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, Para o deputado, a senadora chega com mais chance na disputa para o governo do que o secretário da Pesca, José Fritsch. Segundo ele, Ideli tem mais visibilidade. - PAGINA 3
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Leticia Birkheuer
é destaque da
Escola Unidos
do Viradouro

A economia brasileira
desacelera e

cresce apenas
, 2,30/0 em 2005
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Depois de anos de espera, os

'aposentados recebem benefício

Os aposentados do município começaram a receber
ontem os pagamentos por precatório referentes a

. aposentadorias e pensões há anos não reajustadas pelo
INSS. Na microrregião, 283 aposentados receberão o

pagamento atrasado nos próximos dias. O benefício
pode ser sacado em qualquer agência da Caixa
Econômica do território nacional, através de contas

poupança abertas em nome de cada segurado. Alguns
contribuintes aguardavam a regularização da

aposentadoria defasada há mais de quatro anos.

,

JUVE

Itamar Schulle faz mistério
e não adianta a escalação
Com jogadores lesionados e outros suspensos, o treinador

preferiu não revelar a escalação, mas adiantou que
Adilson volta como titular no gol e Ronaldo está confir
mado no ataque. O artilheiro Sabiá não deve jogar e a

opção pode ser Grisley, que até ontem estava com o torno
zelo inchado, Paulo Rossi ou mesmo Everaldo. A partida

,
com o Metropolitano será hoje, às 16h, no Estádio João

, .

Marcatto. Das novas contratações, 6 lateral-direito

Jorginhomal chegou e já é desfalque. - PAGINA7

. COMPLEXO ESPORTIVO
,

Moacir Bertoldi vistoria
obras da Arena Jaraguá
O prefeito e a vice-prefeita, Rosimeire Vasel (PL) visitaram
ontem as obras da Arena Multiuso juntamente com

engenheiros. A construção está na fase de montagem do

pré-moldado e será finalizada em julho, mês de aniversário
do município. De acordo com o coordenador de projetos,
RonisRoberto Boffe, até omomento foram executadas 350/0

, ,"

das obras; 90% dos pré-moldados já forammontados e 700/0
da cobertura metálica já está pronta. A fase de fundação

,

deve ser finalizada hoje e o próximo passo é o término da
,

coberturametálica. A ArenaMultiuso está orçada em R$ 12

milhões,lOjáestãogarantidos. - PÁGINA7
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Dois projetos que
,

tramitam na Câmara dos
I

Deputados são de interesse
,

direto de expressiva camada

da população.Um deles
considerá o câncer de pele
uma doença relacionada ao

,

. trabalho nos casos em que o
,

trabalhador for obrigado a
,

desempenhar suas atividades
sob a radiação solar, e já está

aprovada pela Comissão de

seguridade Social e Família.
O relatório observa que a

incidência dos diversos tipos
de câncer de pele nesses

trabalhadores é superior à da
população em geral.
r; Conforme o texto, as

átividades que exponham o

trabalhador à radiação solar
à' céu aberto, sem adequada
�roteção, serão consideradas
,>,

ij1salubres em grau médio e,

insalubridade servirá para
coibir situações de risco, e

estimulará a implementação
de melhorias no ambiente de
trabalho. Esses trabalhadores
não usufruem dos devidos
direitos trabalhistas e

previdenciários, em virtude
de a jurisprudência não

reconhecer nem a

insalubridade nem a relação

•

. .. "

p re vts to s no projeto j a

citado. O argumento é de

que os bloqueadores solares
custam muito caro para os

padrões salariais dos

de Saúde, protetor solar

para o cidadão com renda
familiar de até três salários
mínimos. Muitos deles, com
certeza, encaixados em

casos de insalubridade

exposição aos raios ultra
violetas do sol, responsável
pela maior incidência de
câncer de pele no Brasil.
Com a utilização de filtro

, solar pela população,
inclusive pelas crianças e não

apenas no verão, acredita-se

que as chances de desenvol
vimento da doença são

reduzidas em até 85%.
O Instituto Nacional do

Câncer (Inca) previa 119
mil novos casos de câncer

de pele para 2005. Um
número muito grande de
trabalhadores rurais e

urbanos - como é o caso dos

agricul tares, pe scadores,
garis, carteiros, catadores
de papel e trabalhadores da

construção civil - pode
adquirir o câncer de pele
por exercerem atividades

que são desenvolvidas ao ar

livre e sob radiação solar.
Duas iniciativas que devem
ser aplaudidas e aprovadas.

� O Tribunal Superior do Trabalho tem
considerado que trabalho a céu aberto
não obriga pagamento de adicional de

da doença com o trabalho.
Até o momento, o Tribunal
Superior do Trabalho tem

considerado sistematica

mente que o trabalho a céu
aberto não obriga o

pagamento de adicional de
insalubridade.

Outro projeto obriga o

Ministério da Saúde a

distribuir gratuitamente,
,

por meio do Sistema Unico

brasileiros. Muitas farmá
cias concedem desconto em

remédios, mas nunca nos

preços dos protetores
solares, que são, errone

amente, considerados bens

supérfluos. A proposta
objetiva beneficiar os

trabalhadores de baixa renda

que não têm condições
financeiras para aquisição do

protetor, para evitar a

Bprtanto, sujeitas ao

�agamento de adicional de

insalubridade.
'1' A

. -

caracterrzaçao da
,

() .

FRASES
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C"_' "Com um retrospecto capaz de envergonhar até o time do Tabajara (nove jogos e apenas
�': uma vitória, na atual temporada), o Flamengo enfrentará o Botafoqo:
�

r.

I"
" •

I. _'
Do jornalista Renato Maurício Prado, flamenguista doente, em "O Globo'; do Rio.
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Fernando Bond
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Comissão de frente
E para encerrar: realmente existe um

entendimento da ata do partido que deixa
,

em aberto para dia 26 de fevereiro, ou seja,
este domingo, como data final para
inscrição de candidatos ao Governo do
Estado pelo PT. Portanto, enquanto tocam

os tamborins, a "ala da Ideli" estará em ação.
E se não for por bem, vai por mal - ou seja,
vira processo na Justiça.

• •

Ideli segue o enredo
•

e agora cai no samba

Amnésia
Não há como negar que a senadora é

esperta, conhece política (da superfície e

das profundezas) e é hoje uma aliada

imprescindível do presidente da República .

Tanto que aproveitou todas as

luzes da mídia para esculachar com o

qovernador Luiz Henrique, que
estaria "escondendo" o nome do
�

,

.

tlorianópolis - Horas depois de esta

cf;pluna- (edição de quinta, 23/02) ter.
.,,",'"

�firmado que a senadora Ideli Salvatti
4>,'

fa'zia "jogo de cena" ao retirar sua pré-l1',}/<

�andidatura ao Governo do Estado, o
· '

Q,eputado Wilson "Dentinho" entrava

cbm representação assinada por 2,7 mil
"

'

filiados para reverter o quadro - para

�9dos os efeitos, "à revelia" da senadora.
, '

Como esta coluna previu, Ideli Salvatti
,

estava na quinta-feira nos seus melhores
, '

dias, bancando a nervosa, mas rindo à toa.
,

iTanto que saiu da entrevista coletiva que.
,

deu à tarde à imprensa da província
!direto para o Enterro da Tristeza no centro

ide Florianópolis. E assim deu a largada
,

, ipara o seu particular"Carnaval Datafolha"
� ,

-ern que comemora numeras

,!surpreendentes que mostram um Lula

;imbatível nas urnas. Quando ao ministro

;da Pesca, José Fritsch, que usou o
•

•

;"regulamento" para afastar Ideli da
,

'disputa pela candidatura petista ao
,

Governo, a senadora parece estar pouco
'ligando. Na hora certa e com a influência
Ide pares como "Dentinho'; ela fisga o

bicho.

Governo Federal das placas e anúncios
de obras que estão sendo realizada em

todo o Estado, Caso do Porto de São

Francisco do Sul, que estaria recebendo
800/0 dos recursos de Brasília. A senadora
está no papel dela. Só que muda 'de

personagem quando se fala em segundo
turno da Eleição. Aí vai bater uma
"amnésia" e não tem problema subir no

palanque do PMDB.

. ,\
Canoinse atento
"Só teremos um fortalecimento dos partidos
com o Parlamentarismo'; defendeu o

governador Luiz Henrique durante a

outorga de Cidadão Honorário de Canoinhas ,

esta semana. "Já estou me sentindo um

canoiense" disse o governador, feliz com a

homenagem. Na ocasião, Luiz Henrique
pediu à população do Planalto Norte que
"preste atenção" ao discurso dos candidatos.Diferença

Mais engraçado ainda é o ministro José
Fritsch, que ao contrário da atilada
senadora, não sabe fazer "jogo de cena':
Ele também aproveita as luzes do
debate interno do PT para criticar
o governador por não divulgar as
obras do Governo Federal no
Estado. Mas perguntado sobre a

possibilidade de subir no palanque
de Luiz Henrique no segundo turno,
cai feito um pato: "É, aí precisa avaliar o
cenário ..." Por esta e por outras que
Ideli Salvatti "tá nem aí" para a disputa
interna do PT catarinense. ,

.

Design demoda
o Senai/Jaraguá do Sul está corri inscrições
abertas para a pós-graduação em Cultura e

Design de Moda. O curso é destinado a

profissionais graduados na área de moda,
ou interessados em atuar no ramo. Prevista

para iniciar em maio, a especialização é
uma parceria com o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj). Os interessados
devem fazer a inscrição na Unerj até o dia
30 de abril. Mais informações pelo Senai On
Line 0800 48 1212 au www.sc.serrai.br,

,

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br
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OPINIAO

os sem Pedro Ivo16
•

No dia 27 de fevereiro de 1870,
nascia, no município paulista de

Taubaté, Orestes Guimarães,
criador dos Grupos Escolares, no
bojo da profunda reforma que-

empreendeu no ensino catarinense

durante o Governo de Vidal Ramos,
entre 1910 e 1914. Nesse mesmo

dia, em 1887,1941 e 1960, o mundo
perdia três grandes símbolos dos tempos modernos: o

'

compositor russo Alexander Borodin, o escritor irlandês

James Joyce e o engenheiro italiano Adriano Olivetti.
, Também nesse dia, em 1990, Santa Catarina perdia outro _I

extraordinário professor, Pedro Ivo Figueiredo de Campos.
Talvez você esteja estranhando que eu titule Pedro Ivo

como professor. Na verdade, depois de reformado, na

graduação de Tenente-Coronel do Exército, Pedro Ivo foi,
por algum tempo, titular da cadeira de Matemática no

Colégio Estadual Celso Ramos, no Bucarein, em Joinville.
Mas toda sua vida profissional foi dedicada a ensinar,

fosse no Exército, transformando recrutas em cidadãos, na
vida pública, onde inaugurou uma nova forma de fazer

política, substituindo agressões aos adversários pela prática
da doutrina e pela apresentação de programa.

