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Malwee disputa semifinal e

Bagé recebe ótima notícia
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Prefeitura entrega apartamentos
e garante verba para a Arena

o governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
esteve ontem em J araguá do Sul. Inaugurou
condomínio residencial e garantiu R$ 5 milhões para

as obras da arenamultiuoso • PAGINA3

POLíCIA

Enfermeiro é encontrado morto
.

"

no Bairro Agua Verde em Jaraguá
• PÁGINA6

Turismo

·��taçªo, Euro Compra ...

2,962

Trabalho remunerado nos E$tadQ$ Unidos
Empresário americano em Jaraguá do Sul

palestra sobre o programa work and travei e au pair ,usa,contratação e

orientação.
Para: estudantes universitários; Idade: entre 18 a 28 anos; Nível de inglês:
intermediário; Período de trabalho:de 8 a 16 semanas-entre dezembro a abril

+ 28 dias para turismo; Au pair - 12.meses; Horários: palestra e orientação -

.

Data: 01 /09 quinta feira.W.Travel,as 19hs; 02/09- sexta feira ,Au pair e High
school.09.hs; Entrevista para os inscritos - dàs 14 às 17hs (01/09); Local: Rua
Luiz Kienen, 67 .Iateral da Reinaldo Rau; Bônus - us$ 50 de desconto na

'passagem aérea para quem fizer inscrição ate 30/08.

Confirmar presença através dos telefones: (47).3700592 -(47) 99695690

anos a grandeza do teu passado nos leva em direção a um futuro brilhante!

Serviços:
- Avaliação física e do stress; motora em crianças
de O a 2 anos

- Contecção da carteirinha do odonto SESI
- Ouiropraxia, Shiatsu, Fisioterapia, Ouick
Massage, Osteopatia

- Limpeza de pele e maquiagem
'

Orientações:
- Médicas, nutricionais, plano de saúde e

odontológico
- RPG, Drenagem Linfática, Hidroterapia e

Iso Stretching
- Plantas Medicinais

Exames:
- Dentário, escovação e orientações de

higiene bucal
- Glicose, colesterol, audiometria, vista e pulmão
- Preventivo de mama

- Verificação de pressão arterial

Informações:
- Programas valorização da vida, vacinação,
combate a dengue, DST/AIDS, tabagismo;
doenças infecto contagiosas e atuação da

. Vigilância Sanitária
- Carteirinha de Consulta Social!
Saúde da mulher

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIÃO

I 2 I OPINIAO

Um país desigual
o Brasil está entre os

países mais ricos do mundo,
mas políticas que visam

apenas o crescimento eco

nômico fomentam o

aumento da pobreza.
Um estudo produzido

pela Organização das
, Nações Unidas, divulgado
'na quinta-feira, aponta o

Brasil como líder no ran

kíng de desigualdade social
na .Amér í.ca Latina. O
documento ressalva que

apesar do crescimento

econômico significativo em

algumas regiões do planeta,
o mundo está mais desigual
do que há 10 anos. A renda

per capitã dos 10% mais
ricos da população brasileira
aponta-o relatório da ONU,
é 32 vezes maior do que a

obtida pelos 40% mais

pobres. No Uruguai e na

Costa Rica, países menos

desiguais �a região, os 10%
mais ricos ganham 8,8 e 12,6

FRA�ES

mais, respectivamente, dos
que os 40% menos favo- .

recidos.
Como ponto positivo, se

é que se pode analisar assim,
os números levantados
também indicam que o

desemprego na América
Latina vem crescendo desde
a década de 90 e que as

únicas exceções são o Brasil,

alguns e ao aprofundamento
da pobreza de muitos.

Ainda de acordo com o

relatório, no início dos anos

90 os 10% dos países mais
ricos da América Latina
detinham até 45% da renda
.nacíonal, diferença que no

início deste milênio
aumentou em oito países,
entre eles o Brasil, que

� Dados demonstram que a pobreza no

Brasil não está na falta de recursos, mas na

,

má distribuição dos recursos existentes

cuja taxa de desemprego
tem registrado estagnação,
e o México, que registrou
redução no número de

pessoas sem 'trabalho.
r

Entretanto, o foco no

crescimento econômico e na

geração de renda n�o são

suficientes para evitar a

chamada transmissão da
pobreza, que pode e leva à

acumulação de riqueza por

figura entre' os três países
mais desiguais do mundo. A
regt ao também' perdeu
espaço no mundo. Em 1980,
América Latina e Caribe
tinham uma renda per
capitã média de 18% dos
rendimentos 'dos países mais
ricos do mundo. Em 2001, os
ganhos eram de só 12,8%
dos obtidos nas regiões mais

prósperas. Já o Instituto de
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Pesquisa Econômica Apli
cada entend� que o Brasil
não é um.país pobre, mas um
país extremamente injusto
e desigual, com muitos

pobres.
Isso porque, segundo o

Ipea, a comparação quanto
a renda per capita coloca o

Brasil entre o terço mais

rico dos países do mundo.
Apenas 36% dos países
possuem renda per capita
superior a do Brasil, mas o

seu grau de pobreza é

significativamente superior a
média dos países com renda
similar. Os dados demons
tram que' a origem da

pobreza no Brasil não está na
falta de recursos, mas na má

distribuição dos recursos

existentes. E concluem que
as políticas de combate à

pobreza adotadas pelo
governo não eficazes porque
apenas visam o crescimento
econômico.

"Não farei como Getúlio,Jânio ou João Goulart.O meu comportamento será o de JK: paciência,
paciência, paciência':

• Do presidente Lula, dizendo que não tomará nenhuma medida extrema por causa da crise política.

I Fatos & Pessoas. I
, Fernando,Bond.

Projeto cria uma empresa
para oCorredor 8ioceânico
Florianópolis - Buscando criar o eixo de

integração entre o litoral do Pacífico (a partir
do Chile) e o Atlântico (portos catarinenses),
ol9jetivodoCorredor Bioceânico, o deputado
Celestino Secco encaminhou projeto para
criação da Companhia Transêatarinense. A

empresa terá por finalidade a implantação
de uma estrada de ferro no trecho com

preendido entre Joaçaba/Herval d'Oeste e

, São Miguel d'Oeste/Dionísio Cerqueira, a
parte brasileira-catarinense do Corredor
Bioceânico do paralelo 25° , que se desenvol
ve a partir de São Francisco do Sul e alcança
Antofagasta/Mexilhões, no Chile.O Corredor
Bioceânico Central parte de São Francisco
do Sul até Porto União, seguindo a Joaçabal
HerVal d'Oeste, ponto inicial da Companhia

.

