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DESARMAMENTO

O comércio de armas de fogo
e munição deve ser proibido?

- PÁGINA4
\

HOJE: • Terça-feira'
de sol e nebulosidade.

AMANHÃ • Quarta-feira
nublada com alguns

.

�-_.-: .... _._-_.. períodos de melhoria

� e chuva a qualquer
",',: ",": ",' hora

isco de aborto em fumantes aumenta 70%
l�ta dos problemas de. saúde causados pelo cigarro é enorme. Para ajudar no combate ao fumo, a Secretaria da Saúde desenvolve Programa de Controle do Tabagismo. - PAGINA 5
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CORREIO NOS BAIRROS
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Malta de pavimentação é um problema que castiga'
s:moradores de J araguá do Sul. �o Chico de Paul�.
nãoé diferente. O bairro, que segundo censo de 2000,
tem 2.297 habitantes, ainda não tem postode saúde.
Para receber atendimento médico gratuito, a

população é obrigada a procurar o posto de saúde da
Vila Lenzi. Outras necessidades são a construção de
uma escola de 5ª a 8ª série, creche e saneamento

básico em dois lot.eamentosirregulares onde o esgoto
corre a céu aberto.

www.studiofm.com.br

56 ANOS
i

.

Desfile de aniversário reúne 10
mil pessoas em Guaramirim

t!t, • ,

"No último domingo,Guaramirim completou 56 anos-de
, emancipaçãO politica e administrativa. Mais de dez.mil
pessoas assistiram ao desfile festivo que percorreu a

.

Rua 28 de Aqosto.O evento tevea participação de mais
de quatro mil alunos que aproveitaram a oportunidade
para homenagear a cidade e pedir paz. - PAGINA,6
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VICE ASSUME ""'Ly "

Prefeito Moacir Bertoldi vai a S�b,
Paulo conhecer projetos

. ,

" -,,-:\{,.
- PAGINti'

PARABÉNS

Trabalhadores comemoram o Dia
do Corretor com almoço festivo

- PAGINA 7

,Trabalho remunerado nos Estados 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 feiraW.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, lateral da Reinoldo Rau; Bônus - us$ 50 de desconto na

passagem aérea para quem fizer inscrição ate 30108.

Confirmar presença através dos telefones: (47)370 0592 -(47) 99695690

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Legalizando a corrupção
Tramita na Câmara dos

Deputados e no Senado um
projeto de lei de autoria do

deputado federal Jutahy
Magalhães', do PFL da
�ahia que, aparentemente,
�ão deverá, supõe-se,
suscitar maiores discussões

s;e de pronto for rejeitado
pelas comissões perrna-I

mentes daquela Casa ou, se,

discutido em plenário, afora
algumas vozes solitárias que
p.or certo se ouvirá, tiver o
mesmo destino. Ou, ainda,
correndo-se o risco de ser

aprovado, o que já ocorreu

_-no Congresso em primeiro
turno. Mas o conteúdo, do
ponto de vista ético e moral,
�inda mais pelo momento

que desnuda escândalos
envolvendo homens

públicos investidos em

mandatos outorgados nas

urnas, em desbragadas
ações de corrupção envol-
(

FRASES

verrdo dinheiro público,
pode-se rotular como

bombástico. No mínimo,
indecente.

Mas o que propõe o

projeto do deputado baiano?
Nada mais, nada menos que
proibir o Ministério Público
de investigar atos de

corrupção envolvendo o

do MP. No caso dos
vereadores, justamente a

base eleitoral dos que se

elegem a cargos para os
.

legislativos, o proponente
não os inclui na indecente
proposta.

Ou seja, se aprovado e

sancionado, o projeto lega
lizará a corrupção no país.

� Projeto de deputado pretende barrar
Ministério Público nas investlqaçôes que
envolvam parlamentares e prefeitos

presidente da República,
governadores, senadores,
deputados federais e

estaduais, estes já com foro

.privile.giado e que não

podem ser destuídos sem

autorização dos poderes
legislativos para processos
de impeachment ou cas

sação de mandatos, e

prefeitos estes hoje sujeitos
a perder Ç> cargo por decisões

E não há outra leitura. Ou
seja, não quer o deputado
baiano, cuja influência
danosa na Câmara se faz

perceber não de hoje- e,

'pior, há colegas que, o

apóiam nesta empreitada
haja vista que o projeto já
recebeu sinal verde em uma

primeira votação- que o Mp,
agora mesmo responsável
pela garantia de muitas das

investigações ern anda
mento, e outras que en

traram para a história do

país, seja privado da própria,
razão de existir.

Se é mesmo verdade que
o governo, como tem dito, o
próprio presidente da

República repetidas vezes,
está de fato preocupado
com toda a roubalheira do
dinheiro público e não só o

que se apurou recente

mente, deveria vir do

próprio governo e das ban
cadas de partidos que lhe
dão sustentação na Câmara
e no Senado, o vozerio indig
nado e discordante. Mas o

silêncio, salvo melhor juízo,
que envolve o trato damaté-

.

ria que vai sendo conduzida
em tramitação enrustida
entre outros projetos, induz
a pensar ser desejo do próprio
governo e aliados a

aprovação do projeto.

,·/lEu não sou uma pessoa, a princípio, digamos, com esse tipo de religiosidade da reza e tal. Em
.

"

.nome da minha mãe, eu agradeço a Deus. Eu vivo dizendo Graças a Deus o tempo todo"
�'

(
• Da atrizMalu Mader, no'Tantásttco.depois da retirada de um cisto benigno no crânio, revendo suas crenças .
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Fernando Bond -

Mídia do Interior se

posiciona em Brasília

florianópolis - A audiência marcada
pelos representantes das associações de

jornais diários do Interior do Brasil assim
eomo das entidades que representam as

empresas de rádio com o ministro das
Comunicações, Hélio Costa, amanhã às
duas da tarde em Brasília, representa uma

10mada de posição desse segmento com
relação ao reconhecimento que a mídia
interiorana precisa ter no país. Só no que

.
se refere aos jornais diários basta dizer

'que a_s entidades do setor que estarão
com o ministro representam 74 veículos
de seis Estados brasileiros. São jornais"I

•

: como o Correio do Povo, que represen-
.tarn uma região, são seu porta-voz e

lutam pelas causas das comunidades. Às
\' vezes são, junto com o rádio, o único
acesso do cidadão à informação. Por isso,

; é importante que o Governo Federal ofe
: reça conteúdos (informações e notlcias)
. que possam chegar a essas comunidades
, através desses veículos, assim como no
,

que, se refere à propaqanda, espe
,

clalrnente aquela voltada a prestar ser
'viços (Saúde, Educação, resgate da

cidadania, etc.) ao cidadão comum.

r'

Polêmica doTEF
o deputado Dionel Walter da Silva participou
de reunião ontem com o secretário de Estado
da Fazenda, Max Roberto Bornholdt, e
entidades empresariais. É mais um capítulo das
discussões sobre a exigênçia do terminal TEF
(Transmissão Eletrônica de Fundos), que faz a

integração dos dados com o sistema de
emissão de cupom fiscal, nas operações eom

cartão de crédito e débito. Os empresários
querem que a Secretaria da Fazenda ceda e

libere as micro e pequenas empresas dessa

obrigação.

Criando e inovando
A etapa catarinense do Concurso Nacional de
Criatividade para Docentes, promovida pelo
Senai/SC foi encerrada na cidade de Luzerna.
Entre 26 projetos participantes, a comissão
julgadora selecionou 10 para serem indicados
ao Departamento Nacional do Senai, para
participar da etapa nacionai."O Concrid integra
o empenho do Sistema Fiesc, por meio do
Senai/SC, de estimular a criatividade e a

inovação'; afirma o diretor regional do Senai/
SC, Sérgio Roberto Arruda.

, ,

Discussões
Na semana passada, as entidades empresariais se

reuniram com deputados da Comissão de

Finanças da Assembléia Legislativa e decidiram
criar um grupo que vai contribuir eom alterações'
no projeto do deputado Dionei que tramita na

casa. Aproposta do parlamentar petista obriga as

operadoras de cartão de crédito a fornecer os

equipamentos adequados para a transmissão
dos dados ao fisco, já que os comerciantes

alegam que não têm capacidade financeira para
instalar os equipamentos adequados.

Feira em Jaraguá
Segundo Arruda, esse esforço atinge também
alunos e a comunidade em gerai. Os alunos
participam de processos pedagógicos
centrados no Sistema de Educação por
Competências, pelo qual desenvolvem'
projetos integradores. Além disso.os
estudantes do Senai podem também

participar da Feira Nacional de Criatividade
para Alunos de Cursos Técnicos (Fenacri), cuja
etapa estadual está marcada para outubro, em
Jaraguá do Sui. Outra forma de incentivo à

inovação é a realização da Feira Catarinense
de Inventores, que terá uma terceira edição
em novembro.

Câmara deVereadores
Como parte de seu compromisso de fazer um
mandato transparente e participativo, o
deputado Dionei faz apresentação das ações
desenvolvidas no mandato na Câmara de .

Vereadores de Jaraguádo Sul nesta quinta-feira
às sete da noite, A sessão será aberta à

comunidade.

Parabéns pra você
o prefeito de Jaraguá do Sul, Moacir Bertoldi,
mareou, presença nas comemorações dos' 30
Anos do Badesc, na Capitai. Acelera os contatos
com o banco para também receber recursos da

Agência de Fomento para obras na cidade.
fbondê'ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Associativismo e

participação
O Associativismo é um fator indispensável a partir do início de u

empreendimento, pelamotivação, troca de experiências e fortalecUnen:
de setores a partir da prática Associativista.

Em artigo publicado recentemente na revista Negócios das
Associações Comerciais e Industriais do Vale do ltapocu, algumas delas
incorporando o setor agrícola e agropecuário, memanifestei dizendo
que: "o Associativismo é ummovimento para o desenvolvimento do
próprio negócio, além de oportunizar importante instrumento de
reivindicação e pressão visando alcançar grandes objetivos para as

empresas convidadas, que isoladamente seriam impossíveis",
Este conceito também vale para as Associações, pois a convivência

das grandes,médias e pequenas oportuniza o desenvolvimento local,
'regional e estadual com toda certeza, pois as Associações reunidas em
regionais se fortalecem e buscam objetivos comuns, lideradas no
contexto estadual pelaFACISG- Federação dasAssociações Empresariais
de SantaCatarina.

Não podemos esquecer que o desenvolvimento das Associações �,
ocorrem principalmente a partir do início de atuação da Fundação
Empreender, criada em 1991, e com sede na ACI de Joinville que com
a parceria da Câmara de Artes e Ofícios deMunique a Alta Baviera
Handwerkskammer fürMünchen und Oberbayern, que incentivou a

criação de Núcleos Setoriais e Missões Empresariais com a Europa,
mudando substancialmente o foco de atuaçãos das Associações e

consequentemente o seu desenvolvimento.
'A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Corupá,

,

filiou;se a esta Fundação em 1994 e continua até hoje,
No entanto o Associativismo Dinâmico implica em participação;·

no último dia deste mês, ou seja dia 31 de agosto ocorrerá a mobilização
de empresários no CENTRO DE EVENTOS em Florianópolis, coma
presença do governador do Estado Luiz Henrique da Silveira e seu ie
colegiado, ocasião em que a FACISC apresentará sugestões e

reivindicações visando o desenvolvimento econômico das regiões e do �e
Estado de Santa Catarina, ia

Muito importante que haja um comparecimento maciço dos
empresários para que esta participação reforce o posicionamento dos
empresários e mostre a força da FACISC, entidade empresarial coma
maior capilaridade no Estado.

