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EXEMPLO

Morre. Honorato Tomelin, ex
diretor do Correio do Povo
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CORREIO NOS BAIRROS

Famílias de Jaraguá do Sul
vivem sem energia elétrica

CESARJUNKES

, ,

Não ter como armazenar os alimentos, tomar banho frio e

ficar sem assistir tevê é algo impensável para amaioria das
pessoas. Mas conviver com a falta de energia elétrica
ainda faz parte da rotina de muita gente e é assim que vive
a, fC).mília de Vanderléia dos Santos, moradora da

localidade de Grota Funda, distante 11 quilômetros do
centro da cidade. O governo federal promete fazer novas

ligações até 2008, atingindo todas as residências do meio
rural do país. Atualmente, o índice nacional de
atendimento elétrico rural é de 73%. - PAGINA 8
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POLÊMICA

Ex - prefeito acusa Bertoldi de

aumentar n" de comissionados
O ex-prefeito lrineu Pasold (PSDB) fez um levantamento

comparando dados da atual com: a antiga administração e
.

afirma que existem 77 funcionários comissionados e dois

gratificados além dos que já existiam quando era prefeito.
No total, o número de funcionários em cargos de

confiança teria aumentado de 366 para 445, gerando um

acréscimo de 27,26% no valor pagopelos salários. "São R$
37 mil amais todos osmeses", disse Pasold. - PAGINA 3

POLíCIA

Final de semana violento teve

tentativa de estupro e furtos
Amãe denunciou o filho por tentar estuprar a própria irmã,
uma adolescente de 15 anos que sofre de problemas
mentais. O acusado foi inicialmente indiciado por

importunação ofensiva ao pudor. De acordo com o

delegado Uriel Ribeiro, "o caso precisa sermais investigado"
e por isso serão tomados novos depoimentos. E no final de
semana foram registrados três furtos de veículos. _ PAGINA 4

DOAÇÃO DE SANGUE

Vigilância Sanitária fecha
Hemoceritro e cobra melhorias

O Hemocentro não tem prazo definido para voltar a

funcionar. Enquanto isso, as coletas de sangue estão

suspensas e o material sendo buscado pelos hospitais São

José e [araguá, no Hemosc (Serviço de Hematologia de
Santa Catarina) de [oinville.A Anvisa .exige a ampliação
do espaço físico e aquisição de equipamentos. .- PAGINA 5

FIESC

Empresas Zanotti e Duas Rodas
recebem prêmio de Qualidade

- PAGINA 8
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FRASES

Santa Catarina, alguns
ainda em atividade,
circulou pela primeira vez

.

no dia 29 de maio de 1943.
Em 1945, enfrentando

problemas de ordem fi-
nanceira por conseqüência
da Segunda Guerra Mun

dial, fechou as portas. Mais
tarde foi adquirido pelo

décadas.
Candidatouse a

deputado estadual por duas
vezes- a primeira em 1959

pelo então Partido de

Represen'tação Popular,
ficando como suplente, e a

segunda, em 1963, pelo
Partido Democra ta Cris
tão- a política sempre foi

.... Empreendedor arrojado, Honorato
Tomelim, comandou o Correio do Povo

. '.

durante vinte anos, entre 1937 e 1957

grupo Diários Associados
comandado por Assis

Chateaubriand, tornando-
se um dos mais importantes
jornais estaduais. Sempre
inquieto e insatisfeito com

a linha editorial de pe
riódicos da época, Ho
norato' lançou-se em mais.

um desafio, fazendo circular
o jornal "Lume" a partir de
1949, por quase duas

seu prato preferido. Fun
cionário público aposen
tado, dos tempos em que 0-

uso diário de terno e gravata
era obrigatório, na gestão
do governador Celso Ra
mos dirigiu a Imprensa
Oficial do Estado, respon
sável pela publicação dos
atos administrativos do

governo. Folclórico para

alguns, homem de visão

�
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para outros, Honorato fazia
da Rua 15 de Novembro,
no coração de Blumenau,
o palanque, não 'poucas
vezes solitário para os que
o tinham como pessoa de

I

comportamento radical,
para ecoar sua voz

Nenhum político vivo

que se conhece obteve dele

apoio por amizade ou coisa

que o valha. Frio, sensato e

de extraordinária memória,
não temia debater, com

quem quer que fosse, os

assuntos em evidência.