TransCatarinense, seguindo por Concórdia e
'

-

Chapecó a Maravilha e São Miguel d'Oeste -

DionísioCerqueira, fronteira com a Argentina.
Daí prossegue para alcançar Posadas e

Corrientes (na Argentina - trecho a construir)
e prossegue pelo Ferrovarril Belgrano por.
Salta até Antofagasta/MexilhÓes, no

Chile.Desde o ponto de partida até o Chile, o
Corredor abrangerá seis países Chile e Brasil,
Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

Sapatilha patrocinada
o governador Luiz Henrique participou
ontem à tarde.na Escola do Teatro Bolshoi
no Brasil, em Joinville, da oficialização do
contrato de patrocínio entre a Assolan
Industrial e a Escola Bolshoi. O patrocínio da

"Assim': nova marca da empresa Assolan,
será de R$ 1 milhão. Também no evento o

diretor presidente da Assolan, Nelson
Mello; a supervisora geral da Escola do
Teatro Bolshoi no Brasil, Jô Braska Negrão.
Durante a solenidade, os alunos da Escola
se apresentaram. Atualmente, a Escola do
Teatro Bolshoi no Brasil possui 250 alunos,
dos quais 95% são bolsistas, mantido pelos
chamados "Amigos do Bolshoi"

Livros na escola
As bibliotecas das 1.323 escolas da rede

pública estadual serão-revitalizadas através
de uma parceria da Secretaria de Estado da

Educação com o Departamento de Ciência
da Informação (ClN) da Universidade Fe
deral de Santa Catarina (UFSC). Gerenciado
pela disciplina de Biblioteconomia Aplicada
do Curso de Biblioteconomia, os trabalhos
iniciaram em março na Escola de Educação
Básica Getúlio Vargas, no bairro Saco dos

Limões, em Florianópolis. Já foram tratados
400 títulos, entre livros e obras diversas,
incluindo mapas, fitas e outros materiais de
um total de olto mil títulos reunidos na

biblioteca da unidade. Todo o acervo será

disponibilizado na base de dados do Serie
Biblioteca (elaborada pelo Ciasc).

Bom para oNorte
Foi assinado Ontem em Joinville o convênio

para a construção do primeiro Terminal de
Contêineres privado no País, em Itapoá. Com o

apoiodo Governo do Estado, o novo terminal
portuário, com investimentos de US$100
milhões' de dólares, vai gerar cerca de mil

empregos em Sç. O terminal Tecon Santa
Catarina terá capacidade instalada em sua

. primeira fase para movimentação de 300 mil

contêineres/ano, ampliando em 50% os atuais
700 mil movimentados nos portos de São

Francisc9 do Sul.Itajal e Imbituba. Durantes as

obras de infra-estrutura (a SC-415, deGaruva
até o porto, bem como de abastecimento de

água e energia) vão ser gerados mais de 400

, empregos diretos e, posteriormente, quando
da operação do terminal, está estimada a

.

geração de outros 300 empregos diretos e

cerca de 1.000 indiretos.

Pertode nós
Localizado em na divisa de secom o Paraná,
no Norte catarinense, o novo

empreendimento faz parte de um acordo de
investimentos conjuntos entre o

Conglomerado Battistella, e a Aliança
Navegação Logística. O Tecon terá

investimentos de US$ 100 milhões, sendo
44% por esses dois grupos empresariais sócios
do empreendimento e 56% pelo BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento) O futuro
terminal terá profundidade natural de 16

metros, sendo desnecessáriaa dragagem
permanente ou mesmo periódica.
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Uma estátua para Dilor
_
João Roquete, nascido e

, criado em meio às parreiras
do Alentejo, na sua Herdade
do Esporão, tantas vezes

premiada pela qualidade dos
vinhos que fabrica, ao

degustar o "Sauvignon
, Blanc" da Vila Francíoní, em
São Joaquim, proferiu sentença de entendedor:

- Este é um vinho atrevido!
Atrevido porque de primeira safra e servido

depois de 'apenas uns quatro meses na garrafa.
Esplendido, sensacional, surpreendente, foram

alguns dos vários adjetivos que ouvi de grande!
conhecedores do vinho, como o sociólogo
italiano Domenico de Masi, Lírio Parisotto, dono

- de uma das maiores e mais requintadas adegas do
Brasil, e do próprio diretor-presidente da Vinícol
Esporão, José Roquete, que veio de Portugal para
conhecer a magnífica cantina construída por
Dilor Freitas. -.

MMesmo' com esses depoimentos, tão
o (

contundentes, eu ainda tinha uma certa dúvida
a respeito da nossa possibilidade de produzir COj
vinhos de qualidade internacional, capazes de inz

,
competir com os argentinos de Mendoza e San ite
Juan; com os chilenos de Maipu e Conchágua OG
com os norte-americanos do Napa Valley; com

os italianos dá Toscana; com os franceses de
AR

Bordeaux e Borgonha; com os portugueses do em

Douro e do Alentejo; com os espanhóis do Duero
e La Rioja; com os africanos doSul e australiano, tpf

apenas para citar os principais lugares do mundo c1ui

d f 'b . .',
h

. .

d Itm(
on e se a ncam os vm os mais premia os.

ase

-Foi nesta missão internacional no Chile que pe
tive a certeza de que não é preciso ter séculos de uts

experiência para produzir um vinho de qualidade, IiZ1

'Basta ter a mesma tecnologia e profissionalismo, mel

além de condições edafoclimáticas favoráveis, ou i;u;
seja, solo e clima apropriados para essa cultura, DI

Quando Dilor Freitas colocou aquele Estr

dinheirão comprando terras em Bom Retiro e São la,

Joaquim, muita gente disse que ele estava jogando ém·

dinheiro fora. Quando i�vestiu· na construção ;��t
., esmerada e requintada de sua cantina Vila fel
Francioni, O chamaram de -maluco. alü

As mesmas pessoas que disseram isso, o a

certamente vão propor-lhe uma estátua quando ieü

os vinhos joaquinenses� depois de postos à c��
comercialização, conquistarerno mundo.

Domenico de Masi me contou que conhece
todas as cantinas que produzem vinhos na Europa, os

Segundo ele, a única que chega perto da Vila la (

Francioni é a do famoso Pedro Domecq, na vm�. el

Espanha. As demais são todas bem inferiores.
. Eu mesmo tive oportunidade de conhecer a�

melhores vinícolas chilenas. A única que se u

aproxima da Vila Fràncioni é a Fincá Montes, que
produz, em Apalta, o famoso "Montes Alpha".

Por outro lado, encontrei vinícolas que SÓ efe

produzem vinhos há menos de dez anós e Ver

exportam para Europa, Estados Unidos e outro� no

mercados mais exigentes. Uma delas produz há ]aa

apenas 5 anos e já conquistou medalha de ouro

por produzir o melhor "Chadornay" do Chile.
Por isso, eu não tenho dúvida sobre o que

teremos que fazer daqui a alguns anos: terernOi

que construir, com alegria e espírito de justiça,
uma estátua para o Dilor! ! ! �

O governador Luiz Henrique da Silveira escreve aol 1�1
sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�INTERINO
.. Lula 2
Em nova manifestação de onipresença
megalomaníaca, comparou-se ao ex

presidente Juscelino Kubitschek de'
Oliveira, político mineiro com paciência
de Já (mas realizador), para pautar sua

postura diante de escândalos que

atingem o governo e o PT. Quanto aos

militares (exceção das mulheres deles

que não ,param de protestar contra os

salários dos maridos), o presidente, por
enquanto, pode ficar sossegado, A,
categoria, que não demonstra insatisfação
preocupante, aceitou aumento parce
lado a ser pago no prazo de um ano.