E esta participação também será muito importante, motivando o

comparecimento ao 29CongressoEmpresarial, promovido pela FACISC,
no período de .15 a 17 de setembro de 2005 em Chapecó.

Herrmann Suesenbach, presidente da ACIAC

Os presidentes das Associações Comerciais e [ndustriais escrevem li1II

sempre às terças nesta coluna

Hiperatividade
"John * é um garoto de oito anos e está na 2ª série, Embora apresente

capacidade escolar, parece muitas vezes não conseguir terminar suas
eu,

atividades e segundo sua professora, parece ser lento em àpreender novas
idéias escolares, Com as outras crianças, é impulsivo e fieqüentementese
comporta de umamàneira imprópria e, por isto, foi logo excluído das atividades.
sociais. É incàpaz de participar de umamaneira ativa e correta das instruções
do grupo, Ele tenta controlar e dominar as brincadeiras, o que

freqüentemente resulta em brjgas, Seus pais e professores tem se exaurido
e a todos os seus recursos na tentativa de entende-lo e ajuda-lo,

Uma das perguntas mais freqüentes feita pelos pais refere-se à como

se pode identificar a hiperatividade. O� aspectos centrais vivenciados
por uma criança hiperativa são:

. -Desatençâo e distração: dificuldade em se concentrar em tarefas e

prestar atenção de forma consistente, A atenção envolve a capacidade
de focalizar a atenção de forma apropriada, começar uma tarefa que lhe
foi atribuída, manter a atenção o tempo necessário para termina-ia"
ignorar distrações e estar vigilante para responder durante as atividades.

-Superexcitação e atividade excessiva: as crianças hiperativas tendem
a ser excessivamente agitadas e ativas, facilmente levadas a uma emoção
explosiva. Tem dificuldade em controlar o corpo em situações que

exijam que fiquem sentadas em silêncio por muito tempo.
-Impulsividade: dificuidade de pensar antes de agir e de seguir

regras. Namaioria das vezes, entendem as regras, mas a sua necessidade
de agir rapidamente sobrepuja sua reduzida capacidade de autocontrole,
o que resulta em um comportamento inadequado e irrefletido,

- Dificuldade com frustrações: dificuldade para trabalhar com

objetivos de longo prazo, necessitando de satisfação imediata.
Crianças hiperativas tem maior probabilidade de desenvoiver

depressão ou ansiedade, apresentar inaior dificuldade de aprend�ag�
e auto-estima mais fraca, Por isso, o diagnóstico precoce e o lfllC10 o

tratamento, minimizariam o estresse da criança e da família, e ajudana
os pais a começar a modificar suas vidas para administrar melhor

o

mundo em tomo de seu filho hiperativo.

(*) O nome utilizado é fictício,

Heloisa Bayer Fontanive, psicóloga Infantil e Adolescente -CRP

12/03678 ile

�
. , '12 fonteOs textos para esta coluna devem ter 'de 35 a 45 linhas, de corpo 'f er

Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserya o direito de aZas
os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

'IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agora vai? ,

'

:CPI dos Correios pe�iu a cassaç�o de
li deputados. Sete sao do PT, tres do

rl,dois do PTB, quatro doPP, um do

0fle um do PMDB. Agora, nenhum
� um r

�eles poderá usar do execrável recurso
ento

,�a renúncia,1 como salvaguarda dos

'das mandatos. Se cassados, perderão os

leias �ireitoS políticos por oito anos e, ainda,

ndo responderão pelas acusações de

ado envolvimento com o esquema de

) de (orrupção que atinge também vários

aas �irigentes destes quatro partidos e ex-

�iretores de empresas estatais. Ne

neia 'n�um catarinense. Suspiros de alívio.
I '

,

Ical,
iem
; no

� Falha
Em toda a área do Residencial Jardim
das Hortênsias, inaugurado sexta-feira

passada no bairro Jaraguá 99 (mas ainda
não, habitado) não tem um pé daflor
que empresta o nome ao condomínio.
Embora a obra não seja do Estado,
presente como convidado da prefeitura
o governador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) percebeu e, de pronto, de
terminou que a secretária de Desenvol
vimento Regional, Niura dos Santos

(PSDB) compre a quantidade necessária .

.

Há outrasmelhorias a fazer.A iluminação
na área externa, por exemplo, é ruim.

� Esquivo
Questionado se teria sido autorde convite
ao prefeito Moacir Bertoldi (PL) para
ingresso no PMDB, o governador Luiz
Henrique remeteu' a pergunta ao

presidente estádual do partido e

vicegovernador Eduardo Pinho Moreira.
D� fato, quando esteve em Jaraguá do
Sul recentemente, Moreira assim

procedeu.Mas, a não ser remota hipótese
de rompimento, o PL catarinense segue
ao ladode LHS.Assim,paracontinuartendo
apoio de Bertoldi, desnecessária seria a

filiaçãoao partido dogovernador,que,aliás,
lhe dá toda atenção.

� Em evidência
Dionei da Silva (PT) reeleição, Dávio Leu

(PFL), prefeito de Massaranduba em

'quarto mandato, Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), ex-prefeito de Corupá por dois
mandatos e o vereador Carione
Pavanello (PFL), em terceiro mandato,
são, por enquanto, os únicos pré- candi
datos a deputado estadual em 2006 da

reqião com lastro eleitoral. De resto, até

agora; é só traque de São João, nada
, diferente do que já se viu em campa
nhas passadas recentes. Há nomes que
nunca disputaram nem eleição para sín
dico, com todo respeito a estes.

� Insustentável
Bananicultores á quem o.governo federal
não dá a mínima, partem agora para ,1
campanha educativa sobre as propriedades
alimentares da fruta em tentativa deses

perada de reverter a situação. Na região,
começou no domingo, em Guaramirim,
durante desfile cívico comemorativo aos

56 anos de emancipação política. Aliás, o ,1

qovernotarnbém não está dando a 1

mínima para produtores de arroz. Duas
p

culturas falidas a preços de hoje com

grande impacto na economia local, que '1

sente o baque do dinheiro não-circulante. 'r

Li
, mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br I

CONHECENDO MODELOS
lÍaiB

:Prefeito troca experiências em
�, '

� visita a municípios paulistas
pá,

OllNA TOMASELLI
ão;'
�o

� o prefeito, Moacirna

ieu iertoldi, pediu licen;a
�e uma semana. A

se

do
, �ice assumiu o cargo

los ,
'

los ,)AAAGUÁ DO SQL - O prefeito
aa MoacirBertoldi (PL) pediu licença

I 00 cargo por uma semana para
lO \�iaraSão Paulo com o objetivo
C" �conhecer projetos implantados

emmunicípios do interior paulista.
Opreféito embarca hoje às 101;00 e
rJiSará por oito cidades, onde se

m: liIIllirá com prefeitos, secretários e
I

ripresentantes de Associações
wmerciais. Ontem pelamanhã, a
iice,prefeità Rbsemei're Vasel

,WTB) assumiu o comando do
hecutivo.
Para a prefeita interina, a

te I�gem "vai consolidar a integração
lS :mtre Prefeituras com a troca de
15 't\periêndas". Será a segunda visita
se. �prefeito aosmunioípios paulistas
e. ,aprimeira depois da posse. Em
� IKIvembro, depois de ter sido eleito,
ie �rtoldi e os futuros secretários e
lO

assessores da administração
:�tiveram em São Paulo para

IS
;lOnhecer projetos' e ações e trazer

, ffimodelos para serem implantados
e emJaraguá do Sul.

O primeiro município a ser

visitado hoje será Praia Grande, .

onde Bertoldi vai conhecer. o
Sistema de Monitoramento da
cidade e a Guarda Municipal,
projetos que devem ser implantados
em Jaraguá do Sul nos próximos
meses. "Já conhecemos modelos
semelhantes e nossa intenção é

implantar o sistema nos pórticos que
serão construídos para fiscalizar as
entradas e saídas e também alguns
bairros", explicou a prefeita interina.

Amanhã, o prefeito segue para
São Caetano do Sul, onde tratará
do intercâmbio de atletas para o time
do [uventus e visitará o Centro de
Atendimento à Mulher. "Lá eles
contam com o Programa Saúde da
Mulher, que envolve todas as

especialidades médicas, inclusive
com clínica especializada em pe
quenas cirurgias", disse Rosemeire.
À tarde, Bertoldi segue .para a

capital paulista, onde será recep
cionado pelo vice-prefeito de São

Paulo,GilbertoCassab (l;YFL), e talvez
. comoprefeitoJoséSerr'a (PSDB).

• Depois o prefeito se reúne com

,o presidente da Associação
Comercial de São Paulo,.
Guilherme Afif Domingos, q�e,
segundo a prefeita interina, deve

'

visitar Jaraguá do Sul como intuito
de firmar parceria entre 'as

associações. O presidente da Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial

de Jaraguá do Sul), PauloObenaus,
e o presidente· da Apevi
(Associação dasMicro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu),
Alessandro Coelho, foram

convidadospara a visita.
.

. Bertoldi visitará também São

Carlos, Araraquara, SãoJosé doRio
Preto e Jaú, municípios onde foram
implantados projetos de trânsito de
Antônio Coca Ferraz. O

engenheiro foi contratado pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul para
implantar projeto semelhante,
chamado Transjaraguá. Rosemeire assumiu o cargo

o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
aprovou, no último dia 9, o financiamento de R$ 24,958.617,00 solicitado
pela administração municipal para investir no TransJaraguá. O projeto
prevê a implantação do sistema integrado de transporte coletivo e a
revitalização urbana do município,

'

Segundo o gerente de Assuntos do Governo, Luiz Antônio Grubba,
depois de aprovado por unanimidade pela diretoria do Banco, o projete
é encaminhado para a Secretaria do Tesouro Nacional para ser apreciado
por um período indeterminado. Depois, a adrnlnlstração municipal terá
o aval para iniciar, em até 60 dias, a execução do projeto."Não dá para
prever, deve levar cerca de um ano para o dinheiro ser liberado=informou
a prefeita interina, Rosemeire Vase!.
De acordo com a prefeita interina, o projeto, que foi adaptado do original,
já está pronto, o que permite o início das obras ainda este ano. A primeira
delas, segundo Rosemeire, será' a construção de um novo terminal no
centro da cidade, investimento que será feito pela Viação Canarinho,
empresa prestadora do serviço e que financiará parte das obras. O

projeto também terá contrapartida da Prefeitura de aproximadamente
R$ 14 milhões; que serão pagos em 24 parcelas mensais.

e: '

1,. rara Hunlino, reforma política é o "remédio' para a crise
f )ARAGuÁ00 SUL�O presidente
I�Câmara de Vereadores, Ronaldo

, I�ulino (PL), defende uma reforma
r '"'1"",ltICa urgente como meio de

,�enuar a crise que 'se instalou no país
�k�gunsmeses.Acredita que a atual

I' liútaçãoé frutode vários fatores, entre
I�oatual sistema eleitoralbrasileiro,
iljlJeprioriza as campanhasmilionárias
lerndetrirnento do debate ideológico

I leptOgfamático.
I (re_

I QSsa crise émais política do que
Imoral, ainda que se tenha.
,

comprovadomuitas irregularidades
cometidas por políticos ou pessoas

ligadas a eles. Porém, a crise émesmo
de representatividade.Diante da crise
eda faltade compromissos dospolíticos

,

com a sociedade, apopulàção se sente

abandonada e enganada", disse
Raulino, informando que 210 (

deputados; dos 513 que existem na

Câmara Federal, trocaramde partido
desde a posse até hoje.