Lembro-me bem do dia em que o conheci. Advogado
,

'

jovem, eu permanecia trabalhando nas férias de' verão,
-

enquanto os colegas, já consagrados e cheios de clientes,
descansavam nas praias. Pois foi num início de janeiro que
meu secretário, Raulino Hoffmann, me avisou que o

deputado Pedro Ivo estava na sala de espera de meu

_

escritório de advocacia, no casarão que eu comprara (e que
a política levou), na rua Princesa Isabel, quase esquina da
rua do Príncipe, em Joinville.

Pedro Ivo perdera a eleição de prefeito, no .15 de

novembro de 1969. Veio ao meu escritório para conhecer o

jovem advogado, recém-chegado de Florianópolis, que
trabalhara, anônima e desinteressadamente, em favor de
sua candidatura. Chegou com a camisa encharcada, os pés
cheios de bandagens, sinais dos problemas de circulação {I
que, pouco a pouco, foram se agravando, a ponto de provocar
sua morte, duas décadas depois.

Sabendo das minhas origens, da prisão que sofrera, de
março a maio de 1964, trouxe o livro preto de filiações
embaixo do braço e um apelo, irresistível, para que me

.

filiasse ao MDB velho de guerra. Vendo aquela figura sofrida,
guerreira, importando-se pouco com sua saúde e muito
com os destinos do País, não resisti.

O resto dessa história todos conhecem: caminhando

junto com ele, fui presidente do partido - municipal,
estadual e nacional -, deputado estadual, deputado federal
por cinco mandatos, ministro de E�i:ado e três' vezes
prefeito, antes de ser eleito governador do Estado.

Desde o início dos anos setenta, acompanhei toda a

sua luta e todo o seu calvário. Cruzou o território deste
Estado, sofrendo com os solavancos de estradas péssimas e '

suportando uma dor constante, para fazer do MDB o maior

partido de Santa Catarina.
Embora soubesse do seu sacrifício, nunca ouvi da sua

,

boca uma só palavra de lamentação, mas, sempre, palavras
•

de ordem contra a injustiça social, a opressão e o

subdesenvolvimento.
Pedro Ivo tinha uma coragem pessoal e cívica como �.

poucos! ,

Lembro-me de quando fomos à Auditoria Militar de é

Curitiba para levar nossa solidariedade e apoio aos'

estudantes presos, durante manifestação contra a ditadura'
e seu, então, expoente maior, o presidente João Batista

Figueiredo. A Auditoria estava cercada de tanques e tropa
fortemente armada. Rompemos o cerco e fomos lá para.
dentro, junto corn Dirceu Carneiro é NelsonWedekin (cuja
defesa, como advogado, foi uma peça de oratóríal), a fim de
demonstrar aos jovens processados que eles não estavam

•

,

sos.

Muita gente que militava no MDB velho de guerra
tinha em Pedro Ivo uma espécie de escudo protetor contra
as arbitrariedades do regime de exceção. Sem dúvida, ele
.foi, em Santa Catarina, o nosso maior marco na luta pelo
restabelecimento da democracia!

Orestes Guimarães e Pedro Ivo são nomes de duas

grandes escolas, construídas nos bairros Boehmerwaldt e

Costa e Silva, na periferia de Joinville, por cujo povo lutaram
a vida toda.

Dezesseis anos sem Pedro Ivo fazem-nos lembrar de

que, mais do que nunca, a luta continua!
,

1

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA - Governador do
Estado de Santa Catarina

I
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Mixaria,� Água 1
Baseado no Código de Defesa do

'Consumidor, o deputado Nilson
: Gonçalves (PSDB) apresentou projetoI

I de lei para que toda e qualquer edifi-
,

cação de habitação coletiva, disponibi-
lizasse hidrômetro individual, Isso

porque, hoje, quem fica fora o dia inteiro
ou sai de férias, paga por consumo que
não teve já inserido na taxa de condo
mínio, Quem economiza, também paga
pelos que não estão nem aí. Indignou
se porque a proposta foi rejeitada na

Comissão de Justiça, presidida pelo
também tucano Jorginho Melo,

•

� Agua 2
Levado a plenárlo. o projeto foi

aprovado, mas vetado pelo governador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB),
escorado nos argumentos da CCJ, que
qualificou a proposta como sendo
inconstitucional. Ou seja, não caberia à
Assembléia legislar sobre o assunto,

Então, salvo melhor juízo, cabe ao Estado
tomar a iniciativa, dando a ela o exigido
caráter constitucional. Como está hoje
é um desestímulo àqueles que se

preocupam com o futuro da água
potável, como o próprio governo que
faz campanhas de consclentízação.

Calhamaço

ELEiÇÃO EM se
, •

� Benefício
Estagiários do INSS estão sem reajuste
da Bolsa-auxílio desde 1997, Atualmen

te, os que cursam o ensino médio
recebem R$ 145,00 e os do ensino

superior R$ 260,00, valores defasados se

comparados ao percentual de aumento
concedido ao salário mínimo desde
então: 1500/0': Além do desenvolvimento

profissional do cidadão, os estagiários
cumprem importante papel de apoio aos

servidores efetivos, porém, o que
recebem do Instituto não dá nem para o

sal, como diz o ditado popular, Aí, não se

pode exigir qualidade mesmo!

Tramita na Assembléia Legislativa
projeto de lei para reunir em um só
documento as leis e atos normativos de
Santa Catarina, de autoria do deputado
Celestino Seccó (PP), O Estado possui
mais de 13 mil leis acerca de todos os

assuntos que' dizem respeito à

organização da sociedade catarinense.
Muitas delas já são obsoletas ou

contraditórias, o que dificulta a consulta.
E, pior, totalmente desconhecidas da
imensa maioria da população e até
mesmo de não poucos parlamentares
que ajudaram a aprová-Ias,

Viúvas de ex-pracinhas que, comprova
damente, estiveram na batalha deMonte ,_

Castelo, na Itália, durante.a' Segunda .

-,

Guerra Mundial, estão incluídas em
,

projeto de lei do deputado Onofre Santo
Agostini (PFL), Que já possui as

-

,

. � . .

assinaturas necessanas para Ingressar
.

com o regime de urgência na tramitação
do Projeto de Lei Cornplementar que

•

pede a inclusão dos ex-combatentes e :

suas viúvas no plano de assistência à
"

saúde do servidor, o "Santa Catarina
-

,

Saúde.sucessor do extinto e falido lpesc,
."

mosa ico@jornalcorreiod,opovo,com,br '

, I

II

,

•

Celso Machado

.. Oionei da Silva diz

que senadora tem

'mais mídia e maior
universo de votos

[aragua do Sul- Integrante do
segmento CampoMajoritário, que
abriga, além do próprio presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, a

senadora IdeliSalvatti, o deputado
�estadual Dionei Walter da Silva
,

disse ontem, ao Correio doPovo,
.

que tem total respeito ao secretário
Nacional da Pesca, José Fritsch,
pré-candidato ao PT ao governo
do Estado, Porém, pondera o

parlamentar, a senadora teria

maiores possibilidades a sucessão

do peemedebista Luiz Henrique
da Silveira, Entre as vantagens, o

,

deputado destaca, maior exposição,

:na mídia e, também, por ter sua
base eleitoral geograficarnente
inserida em regiões que
'concentram amaioria dos eleitores,
" A senadora, que no último
'domingo anunciou sua inscrição
leoma pré-candidata, na segunda
:feira recuou, com carta dirigida ao
I

,diretório estadual, alegando, entre
,

, . ,.. .

outras COIsas, que nao se exporia a

'debates de cunho burocrático,
Traduzindo, referia-se a exigências

, ,para as inscrições, Ela não teria tido
I • • ,

tempo para tentar conseguir apolo
de 2/3 dos membros como primeira
exigência do estatuto do partido,
Fritsch tinha 30 assinaturas e,

:automaticamente, com a
I
desistência da senadora, seria o

•

• •

$-". '< .

,
•

,'O
'

,
",- ,'-

, _, o.'

o deputado Dentinho liderou o movimento para inscrever a senadora, nas prévias do partido'
I

candidato, A solicitação db registro
está amparada na decisão do
diretório estadual de 28 de janeiro,
de que se não houvesse um

consenso até o dia 20 de fevereiro,
os postulantes teriam até o dia 26

(neste domingo) para registrar suas
candidaturas. Segundo o estatuto,
para que seja aceita a candidatura
interna no PT, o postulante pode
optar por 2/3 de assinaturas dos
membros do diretório estadual, 50/0
de assinaturas do total de filiados
no Estado ou, ainda, pelo apoio de
150/0 das executivas municipais

Entretanto, parlamentares e

militantes do CampoMajoritário já
estavam mobilizados e consegui
ram cerca de 2,2 mil assinaturas de
apoio à senadora, procedimento
previsto no estatuto do PT. A

inscrição foi protocolada pelo
deputado Vilson "Dentinho"
Vieira, de Joinville. Mesmo que a

senadora, em entrevista na quinta
feira, tenha dito ser (para ela)

,

humanamente impossível conciliar
sua candidatura com os compro
missos diários em Brasília na

condição de líder do governo no

Senado, O deputado Dionei diz
não ter sido justa a decisão isolada
tomada por Ideli. "Deveria (a
senadora) ter esperado pela
mobilização", entende o deputado,
referindo-se aos militantes do

Campo,
Dizendo não querer "desme

recer" o outro pré-candidato, o

deputado cita dois fatos que
considera como vantagens da
senadora sobre Fritsch. "Temos

700/0 do total de eleitores localiza
dos geograficamente entre a região
serrana e o litoral, os restantes 300/0
estão nas outras regiões (onde
Fritsch teria maior penetração}.
Além disso, a senadora, como
defensora intransigente do

presidente Lula, que cresce nas

pesquisas, e na condição de líder
do governo no Senado, tem maior

exposição namídia." José Fritsch,
por duas vezes prefeito de Chapecó
e com um mandato de deputado
federal, disputou o governo do
Estado em 2002 contra dois fortes
candidatos: Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) e EsperidiãoAmin
(PP), Conseguiu cerca de 835 míi

votos, apenas 3% amenos que LHS,
que derrotou Amin no segundo
turno com apoio do próprio PT.