..... Porque?
Perguntar não ofende: se o termo

aditivo assinado pelo ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB), prorrogando o

contrato com a empresa Canarinho
em dezembro do ano passado tem
caráter precário, por que o poder
público não revoga? O termo

precário já diz tudo, está 'em qualquer
dicionário', a não ser que na ótica

jurídica tenha outro significado. O
questionamento é pertinente, sim,
porque o ato de Pasold virou cavalo
de batalha e assunto do dia datroupe
do prefeito Moacir Bertoldi (PL).

.... Lula 1
O país já pode dormir tranqüilo depois
do discurso de Lula da Silva. Ele não

pretende se suicidar, como o fez Getúlio'
Dorneles Vargas, renunciar, como o' fez
Jânio da Silva Quadros e muito menos

não tomar atitude, como o fez João

Goulart, deposto pelos militares por não
autorizar a invasão (pelos militares) do
palácio do Catete (Rio de Janeiro), então
sede do governo, onde estava

entrincheirado o arquilnimiqo e

deputado Carlos Lacerda. Lula, porém,
ignorou, sabe-se lá porque, Collor de
Melo, afastado por irnpeachment,

DITO E FEITO

overnador garante parceria
,

.'
.

as obras da arena multluso
)ara

por

OMACHADO
tão
rida
UZIr Compromi_sso foi
de nado ontem à

San ite durante ato na'

:ua; ociação comercial
om

de '

ARAGUÁ DO SUL- Desde
do em a cidade tem mais um

era de desafio pela frente, entre
la!, t,OL.Qpgos:"colI).eçar e

ldo d�ir � construção da, a�ená
ltiuoso até março de 2006
ase habilitar tomo sede de

[ue peonato M�ndial de Clubes
de utsaLOntem à noite, em ato

de, Iizado na Associação
la, mercial � Industrial de

ou
guá do Sul, o governador
IZ Henrique da Silveira

a, DB) garantiu a participação
!Ie Estado ná construção' da
ão Ia, com R$ 5 milhões do

do ém·criado Fundosocial. O

ão tante dos custos, outros R$ 5

'I Ihões, será bancado pela
la f' O

'

deitura. governa ar

saltou que em todo o Estado
o, o arenas multiuso já estão

10 jetadas devendo as obras

à ciarem ainda em 2005,
Rebatendo críticas originadas
partidos de oposição ao seu

�
,

- ema, Luiz Henrique disse que
,a, dos querem isso (a oposição)
Ia ra depois dizerem que não

la mos", Mas isso, segundo o

vernador, pode ser

temunhado por qualquer
l! feito, de qualquer partido. "no
ie u' governo

.

não há
le criminação partidária, atendo

os de maneir.a igual e no que
ossível", afirmou, citando a

efeitura de Jaraguá do Sul
vernada pelo prefeito Moacir
noldi, do PL, embora o partido
la aliado do governo estaduaL

RAPHAEL GUNTHER

Presidente' da Acijs, Paulo Obenaus (esq.), Luiz Henrique da Silveira e o prefeito Moacir Bertoldi

O presidente da Acijs, Paulo Obenaus, destacou as ações do

qovernador quanto as reformas e ampliações em execução
ne Hospital São José, com participação financeira do Estado
e a promessa do governador, ontem cumprida em relação
ao complexo esportivo que deverá sediar em março uma

competição mundial de futsal.
A arena multiuso de Jaraguá do Sul está localizada no bairro
Vila Lenzi e terá capacidade para 8,5 mil pessoas. Vai ocupar
uma área construída de 17 mil metros quadrados, próxima
ao 14° Batalhão da Polícia Militar. Além da capacidade que
permite, inclusive, à Malwee disputar jogos semifinais da

Liga Nacional de Futsal sem necessidade de deslocamento

para outras cidades com ginásios que atendem a esta

exigência, o projeto prevê acessos privativos para atletas e

convidados. É a terceira do gênero em Santa Catarina a sair

do papel. Quando ainda prefeito de Joinville, LHS construiu
o Centroeventos Cau Hansen. Recentemente o prefeito Ciro

Marcial Roza (PFL) inaugurou a arerrá rnultiuso de Brusque.

• RS 10 milhões
• Prazo: 2 anos '.

• 8,5 mil lugares

• Investimentos RS 4 mi
• 114 apartamentos
• RS 180,O/mês
• Inclui IPTU, seguro
e administradora

AIS comodidade,
.

mento ortodôntico, todos os
alizados aqui mesmo na

instalações, que além de

izadas, no centro da cidade.

OrtoMdis

qtaluf �f�i47>�
tsl;;,1ü4 ,·;e.1tNf��4: (

7))'. ;4ltxan�,ct tot,c"ttc...__ 'c;:<;115919

,R: Blumenau, 178 • Sala 610 - Centro- Ed. Med Clínicas· Joinville • se
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Se a população quer mais polícia, a polícia
também. Afinal, quem pode dar reta-.

guarda à polícia para encarar a bandi
daqem da pesada-se não ela própria? Na

comarca de Jaraguá do Sul a carência é

palpável. Falta policial civil, falta policial
militar, falta policial rodoviário na BR-280.
Se contingentes já prometidos pelo Esta

do e União se efetivarem n. a região e em
, 'r}

Santa Catarina, aí vão faltar viaturas e
.

armas para as polícias civil, militar é
,�'1

,

rodoviária. Sem contar a necessidade de

(fi

� Tá feio!
'

)[1

'}C

Entregue condomínio com

114 apartamentos populares
.}ARAGUÁ DO SUL - Também

'ontem, a prefeitura inaugurou o

primeiro prédio construído na

cidade, em .parceria com a Caixa,
Econômica Federal, através do
PAR (Programa de Arren
damento Residencial- outro

condomínio mais próximo do

gênero está localizado em

Blumenau). O Residencial

Jardim das Hortênsias, como foi
denominado, localizado no bairro
[araguá Esquerdo próximo ao

estádio do [uventus, tem 144
apartamentos divididos em nove

blocos, cada um deles com 16

unidades, cada uma com 45
metros quadrados, incluindo
estaci'onamento e áreas de

esporte e lazer. Este tipo de

empreendimento destina-se a

atender exclusivamente a

população considerada de baixa
renda e custou investimentos ao

redor de R$ 4 milhões. As famílias

,cadastradas e que ainda estão'
sendo selecionadas vão pagar, em
média, prestações de R$ 180,00
por mês. Depois de If anos na

condição de inquilinas, terão o

imóvel quitado.
'

Os inve s timentos no

condomínio foram em torno de

R$ 4 milhões. O governador Luis
Henrique da Silveira (PMDB),
convidado pela prefeitura a

o
" 'ih

participar do ato, assinou termo

de cooperação técnica entre a
-q

,

Cohab (Companhia de Habí- -n

tação de .Santa Catarina) e o 1�
município para a construção de ')

novos apartamentos, casas e lotes1o
.populares. No Estado são sete iq

municípios contemplados pelaJ
Secreta�ia Nacional de.Ha-j],
bitação do Ministério dosfI!
Transportes para receber pro
gramas destinados a construção
de habitações familiares. Em"

discurso, o governador.ressaltou I
outros investimentos que o Estado I
vem fazendo, em parceria com I
outras pr:efeituras. .

