mais um

ano de contrato com a gente",
concluiu.

manhã, após-o treino no Parque
São Jorge, da pressão que o time

do Corinthians vem sofrendo de

torcida, imprensa e dirigentes.
Segundo o astro argentino, as

prin-cipais cobranças que têm

chegado ao grupo são em relação
à Copa Libertadores. O' clube
nunca' ganhou o torneioi- já
conquistado por seus rivais

Palmeiras, Santos e São Paulo.
"Temos que estar tranqüilos.

Sem tanta pressão. O ano vai ser

difícil, tem a Libertadores e

diversos campeonatos. Não é bom
colocar tanta pressão. Sofremos
pressões de todos os lados. E olha

que a Libertadores nem começou
ainda", disse o jogador. Tevez tem
experiência na competição
continental. Ele já foi campeão
pelo Boca Juniors, da Argentina,
clube que o revelou, em 2003.

.

japonesa se tornou a maior

acionista da BAR no ano passado.
Criada em 1999, a BARse�pre

foi uma equipe do pelotão
intermediário, mas apresentou
evolução a partir de 2004, quando

, foi vice-campeã de Construtores,
, superada apenas pela Ferrari. "A
nossa émeta é lutar por vitórias, e
faremos o possível para atingir esse
objetivo. Temos dois dos melhores
pilotos do mundo. Melhoramos a

nossa habilidade para desenvolver
um carro durante a temporada e

temos uma melhor compreensão
da força que tivemos em 2004 e

dos problemas no carro de 2005",
disse Nick Fry, diretor da Ho�da.

Grafit'e recebeu contraproposta
titulares.

Lateral
Enquanto isso, o São Paulo

continua buscando um substituto

para o lateral-direito Cicinho, que
se transferiu para o Real Madrid,
da Espanha. As apostas do clube
estão voltadas paraMaurinho, do
Cruzeiro. O diretor de

planejamento do time tricolor, João
Paulo de Jesus Lopes, afirmou que
um acerto pode estar próximo,
dependendo apenas de pequenos
acertos com o clube mineiro.

"Estamos bastante otimistas

comrelação aoMaurinho. O clube
(São Paulo) e o jogador já estão

chegando a um entendimento.
Entre São Paulo e o Luizão, que
temparte dos direitos do atleta, já
está praticamente acertado", disse
ele. !Faltam pequenos detalhes do
nosso acerto com o Maurinho e,

depois, do Maurinho com o

Cruzeiro. Mas acredito que o

desfecho não esteja longe não",
concluiu.

Ricardinho
Em seu primeiro treino no

Corinthians, ontem pela manhã,
o meia Rícardinho só ouviu

elogios. Alguns companheiros,
como o zagueiro Wescley e o

atacante Carlos Tevez, porém,
lembraram que ainda é preciso
melhorar o entrosamento. "Foi o

primeiro treino, mas deu pra ver
que ele dá passes em

profundidade, o que ajuda
bastante. Ainda falta
entrosamento. Quando isso

acontecer, vai melhorar", disse
-

Tevez, hoje o principal ídolo

Tevez se incomodou com pressão:
"

O argentino ainda:
aconselhou os companheiros de ;

,

Corinthians a não simularem:
faltas durante os jogos' da Copa:
Libertadores. O principal aspecto:'
ressaltado pelo ex-jogador do.
Boca [uniors é a diferença de'

rigor que existe entre os árbitros
brasileiros e argentinos. Segundai'o atacante, no Brasil, os árbitros
marcammuito mais faltas do que,
em seu país.
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Perfil de Priscíla Seibel

371 2847 - 2752005

Ingressos à venda para evento com Fatboy Slim
Mais que confirmada a vinda ge Norman Cook ao estado, que marca na agenda a data de 25 de fevereiro

para memorável apresentação na casa de eventos Ibiza de BalneárioCamboriú.
Interessados em marcar presença na noite podem encontrar ingressos à venda no site

www.ticketcenter.cQm.br. disponíveis aos valores de R$100,OO para entradas femininas e R$200,OO para
entradas masculinas. A taxa de venda pela internet ainda acresce as respectivas cifras de R$12,OO e R$22,OO
poringresso.BAGATELA!

Valores posteriores e de camarotes ainda encontram-se indefinidos, assim como o line-up completo da
noite.Conforme informadopela assessoria de imprensa da casa, tais detalhes só estarão disponíveis dentro de
.uma semana ou duas.Telefones para contato: (47) 3361 3518 e 9912 5975.0n-line:www.ibizaclub.com.br.

Entrando na linha
Vendo que o mercado rende saborosas

fatias para marcas esportivas que adentram o

segmento fashion,a brasileira. Penalty agora
dá seu chute, e contrata o estilista Maxime
Perelmuter (leia-se British Colony) para
desenhar e assinar peças para a marca. O

primeiro passo já foi dado ao Maxime incluir
alguns desenhos em seu desfile no SPFW
deste ano. Breve serão divulgadas imagens
das peças comerciais.Vamos ver sé a exemplo
da Nike, Puma e Adidas a marca brasileira
também consegue emplacar...

Liquidando '\

Nosso amigo Adriano Mannes manda o

toque que começa amanhã alíquidáção de
verão da loja Extreme PJ;,emium, mais nova

vitrine da Reinoldo Rau. Uma boa
oportunidade, marcas como Alexandre
Herchcovitch, Puma, Cavalera, Energie,'Miss
Sixty, Cía Marítima, Ecko, M Officer e Index
estarão sendo vendidas 'com descontos .. de
até 50%. A promoção dura até próxima sexta
feira. O telefone para contato é (47) 3273
5923.

'.

Numa boa: Luciano lunkes e Charles Lux

MOINHO.DISCO
-

CONEXAO
CAMBORIU

A próxima da Moinho
Cumprindo a promessa de retorno em

grande estilo, a Moinho Disco marca para
sexta-feira, dia '17, a balada Conexão
Camboriú, festa da reabertura 2006 da casa.

Fazendo o tema da noite, serão
importados os talentos.de residentes de
tradicionais clubs do balneário, trazendo à

galera já presa à rotina urbana um último

suspiro do ritmo do verão.
- Compõem o llne-up os DJs Kiko Mello

(Ayia Napa) e Maikon Schramm (Djunn
Music Place / Maria's), grandes nomes da
vida noturna catarinense ..

Com novidades também nas parcerias,
. Moinho' Disco agora' é "Charles lux,

Dealberto "Felfa" e LéoGadotti.
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