De acordo Raulino, "isso prova
que, além da corrupção, existe um

outro ponto em comum entre os

políticos: os interesses próprios, e não
o ideal de trabalharemprol do povo".
Diz que somente com uma reforma

,

política que contemple os anseios da
população e seja adequada' à reali
dade da sociedademoderna é possível
se evitar futuras crises.O presidente
acredita, porém, que a crise política
poderá servir de lição ao país, em
especialà classe política. "O povo não

suportamais tantacorrupção e'dará a
respostas nas urnas.Épreciso refonnar

a política e o sistema", reforçou.
O presidente defende ainda que

ospartidos e liderançaspolíticaspropo
nham um pacto de govemabilidadé e
de responsabilidade para com o país.
SegundoRaulino, omomento é ideal
para a convocaçãode umaAssembléia
Constituinte, comoobjetivo específico
de revisar e adequar aConstituição à

realidade. "Épreciso cortaros excessos
e incluir as necessidades", aponta,
acrescentando que a Constituição é.

muito detalhista e pouco respeitada.

?ereador �obra instalação de· outro cartório em audiência'
, ,

'

; JARAGUÁ DO SUL - O vice-
. !:dente daCâmara deVereadores,'

I eNegherbon (P1), participahoje., urna audiência com o

�tnbargadorJoséVolpato deSouza
,iIIa tratar da instalação demais um
lartório no município. A audiência
��realizada às 14h no Tribunal de

Justiça, emFlorianópolis.
O vereador disse que desde que

foi realizada uma audiência na

CâmaradeVereadores, em19de abril,
não obteve resposta do Tribunal de
Justiça sObre apossibilidadede instalar.
outro cartório no município, que só

possui um. Na ocasião, o desem-

bargadoràpresentouduas alternativas
para conseguir a instalação: através
de projeto de lei na Assembléia

Legíslativaou concessãopeloGovemo
doEstado. "Espero que agora tenham '

uma resposta para nós", disse

Neghergon.
Naopiniãodovereador onúmero

.�

de moradores émuito alto para se ter

apenasum cartório, principalmente se

comparado amunicípios demenores
proporções, que têm dois ou até três
cartórios. "Não é quererdesmerecer o

. trabalho do cartório.rnas o espaço é

pequeno e tempoucagente para aten
der Issonãopode acontecer", declarou

u. .:;,

Luiz Henrique diz que,governo.:
Lula discrimina SantaCatarina'

••

' J.�

}ARAGUÁ DO SUL - O

governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) já deu seu aval

para a proposta de reforma
eleitoral em andamento no

Congresso Nacional. Na sexta

feira passada, quando esteve em,

Jaraguá do Sul participando de
atos administrativos, também
criticou sem meias palavras o

governo federal, de modo

especial a área fazendária geren
ciada pelo ministro Antônio

'Palocci, que segundo LHS, tem
.discríminado Santa Catarina de .

maneira inaceitável. "Desde

Janeiro eu não fui mais lá (no
ministério da Fazenda), a

parceria prometida não acon

teceu", reclamou o governador,
aludindo a apoio pessoal dele e

do PMDB catarinense no
-segundo turno das eleições
presidenciais de 2002 e ao prazo

por ele mesmo (LHS) fixado'
para que a União atendesse

reivindicações do Estado.
"Fizeram comigo o que não

se faz com um governador de um
Estado importante como Santa
.Ca tar in à", r e c lamo u Luiz

Henrique, que com pouco mais
de um ano de mandato também

. perdeu apoio da bancada petista
na Assembléia Legislativa, uma
associação que já-não era aceita

por lideranças do partido desde
as eleições presidenciais.
Acrescentou o governador que
'esta não tem sido sua postura em

relação a prefeitos, "de todos os

, ")
partidos", citando Jaraguá do Sul
e o prefeito Moacir Bertoldi (pLfI
como exemplo, embora esté�
partido faça parte da base dê)

apoio ao governador n a

Assembléia Legislat�va., q
Negou que o PMDB esteja

dividido em relação ao govern9.
do presidente Lula da Silva.

)

"Dois senadores (um dele�
José Sarney) é que insistem em

nomear pessoas". Sobre o, recém

criado Fundosocial, de ondel
virão R$ 5 milhões para a arena Imultiuso de Jaraguá do Sul, o

governador dis�e lamentar que I
a Petrobrás, que poderia:
contribuir todos os meses com R$I
4 milhões, prefere fazê-lo com 01estado do Mato Grosso. Sobrei
convites que já teria feito a]
Bertoldi para ingressar no.

PMDB, Silveira despistou. "Isso
é tarefa para o presidente do

partido". Se é, de fato, candidato
a reeleição, o governador foi
ainda mais econômico' com as

palavras. ''A eleição é no ano que
vem". Mas, sobre a reforma
eleitoral que tramita no

Congresso Nacional, Luiz

Henrique não poupou o verbo.
Atacou com veemência a

produção de imagens, a

realização de showmícios, que
consomem verbas milionárias
com a contratação de artistas
famosos, programas gravados
para exibição no horário eleitorJ
gratuito da TV e a distribuição
de brindes. (Celso,Machado)

Marista participa dos Jogos
Escolares da Semana da Pátria

, .

Nesta 9a edição dos Jogos Esco,lares da Semana da
Pátria(JESP), o'Colégio Marista São Luís patticipará com 63 �:
alunos atletas, rias modalidades de Basquete, futsal, atletismo,

.

tênis de mesa e xadrez nos naipes masculino e feminino e na
;,

modalidade de vôlei somente feminino. .,'

A participação do Colégio Marista nestes jogos já é de tradição, ':
aguardada com ansiedade pelos alunos que participam das»
atividades complementares. O Colégio é Penta Campeão na 'I

competição,que até 2000 era denominada Troféu Murilo Barreto ,

de Azevedo, e hoje busca mais uma vez a integração, o espíritó "

de grupo e a solidariedade entre todos os

envolvidos.
Os jogos acontecerão entre os dias 01 e 06

de setembro. A abertura está marcada para
a próxima quinta-feira, 01 de setembro na

Praça Ângelo Piazera às 8horas. No ,� -,

Complexo ESportivo do Colégio Marista

,.�,
•••• '

,.
i

acontecerão os jogos de Basquetebol e o
encerramento do Evento que está marcado

para Quarta-feira, 06 de setembro, a partir
das 16 horas.

..

MARISTA
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PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO

Na outra ponta,as
exportações somam neste
mês US$ 9,893 bilhões. Carl')

: Exp.ortação
,
,
,

isso, o superávit comercial -
saldo positivo entre

exportações e importações
está em US$ 3,455 bilhões.
Considerando apenas a

quarta semana, as

i exportações somaram US$
.:

2,702 bilhões e o saldo
�

comercial da semana ficou
I_ positivo em US$ 973 milhões.
c

I' Reflexos
A depreciação do dólar
afetou o plano de exportação
da Fiat para 2005. A

montadora esperava vender
neste ano até 120 mil
veículos para o mercado

j externo. Mas o câmbio
desfavorável rebaixou essa

projeção para 80 mil
unidades -o mesmo patamar

_ registrado em 2004. De

janeiro a julho, a Fiat vendeu
.

57.971 veículos para o

mercado externo.

Mercado interno
Por outro lado, as vendas de
veículos para o meréado
interno seguem uma

.

trajetória de crescimento.
De janeiro a julho, a Fiat
vendeu 224.574
automóveis e comerciais
leves para o mercado
brasileiro. Com isso, a
montadora voltou a liderar o

ranking de vendas de
veículos para o mercado

interno, com 25,�% de

participação.

Varig Log
A Justiça do Trabalho do Rio
de Janeiro concedeu liminar

,

determinando o arresto dos
bens da Varig Log (empresa
de transporte de cargas) e

,

da VEM (Varig Engenharia e

Manutenção). A medida, na
prática, suspende a vendá
da Varig Log pela
companhia aérea Varig ao

grupo americano Matlin
Patterson.

redácao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Mais de 500
mil armas foram

entregues em todo

.

Brasil até agora

}ARAGUÁDO SUL-No dia 23 de
outubro, todos os cidadãos e cidadãs
commais de 18 emenos de 70 anos
deverão comparecer às umas para
'responder "SIM" ou "NÃO" à

pergunta: "O comércio de armas de
fogo emunição deve ser proibido no
Brasil?". Em [araguá do Sul, será
realizado no próximo dia 3, um
debate sobre o desarmamento, no '

auditório do Sindicato' dos
Trabalhadores das Indústrias do
Vestuário, O evento está sendo
organizado pelo professordeHistória,
JoséTeixeiraChaves, é pelo químico
Sérgio Ferrari, que também estão

criando um Comitê Pró
desarmamento.

Na opinião dos organizadores do
debate, que vai reunir representantes .

da sociedade organizada e da
comunidade em geral, é

.importante que a discussão acerca
do desarmamento envolva
também questionamentos sobre Os

valores que estão sendo repassados
para crianças e jovens. "Queremos
abordar a questão do preparo da
polícia e do sistema carcerário, que
hoje funciona como uma escola de
bandidagem", diz Chaves.
Segundo ele, estatísticas indicam
que o Brasil é o segundo país do
mundo em número de mortes por
arma de fogo - perdendo apenas

-

para a Venezuela - e que 55% dos
casos de assassinato são praticados
por pessoas que se conheciam e não

por assaltantes. Ainda de acordo
com ele, 40% dos assassinatos contra
mulheres em 2003 foram cometidos

,

com o uso de armas de fogo. "Uma
arma em casa facilita esses casos de
violência", acredita.