' 1Segundo LHS, "quando uma I

família adquire a casa própria,
adquire sua ident idade". O

governador' quatific?_u ,os_j
apartamentos do Jardim das,
Hortênsias como obra dealta"'-

qualidade, "como existe em

países da Europa.". O governador
não poupou críticas ao governo

federal, ao ministro da Fazenda,
Antõnio Palocci e aos peerne
debistas que apóiam o presidente
Lula da Silva. "Desde [aneiro,

,
, ., ' .1

nunca mais fui là (em Brq_sília)il
pedir nada. Não houve a,parcer-i�,�
prorne tida", disparou o· go-

"'fi

vernador, em alusão. ao ap.oio,."
emprestado à candidatura de!'�
Lula em 2002. 'nl

RAPHAEL GÜNTHÉfN�)

Governador afirmou que governo federal tem discriminado o Estado J
,

'
, )

CASA VALDUG-K

Em família
)f feito de Guaramirim, Mário Sérgio

xer, admite sem rodeios que o PFL

dois "bons nomes" como can

atoS a deputado estadual: o vereador,
rione pavanello e o prefeito de

ssaranduba, Dávio Leu. Mas sua

stura pessoal é outra. Vai apoiar o

ão,Maurício Peixer (PSDB), vereador
Joinville, que já estaria definido

o candidato em 2006. Em 2002,

uricio era filiado ao PMDB. Também

stulava cadeira na AL, e da mesma

a com apoio de ,Mário Sérgio, mas
teve a candidatura homologada.

se aumentar a receita para pagar salários. ,a
Durma-se com isso!' . d

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br
--------�--------�------------------------------�--------�------------------------------�--�------------------�----------------------------�'?O

"

C1

IMPORTADORA

DE VI.NHOS
vinhos cultivados em fumfti a- ,

f-.
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,- ENTREVISTA

.
Peixer fala das prioridades e conjuntura políticaI '

Correio - Qual a sua avaliação do primeíro semestre do seu tem outro nome, mas a finalidade é idêntica.
segundo mandato? Correio - O projeto é muito complexo em termos de obras?
Peixer � Como viemos de um mandato anterior, nós já tínhamos Peixer - O investimento vai contemplar todo o município. Vamos
planos e objetivos para este mandato. E o primeiro' deles ,é trabalhar implantar seis terminais urbanos nas localidades commaior densidade
Educação, Saúde e Bem-estar Social, conforme tínhamos colocado de pessoas; serão pavimentadas de estradas importantes, em bairros
ijo nosso Plano de Governo�Melhoramos muito no lado social, fizemos 'como Guamiranga, Corticeira, Caixa D'Água, Bairro Amizade,
vários programas beneficiando o idoso, o jovem, o adolescente, e Bananal do SuL No centro da cidade, a Rua 28 de Agosto e Atanásio

. também as pessoas carentes do município. Tivemos a parceria com o Rosa receberão pavimentação asfáltica, Assim nós teremos uma

Fia, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e também a parceria melhoria no quadro urbano da cidade realmente significativo ao longo
com algumas 'empresas, que doaram recursos para o fundo e por isso ,da nossa administração.-

implantamos vários programas. Criamos ,Correio - Além da questão da

� Casa da Cultura; reformamos várias � "Vamos começar este ano a <construir 41 infraestrutura, quais as

escolas e estamos construindo uma nova, principais carências do
� Padre Mathias Maria Stein, na Caixa casas para pes.soas com renda até R$ 300" município?
b'Água. Estamos implantando o novo

' "

Peixer - Tanto em Guaramirim
Plano de Cargos e.Salários da Educação para ter uma melhoria neste como nos outros municípios da região houve uma migração muito
�entido também. Na área da Saúde,através do incentivo de empresas forte nos últimos anos. E por conta disso; não tí�hamos a infraestrutura
tia região, realizamos'várias melhorias no HospitalMunicipal Santo adequada'para atender esse contingente. Jaraguá do Sul, por exemplo,
J1ntônio e contratamos médicos para poder dar maior atendimento. deu um saltó de 80 mil para 130 mil habitantes. Guaramirim, de 23
Então o nosso objetivo está sendo cumprido a risca nesse primeiro ano, mil para 30 mil habitantes. Percentualmente é o mesmo número, as·

'

-

para que no próximo ano a gente possa trabalhar com prioridade a preocupações são as mesmas e por isso hoje o que falta aqui são
Ruestão da infraestrutura urbana. moradias populares para dar atenção a essa demanda. Muitos ocupam
Çorreio - O que será feito? lotes irregulares ou lugares sem infraestrutura e que, embora haja
Peixer - Estamos pleiteando, além do empréstimo no BNDES, que fiscalização durante a semana, nos finais de semana as pessoas
está' para ser aprovado, um empréstimo no Badesc. Corfi este constroem. Isso realmente dificulta muito amunicipalidade, porque
�mpréstimo em mãos, em torno de R$ 1,5 milhão, nós iremos conversar fazem o loteamento sem infrae�trutura nenhuma, abandonam, e a

�om as lideranças instituídas no município para decidir se o recurso Prefeitura é obrigada a tomar e st e

�erá para investir na pavimentação urbana ou se trabalharemos em loteamento porque senão as pessoas ficam

�ima de compras de equipamentos e máquinas para a Prefeitura. Nós à deriva. Por isso uma das nossas metas

�stanios avaliando as duas questões para ver qual das duas nós vamos também é iniciar já este ano a construção
.:» optar e, com certeza, vamos colocar isto em ação a partir de fevereiro de moradias populares. Já temos o terreno

tio próximo ano. E também, paralelamente, dando continuidade aos e, em convênio com a Caixa Econômica,
outros setores.' vamos começar este ano a construir 41 casas

porreio - Quando deve sair o financiamento do BNDES? para peSSO\lS com renda até R$ 300. Também vamos ter uma outra'

[peixer - Na verdade o projeto já está aprovado pelo BNDES, o que modalidade, para pessoas com renda de R$ 350 a R$ 1,5 mil.
falta réalmente é liberação do governo federal, porque existe uma Correio _: E o orçamento?
cláusula do FMI (Fundo Monetário Internacional) que nãopermite Peixer - O que nós sentimos e isso é uma preocupação de todo
maior endividamento da dívida pública brasileira. Por isso o governo administrador, tenho certeza, que no decorrer destes anos o custo da
stá segurando a liberação, embora tenha dinheiro disponível. Aqui, máquina pública é bemmaior do que o aumento da receita. Aenergia