-

'Denúncia de vereadora provoca reação da presidente do Sinsep

Maristela cobra explicação

Jaraguá do Sul- Respaldada
eln denúncia a ela formulada por
funcionários municipais, a

, vereadora Maristela Menel (sem
partido) discursou na sessão

ordinária de quinta-feira à noite

acusando o sindicato da categoria
de pagar licença-prêmio a servidor

público além do previsto em lei,

Segundo afirmações da vereadora,
baseada em informações de outros
servidores, o sindicato pagou a Uln

funcionário da própria instituição,
ao invés de um mês, três meses a

título de licença-prêmio a que teria

direito. O vereador Eugênio
Moretti Garcia, líder da bancada

do PSDB, também entrevista à Rádio Brasil Novo,
disse que a vereadora deveria,
antes de qualquer coisa, ter

procurado explicações no

sindicato, "Como pôde fazer isso?",
indagou."Aqui (no sindicato)
fazemos um trabalho limpo,
transparente e não vamos admitir

que qualquer servidor ou vereador
levante suspeitas sem provas",
avisou Idinei. Segundo a

presidente do Sinsep, Maristela,
corno funcionária pública ou no

mandato de vereadora, nunca

esteve no sindicato. Idinei acredita

que a denúncia tenha relação
direta com a campanha eleitoral,

,

assmou
-

requerimento proposto por
Maristela, pedindo àMesa Diretora
o encaminhamento de pedido de

informações ao sindicato,
A vereadora disse que o

procedimento atendia à denúncia
a ela encaminhada, mas que
evitaria fazer acusações sem que
tivesse provas concretas sobre o fato,
"Vamos esperar pela resposta para
saber o que de fato está

acontecendo". Inconformada com
a denúncia, a presidente do Sinsep
(Sindicato dos Servidores Públicos
e Jaraguá do Sul e Região), Idinei
Petry, reagiu de pronto. Ern

Vereador chama secretários' d��
I

r
, ,

• •

menurosos e mcompetentes �.J

,r 1
,

Guaramirim - Mesmo com a

participação do novo secretário de

Administração e Finanças de

Guaramirirn, MarceloDeretti (PP),
na sessão da Câmara de quinta
feira, o líder do PMDB na Casa,
vereador Osni Bylaardt (PMDB),\
soltou o verbo contra alguns

exaltado: "O senhor Lauro Froelich
também foi vereador na época It
disse amesma coisa. Passou quatrO:t
anos na Secretaria de Obras (no,

. �
,

primeiro mandato de Peixer) e nãR,
fez". Autor de indicação para que:

or'

a Prefeitura coloque a tubulação ria'
o

r

rua, Bylaardt disse que os'
moradores sofrem principalmentel

,

quando chove, pois "a água voltá'
para dentro das casas, sem contar

os riscos à saúde pela exposição do
esgoto",

"Isso é uma pouca vergonha el
nós aqui aprovando dinheiro e a I
administração não atende uma

solicitação de um vereador, Issome
deixa irritado e indignado. E depoisl'ficam dizendo na cidade que eles

I

(os secretários municipais) nãoi
podem fazer as obras porque OS!

,

vereadores da oposição são contra.l

Tudo o que eles quiseram foi

aprovado. São um <bando de
mentirosos", soltou o peemedebista,
referindo-se a aprovação' dos
projetos do Executivo para

'. .

transferência de recursos a fim de
,

quitar dívidas de outros setores.

"Querem se, esconder atrás da
,

Câmara de Vereadores porque não
têm vontade de fazer.as coisas. Para

mim, alguns ,são incompetentes",
concluiu. (Carolina Tomaselli), ,

, . ...

secretanosmurucrpais, que acusou

dementirosos e incompetentes. "O
prefeito tem que tomar uma

atitude e trocar aquelas pessoas que
não querem trabalhar", defendeu
o peemedebista.

O vereador criticou a demora
na colocação de tubulação para

esgoto na Rua Ervino Hanemann,
no Bairro Avaí, que há pelomenos
15 anos pleiteia a obra, "O nosso

atual secretário de Planejamento,
quando foi vereador desta Casa,
disse que não poderia fazer a obra
porque era vereador e que o

prefeito eraAntônio Zimmermann
(PMDB)", afirmou, referindo-se ao
pepista Valéria Verbinem. "Hoje
ele não é vereador, mas teve o

prefeito quatro anos namão como

secretário de Planejamento e ainda
continua sendo secretário, Então
que ele que vá lá, pegue o

secretário de 'Obras e conclua

aquilo ali", apelou.
E prosseguiu o discurso em tom

,
.

,

ARQUIVO CORREia/CESAR JUNK£;> .

•

Bylaardt:" as pessoas que não querem trabalhar têm que sair" , ,

"
,

•

. -

,
•

, - -

EDITAL DE CONVOÇAO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados todos os>
r A �

associados da Sociedade CEMITERIO ECUMENICO JOAO c'

PESSOA, para Assembléia Geral Ordinária, que será ,:

realizada no dia 25 de março de 2006 nas dependências,
do Salão da Comunidade Evangélica João Pessoa, neste..

o município, com início às 09hOOmin, com a seguinte ',:
j

ORDEM DO DIA
,

1 - Relatório da Diretoria referente atividade de
2- Prestação de contas do exercício findo em

dezembro de 2005;'
:3 - Avaliação para inclusão de novo parágrafo no

estatuto;
4 - Outros assuntos de interesse da sociedade.

2005;,:.
31 de,'

,

í

Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 2006.
,

l

I
;

,

•

GENESIO VENTURI
Presidente

j,

,

,
•

,

,
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CORREIO ECONÔMICO
,

Desaceleração
A economia brasileira cresceu 2,30/0 em 2005, segundo dados
divulgados ontem pelo IBGE. O resultado mostra desaceleração
em relação a 2004, quando o PIB (Produto Interno Bruto), soma
dos bens e serviços produzidos no país, havia registrado expan
são de 4,90/0. Apenas no quarto trimestre, a economia cresceu

0,80/0 sobre o terceiro.Com base nas previsões da Cepal (Comis
são Econômica 'para a América Latina e Caribe), verifica-se que a

expansão da economia brasileira ficou aquém da média' da Amé
rica Latina. O órgão previa crescimento de 4,30/0 para a região.
Em termos percentuais, o Brasil teve o segundo menor cresci
mento da América Latina, à frente apenas da previsão para o

Haiti. Os países que já divulgaram resultados -como Argentina
(9,10/0), Venezuela (9,00/0) e México (3,00/0)- confirmaram os prog
nósticos da Cepal, que. previa para o Brasil uma alta de 2,50/0.

Reflexo
o resultado do PIB em 2005

ficou abaixo, inclusive, da
última estimativa feita pelo
Banco Central, que era de

expansão de 2,60/0 . Segundo o

IBGE, o resultado ficou próximo
à média de crescimento dos
últimos 10 anos, de

2,2%.Segundó analistas, os
números são resultado dos

juros altos e à crise política.

Segmentol
Apesar da desaceleração no

terceiro trimestre, a indústria
desponta como o principal
destaque sob a ótica da oferta.
O PIB industrial cresceu 2,50/0. O
setor agropecuário teve alta de

0,80/0, a menor taxa desde
1997. Já o setor de serviços
cresceu 20/0. Entre os

subsetores da indústria, o
destaque ficou para a extrativa

mineral, alta de 10,90/0.

Descompasso
Segundo a consultoria
Tendências, o crescimento da
economia teria sido superior
caso não tivesse ocorrido a

desaceleração da indústria no

terceiro trimestre, em razão do
movimento de acúmulo de

estoques. Isso ocorreu porque
antes disso houve um

-

Segmento II
Em seguida, vieram serviços
industriais de utilidade pública,
com alta de 3,6%: A indústria
de transformação e a

construção civil tiveram
crescimento de 1,30/0.As
maiores altas nos serviços foram
em comércio (3,3%), transporte
(3,20/0) e aluguéis (2,5%). As
instituições financeiras

registraram alta de 2,4% e a

administração pública, de 1,70/6.

descompasso entre o

crescimento da produção
industrial e a expansão da

demanda, o que afetou o ritmo
de expansão da economia.
, red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

·CUB R$: 865,74 (fevereiro)

, ·Indices Pontos Oscilação
, ,

,

! Bovespa 38.610 0,530/0 À

Dow Jones 11.061 0,070/0 •

Dasdaq 2.289 0,220/0
,

•

: • Poupança (%) 0,7471
•

•

•

•
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Para ficar de bem com a, vida!
//.,...,...,_

/Corpo & Mente-.
Ganas}
desucesso!

•

�'BODY JAM
•

.,.: BODY PUMP

.,: BODY BALANCE

.,. BODY COMBAT

"".RPM

"., NATAÇÃO ADULTO
.

� E INFANTIL
,

� !"OWER ,JUMP

.,., MUSCULAÇÃO
,

.,.: HIDROGJNÁSTICA
,

.,. BODY STEP
, FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES.

•

,

SEGUNDA À SEXTA, DAS .