O delegado de Polícia, Uriel
Ribeiro, consideraque a leiqueproíbe
o .comércío de armas está

TERÇA-FEIRA, 30 de agosto de 2005

POLÊMICA

Douglas Arantes, vendedor:
"Arma em casa não protege
ninguém. O efeito pode ser

justamente o contrário"

ltal
d

,fuJisl
------." I

Marcello Socreppa, gerente ag1
de loja que comercializa armaI kj
e munição: "O desarmamento, 0I
só vai beneficiar os criminoSol' oopi

,

',' tvel

Importação recorde
A três dias do final de agosto, os dados doMinistério do Desenvolvimento
sobre a balança comercial mostram que as importações já bateram
mensal recorde histórico.Nestemês até o dia 28, as compras do exterior
somam US$ 6,438 bilhões, o maior valor já registrado em umúnico

, mês.Além disso, o valor importado na quarta semana do mês (entre os

dias 22 a 28), de US$ 1,729 bilhão; também é recorde para a série do
Ministério Ido Desenvolvimento, iniciada em 1998 com o Siscomex

(Sistema Integrado de Comércio Extériór).A cotação do dólar, que se

manteve baixa nos últimos meses, tem contribuído para o aumento

das importações. Em tese, a desvalorização da moeda norte-americana

!' reduz a competitividade dos produtos nacionais no exterior e favorece
: a compra de produtos importados.A média diária de importações -

total comercializado por dia útil- está em US$ 321,9 milhões, o maior
valor já registrado. No entanto, como o mês ainda não acabou, esse, ,

dado pode ser alterado.

Comunidade debate referendo �
,

.

�

sobre o comércio de armas pj
�e a

rar"generalizando': o problema e não

acredita que a medida vá reduzir a
criminalidade. "Sou contra a

proibição, mas defendo que o

portador de uma arma deve ser

treinado e devidamente habilitado" .

Segundo informou, desde junho do
ano passado já foram entregues na

delegaciamais de 600 armas, entre
revólveres e espingardas, boa parte
de proprietários de [araguádo Sul e
o restante de Corupá, Schroeder e
Massaranduba. O recebimento de
armas continua até outubro próximo.
Até agora, em todo o Brasil, já foram
recolhidasmais de500 mil armas.

Conforme informou o professor
Chaves, nos .estados do Rio de

Janeiro e São Paulo, as campanhas
pró-desarmamento são voltadas para
asmulheres. "Muitas vezes são elas
que entregam a arma domarido ou
do filho", diz.

OPINIÕES DIVIDIDAS: O

aposentado João Reblin, que já
trabalhou armado quando era

vigia, nunca teve uma .arrna em

casa e é contra o comércio de armas.
"Acontecem muitos acidentes

,

causados por pessoas que não sabem
manusear a arma. Mesmo em caso

de um assalto, antes mesmo da

'pyssoa tentar se def.ender o

bandido já atirou". O vendedor
Douglas Arantes concorda com
essa opínião. "arma em casa não

defende e pode até ter um �feito
contrário". O gerente da loja
Schützenhaus, que além de artigos
para caça e pesca também
comercializa armas e munição,
Marcello Socreppa, tem uma

opinião evidente: é a favor da

comercialização. "A, população vai
se condenar se votar a favor do
desarmamento. Isso só vai favorecer
os criminosos", acredita.O vendedor
EveraldoRincos, que tem três armas

de fogo em casa, com o argumento
de "defende-r a propriedade",
também é favorável ao comércio de
armas: Ele diz que se sente preparado
para usá-las porque aprendeu a atirar
noExército.

"Peões" é atração do projeto
Cinema BR em Movimento

JARAGuÁ DO SUL - Começou
ontem a exibição do filme
"Pe ô es" na Unerj (Cenrr o
Universitário de J araguá do
Sul) pelo projeto Cinema BR em

Movimento. O filme ainda pode
ser visto de graça hoje, e nos

dias 1 º, 5 e 8 de setembro. As
sessões são as 9h15 e às 19h15.

Com direção de Eduatdo
Coutinho, o documentário trata
da história pessoal de
trabalhadores da indústria
metalúrgica do ABC paulista
que tomaram parte no

movimento grevista de 1979 e

1980, mas permaneceram em

relativo anonimato. Eles falam
No dia 16 de setembro o filme 'de suas origens,' de sua

.
será exibido pela última vez, às
9h15. As sessões acontecem no

auditório Unerj (Bloco E),' com
entrada gratuita e além de
acadêmicos estão abertas a

grupos da comunidade. Neste
caso, os agendamentos devem
ser feitos junto ao Setor de Mar

keting e Comunicação, através
do e-mail marketing@unerj.br
ou pelo telefone (47.) 275-8246.

participação 'no movimento e,

dos caminhos que suas vidas
trilharam desde então. Exibem
souvenirs das greves, recordam
os sofrimentos e recompensas do
trabalho nas fábricas,
comentam o efeito damilitância
política no âmbito familiar, dão
sua visão pessoal sobre o

presidente Lula e os rumos do
PaIs.

GINCANA NA ARWEG

lii�

Durante todo o sábado funcionários da Weg se reuniram para h�
participar da segunda edição Gincana da Arweg. Disputaram;; hpl
provas 24 equipes, num total de 600 funcionários da e�p�es�d I

�
quase 20 toneladas de alimentos não perecíveis foram dlstnbUI � 'ta

, Ula
para as seguintes entidades: Mensageiros da Luz, Oase da paro�.
Apóstolo Pedro e Promoção Humana das Paróquias São Sebastl30'
São Judas Tadeu e São Francisco de Assis.
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TABAGISMO

Sul, logo'que o prefeito Moacir
Bertoldi tomou posse, foi baixado
urrrdecreto proibindo os servidores

públicos de fumarem no ambiente
de trabalho. Hoje os setores da
Prefeitura têm áreas específicas para
fumantes.

PARCERIAS - A Secretaria
da Saúde está capacitando várias

empresas e as escolas domunicípio
para qué sejam parceiras na luta
contra o tabagismo. De acordo com
pesquisas doMinistéri; da Saúde e

do Inca (Instituto Nacional do

. Câncer), 90% dos f�mantes
começam a fumar antes dos 19

fumo é

meta da Secretaria de Saúde:.

"

,
,oombateao

Em Jaraguá do Sul, o número de fumantes ultrapassa os 20 mil segundo estimativa do MiJ;listério da Saúde

droga mais difícil de ser largada,
perdendo só para o crack",
compara.

o
Este ano, a Campanha Anti

tabagismo doMinistério da Saúde
está focada no fumante passivo e

no cumprimento da Lei 9294/96,
que proíbe o fumo em ambientes
fechados. "Os shoppings, bares e

restaurantes estão sendo àlvos da

campanha nacional porque estão

entre os ambientes onde 'mais se

consome cigarros e onde,
conseqüentemente, é maior o

número de fumantes passivos",
informou Denise. Em Jaraguá do

repasse da listaporparte das secretarias
municipais de Saúde. Jaraguá do Sul
é responsável pelos pacientes, de
Schroeder, Massaranduba e Corupá.
Guaramirim tem uma lista única de

aproximadamente 21 pacientes,
segundo informou ontem a getente

. de Saúde da SDR, AlineMainardi.
, Ainda deacordo comDalmann,

as Íistas repassadas até agora não

fechavam. "Recebemos uma lista de
toda a região com números bem
abaixo do que sabemos que existe.
Nos repassaram 68 nomes, 'mas a

gente sabe que existemmais de 150

pessoas esperando", relatou
Dalmann. Segundo ele, a primeira
lista de espera de Jaraguá do Sul

restaurantes da cidade vão fazer um .

curso básico de Inglês para melhor
atenderos turistas.Segundo [únioi; essa
capacitação é necessária porque a

região recebe, por ano, cercade lOmil
turistas estrangeiros. Além disso; atéo
final doano a entidadedeve conseguir;
através dogoverno doEstado, umpai
nel de divulgação que será colocado
na entrada de Jaraguá do Sul.

OÜ)nvention&VsitoursBureau
de [araguá do Sul existe desde
novembro de 2002 e já superou a fase
de organização de informações e

agora tem como foco principal a
captação de eventos, que pode ser

ampliada a partir do ano que vem

com a construção da arenamultiuso.
"Nos falta espaço para feiras. Com a

construção da arena, esse problema
,

deixará de existir:', comentaJúniot.

ospitais ainda não fizeram nenhuma cirurgia
contemplava apenas 39 pessoas
"quando sabemos que são cerca de '

90nomes".
Com a lista na mão, o diretor

do Hospital Jaraguá terá a missão

de negociar com osmédicos, já que
o valordeR$ 500,00por intervenção
não corresponde ao que é gasto.
"Vamos fazer as cirurgias mesmo

com prejuízo. OHospital vaipagar
a diferença", salientaDalmann. A
Secretaria Municipal de Saúde de
Jaraguá do Sul inclusive já recebeu
duas parcelas de mais de R$ 17 mil
de um total de seis parcelas,
segundo consta na ata da reunião
realizada no dia 24 deste mês entre
os diretores dos dois hospitais eSDR

onvention Bureau terá representnnrecm SP

Júnior viaja no mês que vem

RAPHAEl GÜNTHER

Programa municipal
�e ajuda quem quer

rar de fumar tem

is de 500 inscritos

jARAGUÁ DO SUL - Uma'
quisa desenvolvida pelo
istério da Saúde em 2003,
cou que 20% da população
,

ira é fumante. Combase nisso,
cula.se que o número de

anteS em Jaraguá do Sul seja
rior a 20mil pessoas. ,Ontem,
aNacional de Combate ao

�agismo, funcionários da

'retaria de Saúde fizeram a

de materiais

'entativos no Shopping
'lhaupt, visando conscientizar as'

sobre osmalefícios do fumo.
De acordo com a enfermeira
Vigilância Epidemiológica,
nise Thum, desde 1996 a

taria desenvolve o Programa
Controle do Tabagismo, que
a com apoio psicológico, os

antes que querem deixar o

0, Em 2002 o programa foi
nsificado e tem hoje mais de

I, roinscritos. "Cerca de 40% dos

�ha ,'cipantes conseguem parar de
,

r, Até agora, mais de 100
soas que participaram do

rograma alcançaram esse

'etivo", informou. Segundo a

ermeira, 80% dos fumantes

jam parar de fumar mas nem
re conseguem. '';\ nicotina é a

)ARAGUÁ DO SUL - Somente
oHospitalSãoJosé recebeu a

depacientes que estão esperando
uma cirurgia gratuita dentro do
utirão de cirurgias eletivas
�resadas na região da Amvali

iação dosMunicípios doVale
ltapocu) desde outubro do ano

iflado, A liberação por parte do
lmistério da Saúde foi em maio e

'agoranenhumpaciente da região
as �neficiado.
i, O diretor administrativo do
IS !pita! Jaraguá, Hilário Dalmann

eve co�versar com o diretor
..

trativo do SãoJOse aindahoje
o

dividirem as cirurgias,De acordo
m Dalmann, houve atraso no

)ARAGUÁ DO SUL - A partir do,

que vem o diretor executivo do
nvention & Visitors Bureau,
"

PiresJúniorvai passar três dias
semana na Casa de Santa

.

latina de São Paulo.A novidade
anunciada ontem pelo presidente
entidade,HeineWithoeft durante
1reunião semanal da Acijs
�iaÇão Comercial e Industrial
;!atagUá do Sul) �e �cord?,comfuoeft, a permanência de [únior1 iOiSão Paulo será possível graças a
1� ,

, �
COnvênio fumado como govemo

í \
&tado e representa, na avaliação

• presIdente, mais um avanço da
�de jaraguaenseno que se refere
'taNação de recursos e na

�Ção do turismo regional.
"

Outranovidade é queno dia 6 de
ítelllbro 20 funcionários de hotéis e

-I-

Quem fuma tem 10 vezes mais
chances de adoecer de câncer de

pulmão, 5 vezes mais de sofrer
infarto e de sofrer de bronquite
crônica e enfisema pulmonar, e
duas vezes mais chances de
sofrer derrame cerebral.
Grávidas fumantes aumentam
o risco de aborto em 70% e o

risco de perder o bebê
próximo ou depois do parto
em 30%. O risco dê parto
prematuro aumenta em

40% e as chances do bebê
nascer com baixo peso são aumentadas em

200%.