'O nome do projeto é Transporte Coletivo Urbano e em Jaraguá do Sul elétrica, por exemplo, subiu mais de 5% nos últimos quatro anos e não não tem competência para isso.
;

----�----------------------------------------------------------------�II

� "Alguns vereadores talvez queiram, em
cima de algumas situações que muitas vezes
não podem ser provadas que são irregulares,

CAROLINA TOMASELLI

,

Àmedida em que se tornam mais evidentes as vantagens
�Ieia-se oferta de empregos e qualidade de vida,
principalmente), a migração de pessoas de municípios
menos favorecidos para, a reqiao aumenta

gradativamente. Prestes a completar 56 anos de

-emancipação, Guaramirim se depara com esta realidade
e com a necessidade de investimentos a fim de atender

-

a-demanda crescente, considerada uma das metas da

administração municipal.
<Sequndo o prefeito Mário Sérgio Peixer, o município
passou de'23 para aproximadamente 30 mil habitantes.

por isso, ainda este ano começarão a ser construídas 41

casas populares, através de convênio com a Caixa

�conômica Federal."Já compramos o terrenoünforrnou
9 prefeito, em entrevista exclusiva ao Correio do Povo,
,
·
•
,

Peixer diz que yma das prioridades é a construção de casas populares

a receita não aumentou na mesma proporção. Nós entendemos ,

hoje não sobra 5% da receita mensal para investimentos. HOJ'e q,
,So

Educação ocupa mais de 50% do funcionalismo público �
Guaramirim. Isso que somos o município da região Com men
percentual de funcionários por habitante, o que demonstra que estamO
trabalhando maisenxuto que outros municípios. Mas nem por�1
existe umafolga no orçamento parapoder fazer mais investimentol
esta é uma preocupação nossa. Temos que aumentar a rece�taepa Ilen
isto t:mos que trabalhar em cima dos impostos próprios. E a úni ateisolução. "

Correio - A postura dos vereadores com relação à administrall 11a I

municipal tem gerado algum prejuízo para o seu governo?
Peixer - Como um todo, percebo que os vereadores estão preocupado Gu

.no acerto domunicípio. Mas percebo também que muitas vezes algu junti
vereadores se preocupam demais com situações que não precisaria
porque são coisas que dá para reajustar internamente. Algu
vereadores talvez queiram, em cima de algumas situações que muit
vezes não podem ser provadas que são irregulares, se promover pai ,uca�
aparecer na mídia. E claro que a gente sente que existe uma cobranr IlUde
muito: grande da oposição contra a administração pública, maIsd oos,

que qualquer outro município 'da região. Isso demonstra que, e rha
primeiro lugar, existe um certo revanchismo, porque estão expondo : olaI

município a situações que não precisaria. Guaramirim tem Ui
;ino,

crescimentomuito grande, está tendo um desenvolvimento econômia ,De
excelente e deverá ser 6 município da região que mais está cr'escen�"
economicamente, o que vamos ver no próximo ano. Então; estam
fazendo a nossa parte, e é preciso que cada um faça 'a sua parte, E
assim que nós devemos pensar. Existe uma responsabilidade de tod,
nós pelo município e não é só do prefeito, só do vereador, mas de to�
a população, Claro que existem falhas, ninguém é perfeito, mas não lIDOS

culpa do prefeito. Ás vezes o próprio servidor nã� sabe que está fazend, lime

alguma coi�a errada. E por isso mesmo que é muito melhor acertar I ,eces:

situação internamente do que expor ao público. OfiSG

Correio - Falando agora sobre a crise política no governo federa umel
O senhor acha que isto vai favorecer o PFL nas eleições d ,Se

próximo ano? .' U

Peixer' - Escutei um depoirrrento do deputado federal Miro Teixeira ,ro

em que ele disse o seguinte: "Eu já venho av'isando as 'lid�rança, UOC3

nacionais que a concentraçãodo poder em Brasíli� - e isso quer dia mi
que de todo o imposto pago por nós, 67%, fica lá - vai gerar Corrupção',

-

Concordo com ele. Não estou dizendo porque é o governo do PT qu
está lá, pode ser outro partido. Os municípios estão ficando cadave
mais pobres, o Estado cada vez mais pobre, e enriquecendo a Nação,
que aconteceu com o governo? O presidente Lula assumiu e emprego
mais de 300 mil pessoas no governo, porque tem dinheiro para faze
tudo isso. Ele deveria pegar este dinheiro e passar para os rnunicípi
para ver o que iria acontecer de obras. De tudo o que se paga de impost

aqui; mais ou menos 30% se per�
pelo custo burocrático. E realmee
é muito difícil depois voltar est

dinheiro. Não volta mais. Então�
fosse. o inverso, .a administração
ficasse com percentual maior, qu�
pudesse desenvolver todas as aç(Je;

aqui, com certeza no'governo federal nãohaveria essa corrupção, porqul
não teria tanto dinheiro para isso. Acho que uma crise política serve

paramostrar que ninguém é dono da verdade, em todos 0'8 partidos têm

pessoas boas e ruins e que um programa de governo não pode ser b::_sead�
em fatos ilusórios. Tem que ser feito em cima de fatos sólidos é pessoa:
competentes para poder dar vazão a esse programa. E o PT mostrou que

se promover para aparecer na 'mídia"

/

Com. de Sucatas lida.

373·3321
373·0197'

Panfer Metalmecânica Ind.' Com. De Máquinas Ltda

Com satisfação, aprese'ltamos
'

fLOSSOS cUlTIPrime'l.tos ao afLiversário de,
,

5.6 afLos deGuaramiri""
um acofLtecimefLto que represefLta
motivo de ,orgullz.opara todos fLÓS.

G�, 6Ult �'Ú(t e 6ett P'UUJ1lfM� lt06 6�
� e�� a ctUÜt ttHa que p�tt,}I garra de u'm'povo,

marca as vitórias
Da terra onde vive.

'1
--------------------------------�----------------

Rua 28 de Agosto, 2737 - Centro - Guaramirírn
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ENSINO

a refeituraquerampliar
, .

as vagas nas.creches
meno �BIN"I, � -'-

�starn
IOtis 'Outra prioridade é
entos ,

8'
,.

,epa Itender ate a a sene

I úni atendimeoto feito

traçl �Ia rede municipal
?

'

Gu;\RAMlRIM - A secretária-
lpaaO d Ed - CI' di
I junta a ucaçao, au la

a gu
�rtaChiodini, informou que oana " ,

d
.

\) u tunicípio esta pnonzan o o

g
umento de vagas nos Centros de

'

nUlt 'I h
't

. ucáção Infanti (crec es), que
par,

d
' d

'

" 110 em cnanças e zero a cmco

Jran} nos e realizando reformas e
alSm' "

.

id d
le, e lpliaçõeds, emdvanas um aI' des
d lcolares a re e municipa

.

e
,n o .

m �ino,
, U!

d ' ,

" De acor o com a secretana,
Dmla
• j últimos quatro anos o número
-enu '

, Ivagas nos Centros deEducação.amo
d

E til aumentou . e SO para 430,e,

toa '�aampliação não foi suficiente

� to; ra atender à demanda, "Não
. emas um levantamento exato do

nao

, j úmero de crianças que
. enu '

t
ecessitam de vaga, mas temos

r aTi
onsciência de que é preciso

L "d'lera' umentar a orerta , a rrute. .