7H ÀS 24H [ SEM FECHAR
'

AO MEIO-DIA 1

,
,

,

KELLY ERDMANN

.,. Acidentes de
trânsito são a principal

•

causa da diminuição do
estoque nestes dias

Jaraguá do Sul-O Carnaval,
sinônimo de folia para grande parte
da população, é motivo de

" / '

preocupaçao.para os responsáveis

pela Agência Transfusional do

município. Já com pouca quantida
de de bolsas de vários tipos sanguí
neos, a necessidade deve aumentar
em até 50% nos próximos cinco dias.

. De acordo comMárcia Regina
Pereira Silveira, da Agência
Jaraguaense de Sangue, o número
elevado de acidentes de trânsito é

principal motivo para a

preocupação. Ela acrescenta ainda,
que no período da festa o consumo

,

de bebidas alcoólicas aumenta, e

assim, os feridos com necessidade
de transfusões sangüíneas também.

Por mês, a Agência precisa de

pelomenos 400 bolsas de sanguepara
atender os hospitais SãoJosé, Jaraguá
e Santo Antônio de Guaramirim.
Em cada paciente emergencial,
com ferjrnentos graves provenientes
de acidentes no trânsito, são

transfundias de três a seis bolsas, no

FIM DE SEMANA, 25/26 de fevereiro de 2006
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Outro problema, nesta época do ano, é a falta de doadores, o número diminui consideravelmente

mínimo. Estes números reduzem o

estoque doHemocentro deJoinville,
de onde são repassadas as bolsas para
os hospitais da região.

Outro problema é a diminuição
significativa de doadores vo

luntários. A enfermeira Márcia

Regina explica que desde o

fechamento do banco de sangue de

Jaraguá, no ano passado, estas pessoas
precisam se deslocar até Joinville.
Para ela, muitos desistiram da
atitude por falta de tempo.Quem
continua, precisa destinar algumas

,

horas de seu dia para a doação. E

Fim de semana promete
. .,.., .

"""

murta ammaçaona reglao
Jaraguá do Sul-·As pessoas que

não planejam viajar no final de
semana tambémpodem se programar

para a folia. Além de desfiles, vários
bailes de Carnaval acontecem nos

municípios da região.Hoje, a Rua
Walter Marquardt, no Bairro Vila

Nova, entra definitivamente noclima
da festa, com o desfile dos quatro
blocos carnavalescos de Jaraguá. A
partir das 21 horas apopulaçãopoderá
ouvir os samba-enredos do Estrela
D'Alva, SemPreconceito, EmCima
daHora e do SambaNo Pé.

Logo depois, o ParqueMunicipal
de Eventos recebe toda a animação
dos foliões emum típico baile deCar
naval. A entrada é gratuita e a testa

começa às 23h30min.No domingo é
,

a vez das crianças aproveitarem. Eque
estáprograrnadoparaàs 16horasuma
festa infantil, nomesmo local.

Na terça-feira, a rua Walter

Marquardt volta ao clima de folia
com o desfile do bloco campeão de
2006. A apresentação inicia às 21
horas e será seguida pelo último baí
le de Carnaval planejado para este,
ano. A festa começa às 21h45min
no Parque Municipal de Eventos
com entrada gratuita.

Para quemmora em Corupá, a
festa de hoje acontece na Praça
ArthurMüller, no centro.Amúsica

começa às 21 horas e fica por conta
da banda Embalas daNoite.

Já os guaramirenses que gostam
. de "pular oCarnaval" devem procu
rar as cidades vizinhas. De acordo com
a chefe de Cultura domunicípio, Pa
trícia Dias, nenhuma programação
especial está sendo planejada.

f
"

Carnaval em Corupá
Data: hoje
Horário 21 horas
Local: Praça Arthur Müller

.

Animação: Embalos da Noite

Desfile dos blocos oficiais
e bloco dos sujos
Data: hoje
Horário: 21 h
Local: RuaWalterMarquardt, Vila
Nova (Próximo ao Posto Mime)
Ingresso:Gratuito

Carnaval_infantil
Data: dia 26 (Domingo)
Horário:16h
Local:ParqueMunicipal de Eventos
Ingresso:Gratuito

Definiçào das campeãs
Data: dia 28 (Terça-feira)
Horário: 21 h
Local: Parque Municipal de
Eventos - Pavilhão C

Ingresso:Gratuito

Desfile do bloco campeão
Data: dia 28 (Terça-feira)
Horário: 21 h
Local desfile: Rua Walter

Marquardt, Vila Nova (próximo
ao Posto Mime)
Ingresso:Gratuito

Baile de carnaval
Data: dia 28 (Terça-feira)
Horário: 21 h45 '

Local: Parque Municipal de
Eventos

(1-

que o.ônibus que leva até o centro
de coleta, todas as sextas-feiras, sai
domunicípio pelamanhã e retoma

apenas por volta domeio dia. Além

disso, as doações precisam ser

agendadas com antecedência. Os
interessados devem entrar em

contato com a Agência Transfu
sional de Jaraguá do Sul pelo
telefone 3274-5026. O transporte é

gratuito.

. ,

, 01 ti
identidade, não estar em jejum, nem ,I' o

ter consumido bebidas alcoóhcas nas ': p
últimas 24 horas anteriores à doação.
Outra atitude obrigatória é participar ,:1 �
de uma entrevista feita pelos it a
enfermeiros doHemocentro. 'i M

Todo o processo de doação dura .� p
cerca de 45 minutos e não causa' 'I' n

,

problemas aos voluntários desde que ,!' P
feita comprofissionais capacitados. ':1 n

São retirados 450 ml de sangue de " a

cada doador. De acordo com os ,['i In
profissionais, esta quantidade não [, �
ultrapassa 10% dovolume necessário �,

pelo corpo, e é reposta rapidamente.

O que precisa:
Para ser voluntário, é necessário

,

apresentar documento de

•

Jaraguá na avenida do sa

.

ta ém em Joaçaba
a"

Jaraguá do Sul / Joaçaba - O
Grêmio Recreativo Escola de Sam
ba Aliança apresenta hoje em

Joaçaba o samba-enredo "Gostosa
como um abraço", uma hornena
gem ao centenário da empresa
jaraguaense Malwee Malhas. Três
ônibus devem sair da região com

destino ao oeste catarinense.
•

Serão 16 alas e cinco carros

alegóricos contando a saga dos
alemães que saíram de sua terra

natal para enfrentar novos desafios
no Brasil. Na metade do Século

XIX, a Europa atravessava uma

crise econômica provocada pelas
Guerras e doenças. Vindo para o

país inicialmente como soldados e

colonos, os alemães vencetam

grandes dificuldades e marcaram

1

t
�
'i
�'

demaneira significativa a história .�
do Brasil, pela tradição nas danças, .�folclores, ç.�linária, e outros,?
aspectos da vida brasileira. Cada'�
ala vai contar um pouco da história �
da empresa: desde a chegada da :
família Weege ao Brasil, O'

Processamento do algodão e a, •.�
· 'I

preocupação da empresa com o "1
_,JJ

social e a preservação '�ambiental.Todas as fantasias da !

Aliança foram elaboradas e ,�
confeccionadas na Escola .;:

Imperatriz Leopoldinense (Rio de :1
, I

Janeiro) e em São Paulo. l

,.

Quem quiser acompanhar a folia I

pode acompanhar o desfile atravésl :.: I

do site www.jaraguaaln.com.bra .Jí
'

partir das 22h.

'r
•

A Aliança promete apresentar muitas mulheres bonitas no desfile

;r
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{,� DAIANE ZANGHELINI

� � Fluxo de veículos
",ri íeve crescer 80% na

Ig�: 180 e na 101 entre

o� hoje e terça-feira
Jaraguá do Sul - A Polícia

'/c odoviária Federal es tá

f,jl"ealizando a "Operação Especial
'I. � aeCarnaval" em diversos trechos
i ,;� na BR-280 e BR- 101, de ontem
,

, até quarta-feira. A operação
I Ii! inclui a fiscalização de veículos e

!I ainstalação de radar móvel para
I ocontrole da velocidade máxima

�' permitida nas rodovias. Na BR
� , ISO a operação se concentrará na

'I fiscalização de veículos, enquanto
.I' ocontrole de velocidade acontece

': prioritariamente na BR- 101.
Segundo o Núcleo de

':1 Informações Operacionais da PRF
ir, ae Guaramirim, o policiamento
, erá reforçado em 30% no feriado,

, ',� passando de 15 para 22 policiais
'.1' na realização das rondas diárias.

• ,! Aprevisão é de que omovimento
,u nessas rodovias seja 80% superior

• '" ao normal, principalmente na

: ,I', manhã de hoje, quando há um

I J��aior fluxo de veículos que se

I

•

•

FIM DE SEMANA, 25/26 de fevereiro de 2006
,

ESTRADA VIGIA'DA
•

dirigem ao litoral, e na terça-feira,
quando os motoristas retornam

das festividades. A estimativa é

que aproximadamente 27 mil
veículos circulem diariamente na
BR-280 no trecho catarinense. E
na BR-101, o fluxo diário deve

chegar a 43 mil nos dias de festa.
NoCarnaval do ano passado, 2.123
acidentes foram registrados nas

rodovias federais, resultando em

148 mortos e 813 feridos. Mais de '

160mil carros foram fiscalizados,
dos quais 2.193 focaram retidos.

De ontem até quarta-feira
também estão suspensas as obras da

duplicação da BR- 101 e as

interrupções para detonações de

rochas, para evitar transtornos e

facilitar o trânsito de veículos que
se deslocarão entre Porto Alegre
(RS) e Florianópolis neste período.
As demais atividades continuam

normalmente, sem acarretar pre

juízos ao cronograma das obras de

duplicação, que acontecem nos 347

quilômetros de extensão (98,5 no

RioGrande do Sul e 248,5 emSanta

Catarina) entreOsório e Palhoça.
,

No trecho gaúcho da rodovia"
as interrupções acontecem nas

segundas, quartas e sextas, por
volta das 15 horas e duram em

Capital do Estado deve
receber 500 mil turistas• ,

•
Florianópolis - Florianópolis I

deve receber 500 mil turistas neste
carnaval.A previsão é do secretário
de Turismo da capital catarinense,
Mario Roberto Cavallazzi. A festa

começa hoje com os blocos de sujo
que se reúnem durante a tarde no
entorno da Praça XV de
Novembro. Homens travestidos e

satirizando celebridades participam
da brincadeira.