Após 20 minutos sem fumar, a pressão sanguínea e a pulsação
voltam ao normal; depois de duas horas, não há mais nicotina
cir�ulando no sangue; após oito horas, o nível de oxiqênio no sangue
se normaliza; após 24 horas, os pulmões começam' a funcionar
melhor. A lista de benefícios à saúde 'aumenta consideravelmente

quanto maior for o tempo de abstinência. Por exemplo: Após cinco
a dez anos sem fumar, o risco de sofrer um infarto será igual ao das

pessoas que' nunca fumaram.

anos. "O anti-tabagismo é uma

tendência mundial e muitas

empresas estão abolindo o fumo no
ambiente de trabalho", dizDenise.
Segundo ela, o fato de ser fumante
ou não já pode influenciar na

contratação de um funcionário.
O administrador de empresas

Alfredo Burghi, fumante há mais
de 40 anos, diz que 'já conseguiu
ficar sem o fumo durante cerca de
um ano e meio P9r duas vezes.

"Voltei a fumar, mas estou

fumandomenos porque a empresa
onde trabalho proibiu o fumo
durante o expediente", diz.

1

i'
materiais, entre elesmedicamentos'
ansiolíticos, que serão enviados peloi
Ministério da Saúde para uso noi
tratamento das .pessoas que'
participam do Programa d�
Controle do Tabagismo. "�
Secretaria também tem intenção d�
iniciar um tratamento co�
acupuntura para auxiliar nq
tratamento", diz. Entre os sintomas
da abstinência de nicotina está J

, I

ansiedade e a irritabilidade, por íssq
a necessidade do uso de ansiolíticos ,

que reduzem � ansiedade.A long�
prazo, é normal que o ex-fumante'
ganhe de 4 a 6 quilos. '

Segundo ele, até agora os exames

médicos que fez não demonstraram
problemas com a saúde causados
pelo cigarro, "Por enquanto estou

inteiro", alega.
OsmetalúrgicosValcir Lazarini,

35, e Celso Berietta, 26, disseram
que não fumam e se sentem

incomodados com a fumaça dos

cigarros alheios. "Considero positiva
a proibição do tabagismo nos locais

.
de trabalho, e a criação de áreas

específicas pára fumantes", diz
Celso, que é filho de pais fumantes.

De acordo com Denise, o

municípi� está aguardando

Escolas da Regional de
- 'Brusque recebem

investimentos do Governo.

Na Regional de Brusque, a educação continua recebendo investimentos
importantes. Além de uma escola inteiramente nova, todas as outras
da rede estadual nos oito municípios da região já obtiveram melhorias.
Como a Lídia Leal Gomes, no municipio de São João Batista. O prédio
agora tem quadra 'coberta, comfechamento lateral e iluminação, resultado
de R$ 230 mil aplicados pelo Estado. É o Governo garantindo mais
oportunidades para o futuro de Santa Catarina.

Secretalta de Estado do
DesenvohdDlento

,

Regional eDl BmsQue
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ANIVERSÁRIO DE GUARAMIRIM

Desfile comemorativo aos 5
anos reuniu 1 O mil pessoas

ELlS BINI

.... Evento realizado no

domingo foi aberto

pela Banda do 620

Batalhão de Infantaria, : Cercá de quatro mil pessoas participaram da 2a edição do Viva
; Jovem, promovido domingo, no Parque de Eventos. O diretor de
.

Lazer da Prefeitura, Waldir Giese, explica que o evento uniu a

realização dó Encontro Regional de Pick-ups, com show de Djs, e
:- o Encontro Educacional, em que instituições de ensino mostram

os trabalhos que desenvolvem. Foram sorteados brindes, entre
eles bolsas de estudo oara curso de idiomas

GUARAMiRIM - No último
domingo foram comemorados os 56
anos de, emancipação política e

administrativa deGuaramirim.Mais
de dezmil pessoas assistiram aodesfile
festivo que percorreu a Rua 28 de

Agosto - nome dado emhomenagem
à data. No palanque oficial, entre,
outras autoridades, estavam a

secretária Regional de Desenvolvi
mento,NiuraDemarchi dos Santos,
o prefeitoMário SérgioPeixer, o ex
prefeito de Guaramiri�' e atual

gerente' de Infra-estrutura da
Secretaria Regional de Desen

volvimento, Vitor Kleine, e o

presidente daAssociaçãoComercial,
Industriale Agrícola domunicípio,
Orlando Satler.

'Ó desfile, que teve a participação
de mais de quatro mil alunos das
escolas municipais e Centros de

Educação Infantil, foi aberto pela '

Banda do62ºBatalhão de Infantaria
deJoinville. Participaram'ainda, os ex
combatentes daForçaExpedicionária
Brasileira, Clube dosDesbravadores,
Grupos daTerceira Idade, Clubes de
'Mães, Escolinhas de Esportes, Ceja
(Centro de Educação de Jovens e

í

Falecimentos
:Faleceu às 19:00hdo dia 28/08,a senhora Maria Blanchini Gesser,
�coni idade de 94 anos. O velório foi realizado na Capela São Pedro

:e o sepultamento no cemitério de Corupá.
'Faleceu às 05:00h do dia 28/08,a senhora Maria Anita Anacleto

,

Kinas, com idade de 55 anos. O velório foi realizado na Capela
Municipal da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 16:30h do dia 27/08, o senhor Leonardo Salomon,
com idade de 81 anos. O velório' foi realizado na igreja São
Vendelino e o sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder.
Faleceu às 11 :OOh do dia 27/08, a senhora Otilia Meister, com
idade de 86 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Santo EstevãO.
Faleceu às 01 :OOh do dia 27/08,0 senhor Manoel AmaralWerner,
com idade de 77 anos. O velóriofoi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi eo sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 13:00h do dia 27/08, a senhora Sueli Marezana, com

: idade de 40 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
: Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila l.enzi.

: Faleceu às 04:00h do dia 25/08,a senhora Astrid Liapi Schulz.O
: velório foi realizado na capela da Vila Lenzi e o sepultamento no

: cemitério do Centro.
'

Mais de quatro mil crianças das escolas e Centros Infantis participaram do desfile

foi Débora [unckes, da Associa: I[e10deMoradores doCentro, com2.61
votos; Em segundo hlgarficoujé&si

liOe

Aline, da Vila Amizade, com 2.11 ;�:
votos, e em terceiro lugar, Rafaela .

, Santos, dobairroO)ftice�, co� 1.1 . �
votos. O desfile não competltlvofl ,

f
uma mostra da evolução da mod' ,[

(

d de a
é ' 'di lU

es e a epoca pnmata ate os , I
atuais, num trabalho de pesqu; ru (

, IOf!
coordenado pelos alunos da Fam Il�
(Faculdade Metropolitana J

, mi

Guaramirim). j tal

Adultos), Clube dos Cavaleiros,
CTGs, representantes dos agricultores
e a Banda Marcial de Guaramirim,
formada por crianças e jovens do

município. No final do desfile,
, bananicultores distribuíram doismil

quilos de banana e panfleto
informativo destacando o valor
nutricional da fruta

As crianças dos centros infantis e
escolas municipais usaram cartazes

para abordar temas como a

Preservação doMeio Ambiente e a
,

Paz, temas que são discutidos em sala
de aula. Entre elas também estava

umpersonagem bemconhecido por
todos: ZéGotinha.

ESCOLHA DA RAINHA
No sábado, dia 27, no pavilhão do

Parque de Exposições, foi reatizado o
Baile de Aniversário do Município
com o 1 º Concurso Rainha das

Associações de Moradores. O
concurso teve como critério a venda'
de votos, com renda revertida para as

associações envolvidas. A vencedora

; 011'

J Mi
'asados '

, o,
o compromisso entre Henri' Castelli e lsabe!li Fontana é tão sério, que o casal já exibe aliança. lOt
de casados. No início do mês, boatos de um casamento às escondidas,,?a imprensa circularam :

�r
em alguns jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro. As notícias davam conta de que os

i 'ruI,
pombinhos disseram o famoso sim numa cerimônia discreta, no interior de São Paulo.

Oficialmente, Henri e Isabelli negam qualquer tipo de enlace.' Segundo eles, o momento
ainda é de noivado. Porém, no último domingo, dia 28, os dois eram só carinho na festa de

aniversário de Luana Piovani, no Devassa, no Rio de Janeiro. E não eram só beijos e abraços
que o casal exibia frente à imprensa, mas também duas alianças na mão esquerda, dando
indícios de um casamento pra valer.

De tarde não dá
Numa pesquisa feita com ,a mulherada que freqüenta a' platéia de Silvio Santos foi

constatado que Adriane Galisteu tem 70% de rejeição das donas-de-casa que assistem
TV à tarde. Esse é um dos motivos de o "Charme" ser transferido para a noite.

. Bola nas costas
, o programa "Encontro Marcado'; que estreou semana passada sob o comando de Luiz

Gasparetto, era para ser de Mo�ique Evans.Ela ficou dóis meses trabal·hando no

projeto, criou 50 pautas, mas a Rede TV! decidiu colocar outro apresentador em seu

lugar. A vida tem dessas coisas ...

Premiado
O filme "Cazuza - O Tempo Não Pára'; dos brasileiros Sandra Werneck e Walter Carvalho,

ganhou o prêmio de melhor longa-metragem no festival de cinema ibero-americano
LaCinemaFe de Nova York.O ator Daniel de Oliveira (foto), que interpreta o personagem-
título de "Cazuza" ganhou o prêmio demelhor ator.O festival LaCinemaFe apresentou mais. \.

de 70 filmes da Espanha e da América Latina nos gêneros de ficção e documentário, e inclUIU ';
várias-seções especiais, entre elas as dedicadas ao cinema judeu e ao cinema infantil feito na

\'
.América Latina.

'

Ameaça ,

o que mais irritou Raul Gil na, Record foi a cúpula da emissora ameaçar colocar Márcio
Garcia em seu lugar, caso Raul não aceitasse a redução de 50% de seu salário.

Recusou
Na Band, convidaram Silvia Poppovic para ir ao "Jogo da Vida'; de Márcia Goldschmidt,
mas ela disse que não vai a este tipo de programa.

Nada se cria
o "Giro do Guerreiro'; da Gazeta, deu boa audiência mostrando como as imperfeições
do corpo das mulheres que posam nuas são disfarçados com o Photoshop. Na semana

seguinte,. na Band, o "Boa Noite Brasil"colocou no ar a mesma pauta e levou o mesmo

fotógrafo que foi à Gazeta,

Só para concluir
Gilberto Barros' vive dizendo que o'<Boa Noite Brasil" é o programa mais copiado da TV
brasileira ...