�s d ,;� Segundo ela, o custo para
I mutenção das unidades é alto

xeir' ,por isso, a Secretaria está
nça.1 1scando parcerias com empresas

dizei' município, Também está em

Vaga� aumentaram de 80 para 430, mas ainda são insuficientes

processo de licitação a construção
.

de uma creche no bairro Gua

mirariga, com início das obras

previsto para esse ano:

REFORMAS, E

AMPLIAÇÕES - A Escola Padre
Mathias Maria Stein, no bairro
Caixa D'água, que atende alunos
do jardim à 4a série, está sendo
reformada e um novo prédio está
sendo construído nas proxirrüdades
do atuaL Esta primeira etapa das
obras .envolve a construção de seis

novas salas de aula, num

investimento deR$ 2S0mil, e já está
em fase de licitação a construção

de outras quatro salas no mesmo

prédio. Segundo a secretária, a

intenção é' implantar na escola o

atendimento a turmas de 5a aSa,
que hoje é feito pela rede estaduaL
Recentemente foram concluídas
�elhorias nas escolas Emílio Manke
Júnior e Roberto José [unkes .

Outras unidades serão reformadas
ou ampliadas, mas as melhorias

dependem do remanejamento de
recursos a s,er aprovado pelaCâmara
de Vereadores. Atualmente,
incluindo os Centros de Educação
Infantil, a redemunicipal atende a

1.S50 alunos.

Mármores e revestimentos 'lida. - ME

" rAMPOS - GRANITOS PARA COZINHA - BANHEIROS - SÓLEIROS
.

ESCADAS - TUMULOS - GRAFIATTO - TEXTURAS E PINTURAS
�'&';%ifi

. lilM'lil*1**"*iliílbdíiji"'et.lklij M T MliA.. &iH E i_iM."'ilwiw*.JillIijlM., HI*1__•· ,ROd. BR-280, no.,13613 - Centro - �uaramiri� - Tel. (47) 373�2191

Criação do Distrito
No dia dois de junho de 1 91 9 foi criado o Distrito de Bananal,
pela resolução n. 281 domunicípio de Joinville. Era a prova
do franco progresso da localidade.

Colonização
A colonização de Guaramil'im começou em 1886, com a

comunidade de Brüdertal. Era, uma comunidade de 181

pessoas, que navegaram durante várias semanas até o porto
deSão 'Francisco.Chegaram emJoinvillecomovaporHamburg,
em 29 dejunho de 1 886,quando vieram paraGuaramirim.No
ano seguinte foi instalada aColônia Itapocuzinho (atualmente

. é conhecido como o bairro Imigrantes).
Pré-Colonização - A História deGuaramirim começa muito

antesda càlonização alemã no final do século XIX. o primeiro
homem a passar pela região foi o espanhol Dom ÁlvarNuriez
Cabeza deVaca. Ele fezo caminho chamado de Peabiru que é
um termo indígena que significa caminho batido.

Vila
Em 10 de dezembro de 1938, o distrito de Bananal foi ..

elevado à cátegoria de vila, Era o progresso, em decorrência,
principalmente, da ferrovia, O primeiro intendente foi ,

AgostinhoValentim do Rosário, que ocupou este cargo uma ,"
segunda vez, anos mais tarde. Depois dele tivemosGustavo I j
Rubin,lrineu Vilela Veiga � PauloWaqner.Dúvidas existem 'q
quanto a Athanásio ROSél e Albrecht Grützmacher.'

.

. n-

.Município prevê aumento na arrecadação do ICM�
,

. �

GUARAMIR1M - A arrecadação dos setores moveleiro.iquímico, , há uma informação exata sobre q:,
do ICMS emGuaramirim, que em metal-mecânico, têxtil e de número de pessoas que estão for,fE
2004 foi de R$ 36S.159.000,00, alimentos. Zanghelíní informou do mercado de trabalho,
deve ter um incremento de 47% que' á área do comércio,
este ano, alcançando-o valor de composto por 450 estabe-
R$ 574.S68.S07-,00. A previsão é lecimentos, é 3 que mais em-

do secretário de Desenvolvimento prega, porém nãq há um

Econômico, Indústria, Comércio levantamento do número de
e Turismo, Maurici Zanguelini. pessoas que atuam no setor. '

Do total arrecadado com DESEMPREGO A
ICMS, 94% são provenientes da· responsável pelo Sine em

ind ús tria e do comércio, Guaramirim, IedaMariaMartins,
enquanto 6% vem da agricultura. informou que, de fevereiro para cá,
Segundo censo realizado em já foram encaminhados 'S33
2002, o município possui 1.270 pedidos para recebimento do
empresas, com predominância seguro-desemprego, mas que não'

Guaram;ri""
flOssa feria. flOSSO orgu/�ol�

Parabé'lspelos
os

-

"

VALcÃtw AUTO PEÇAS E M'ECANICA.:
Rua Ervlno Hanemann.. 115· Aval

.

373..0679
'

'Ir

SãO Pedro Cem6rcio de
Camas e Frios LteI..

E$tmda BanQllol dQ Sul, s/nO
89270-000 • Guaramirim • se

Fone: (47) 373-0633

Governo investe em
m�is educaç!i� !Ia

Regional de Crleluma.
,I-

A educação também é foco da atenção do Governo em Içara. O município da

Regional de Criciúma recebeu investimentos em transporte escolar e em reformas
de várias escolas, como a Maria da Glória Silva, a Alarde Tabalipa.e a Antonio
G. Sobrinho. Outra escola, que está de cara nova é a Melquíades Bonifácio
Espíndola. O Estado destinou à instituição mais de R$ 1 milhão em melhorias.
É o Governo trabalhando para ver Santa,Catarina Crescer.

"

",

Secretaria de Estado do
DesenvolVimento
Regional emCriciúma

"

r
�\
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CORPO ENCONTRADO

Suspeita de assassinato
MARIA HE�ENA DEMORAES' Legal, Antônio Pacher Filho, o

cadáver, em adiantado estado de

decomposição, estava nummatagal
atrás daRecreativa e foiencontrado
por causa domau cheiro.