CESAR JUNKES

,

A noite, é promovido o desfile
oficial das quatro escolas de samba
da capital. A festa tem início às 22
horas na Passarela Nego Quirído,
com a apresentação da Orchestra
Philarmônica Destherrense. Os
últimos dos 6.400 ingressos de

arquibancadas foram vendidos na

quarta-feira.
O secretário Cavallazzi diz que

a proposta é resgatar o carnaval dos
bairros. Para isso foi elaborado um
concurso de blocos locais. A
PassarelaNego Quirido será aberta

para as apresentações dos
candidatos a partir das 20 horas de
domingo. O vencedor recebe R$

rodovia localizados nosmunicípios
de Palhoça, Paulo Lopes,
Ibiraquera, Sangão, Içara, Sombrio
e Santa Rosa do Sul.

\

10mil e abre o desfile das escolas
,

campeãs.A apuração está prevista
para segunda-feira, dia 27, a partir
das 15 horas, no sambódromo. Na
terça, dia 28, o desfile dos
vencedores está agendado para as

21 horas.
Hotéis -Na rede hoteleira, que

até a última segunda-feira /"

registrava taxa de ocupação de '

55,40/0, segundo dados do I

Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
, Bares e Similares de Florianópolis, "

a expectativa é chegar a 90%. O

presidente do sindicato dos hotéis,
.

Tarcísio Schmitt, acredita que mais ,

uma vez os melhores índices
devem ser registrados nos grandes
hotéis A taxa de ocupação no

, carnaval do ano passado foi de
84%.

Apresença dos turistasnocentro
de Florianópolis já era perceptível"
durante a semana. Embarcações de
luxo visitam a cidade trazendo

estrangeiros. Os foliões também

chegam pelo Aeroporto Interna
cionalHercílio Luz.

'

Falecimentos
Faleceu às 14:00h do dia 23/02,a senhora Ismeria Maria

Kasmierski, coin idade de 45 anos. O velório foi realizado na

igreja São Francisco de Assis e o sépultamento no cemitério do
Centro.
Faleceu às 23:15h do dia 23/02,a senhora Maria Esperandio
Schneider, com idade de 65 anos.O velório foi realizado em sua'

residência e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Efetivo policial é maior nas rodovias e a fiscalização também

torno de 15 minutos. Já em Santa

Catarina, as interrupções são

agendadas para terças e quintas,
das 12h às 14h, em pontos da

Revisão é obrigatória para garantir a folia'
,

CESAR JUNKE5

,.,'
'

. e., "
,
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I

I
1í Técnico diz que vistoria geral deve ser feita anualmente ou a cada 15 mil quilômetros rodados

[araguá do Sul - As pessoas
, .

'r que programam viajar com O

\ próprio carro neste Carnaval, além
r do cuidado com a escolha do
,i; destino, precisam lembrar de

,:. alguns outros itens. A falta de
"

j, revisão e amanutenção deficiente
" de freios, por exemplo, pode
'J transformar a alegria da folia em

� dor de cabeça.
Para o mecânico eletricista,

,

EdisonMorsch, os motoristas não
podem esquecer de procurar
oficinas especializadas pelomenos

r' Uma vez por ano ou a cada 15 mil

:' quilômetros. Ele alerta que os

, automóveis precisam passar por
',i manutenções periódicas para que

Pequenos defeitos não gerem
, �randes problemas. Os freios

" merecem atenção especial na lista
/

de itens a serem verificados. Edison
lembra que os carros que transitam

rotineiramente por Jaraguá sofrem
desgaste além do comum em seu

.mecanisrno de frenagem. O
número acentuado de sinais de
trânsito é o principalmotivo.

Além dos freios, é necessário
verificar a condição dos pneus.
Fazer geometria, balanceamento e

rodízio é essencial. Não se deve

esquecer também da substituição
de pneus carecas por novos. Um
destes descuidos pode ocasionar

incidentes como o da aquapla
nagem. O sistema elétrico, de

escapamento e de direção merece
cuidados também, assim como os

equipamentos obrigatórios.
Extintor de incêndio CaIU lacre

e dentro do prazo de validade,
cintos de segurança funcionando,
macaco, triângulo e chave de rodas
não devem ser esquecidos.

Cerca 60 itens do automóvel são

vistoriados na revisão. O valor

depende do estado de conservação
e de quantidade de quilômetros
rodados. A dica da gerente de

serviços Fátima Simão é tornar a

visita às agências especializadas uma
ação de costume. Quem leva seu

•

carro à revisão dentro �QS prazos

sugeridos se livramais facilmente de
acidentes e gastos, salienta.

Um exemplo desta atitude é o

empresárioRené Glück. Ele diz que
sempre obedece o limite do prazo

para as revisões.Como costumaviajar
muito, já aprendeu que omelhor é
levar seu, carro à oficina logo que

percebe qualquer problema. O,
empresário lembra outras ações que
contribuem para deixar suas viagens
tranqüilas:"Não dirijo cansado, com
sono e não bebo". René diz que

quando se sente indisposto costuma
parar o automóvel.

I
\

-

EDITAL DE SELEÇAO N!! 001/2006/SEDEAD

,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL abre inscrições e estabelece normas para a

seleção de pessoal que será admitido em caráter temporário.

Tornamos público, para o conhecimento dos interessados, que estão abertas inscrições para o

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, de acordo com a Lei Municipal N° 4.104/2005, de 20.12.2005.

1. DOCARGO
1.1. I -A Seleção destina-se à contratação de Advogados, temporariamente, com carga horária de 40

(quarenta) horas semanais - 03 (três) vagas.
-

2. DAS INSCRIÇOES
2.1. As inscrições para o processo seletivo de contratação de prestação de serviços em caráter

temporário, serão realizadas, no período de 01 à 10 de março de 2006, no horário de 08:00 às 11 :00
e 13:00 às 16:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, na Diretoria de Recursos Humanos,
situada à Rua Walter Marquardt, 910, Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC.
2.2. Documentação necessária:
O requerimento de inscrição será entregue ao candidato no ato de sua inscrição, devendo o mesmo

fazer juntada da documentação abaixo:

a)cópia autenticada em cartório, do documento de identidade;
b)cópia autenticada em cartório, do comprovante de escolaridade (diploma e histórico escolar);
c)comprovação de experiência profissional, conforme previsto no item 5;

I

'

d)instrumento procuratório específico, se candidato inscrito através �e procurador;
e)comprovação da quitação militar e eleitoral;
f)cópia autenticada do Registro e da Carteira de Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB;
g)Declaração de não acúmulo de cargo, emprego ou função pública ou de que se trata de cumulação
lícita, nos termos do inciso XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal;
h)Curriculum Vitae (anexar cópias autenticadas dos documentos que comprovem atuação nas áreas
a que se refere o Anexo I do Edital, bem como dos certificados de cursos ou especializações
naquelas áreas);
i) Declaração de não ter sido penalizado em processo de Sindicância ou Processo Administrativo
Disciplinar no Serviço Público.

3.1. O processo seletivo será realizado em apenas '01 (uma) etapa que consistirá de Prova de

Avaliação da Experiência Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, obedecendo aos

critérios do Edital Nº 001/2006/SEDEAD.

3.2. O Edital completo estará afixado no quadro de publicações legais da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sito à Rua Walter Marquardt, na 1.111, Bairro Barra do Rio Molha e na Internet através
do site www.jaraguadosul.com.br/prefeitura

Jaraguá do Sul, 23 de Fevereiro de 2006

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

-

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

,

,

,

-

3. DA SELEÇAO

Marcelino Schmidt
Secretário de Administração

Moacir Antônio Bertoldi
Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTACATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
Fundo Municipal de Saúde

,
I

I

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2006
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO TÉCNICA E PREÇO

,

!OBJETO: Contratação de serviço especializado para fornecimento
ide Sistema lntorrnatizado para a Gerenciamento e Controle da

lGestão de Saúde Pública, conforme descrição a sequir, nas
, ,

'condições definidas neste edital e seus anexos:
,

,
'

,
-

iServiço mensal de Licenciamento de Software de Gestao
I

iPública incluindo sua manutenção e hospedagem em

;servidores da proponente para acesso via Internet, objetivando
ia informatização da Gestão Pública de Saúde;
: 1. Ativação e implantação dos softwares incluindo

capacitação técnica.

iTIPO: Técnica e Preço
:REGIMENTO: Lei federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.
:PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 11 :00
, '

:horas do dia 31 de março de 2006, no Setor de Protocolo desta

:Prefeitura, sito na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do

iRio Molha - Jaraguá do Sul (SC).
;ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:00 horas do mesmo dia, na
, �

lsala de reuniões.
I _

10BTENÇAO DO EDITAL: Poderá ser adquirido na Coordenadoria

ide Licitações e Contratos da Prefeitura, no horário das 8 horas às

111 horas e das 13 horas às 17 horas, em dias úteis a partir de 24

de fevereiro de 2006, mediante pagamento da taxa de R$ 30,00
i (Trinta reais). r

!INFORMAÇÕES: Poderão, ser obtidas no endereço acima, ou pelo fo'lle
: 0** (47) 3372-819,5, ou ainda pelo e-mail contratos@jaraguadosul.com.br
I
,

I

I Jaraguá do Sul (se), 24 de Fevereiro de 2006.
I

,

,

,

J
I
..

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI
Prefeito Municipal

•

o trabalho na educação,
infantil Marista

r
,

•

O Colégio Marista São Luís vem lançando um

olhar especial ao trabalho na Educação Infantil.