Tempo
,

Na Record, nlnquérn entende porque Tom Cavalcante nunca tem témpo para ir aos

programas de Sonia Abrão e de Raul Gil.
'

'Fantástico' é A e B
o "Fantástico" é o terceiro programa preferido das classes A e B ("América" é líder

seguida de "A grande família"). Mas nem aparece na lista dos 14 programas mais vistos

pelas classes C, D e E.
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IJS comemorou o Dia do Corretor no sábado
I

.

•

� A festa também

rnenageou Dalma

lai, que recebeu o'

lo"Corretor Amigo"

jARAGUÁ D� SUL - No

ma sábado, dia 27, data em

e i comemorado o Dia do

torem todo o Brasil, a AIJS
ociação das Imobiliárias de

aguá do Sul) promoveu um

ode encon tro de

nfraternização que reuniu

rca de 160 pessoas, .entre

etores e' funcionários das
I

obiliárias, familiares' e

rceiras de negócios,' na
acara Colina Verde, em Rio

luzn O evento, promovido
rarcetia com os cartórios e

, mal Correio do Povo,
bém foi prestigiado pelo
esidente do CRECI/SC
ooselho Regional dos
etores de Imóveis de Santa
larina), Gilmar dos Santos, .

, Ilegado regional, Fábio Leier,
. ; �lCiheiro e diretor tesoureiro,
na .

261 los Benz, e pelo conselheiro

�; .: iSessor da presidência, Carlos

�i reia, além do conselheiro do

h !ECI em Jaraguá do Sul,

eIl irMenegotti Rocha.
�,'

fi
A grande homenageada do

lVO
i iafoi a corretora de imóveis

m ..

d,' lima Salai, que recebeu o
1S

'I "C A
' "\D.I lUa orretor rrugo'. e

:qUi íordo com o presidente da
'am

� 118 e patrono do evento,
la

mato Pi-az e r a , o título
j (orretor Amigo" foi criado
I laAssociação há cinco anos,

sexpressar reconhecimento

atuação profissional do
"

netor de imóveis que se

J lJIaca em sua atividade. Este
, ,62 corretores concorreram

a
,

lOtaram para escolher o eleito.n, ,
'

rnmeiro corretor a recebero
'rulo foiAlmir Menegotti. Nos
os seguintes foram home

, ageados os corretores Maria
í1iaRollíng, Roli Bruch, José

, chroeder e, agora, Dalrna

o gru,po estava animado na comemoração que aconteceu sábado na Chácara Colina Verde

o farto cardápio foi preparado pelos corretores e corretoras que se divertiram durante a atividade

FOTOS CESAR JUNKES

Dalma Salai foi homenageada com o título "Corretor Amigo"

Salai, que se disse "muito feliz e sede própria, por isso vem:
gratificada" com o título. solicitando à Prefeitura a doação

A AIJS possui 34 imobiliárias de um terreno no Bairro Água
associadas e, desde que foi Verde para que possa ser

fundada, há 15 anos, promove construída uma sede. Hoje..o
anualmente uma confrater- setor imobiliário em Jaraguá do
"nização da categoria, a cada ano Sul é responsável por cerca de i
em um local diferente. A '400 empregos diretos e mais de!
Associação ainda não tem uma, 600 empregos indiretos.

'

\

A profissão do Corretor de Imóveis no Brasil vem desde o tempo da

colonização, onde as pessoas ganhavam q vida arrumando pousadas
para os desbravadores deste país. A regulamentação da profissão;
no entanto, ocorreu somente em 1962, com o advento da Lei 4.116,
que, posteriormente, por ser considerada inconstitucional foi.
substituída pela Lei 6.530 em 1978.
No Brasil, especialmente,. têm crescido as exigências para se formar o,,
corretor de imóveis. Além das virtudes, faz-se necessário que o indivíduo :
estude, busque adquirir novos conhecimentos, inqressando até em

cursos superiores de formação de bacharel' em ciências imobiliárias.
Para, em seguida, submeter-se a rigoroso exame de proficiência perante
o seu conselho. O que antes era futuro, agora é presente. A legislação
em vigor exige apenas o título de técnico em transações imobÍliárias e

um exame de aptidão para que o interessado possa inscrever-se junto
ao Conselho profissional de corretores de imóveis. Mas o mercado

exige dos profissionais a melhorpreparação.No Brasil já há quase uma

centena de universidades oferecendo cursos de gestão imobiliária, de
graduação e de pós-graduação.

não fez feio e mostrou que sabe assar um bom churrasco
.

,

A turma estava mesmo animada para comemorar os 43 anos da regulamentação da profissão
-

! �
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Bairro precisa de posto de saúde e crech
Eus BINI

... Moradores sofrem
com esgoto a céu
aberto e falta de

pavimentação

}ARAGUÁ DO SUL - A

exemplo do que acontece em

outros bairros do município, os
moradores do bairro Chico de
Paulo também sofrem com a

falta de infra-estrutura básica,
como serviços de saúde. O
bairro, que segundo censo de

2000, tem 2.297 habitantes,
ainda não tem posto de saúde e

nem creche. Outras neces

sidades são a construção de
uma escola de 5ª a 8ª série,
pavimehtação de várias ruas e

saneamento bási�o em dois
loteamentos irregulares.

Para receber atendimento
médico gratuito, a população é

obrigada a procurar o posto de
saúde da Vila Lenzi, a quilô
metros de distância. O mesmo.

acontece com quem precisa
deixar os filhos na creche. As

crianças têm-que freqüentar O
Centro de Educação Infantil

JaderMarcolla; no bairro Água
Verde, onde os pais esbarram
com outro problema: a falta de

vagas. O autônomo Juvenal
Engel, que mora no bairro
Chico de Paulo há 31 anos, diz

que um colega de trabalho não

tem onde deixar o filho de seis

meses para que a esposa possa
trabalhar e ajudar no or

çamento da casa. "Gosto muito
de morar aqui, mas o bairro

precisa de melhorias, pois há
muitas pessoas que sofrem com

a falta de infra-estrutura", diz
Engel.

'

De acordo com opresidente Esgoto a cé� aberto é um problema que afeta principalmente os moradores de loteamentos irregulares
da Associação dos Moradores,
Aldomiro Versino de Borba, a
vice-prefeita Rose Vasel,
prometeu a construção de um

Centro de Educação Infantil
com capacidade para atender
180 crianças de zero a cinco
anos até o final de 2006. "Com

isso, será solucionado o

problema dos pais que não tem

onde deixar seus filhos",
acredita. Outra. necessidade é

uma escola para turmas de 5ª a,

8ª série. O. bairro tem hoje
apenas uma escola municipal
que atende alunos sÓ até a 4ª
série. "Essa é a única escola do
bairro todo e i* estamos. 'com

falta de vagas", diz Borba.
-Devido à escassez de vagas,
muitas crianças moradoras do

. bairro acabam indo estudar na
Escola Ana Tôwe Nagel, no

·bairro Água: Verde. A falta de pavimentação é uma reclamação freqüente dos moradores de Jaraquá do Sul

No Bairro Chico de Paulo há dois loteamentos irregular
. nOS quais residem cerca de 40 famílias, e onde as úni1
benfeitorias são a luz elétrica e a água encanada
loteamentos não têm saneamento básico, o esgoto esc�
a céu aberto. Sequndo o presidente da Associação
Moradores, essa situação se estende há pelo menos
anos."A Prefeitura se comprometeu em colocar a tu bUla
para esgoto num prazo de máximo de 120 dias e já coloe
cascalhos para melhorar as condições nas ruas dess
loteamentos, que chegavam a ficar intransitáveis em di
de chuva'; diz Borba, para quem a atual Administraçãot
se mostrado "acessível à população mais carente�
entanto, segundo O' presidente, os moradores terão�
colaborar com os custôs do cimento para fabricaçãod
tubos.
A pavimentaçãO também é uma necessidade de morador
de outras quatroruas, inclusive a rua Francisco Enk'e Me11
'onde reside Borba e outras cerca de 80 famílias; que SOfr1
muito com o pó. "Vamos fazer um abaixo-assinado pedin�
o calçamento'; informou. A intenção é que as ruas Seji
calçadas corn lajotas, que custam RS 17,85 o metr

quadrado, ao invés do asfalto, que tem custo de RS 42,00
metro quadrado. De acordo com o presidente, os morador
têm que àrca'r com 50% do valor da ópra e o restant1
pagq pela Prefeitura, por isso é ainda mais importantebai!
os Custos.

.10

Como acontece em outras localidades do município
Bairro Chico de Paulo também sofre com a falta de lin
de ônibus, que passam só de hora em hora. A situa

piora nos finais de semana: nos sábados e domingo
tarde não há nenhuma linha. "Quem não tem carro n

pode sair de casa'; diz Borba. Os 'pontos de ônibus es

em péssimas condições, incapazes de 'proteger da ch
e muito sujos por causa da poeira das ruas sem calçament
Borba destaca que um dos orgulhos do bairro é a seded I

Associação de Moradores, reativada há três meses, atrav

de um trabalho.de mutirão. Nos finais de semana, o loe

que tem quadra de areia, campo de futebol e cancha

.

bocha, chega a reunir 200 pessoas. A sede tema

escolinha de futebol que atende 75 crianças e jovens,e
idades entre sete e 16 anos. O professor é pago pe
Fundação Municipal de Esportes. "A Prefeitura tamb
'nos ajudou com a colocação de postes para melhorar

iluminação, cascalhamento e limpeza'; diz o presiden
que pretende continuar as melhorias na sede

Associação.

Presidente I Aldomiro, de Borba, tem planos de ampliar a sede

CASA VALDUGA:
Vinhos c

..
ultivados em Iumfliu

Você es'colhe, nós transportamOI
"., _,_""' .. ,� •• "�""'�"�'''�''''"',,.>-\"''"'\.".,,'''''\'';.''','�\�\\,,;\<\lI\\1iIII.\!'.'\\\ro\\l\i\%\""."\\\�r.<.I\'i�\\\\!I\\\f;\1\\.'Io\f.\\l1l\\\I'.\_·I;W.1'i))\\\IW.\\I\\.'.\lI\l.'lill'_

.. �,,'
RÂSlL

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
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41 FUTSAL: HORA DA VIRADA -

alwee convoca torcida

para jogo declslvo

31AMADOR

ISOLADO:

Botafogo vence
fora de casaé
assume a ponta
Com 'a vitória de 2x 1 sobre

o João Pessoa, o alvinegrq' ----e
assumiu a liderança isolada-"'-·_·
da 1 ª Divisão com dez

-

pontos. Na Segundona, o.
líder é oRio Cerro, que bateu
o Atlético em casa por 2xO.
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�� BASQUETE
A Seleção Brasileira masculina de basquete terá como

primeiro desafio na segunda fase da Copa América, na
República Dominicana, o Uruguai, hoje, às 17h30 (horário de
Brasília). Nesta fase, as seleções de um grupo irão enfrentar as
do outro.