Denisio estava desaparecido
desde o dia 18, mas alguns familiares
disseram tê-lo visto no sábado

embriagado. Pelo estado de

decomposição, . a estimativa 'do
médico legista é que o corpo
estivesse na recreativa desde a

madrugada de domingo. Omédico

legistaMauroGrüdtner encontrou
marcas de cinco facadas no pescoço

.

e duas no braço. O crânio também

apresentava uma contusão na parte

.. Denísio tinha
marcas de violência
em todo o corpo.
Polícia investiga

_

: }ARAGUÃ DO SUL - O'corpo do
enfermeiro Denisio Vanderlei

Mlrquardt, 38 anos, foi encontrado
nal manhã de ontem por um

fUlp.donário da Recreativa da

Ménegottí Máquinas, no Bairro

Água Verde. De acordo com o

responsável pelo InstitutoMédico

· "

, Para aluno
" .,. .

amscntos

es ,

LocahGináslô de Es.portes do Colég�oMarista
São Luís

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

'/

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. N°.: 38/2005

Edital: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 38/2005

Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto :' AQUISiÇÃO DE BARRO.

. Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Doze de Setembro de 2005.

Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Doze de Setembro de 2005

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e

�orário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das
Q8:30 às 12:00 e das 13:30 às'16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

�,
.

. , C:iU�RAMIRIM, 25 de agosto de 2005
I'

•

.
'

êRI(A PAULlNO LOUGON

'OMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005

I.
.

tNTEGRATOR - (OM0200
.

Aviso de Licitação

Falecimentos
Faleceu às 13:00h do dia 25/08, o senhorEleodoroWeber, com
idade de 84 anos. O velório foi realiiado na Capela Mortuária da

.

yila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Você que vive e ama

G uararnl rim hoje está de
, ..

. parabéns. E seu trabalho e

luta diária que fazem da
cidade um pedaço abençoado.

.

da nossa Santa Catarina.

.'

·

· .

,
,
·

,

ITAPE
Mal
[jga�

de

"
•

. ..'
. líh5C

AgenCIa de Fomento completa 30 anos e comemora resultados I i�
. .

. I.

de trás e o corpo tinha marcas de
luta. Tudo indica que Denisio
tenha sido vítima de assassinato .

O delegado responsável pelo
caso, Antônio Lúcio Godoy já
começou a investigar o caso, mas

até o fechamento desta edição a

polícia ainda não tinha nenhuma'
novidade. O corpo do enfermeiro
foi identificado por familiares e

enterrado ontem mesmo, no

Cemitério da Vila Lenzi. Denísio
foiprovavelmente assassinado,mas
não se sabe seo crime aconteceu

no local onde foi encontrado o

corpo, que estava encoberto com
folhas de eucalipto. Denísio era'enfermeiro, a polícia ain�a não tem pistas sobre o crime, mas desconfiade éjssassinato'

DA 'REDAÇÃO - Central de
Notícias Regionais/ADI - Com a

presença do fundador da instituição,
o ex-governadorColombo Salles, a
Agência de Fomento de SC

(Badesc) comemorou 30 Anos
ontem completamente recuperada:
"Saímos de uma situação de apenas

.

R$1,5milhão de ativos aplicados em
fevereiro de 2003 para R$ 128
milhões atualmente; o patrimônio

.

líquido cresceu de R$ 244milhões

para R$ 297 milhões", disse o

presidente dobanco,RenatoVianna.
No discurso durante a .solenidade
realizada na sede do banco na

. Capital, Renato Vianna informou

que o Badesc já liberou R$ 126
milhões para 130municípios e até o
fim do ano este número deverá

chegar aR$184 milhões, commais

60 cidades beneficiadas. Quanto ao
Mícrocrédíto, o Badesc teve um

crescimento de 27% no número de

operações e de 52% nas aplicações
dobalanço do primeiro semestre de
2004 para 2005. Paramarcar os 30

Anos, oBadesc assinou como Banco
do Brasil mais dois convênios de

cooperação; o Proex (Programa de
Financiamento à Exportação) é o

segundo convênio épara repasse de
dinheiro do Banco do Brasil para o

.

Programade Mícrocrédito de Se.

CORREIO T.V redacaoê'jomalcorrelodopovo.coma

Desistiu
Raul Gil está tentando de tudo para ficar
na Record porque a Band não quer pagar
o salário que ele pediu.

f d �"",e un açao ...
Uma homenagem do Deputado, Mauro Mariani

É doença
Winona Ryder (foto) quase se mete novamente numa fria ao tentar roubar uma loja de Los

Angeles. Câmeras de segurança flagraram a atriz tentando sair do local com peças de
vestuário sem paqá-las, Desta vez.» polícia não foi envolvida. O incidente, ocorrido 1"\0 último

dia 25 de julho, aconteceu apenas dois meses após Winona cumprir sua liberdade

condicional por roubar mais de 5 mil dólares em
.

roupas e outros objetos da sofisticada loja de
_

departamento Saks Fifith Avenue de Beverly Hills,
em 2001.Desta vez, 'ela foi f1agrada levando um par
de botas e um cinto da Shabon. A fita registrou os

momentos em que a atriz chega à loja com
sandálias do tipo plataforma, e sai com botas de

camurça. Ela ainda teria tentado sair com o cinto

sem tomar cuidado com a etiqueta pendurada, em
que estava escrito "35 dólares':A estrela já havia
recebido um desconto de 10% sobre os 350 dólares

que gastou em outros itens.O dono da loja, Rie
Fujii, alertou que Winona teria uma semana' para
devolver as peças que levava sem pagar. Em

seguida, chamou o assistente dela e disse que
tinha em seu poder o vídeo registrando a tentativa.
de roubo.O assistente acabou pagando a conta

extra, das botas e do cinto, com seu próprio cartão

de crédito.

Parabéns pelas conquistas, pelo crescimento e

pela harmonía de toda .a comunidade guaramirense.
Estar à disposição de Guararrurírn é nosso compromisso.

Cada um na sua

Gilberto Barros não precisa se preocupar.
Se a Band contratar Raul Gil, a idéia é dar
a ele um programa aos dorninqos:
Dificilmente ele ficará no lugar do
"Sabadaço" que por sinal está fazendo
três anos no ar.

Casamento sigiloso
Ao entregar seu convite de casamento

aos amigos e conhecidos, a atriz Maria
Fernanda Cândida, chateada com a

especulação da imprensa, pediu a todos
um favorzinho. A bonitinha confessou

que gostaria muito que ninguém
divulgasse a.data e o local do seu

casamento.

ua
• •

mmrn

HOMENAGEM

Novo site:
www.dionei.c:om.brDEPUTADO ESTADUAL�PT
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HORA DE DECISÃO

�alwee e John Deere abrem
,

,

s semifinais da Liga Nacional
Primeira partida
:rá hoje, às 15h50,
I Tapejara-RS,
laSporTV
TAPEJARA (RS) - Começa hojeI
Malwee eJohnDeere a decisão

ügaNacional2005. A primeira
, dasemifinale$támarcadapara
- Ilh50, no Ginásio Municipal de

IS I Iara (RS), com transmissão ao

f. ��SjXJTTVe pelaRádioJaraguá.
IlGAÇ,� tem o time jaraguaense fez um

tino de manhã e, à tarde, os

res descansaram no hotel. O
.

co Fernando Ferretti fez uma
'�o�itivadotreino.