I No primeiro encontro de pais e educadores, que
i ocorreu no último dia 15 de fevereiro, discutimos
justamente sobre os fundamentos de nosso

projeto curricular. Este projeto toma corno base a

filosofia marista que tem como objetivo maior
"

promover o desenvolvimento da comunicação, da
pesquisa e da solidariedade em nossos alunos.
Acreditamos que o desenvolvimento integral da
criança na Educação Infantil ocorra através do
lúdico. Deste modo, a ênfase do trabalho

pedagógico reside no brincar.O brincar livremente
e o brincar com intencionalidade educativa. Assim,

,

'. o lúdico permeia todas as atividades de sen-
, volvidas pelas turmas. "

, Embora a alfabetização não seja o objetivo da

'Educação Infantil, sequndo a Coordenadora
\

Jaqueline Lickfeldt Novello, "[ ... ] ela ocorre
naturalmente pelo contato com o ambiente

,

, alfabetizador do colégio. Através de atividades
',.' lúdicas o mundo da escrita invade a sala de aula e

�,
se estende por todas as atividades desenvolvidas

,

com as crianças: histórias, músicas, poesias,
,� pesquisas, projetos, viagem de estudos, uso da
, informática, diversas formas de registro, textos
, coletivos e outros." J

; Outro elemento importante nessa fase escolar é a
':
rotina. Através dela a criança desenvolve noções,

, de tempo, planejamento, organização e limites.
;, Assim, as crianças participam tanto da organização
quanto da execução e avaliação das atividades

; desenvolvidas.

FIM DE SEMANA, 25/26 de fevereiro de 2006

ALíVIO NO BOLSO
• •

CORREI'O TV

I

,

, "
"

31 de dezembro deste ano); os

outros R$ 2,8 milhões foram
liberados pelo Juizado Especial
Federal, cujo pagamento demora,
em média, três meses para ser

efetuado.
Para o aposentado Ilson

Nolteneo Bastos, 64 anos, a

conquista chegou depois de quase
três anos de espera. Bastos entrou
com recurso ern julho de 2003, e a
regularização significa a

, ,

restituição de uma defasagem de
52% da aposentadoria, recebida há
11 anos. Ele foi um dos primeiros a

receber o dinheiro por precatório
nomunicípio e já traça planos para
o futuro: pretende reformar a casa
da praia, em Armação (Penha),
fazer uma poupança e, quem sabe,
trocar o carro. "Nunca sabemos o
dia de amanhã e sempre estamos

sujeitos a imprevistos. Amanhã eu,
ou, alguém da minha família pode
ficar doente, e talvez esse dinheiro

ajude", comenta.
'Do total de processos, 173

pertencem à 1 ªVara Federal, onde
tramitam cobranças de valores
individuais superiores a 60 salários
mínimos (o equivalente a R$ 18

mil), e 110 ao Juizado Especial, que
engloba cobranças inferiores a este

valor.De acordo com o juiz da 1 ª

Vara Federal, Diógenes Teixeira,
tramitam nesta vara 5.600

processos, dos quais 1.680 (30%)
são ações previdenciárias,
enquanto os outros 3.920

correspondem a execuções fiscais
(cobrança de tributos), ações
penais, mandados de segurança
e ações civis públicas (geralmente

"
I

questões ambientais). No Juizado,
Especial há aproximadamente
2.000 processos em trâmite, dO,8-,
quais 1.800 (900/0) são questões qu�
envolvem o INSS; o restante s�,
refere a revisões contratuais, danos

,

morais e Imposto de Renda.

Literatura na telinha
Dom Casmurro, da obra de Machado
de Assis, vai virar microssérie na Globo
dentro do projeto Quadrante, pilotado
por Luiz Fernando Carvalho e adpatado
por Euclydes Marinho. Quadrante terá

representantes de autores do Brasil
todo. As informações são da coluna
Controle Remoto, do jornal O Globo.

NaSapucaí
Grazielle Massafera dá graças à Deus de ter participado do BBB.Após sair do programa,
posar para a revista P/ayboye trabalhar como repórter do programa Caldeirão do Huck, a
bela se diz realizada."Nenhuma dessas portas teria se aberto sendo eu apenas modelo ou

miss. Por isso, não sinto a menor vergonha em dizer: 'O Big Brothermudou a minha vida: Eu"
encontrei até o amor, graças ao programa!'; declarou em entrevista à últj.çna edição da
revista Nova. Ela e o namorado Allan, também um ex-BBB, desfilam pela escola de samba "

carioca Beija-flor de Ni/ópo/is. Esta é a primeira vez da beldàde na Sapucaí.

DAIANE ZANGHELINI

,

� R$ 9,2.milhões
foram destinados

para o pagamento de
benefícios atrasados

.
.

-_ -_ ," ...

<'
red a cao@jornalcorreiodopovo,com,br"

Há comentários de que Zezé e Luciano estariam se desentendendo. Zezé teria interesse .�
em fazer a campanha do Lula. Luciano, não. Mas a assessoria deles diz que não é verdade '

porque a dupla decidiu não fazer mais campanha política.

,

Jaraguá do Sul � Aposen
tados do município começaram
ontem a receber pagamentos por
preca tório referentes a

,

,

aposentadorias e pensões há anos

não reajustadas pelo INSS

(Instituto Nacional do Seguro
Social). Na microrregião, 283

aposentados receberão o

pagamento atrasado nos próximos
dias, que pode ser sacado em

qualquer agência da CEF (Caixa
Econômica Federal) do território
nacional, através de contas

poupança abertas em nome de
cada segurado. 'Alguns
contribuintes aguardavam a

regularízação da aposentadoria
defasada há mais de quatro anos.

Dos R$ 12 milhões liberados
na semana passada pela Justiça
Federal, mais de 9,2 milhões se

referem a processos judiciais
requisitados em julho do ano

passado e liberados

antecipadamente pela 1 a Vara
Federal de Jaraguá do Sul (o prazo
para pagar os aposentados seria até

Iison Bastos já sabe o que fazer com o dinheiro que recebeu

Em família
Desabafo
Capa da Revista Uma do mês de março,
Adriane Galisteu confessa à publicação
que não quer mais brigar com seu patrão,
Sílvio Santos."Apenas batalhei por um
produto melhor. Não quero brigar. A
filosofia da empresa é que não combina

comigo. Mas, sou persistente, vou
continuar querendo ser líder de audiência;
disse a bela à revista. Na entrevista, o
namorado da apresentadora, o jogador
Roger, defende a amada e também ataca

o SBT."A Adriane é muito talentosa e,

infelizmente, está numa empresa onde
não tem espaço para crescer.Torço para

que ela vá para um lugar onde seja mais

valorizada; rebateu ele.

,

Do samba ao cinema
Maria Beltrão vai fazer a narração da cerimônia do Oscar na Globo ao lado do comentarista, ,

José Wilker. Ano passado, a missão coube a Renato Machado.
,

Teatro
Mel Lisboa voltou a morar no Rio. Ela está
ensaiando "Mordendo os lábios'; peça de
Hamilton Vaz Pereira com Lena Brito, Caio Blat e
Ernani Moraes.

Firme
o romance de Alinne Moraes e André Bankoff

segue as mil maravilhas. Parece que nem os

flertes e olhares mais cúmplices que a beldade
lançou para o ex, Cauã Reymmond, durante o

show dos Rolling Stones no último sábado (18)
nas praias de Copacabana chegaram a atrapalhar
seu atual namoro.

\

Ainda ela
Na primeira segunda-feira depois do
Carnaval, dia 6 de março, Adriane Galisteu
voltará a fazer programa diário no SBT,
como Silvio Santos quer. No Carnaval, ela
desfilará no Rio pela Rocinha.

Passarela do samba
Leticia Birkheuer é uma das mais

,

,

Pai coruja
Alexandre Borges levou ontem o filho

Miguel, de seis anos, para as gravações
de "Belíssima': Ele estava todo babão,
desfilando com o menino pelos
estúdios. O garoto é amigo do ator

mirim Thomas Veloso, que interpreta
Toninho, filho de Alberto, personagem
de Alexandre na novela.

disputadas deste Carnaval. Depois de
flertar com a Mocidade Independente,
mas discordar no quesito fantasia, a atriz
fechou com a, Unidos do Viradouro.

\

A belíssima vai ser o destaque principal
do terceiro carro da Vermelho e Branco.

Ela estará fantasiada de pássaro imperial e
vem no carro que reproduz a ilha fiscal.

J,•
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JOLIMAR PIVATTO

� Itamar Schulle não
,

<

,

a iantou escalação,•

I as confirmou o,
,

\ 9' leiro Adilson ,

Jaraguá do Sul - Além dos

suspensos, o técnico Itamar
� Schulle está com jogadores no

, departamentomédico. Com tantos
t.."

, rirbblemas, o treinador preferiu nãoI

revelar a escalação do time, mas
, �diantou que Adilson volta a jogar
corno titular no gol e Ronaldo está

donfirrnado no ataque. O
,

artilheiro Sabiá não deve jogar e a

opção para o ataque pode ser

) Grisley, que até ontem estava com

, o tornozelo inchado, Paulo Rossi
qu mesmo Everaldo. A partida
com oMetropolitano será hoje, às
16h, no Estádio JoãoMarcatto,
,

: Das novas contratações, o
,

lateral-direito [orgínhomal chegou
ejáé desfalque. Ele deslocouoombro

, durante o treino nesta semana e não

': joga. Já c volarite Eurico e o lateral
I, esquerdo Matarazzo devem jogar.

Schulle está quebrando a cabeça
" também paramontar a zaga, já que
\ Thiago < Acássio estão suspensos e
�. f>.ndré J ;reitas está machucado.

Com isso sobram Oliveira e Rafael

;

FIM DE SEMANA, 25/26 de fevereiro de 2006

SÉRIE A 1

•

Pereira. Como o time vinha jogando
com três zagueiros, Pereira pode
completar o trio.

O meio-campo não deve ter

muitas mudanças com relação ao

jogo contra o Atlético de Ibirama.
Os volantes Fábio Lopes e Leandro
Nunes devem começar jogando e

Paulo Rossi e Ademir Sopa devem
ajudar na armação. O trio que'
apitará Juventus e Metropolitano
vem de Criciúma e será

comandado por José Nazareno

Marcelino, auxiliado por Eberval
Lodetti e Almir Bartolotta.