'

�'� VÔLEI
A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu a Copa América, ao derrotar a
Argentina por 3 sets a O neste domingo, e desta forma garantiu a vaga para o

Mundial de 2006.Depois da vitória do Peru sobre o Equador por 3 a O no

primeiro jogo do dia, o Brasil precisava vencer apenas um set para qarantir sua
vaga.

"

�� ATLETISMO

CORREIO DO POVO

I fiO brasiliense Hudson Souza bateu neste domingo o recorde
sul-americano dos 1 :500 metros rasos. O atleta foi o qUinto
colocado no Meeting 'de Rieti, na Itália, com 3min33seg25
baixando sua própria marca de 3min33seg99, obtida em 2001
na Croácia. '

• FALOU E DISSE

� Basquete
"Elas sabiam que podiam
ganhar e conseguiram reverter

a vantagem. Foi uma vitória da

superação e da vontade';
Júlio Patrício, técnico do

basquete feminino, falando sobre o

título estadual conquistado no

sábado diante das rivais

joinvillenses.

� Malwee
"Queremos que a torcida nos

faça sentir em casa. Que
Brusque seráJaraguá do Sul no
jogo contra o John D'eere';
Chicll, capitão da Malwee,

'

convocando o torcedor para
empurrar o time em busca da

recuperação

� Robinho
"Ele é fenomenal, excepcional.
Faz coisas extraordinárias para a

idade que tem; É muito hábil, é
impressionante vê-lo com a

bola';
Zinedine Zidane, meia do Real

Madri, comentando sobre a estréia
,

de Rabinho no time espanhol

ATLETISMO

Jaraguá é 30
no Estadual
JARAGUÁ DO SUL - A

equipe feminina da APA Atle
tismo/FME/Malwee ficou com

a terceira colocação no Cam

peonato Estadual de Atletismo

Juvenil Troféu Professor Na-

.

'kaschi, realizado no último
final de semana (27 e 28/8), em
Joinville. As jaraguaenses obti
veram os mesmos 165 pontos
conseguidos por Concórdia,
com quem dividiram o terceiro

lugar, Joinville conquistou o

título de campeã, fazendo 235

pontos. Na competição mas

culina, a equipe de '[araguá
conseguiu a sétima colocação.
A equipe competiu com 42

atletas, sendo 21 em cada

naipe, .com os seguintes des

taques no feminino: Priscila
Fritzke (ouro no. heptatlo);
Daiana Voigt (ouro nos 40Gm
com barreiras e bronze nos

800m rasos); Sally Siewerdt

(prata nos 100m
I rasos);

Djéssica Barbosa (bronze no

heptatlo); Lílian Elísio (bronze
no lançamento de martelo); .

Sally, Djéssica, Daiana e Cíntia"
.

Souza (bronze no revezamento

4x100m rasos). Diego Peiter:

(ouro nos 100m rasos); Juliano
Reniert (prata nos, 400m
rasos); Mauro Berlin jr (bronze
nos 400m com barreiras);
Lauro Radtke (bronze no salto

triplo); Lauro, Antonio

.
Radtke, Mauro e Diego Peiter

(prata e bronze nos reveza

mentos 4xl00m e 4x400m,
respectivamente) .

BASQUETE: CAMPEONATO ESTADUAL JUVENIL

Equipe jaraguaense vence Joinville
e conquistao Estadual de Basquete
� Meninas tiveram que
reverter a vantagem
fora de casa para ficar
com o título

JARAGUÁ DO SUL -

Foi sofrido, mas valeu.

Depois de perder a primeira
partida ell). casa, a equipe
feminina da Faculdade

J angada/FME foi para

[oinville com o objetivo de

ganhar o segundo jogo para

provocar o terceiro. E não

poderia ter sido de forma
'mais dramática. As jaragua
enses estavam dois pontos
atrás do placar e consegui
ram uma cesta de três no

< finalzinho do jogo da sexta

feirae venceram por 65x64.
Motivadas, as meninas

voltaram à mesma quadra,
contra o mesmo adversário,

, "-

o BonjalJoinville, e.não deu
outra. Mesmo saindo atrás
no placar (15x21 no primei-
ro quarto), a equipe dei
técnico Julio Patrício conse

guiu virar o jogo e terminar o

segundo quarta 'em 45x40.
O'equilíbrio foi a tônica do
terceiro quarto, com as duas

equipes se alternando na

frente . do placar. Mas,
novamente, Jaraguá do Sul

ú\ou a frente: 61x56. Até a

metade do último quarto, o

jogo permaneceu equilibra
do, mas a equipe j�ragua
ense conseguiu manter a

calma e administrou o.

placar, terminado em 7Bx65.
A festa começ�u lámesmo

em [oinville. A capitã Jéssica
de Souza (ver perfil) recebeu
o troféu de campeã das mãos
do Secretário Municipal de
Esportes, [ean Leutprecht e
comandou a volta olímpica
com. todo 9 time. Para

melhorar, a pivô Iamar ficou
com o troféu de cestinha da

competição. A festa' çonti-:
nuou até [araguá do Sul,
com direito a carreata e

muita festa.
O treinador considerou o

resultad� gratificante e disse

que a vitória de sexta-feira
foi importante para chegar.
ao título. "Precisávamos

ganhar, mas chegamos com

• CORREIO DO POVO
Diretor

Francisco Alves
Editor-chefe"

Fernando Bond

Mesmo fora de casa, as meninas de Jarag.� do Sul conseguiram reverter a desvantagem e venceram o

Joinville no sábado. Com isso, elas conseguiram o título estadual inédito para a cidade

No primeiro jogo na quarta-feira passada (acima e

abaixo). Joinville conseguiu virar o jogo no último quarto
e venceu. Mas Jaraguá do Sul, comandados pela pivô
lamar (E), cestinha da competição, venceu os dois jogos
fora de casa. Agora as meninas se preparam para disputar
os Joguinhso Abertos, que acontecem no final de
setembro, em São Bento do SuLJaraguá vai em busca do
bicampeonato.

.
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Ui

muita tranqüilidade. Isso� o,
, trt'lavou a alma das jogadoras '

1

que entraram muito bem no
-sábado e conseguiram a

vitória". Patrício disse que o

rr

jogo foi.muito equilibrado e' ,Ur,
que o placar não condiz com; �t;
o que aconteceu no jogo. tc

''Apenas tivemos tranqüili.. OI
dade para nos manter na D
frente. Não entramos em:' e

desespero 'e conseguimos' oi

ganhar o jogo", disse ele. ' uitl

O time agora se prepara ta

para disputar os Joguinhos 001

Abertos de Santa Catarina, I[

que acontece no final de
setembro em São Bento do n

.

Sul. Para conquistar, o
ta

bicampeonato,' o treinador !fi'

não podetá contar com três
ta

jogadoras, que já estouraram

a idade. Essa m�sI?a �"qlliRt MI
vai representar [araguá do
Sul também -

nos' 'JOgos m
Abertos de Santa Catariría

• PERFIl:.

Jéssica Souza, a capitã d� I
time, tem 17 anos. É natur� cf
de Jaraguá do Sul e defe�d"e I �
município em competlÇOe
desde 2001. Além do títu!� g

deste sábado Jéssiça Ja I(
( '02econquistou a Olesc em 20 (

os Joguinhos Abertos noano �a
passado. "ChegamOS e� .0
Joinville para o tudo,O nad�oi 'C
voltamos com o tlt,ulo. d,

. erara �t
importante para recup

Ia" di se e·
nossa confiança, . IS

Agora é comemorar.
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I rEBOL:-CAMPEONATO CATARINENSE DA SÉRIE A2

Oi, inda não foi dessa vez
ventus empata com o

�ento e fica longe do
iorangular do returno

GvÁ DO SUL �

f �itas o p o r t u n i da d e s

�ioas é um empate com

r de derrota. O 1x1

ttaoSáo Bento, no último.
I ao, complicou a situação

sso, �colcir, que vê mais.longe
:as, lOnho de disputar o

no iorangular final do
a ruo, O time jaraguaense

e 0, �ra apenas a décima
o e, I ação com cinco pontos é

.

ilmi �iáafrente do próprio São

go" todo Uniãode Timbó. O
Ui· ao ]uventus foi marcado

na, Dega, de pênalti, ainda no
em; eira tempo.

oiadores reclamaram
ito das condições do
tádio da Sociedade

eira�tes, que tem um.

limO gramado.9 Juventus
que tentou marcar no

ndo tempo, mas perdeu
tas oportunidades de gol,

o

I incipalmente com o
or
R'ote om.

rês
Im

Gringo na marcação do time do São Bento. O Juventus perdeu
muitos gols no segundo tempo e ocupa agora a décima colocação

Nos outros jogos da rodada:
o Brusque empatou em casa

em OxO com o Lages, o União
perdeu por 4x 1 para o

Guarani e aChapecoense

meteu 4xO no Caxias. O

próximo jogo do Juventus
será no domingo, às 15h30,
contra a Chapecoense, no

Estádio JoãoMarcatto.

SÉRIE A2 - CATARINENSE

.... RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS

.... HOJE

.... QUARTA-FEIRA 24/8

.... CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO

.1il.

��, MADOR:' CAMp'_���ATO DA LIGA JARAGUAEN

os �tafogo vence fora de casa e é o líder isolado da 1 a Divisão
I. .

,

aSegundona, o Rio
rroganhou do Atlético

- Ilumiu o primeiro
.

rcom dezpontos

IARAGUÁ DO SUL - Uma
,

fora de casa por 2xL
te do João Pessoa deixou o

ogo com a, liderança do
peonato Jaraguàense da I

a

'visão com dez pontos.
eogo e Vitória vêm logo
',com oito pontos e o João

é 0 quarto com sete. Já na
ndo, o Rio Cerro recebeu o
tico e fez 2xO, assumindo a

erança isolada com' dez
tos. Na segunda colocação
Atlético e Garibaldi com

�� ca�po do João Pessoa, o
ogo fez 2�1 com gols de
rício ç Erick, com Cornélia
onfando para d time da
Já 0 Flamengo recebeu o

uru e ficou no l.x l , com
de Carlos Alberto para, o
da casa e Sílvio Buzzipara a

ipe de Pomerode. Em

oeder, o Tupy venceu o

IdeMalta por 2xI com gols
ai Ricardo e Fábio Reck.
�o hado descontou para o time
e5 �o da Luz . .o Vitória, com
!� gol de' Élson, empatou em
Ia I .

'e
Com o Caxias, que marcou,

10 �
Gilfranco.

I!l
a Segundona, no encontro

e ,dois líderes, melhor para o

.

oi Cerro, que venceu em casa o
� .

a �tico por 2xO com gols de.
a. rt e Rogério. No Garibaldi,

Iltne da casa recebeu o

� �rani e goleou por 4x2, com

Flamengo e Ca'ramuru, de Pomerode, ficaram no empate em 1 xl
no campo do Bairro Garibaldi.

gols de Lodemar (2), Ivo e

Wolnei. E o Rio Molha venceu

em casa a Ponte Preta por 3xl.
,

Jackson (2) e Clóvis marcaram

para o time da casa e Emerson
descontou para os visitantes:

ASPIRANTES - Resultados
dos aspirantes no fi�-de
semana:' Segundona: Garibaldi
Ix2 Guarani, RiO Molha 2x5
Ponte Preta e Rio Cerro 4xl
Atlético. A liderança dos

aspirantes na 2' Divisão é. da
Ponte Preta, com 12 pontos.
Guarani e Rio Cerro. vêm atrás

com seis. Na 1" Divisão, os

resultados foram os seguintes:
Flamengo lxl Caramuru, João
Pessoa lxO Botafogo: Tupy lxO
Cruz de Malta e Vitória IxO
Caxias. O Tupy é o primeiro
colocado com nove pontos,
seguido por João' Pessoa ,e

Botafogo, com sete.