'

'%irnais para adaptação com o

ianho da quadra. Mas como o

limuito bom, a equipe não teve
uitas dificuldades", disse o'
ador. Os jogadores treinaram o
,

namentoparaevitarocontra
e forte do time gaúcho. "Eles

�aram até aqui jogando dessa
eira,Tem umamarcaçãomuito
euma boa qualidade de passe,

,

�al,mente quando joga com o

Jogadores fizeram ontem um treino de reconhecimento da quadra do ginásio de Tapejara

goleiro", analisou F�rretti.
A Malwee treinou também

jogadas de bola parada, como
escanteios e tiros livres, alémde chutes
à longa distância. "Tentamos
melhorar também a nossa jogada de
ataque, para evitar erros que possam
darboas chances ao adversário", disse
ainda o treinador. Jáo alaXoxo segue

contando osminutosparao jogo. ''Não
vejo a hora de chegar.o jogo. Estou

muito ansioso para jogar e sempre dá '

aquele friozinho na barriga".
Xoxo também destacou as

_ jogadas de contra-ataque do
adversário como ponte' forte dos

gaúchos. "Precisamos ter muito

.cuidado para nao sermos
,

surpreendidos. Qualquer falha pode
decidir a partida".Opensamento da

equipe é umsó. Conseguirnomínimo
o empate para levar-avantagem para

)alle� agé é convocado para a Seleção Bra�ileira
mbr TAPEjARA (RS)�Com37 anos,

�Ieiro Bagé foi mais urna vez,
unvocado para a Seleção
�i1eira. Ele está na lista dos
dores que farão os amistosos

�dias 10 e 12 de setembro,
'traoEquador. No entanto, se
Malwee passar para as finais da
i�a Nacional, ele não se

entará para a Seleção. Já o ala
ieão foi confirmada na lista dos
adores que disputam o Grand

�xdaAmérica, que acontece em
sque no fim de setembro.
O goleiro comemorou a

vocação, mas lamenta por não
erparticipar. "Eu confio que a

Iijwee passará para as finais. Mas
�mpre bom ser lembrado", disse
I" Bagé foi convocado pela

,'ltima vez em 1998. "Essa

nvocação traz um incentivo
. aiorpra gente. Eu faço o que eu

toe issome dá aindamais prazer
mjogar", disse ele.
Bagé lemb�ou do começo da
eira, quando o futsal ainda se

-

,avacom a bola pesada. "Passei
or várias .mudanças no

�ulamento do esporte. Por isso
; tnho uma fa�ilidade de
. a�aptação", disse o goleiro, se

,ferindo as dificuldades que teve
�uando chegou na Malwee.

,
�tava há quatro anos em São

, 1aulo e senti a diferença quando

Depois de sete anos, Bagé volta a ser convocado para a Seleção
, \

cheguei. Mas agora voltei a

normalidade", comentou ele .

. Como aMalwee, Bagé também
busca o título inédito da Liga
Nacional. Ele já foi vice-campeão
em 1998 com o Carlos Barbosa e

tem dois terceiros lugares: em 2000
corri o Goiás e 2001 com o

Flamengo. "Por isso quero ficar
com a Malwee e conquistar este
título inédito naminha carreira",

'

disse o goleiro.

373-1010
SR 2.80 � Km 56 - Centro • Guaramiiim

o jogo da volta, na próxima quarta
feira em Brusque.

Os ingressosparaapartidadevolta
estão sendo vendidos na Rede de
Postos Mime porR$lO.Na hora da
compra é preciso deixar o nome

completo e o número da identidade.
A diretoria da Malwee estará

disponibilizando o número de ônibus
necessários para levar os torcedores
que comprarem ingressos.

TV SOM
LUNELLI

LINHA DE FUNDO.II-------�
JULIMAR PIVATTO

Preparação acelerada
É acelerada, mas sem pânico. A Malwee se mostra tranqüila
para irem busca do título inédito da Liga. E vai com força total,
com todos os jogadores bem fisicamente e concentrados no

único objetivo. Nas conversas com os atletas, todos se mostram

muito bem e o entrosamento do time, até mesmo nos treinos,
é a diferença. O time jaraguaense nunca esteve tão perto
,(quando falamos em 'chances) de conquistar a Liga Nacional.

, Bocha
Definidas as finais do

Campeonato Municip,al de
Bocha Sul-Americana. A
decisão começa na terça
feira, entre Malhas Pradi e
João Pessoa. O segundo
confronto será na quinta
fei'ra. O terceiro lugar será
decidido entre Ardoíno
Pradi e Metalúrgica
Winter, esta última, é a

atual campeã da

competição.

'Regulamento
Como a Malwee tem a

melhor campanha, leva a

vantagem tanto na semifinal
como na final. Mas se persis
tir o empate em número de '

pontos (uma vitória para
,

cada time ou dois empates),
urna terceira partida será

disputada. A vantagem é que
essa terceira partida será em

Brusque. Mas o time
jaraguaense esperar levar
em dois jogos. "É empatar
uma e vencer a outra'; disse
Baqé.

:.'0.J

',J,

Temperàtura
E o frio chegou com força
em Tapejara. Durante o

dia, o sol chega e deixar a

temperatura em torno dos

28°, mas �. noite, com o

vento, a sensação térmica

chega a cerca de 5°. Para

os jogadores mais um

adversário a ser vencido.
Sorte dos poucos que

conseguiram quarto com

ar quente.

Educação
As crianças daqui mostraram
uma educação ímpar no
treino de hoje. Esperaram
até o fim do treino para

conseguir um autógrafo do

Fakâo. Quando conseguiram'
chegar perto do ídolo, ao
invés de um tumulto, .

.
formaram uma fila'indiana e

voltaram para casa com o

que queriam.

: Artefatos de Cimento
Ao.

T,EPASSE
.

fubos- Palanques -t.a)otas - Anel de Poços- Pilares pi casas

56 anos Guaramirim,
que esta data seja o
marco de mais uma
.fase de sucesso.

Parabéns.

OFICINA DE MOTOS

PEÇAS E ACESSÓRIOS
Fone: 373-1595/9971-5988

EM NOVO ENDEREÇO
Rua Vicente Frco Safanelli. 38

Bair,ro Nova Esperança - Guaramirim

Participando�'Compartilhando 'do SlIcesso
e da Qualidade, de Vida, nesses 56 anos

•

béns
Berlim
Valorizando seu estão de vida.

Rua Estanislau Wick, 8465
,
Guamiranga - Guaramirim 373-0755
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Que o futuro seja grandioso,
, pleno de paz e prosperidade

para nossa cidade e

nossa gente'.

{_
Lunender®

�� ..�.��O
Ct 1/��

, www.lunender.com.br

Jamail Máquinas e Ferramentas Uda.
Rua Walter Marquardt, 45

'

Jaraguá do Sul
Fone: 371.0904

·Guara

_ Cultura, educação, 'conhecimento,
compromisso social, ética ... cíd�dania. li

A FAMEG busca esses valores e

.

sente-se orgulhosa por participar
do desenvolvimento desta cidade.

,

E

A
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