Metropolitano
Além do atacante Paty, ex

Atlético de Ibirama, o time de
Blumenau contratou também
nesta semana o volante Pansera,
que veio do Ceará. O único

desfalque do time do técnico
Mauro Ovelha é o zagueiro Tota,
suspenso pelo TJD. Rildo assume

o seu lugar. A dupla de ataque do
Metropolitano é bem conhecida
dos torcedores doJuventus: Jadson
e Rani que, no ano passado,
defenderam o tricolor.

Além de Juventus eMetropoli
tano, jogam também neste sábado,
nomesmo horário: Marcílio Dias x
Avaí, Figueirense x Joinville e

Brusque x Atlético Hermann

Aichinger.

São Paulo - O zagueiro
,

paraguaio Gamarra sofreu um

duplo golpe ontem. Com a
,

confirmação de uma lesão
,

<

muscular; sofrida na partida contra
,

p ]uventus, na última quarta o

\ogador está fora do jogo contra o
,

Noroeste, em Bauru, neste sábado,
� do amistoso da seleção do

Paraguai contra País de Gales, em
,

Cardiff no próximo dia 10.
A desconvocação de Gamarra

da equipe paraguaia foi
confirmada nesta sexta pela
I\ssociação Paraguaia de Futebol.
,

'"O treinador Aníbal Ruíz terá,
,

[agora, que escolher entre Julio
, <

!Manzur, do Santos, e Angel
Martínez, do Nacional (Paraguai),

para ocupàr a vaga do zagueiro
,

Ipalmeirense.
, No Palmeiras, o técnico

;Emerson Leão escalará a dupla de

eaga com Douglas e Valdomiro, já
que, além do < desfalque de

:Gamarra, Leonardo Silva está
,

,suspenso por ter sido expulso contra
'0 [uventus. A expectativa dos
,médicos é que o zagueiro
,palmeirense tenha condições de
jogo para enfrentar o Atlético
:Nacional, de Medellín
,

'(Colômbia), no dia 2, no Palestra
Itália, <

pela segunda rodada da
,

Copa Libertadores.
Cruzeiro
A balada dos meio-campistas

Wagner e Francismar e do lateral
direito Jonathan, do Cruzeiro,

�<

.terrninou em confusão na

, madrugada de ontem. POJ volta <

das 3h30) três mulheres, que se

•

• No Palmeiras, o técnico,

Emerson Leão escalará a

dupla de zaga com Douglas e

Valdomiro, já que Leonardo
Silva está suspenso por ter
sido expulso contra o

Juventus.
,

• A expectativa dos médicos

é que Gamarra tenha

condições de jogo para
enfrentar o Atlético Nacional,
de Medellín (Colômbia), no dia
2, no Palestra Itália.

identificaram como garotas de

programa, acionaram a Polícia
Militar e acusaram os atletas
cruzeirenses, além do zagueiro
Matheus, da categoria júnior do
América-MG, de contratá-las e

não efetuarem o pagamento
combinado pelos serviços.

Todos participavam de uma

testa em um sítio na região da

Pampulha, na zona norte de Belo
Horizonte. Pelamanhã, as garotas
prestaram depoimento numa

delegacia da capital mineira. Os
jogadores negaram a acusação e

disseram que foram convidados

para a festa por um amigo.
Enquanto isso, o Cruzeiro

divulgou a lista dos jogadores
relacionados para a partida contra
a Caldense, no sábado de carnaval,
às 20h30, em Poços de Caldas.
Entre os jogadores está o meia

atacante Gil, que poderá disputar
a partida (AE).

ARQUIVO CORREIO/DANIEL NEVES

Ronaldo (com a bola) é um dos únicos €onfirmados

Malwee vence de virada e

precisa apenas de um empate
CESAR JUNKES

, ;

Márcio foi uma das principais figuras do jogo de ontem

Itauguá (Paraguai)J]araguá do
Sul - Depois de terminar o

primeiro tempo perdendo por
4x2, a Malwee virou a partida e

venceu o Universidad Autô
noma do Paraguai por 6x5. Hoje,
às 21h30, o time do técnico

Fernando Ferretti precisa apenas
de um empate para voltar corn o

bicampeonato da Copa América.
A Malweé começou dominando

•

a partida e perdendo várias

chances de gol. Somente aos

5'40" o time jaraguaense con

seguiu furar 6 bloqueio para

guaio. Falcão roubou a bola e,

em jogada individual, fez lxO.

Nem deu tempo de comemorar
e o Universidad empatou, com

José Santander. Aos 7'30", a
,

virada. Valdin perdeu a bola e

Osório fez o segundo gol. O

empate saiu dos pés de Chico,
com um chute forte aos 9'45".
José Félix, depois de passe de

Santander, mareou o terceiro aos

12' e, dois minutos depois, o

mesmo Santander fechou o

placar do primeiro tempo em
I

4x2.
No segundo tempo, o time

jaraguaense voltou com tudo, e
, fez o terceiro, gol logo a 1 '20.

Jonas aproveitou o rebote depois
do chute de Falcão e mareou.

Logo na seqüência, o mesmo

jonas fez pênalti. Na cobrança,
Diego Gonzalez fez 5x4 para o

, '

Universidad. A Malwee não se

abateu e chegou ao empate em

menos de 30 segundos com dois

gols de Falcão. O primeiro aos

2'30", depois de-urn chute forte
indispensável. Logo depois, o

melhor do mundo limpou a

marcação e fuzilou, sem chaces

para Espínola. O gol da vitória
vio aos cinco minutos. Aladinho
chutou forte e a bola desviou na
defesa antes de entrar,

•

"

,

LINHA DE FUNDO . ,

---�,

JULIMAR PIVATTO

Vencer ou vencer
Esta é a missão do Juventus diante do Metropolitano hoje no

João Marcatto. O tricolor precisa da vitória para se manter na

briga por uma das duas vagas para a semifinal. O adversário vem
embalado de uma goleada frente à equipe de melhor campanha
na primeira fase. Parada dura. Mas time que anseia ficar, pelo
menos, entre os quatro melhores, precisa, no mínimo, fazer o
dever de casa. Coisa que o Moleque Travesso fez bem na primeira
fase. Neste ano, o Juventus não perdeu nenhuma partida em

Jaraguá. A torcida, que deve lotar o João Marcatto mais uma vez,

espera que a escrita continue.

,

•

•

julimarpivatto@gmail.com •

;
•

--------------------------------------------------=,

Boato
Em Blumenau, a torcida anda

ouriçada com a provável
volta do Blumenau Esporte
Clube, o saudoso Bec. Os
boatos é que empresários
estão se movimentando para
remontar o time. Outros
lembram ainda da história

/

que o Madureira reqistrou a

marca "Bee" De uma forma
ou de outra, pela história do
clube, o Blumenau deixou
saudades no futebol
catarinense. E uma possível
volta seria uma grande

, .

noticia.

Itajaí
O Marcílio Dias apresentou o

novo qoleiro.na quinta-feira.
Maycon dos Santos, 19 anos,
estava no Próspera e chega
para substituir Sílvio, que
está com uma lesão na coxa.

Mas para o jogo de hoje,
contra o Avaí em casa, o

marinheiro deve continuar
com Rudi como titular. O
meia Kleber Mineiro,
liberado pela FCF, pode ser a

novidade no time.

Jee
A maior novidade do Joinville

para o jogo de hoje contra o

Figueirense será o novo

uniforme. Já em campo, o
volante Claudemir assume a

vaga do suspenso Marcelo
Silva. O técnico Sérgio
Ramirez confirmou a estréia
do goleiro William, que .

chegou nesta semana. Já o

meia Reginaldo Vital terá que
•

esperar mais um pouco para
jogar. O goleiro Gilberto,
titular até o último domingo,
nem viajou para Lages.

Noar
O site da FME de Jaraguá do
Sul já está no ar. Na página a

população jaraguaense terá
acesso às novidades da
entidade e dos eventos

promovidos por ela, além
dos resultados das equipes
de rendimento do

município. Para quem quiser
conhecer um pouco mais

.

sobre a estrutu ra da

Fundação, é só acessar

www.fmejaraguadosul.com.br.

,
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Ronaldinho Gaúcho se recupera:
,

e tranqüiliza o técnico Parreira:
,

,

,

Da Redação - O atacante

Ronaldinho já está recuperado de
uma contusão no tornozelo

esquerdo e deve jogar contra o

Zaragoza, hoje, pelo Campeonato
Espanhol. Desta forma, ele
também deve sair jogando no time
titular do Brasil, que joga amistoso

'

,

contra'a Rússia, na quarta-feira. O
técnico da Seleção Brasileira,
Carlos Alberto Parreira, estava

, '

preocupado com a situação do
atacante do Barcelona. Para seu

lugar, o treinador provavelmente
colocaria Rabinho. Agora, no
entanto, Parreira não deve precisar
mexer no quarteto (dois Ronaldos,
Adriano e Kaká) .

Ronaldinho contundiu o

tornozelo contra o Chelsea, na
última quarta-feira, válido pelas
oitavas-de-final da Copa dos

Campeões. Sem querer deixar o

campo, jogou mesmo com dores e

terminou a partida em campo. O
atacante não vinha treinando com
os companheiros do clube catalão
e reclamava de fortes dores no pé.

Para acelerar a recuperação, o
camisa dez iniciou, então, um
tratamento com antiinflamatórios
e com fisioterapia. Com 24 jogos, o
Barcelona ocupa a liderança do

Campeonato Espanhol com 55
•

pontos, seis' a mais que o vice

Valência. .

RealMadri
,

O presidente do RealMadrid,
Florentino Pérez, afirmou em

entrevista a um canal de televisão

espanhol que Ronaldo vai ficar no
clube galáctico após a Copa do

• Ronaldinho contundiu
o tornozelo no jogo
contra o Chelsea, na
última quarta-feira, válido
pelas oitavas-de-final da
Copa dos Campeões."

• Com 24 jogos, o
Barcelona ocupa a

liderança do
. Campeonato Espanhol

com 55 pontos, seis a
• •

mais que o vice

Valência.

Maçhucado, Gamarra desfalca
,

palmeiras e seleção paraguaia, .