�� " ,C : x, 0�t32bj� ;" �!l'
."�B�ASSmIGA��fjj) <

.... 1a DIVISÃO PRINCIPAL

1°
2°

, 3°
,4°
5°
6°
7°

.

, 8°

.... 2a DIVISÃO PRINCIPAL

�I

• LINHA DE FUNDO
Jullrnar Pivato

\

Jaraguaense na Seleção Brasileira
Jefferson Fernando Martins (foto ao centro), 16 anos,
confirmou seu.nome entre os 16 atletas que vão

representar a Seleção Brasileira de Handebol que disputa
os Jogos Pan-Americanos da categoria cadete. A

competição acontece em Brusque, deS a 11 de setembro.
o técnico da equipe jaraguaense, Everton Sales,
comemorou a convocação do atleta."Jefferson é atleta
formado por nós desde a idade de dez anos, quando
surgiu numa escolinha de handebol mantida pela FME no

bairro Jaraguá 99': Entre outros títulos, Jefferson já
conquistou uma Olesc (2004) e uma terceira colocação nos

Jogos da Juventude Brasileira com a Seleção Catarinense.
Fica o nosso desejo de boa sorte.

Copa Norte
Depois de muito tempo,
finalmente está marcada a

semifinal da Copa Norte de
Futebol Amador. Será
amanhã, às 20h no João
Marcatto, o Jogo entre
Vitória e Flamengo. Os dois
clubes de Jaraguá do Sul,
em comum acordo,
resolveram decidir a vaga
em um únicojogo.O

.

vencedor enfrenta o

América de Joinville na

final. O dia e o local da
decisão ainda não foram
definidos pelos
organizadores .'

Juventus
.

Como o jogo do Juventus
foi antecipado para sábado
e no mesmo horário do jogo
da Malwee, hoje não será

.

possível descrever mais
detalhadamente como foi a

partida, principalmente a

coluna Desempenho, que
dá nota aos jogadores.
Segundo a direção do São
Bento, o jogo teve que ser

antecipado porque o campo
� do Bandeirante ia ser

ocupado no domingo e;
como o Estádio é alugado, o
jogo precisou mudar de

I

. data.

t
, ,

I�.

- ,
,',
•
c.

Torcida gaúcha
Os gaúchos deram um show de torcida no último sábado.
Entoaram cantos tradicionalistas, o hino do Rio Grande do
Sul e o tradicional"ah, eu sou gaúcho': A cidade de Tapejara
(RS) que parecia estar, dividida, foi contagiada pelos
torcedores de Horizontina, que empurraram o John Deere
durante todo o jogo. Agora é a hora da torcida jaraguaense
dar o seu espetáculo. Nada está perdido, portanto a

resposta pode ser dada amanh.ã. Como disse o supervisor
técnico Kléber Rangel, a torcida será o sexto jogador em
Brusque.

.
.J;'

.:'.

......
,'.

-.

Sênior
Estão definido os finalistas
do 18° Campeonato ,

Jaraquaense dê Futebo'l '

Sênior. Na última rodada
da segunda fase, no,
domingo, o Avaí venceu o

João Pessoa por 4x3 e

Vitória e Caxias ficaram no
1 xl. Com este empate, os
dois times disputam agora
a grande final. A primeira
partida será neste

domingo, às 1 Oh, no
campo do Caxias. O jogo
de volta será no dia 11, no
mesmo horário, no estádio
do Vitória, que busca o

bicampeonato.

Festa no sábado
Depois do título em Joinville,
as meninas do Basquete
Juvenil protaqonizaram uma

bonitafesta pelas ruas de
Jaraguá do Sul no sábado à
tarde. A Faculdade Jangada,

,

patrocinadora do time,
forneceu um ônibus para a

torcida, que foi acompanhada
também de 'vários carros de

,

pessoas que também
estiveram em Joinville. Depois
da carreata por várias ruas do
centro da cidade, elas
desceram na Praça Ângelo
Piazera e foram a pé, exibindo
o troféu pela Rua Reinoldo
Rau. Uma festa merecida.

Escolinhas·
Começam no próximo sábado asJinais do Campeonato das
Escolinhas, promovido pela Liga Jaraguaense. No sábado, a
partir das 8h no campo da Vila Lalau, acontecem as disputas
de terceiro lugar, com os seguintes jogos: categoria pré-mirim
Flamengo x Nova Geração; mirim Caxias x Nereu Ramos;

, infantil.Flamengo x Nova Geração ejuvenil Caxias x
Flamengo. As finais acontecem no domingo, no mesmo local
e horário: pré-mirim NereuRamos x Pequeno e a Bola; mirim
Guaramirim x Pequeno e a Bola; Infantil Guararnlrlm x

Pe ueno e a Bola e 'uvenil Nereu Ramos x Pequeno e a Bola.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 I TERÇA"FEIHA, 30 deagosto de 2005 ESPORTES
�� TÊNIS
O tenista brasileiro Ricardo Mello estreou com vitória no Aberto
dos Estados Unidos, ontem, ao bater o argentino'Juan Monaco por
3 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7),6/2,6/1 e 6/4. Agora ele
enfrentará o vencedor de Philipp Kohlschreiber e o Tomas Berdych,

HHIPISMO
O cavaleiro Rodrigo Pessoa recebeu ontem a medalha de
'ouro que conquistou em Aterias, ano passado, após a

desclassificação do primeiro colocado. A cerimônia foi igual
às realizadasnos Jogos Olímpicos.

��FÓRMULA 1
O brasileiro Gil de Ferran, diretor da BAR, espera que a

�quipe continue a evoluir em Monza, que-sedia o GP d
Itália no domingo. Nesta semana.a BAR testou no cirtu'
italiano, a parte aerodinâmica, o motor e os pneus Mich

Julimar Pivatto

JARAGUÁ DO SUL .

Depois da derrota para o John
Deere por 6x2 no sábado, os

jogadores da Malwee volta
ram a se reunir ontem, no

Ginásio Wolfgang Weege. O
assunto era um só: como

. reverter a vantagem que agora
é do time gaúcho. Mas os

atletas se mostraram cons

cientes que não apresentaram
o melhor que podiam, prin
cipalmente no segundo tem

po. Agora, além de corrigir os
erros, o time convoca também
a torcida para comparecer à

Arena, em Brusque, para ser o

sexto jogador. ,

"Partiu do próprio grupo

chegar e falar sobre os erros de
sábado. Isso mostra que todos
estão conscientes e sabem o

que precisa ser corrigido",
disse o auxiliar técnico Mar
cos.Moraes. Para isso, algumas
cois�s precisam ser mudadas,
segundo Marcão. "Precisamos
melhorar a marcação do

goleiro e também o jogo sem

bola", disse ele) que aprovei-
.

tou para convo-car a torcida

para este jogo. ''A torcida tem

que ser o sexto jogador. E
podem ir porque o time

promete. jogar o que sabe.
Precisamos dos torcedores

junto com a gente", comentou,
o auxiliar.

v O capitão Chico também

reforçou o convite. "Já acon
teceu de estarmosmal em uma

partida e conseguirmos forças
'

com apoio da torcida. Por isso

queremos ver o ginásio cheio".
O jogador disse ainda que o

CORREIODO�

APOIO: TORCIDA CONVOCADA

Jogadores da Malwee reconhecem os'
erros e convocam torcida para ajudar

Falcão (com a bola) não foi bem no sábado, mas pode desequilibrar em qualquer momento do jogo

.� Ontem o time embarcou para Brusque, onde
enfrenta o John Deere pelo jogo de volta

time sofreu "um apagão"
depois do intervalo do jogo de

sábado, e que agora as coisas
serão diferentes. "lemos que
encarar esta partida como o

jogo das nossas vidas",
comentou o capitão.
Depois de um treino na

manhã de ontem, os jogadores'

lembra que os ingressos 'conti-, ,

nuam à venda nos Posto Mime

por R$ 10 e que vai disponi
bilizar a quantidade de ônibus
necessária para levar todo
mundo. Para isso, na hora da

compra do ingresso é precisa
. deixar nome completo e cartei-

ra de ide�tidade. Menores

precisam viajar acompanhados, Goleiro Tiago (1), do John Deere, foi o destaque 'da partida de
de pai ou responsável. sábado com dois gOls

embarcaram às 15hpara Brus
que. COmo perdeu o primeiro
jogo, a Malwee precisa de uma
vitória simples para provocar o
terceiro jogo. Se neste terceiro
jogo, persistir o empate no

tempo normal e na prorroga

ção, a vaga para a final será do
.

time jaraguaense. A diretoria
... ,

CANOAGEM: COMPETiÇÃO EM GUARAMIRIM

Etapa estadual de Canoagem, de Velocidade 'regis ra

UI

ai

orde de atlet
'

GUARAMIRIM . No último
sábado a cidade de Guaramirim
recebeu a 3' Etapa do Campeo-

'

natoCatarinense de Canoagem
Velocidade. Segundo a Fecesc, os
63 participantes registraram um

recorde de participantes em uma

etapa estadual da competição. O
público também aproveitou o

bom tempo e compareceu ao

evento. O domínio dos atletas da

região foi nítido na competição.
Vejas os campeões em suas

devidas categorias: Infantil (11/
'12 anos) Eduardo dos Santos

O?fo. Radical /Guaramirim):

Menor (13/14 anos) - Nicolas
Duarte Trindade (Bio Radical!
Guaramirim); .Cadete (15/16
imos) - Ivalde: Varela (Ascan/
Schroeder); Júnior (17/18 anos)
-

' João da Silva' (Bio Radical/
Guaramirim); Sênior (19/29
anos)' - José Herbert Freitas

(Kentucky/ Jaraguá do Sul);
Master (+ 30 anos') - Adilson

Pommerening (Ascan/Schroe
der); Feminino (livre) - Ariana
Cal� Harbs (Timbó).
A 4º etapa estámarcada para o

inicio de outubro na cidade de

tas da região se preparam para o

Sul-Americano de Canoagem,
que acontece no próximo fim de
semana em Três Coroas (RS).
Alguns deles já viajaram depois
da competição e os outros se

.

juntam: na sexta-feira de manhã.
Os canoístas que estarão neste,

campeonaJo são: Ivaldo Varela,,.... '

Tiago Pegoraro, Daniel Tavares,
Jefferson da Silva, Diego Valen
tim Souza, André Bertinger e

Diógenes Alencar Roas. Este
último está com a Seleção
Brasileira � chega junto com o

g�upo que defende o país.
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