,

Mundo e perdoa o atacante pelas
reclamações, fora de hora:
"Ronaldo não escolheu omomento

,

I

certo? Certamente não, mas isso d
,

incomodava naquele dia,
,

Perguntaram a ele sobre isso e, por
ser sincero, disse aquilo";
comentou.

,

, Um dia antes de disputar jogo
,

contra o Arsenal, pela Copa dos
,

Campeões, Ronaldo reclamou de
que não tinha carinho noSantiago

, Bernabéu e poderia ir embora d�
equipe após a Copa do Mundo:

,

Após perder para os ingleses, ,o
,

capitão Raúl criticou as declarações
de Ronaldo e disse que o atacante
brasileiro havia escolhido O
momento errado para criticar os
torcedores da equipe. "Raúl falou
sobre carinho e suas palavras são

normais e sem má intenção",
contemporizou o presidente da

equipe .

I
I

I'
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MULTIUSO
•

o prefeito, Moacir Bertoldi, estava acompanhado da vice, Rose Vasel, que demonstrou disposição

DAIANE ZANGHELINI

� Mês de julho foi
confirmado como

limite máximo para
término da obra

Jaraguá do Sul - O prefeito
Moacir Bertoldi (PL) e a vice-

,

prefeita, Rosimeire Vàsel (PL)
visitaram ontem as obras da
Arena Multiuso juntamente

com engenheiros e responsáveis
pelo setor de obras da prefeitura.
A obra está na fase de montagem
do pré-moldado e.será finalizada
em julho, mês de aniversário do

município. Dessa forma, o

município não vai sediar o

campeonato mundial de futsal,
que acontece em abril.

,

A construção é dividida em

três níveis (térreo, arquibancada
inferior e arquibancada superior) ,
tem área de 20.637 m2,
capacidade para 7.878 pessoas

,

.

sentadas, estacionamento exter

no para 1.027 veículos e interno

para 131 veículos, 80 alojamentos,
24 banheiros, 22 camarotes, praça
de alimentação (1.280m2), cozi
nha, oito bares para atendimento
ao público, 32 bilheterias, área

para feiras (3.954 m2), 12 lojas
-

,

para locação e outros serviços.
Além da arquibancada com

cadeiras metálicas, a estrutura

também conta com uma

arquibancada móvel metálica,
'com capacidade para 3 mil

•
,

I

pessoas sentadas, que será

disponibilizada em grandes shows
e jogos esportivos.

De acordo com o coordenador
de projetos, Ranis Roberto Boffe,
até omomento foram executadas
350/0,das obras; 900/0 dos pré
moldados já foram montados e

700/0 da cobertura metálica já está
pronta. A fase de fundação deve
ser finalizada hoje e o próximo
passo é o término da cobertura
metálica e, posteriormente, a

instalação do piso térmico na

•

Conversa ernsala de bate-papo não é protegida por sigilo
Brasília- Conversas em salas de

bate-papo da internet não estão

amparadas pelo sigilo das

comunicações, segundo uma

interpretação do SuperiorTribunal
de Justiça (STJ), que confirmou uma
decisão do Tribunal Regional
Federal (fRF) da 3ªRegião. Para os
tribunais, o ambiente virtual é de
acesso irrestrito e destinado a

conversas informais.
,

Assim, a Sexta Turma do SJJ
negou hábeas-corpus a um acusado
de trocar imagens pornográficas de
crianças e adolescentes. Acusadopor
crime previsto no Estatuto da

Criança e doAdolescente, ele pedia
,

<'

-

o arquivamento do inquéritopolicial
alegando que a prova que deu

origem à investigação foi obtida com
violação de seu sigilo.

O caso começou quando a

Interpol interceptou uma conversa
do acusado num chat nomomento
em que falavado envio das imagens.
Isso foi usado para instauração de

inquéritopolicial.A investigação, no
entanto, não conseguiu provas
contra ele.O Ministério Público

pediu novas investigações no

material apreendido e, em julho de

2003, os computadores do acusado
foramenviados para aperícia. Diante
disso, a defesa entrou no Tribunal

Regional Federal da 3ª Região
alegando violação ao sigilo das

comunicações, constrangimento
ilegal e abuso na realização da busca

-

e apreensao.
O recurso foi julgado

primeiramente noTRF da 3ªRegião,
que negou o pedido do acusado,
afirmando que a quebra do sigilo dos
dados cadastrais do acusado obtida
no provedor de internet não

configura constrangimento ilegal.
Não só porque o ambiente virtual é
de acesso irrestrito, mas também

porque a quebra foi determinada por
autoridade judicial com base na

necessidade deapuração da autoria

dos fatos investigados em inquérito
policial.A defesa, então recorreu ao
S1].

Ao julgar o caso, o relator do

processo, ministro Hélio Quaglia
Barbosa, argumentou que a

suspensão do inquérito é medida

excepcional, só admitida quando
constatada a atipicidade da conduta
ou a negativa da autoria. Além de
concordar com a decisão do TRF e

negaro pedido do acusado, oministro
recomendou a realização imediata da
perícia requerida pelo Ministério
Público ao Juízo da 4ªVaraCriminal
Federal de São Paulo, sob pena de
trancamento da ação penal.

. ricultores devem protocolar pedido de isenção do IP

,

Jaraguá .

do Sul - Os

agricultores proprietários de
imóveis situados no perímetro.
urbano de [araguá do Sul devem
encaminhar até o dia oito demarço
seu pedido de isenção do IPTU/
2006, para Central de
Atendimento da Prefeitura. A taxa

para encaminhar o pedido é de R$
4,48.A informação é do secretário
da Fazenda, Sérgio José Felix,
explicando que a medida é

necessária devido à mudança na

base de cálculo do imposto,
conforme a LeiComplementar nO
48/2005 aprovada pela Câmara de
Vereadores em dezembro do ano

passado.
Félix' esclarece que,a partir'

deste ano, os agricultores que

comprovarem a atividade-prevista
na lei terão 1000/0 de isenção do
Imposto Territorial incidente em

seus terrenos localizados no

perímetro urbano e utilizados para
exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária, aqüícola ou

apícola. Também serão isentos em

1000/0 do Imposto Predial cobrado
sobre as edificações destinadas a

depósito de colheita, animais e

equipamentos. "O produtor deverá
pagar somente o Imposto Predial de
sua residência", esclarece o

secretário, acrescentando que o
•

agricultor ficará isento da Taxa de

Serviços Urbanos de conservação
e capinação de estradas ou ruas,não

pavimentadas fronteiriças com suas

terras.

O secretário lembra que pela
LeiComplementar anterior (n? 21/
2000) o IPTU era calculado de
acordo com o grau de utilização da

propriedade agrícola, concedendo
descontos que variavam entre

99,940/0 e 50% no imposto. Agora a

isenção é de 100%, mas há a

ARQUIVO CORREIO

Secretário Félix alerta agricultores para necessidade de comprovação

necessidade de realização do

protocolo. As propriedades serão

vistoriadas durante este ano por
técnicos da Prefeitura de Jaraguá

para comprovar se a atividade do

proprietário está realmente ligada à

atividade agrícola, conforme
determina a lei.

quadra; depois vem o fechamento
lateral da quadra e a execução dos
vestiários e camarotes. "Os
funcionários estão trabalhando
de domingo a domingo e o tempo
não prejudicará a entrega da
obra", destaca Boffe. Aproxima
damente 245 pessoas trabalham
na contrução direta e indireta

mente, incluindo pedreiros e

responsáveis pelo planejamento,
administração e segurança.

A Arena Multiuso está

orçada em R$ 12 milhões, dos

QÃDIO

JAQAGUÁ
1010

quais R$ 4 milhões foram
financiados pelo Badesc (Banco
de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina) e R$ í
milhões foram repassados pelo
Governo do Estado, através do
Fundosocial, além de R$ 1 milhão

pela Câmara de Vereadores, no

ano passado. Os outros R$ 2
milhões necessários para o

término das obras serão buscados

pela admínístraçãomunicipal por
meio da iniciativa privada, ,

estatais e Governo Federal. � )

.

Conselheiros da SDR definem
verbas para municípios da região

•

Corupá - Os conselheiros da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul, se

reuniram em Corupá para

apresentar projetos a serem

desenvolvidos em 2006 ontem pela
manhã. Em discussão estiveram os

programas educacionais do

governo, a rodovia SC-416 e a

viabilização de reformas e

construções de entidades.
Orçadas em R$ 13 milhões, as

obras naSC-416 foram incluídas no

Planejamento Plurianual. Mas,
ainda não existe previsão para o

início. A partir de agora serão

captados os recursos necessários.
No setor educacional, Deni

Teresinha Rateke, gerente de

Educação e Tecnologia, apresentou
a proposta curricular para 2006 e os

números que envolvem os

programas desenvolvidos no ano

passado. Entre eles, a continuidade
do SC Alfabetizada, projeto que
visa atender adultos, e o seqüencial
de Formação de Agentes de
Governo.Para o esporte, foram

,

apresentados projetos relacionados
a escolinhas de futebol em bairros
de Jaraguá do Sul. O custo da
iniciativa está orçado em R$ 200

mil, e deverá estar 'a cargo da
ADEVI - Associação Desportiva
do Vale do Itapocu.

A natação, o futsal e o

basquetebol de Jaraguá do Sul
também deverão receber recursos.
Outro beneficiado será omunicípio
de Schroeder. Mais de R$ 100mil
foram definidos para a reforma do
Ginásio de EsportesMunicipal.

Na cultura, quem receberá
auxílios é a Associação dos Artistas
Jaraguaense dos Artistas Plásticos,
o projeto Festa Literária de J araguá
e a Coletiva de Artistas Plásticos
do Vale do Itapocu. Além destes,
serão adquiridos instrumentos para
a Banda Marcial da Fundação
Musical Jangada, entre

outros.Massaranduba, Schroedere
Corupá também fizeram

solicitações de verba. Todos queren
pavimentações asfálticas em

rodovias e ruas que cortam os

municípios. Já Guaramirim irá
receber verbas para o Centro de

krQualificação Profissional. '

CESAR JUNK!)

Deni recebeu reivindicações
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