Mas, inteligente, sabia ser

humilde o suficiente para
reconhecer erros, recuar de

opiniões que extrapolassem
os limites do aceitável e dar
a mão a palmatória. De
-hábitos simples, viveu
como homem de bem. Por

certo, vai para a galeria dos
lendários da imprensa
catarinense.

j "Vamosfazer uma manifestação púbica em defesa da Câmara dos Deputados, que não pode
�. mais' continuar sendo comandada pelo deputado Severino Cavalcanti':

Um homem de bem
I
I Homem de perso

*alidade forte e inarredável

�11O direito da ctítica e da

<hpinião, Honorato Tomelin
I , '

rareou epoca no Jor-
nalismo catarinense. Mor
feu sábado aos 92 anos, em
�lumenau, vítima de com

�licações cardiovasculares

provocadas por embolia

rulmonar. Por suas

manifestações fortes de
cunho político, cultivou'
desafetos, como ocorre com

os profissionais não-atre

lados ao discurso oficial.
Mas, por certo, deixou uma

multidão de amigos. Em;
f

preendedor arrojado co-

mandou o Correio do Povo
durante vinte anos, entre

1937 e 1957. O primeiro
fornal de Blumenau escrito

�m português foiobra sua.

,; O diário ''A Nação", por
onde passaram muitos dos.
veteranos jornalis tas de

B
. .

• Do senadorcatarinense Jorge Bornhausen,ao anunciar que PFL, PSDB, PDT, PPS e PV querem afastar o presidente'da Câmara.Se ele
) resistir,vão propor sua cassação.
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I Fatos & Pessoas

Desgoverno é causado
pela centralização

,
Fernando Bond

<'

FLORIANÓPOLlSlJEAN BASTOS/SECOM

Divisão injusta
De acordo com o governador, as tentativas de
federalização como de universidades, na ,

tentativa de acelerar o processo de acesso a

recursos, são um errá. "Precisamos lutar por
um novo pacto federativo, que mude a

situação vigente, onde a união concentra 65%

dos impostos, deixando para os estados com
22% e , para os municípios.apenas 13%,"

Secretários
Também participaram do encontro dos

. secretários regionais o vice-governador
Eduardo Moreira, que fez um breve relato das

ações do Comitê de Tecnologia de Informação
(CTIC), o secretário da Comunicação, Derly
Anunciação, e o secretário da Administração,
Marco Vieira. Ele apresentou as principais
ações da sua pasta para a implantação do novo

sistema de gestão de recursos humanos do
Governo do Estado, o "Siga-me RH': A
secretária Regional de Jaraguá do Sul, Niura
dos Santos, também participou do encontro,

I
" '

Nome namanga
Apesar de já ter hipotecado seu apoio ao

governador do Rio Grande do Sul, Germano
Rigotto, com relação. à candidatura do PMDB à

Presidência da República no ano que vem, o

governador Luiz Henrique tem uma carta na

manga no caso de o partido buscar um nome de

consenso, que agrade as duas alas que dividem os

peemedebistas, uma liderada pelo ex-governador
do Rio Anthony Garotinho e outra pelos
governadores de Estado (menos Rosinha

Garotinho, obviamente). É o nome do

presidente do STF (Supremo Tribunal Federal),
ministro Nelson Jobim (foto), com quem Luiz

Henrique jantou na noite de domingo na Casa

d'Aqronómka juntamente com os presidentes de
Tribunal de Justiça que se reuniram no fim de
semana em Florianópolis,

Ano do Microcrédito
A Agência de- Fomento do Estado de Santa

Catarina (Badesc) está liberand� financiamentos
da ordem de R$1 ,5 milhão para três institúições
de crédito. A iniciativa vai colaborar diretamente
éom a geração de emprego e renda e propiciará
mais recursos aós tomadores de crédito. A

Organização das Nações Unidas (ONU)
estabeleceu 2005 como o Ano Internacional do
Microcrédito e pretende, até 2015, reduzir pela
metade a probreza no mundo.O Badesc está
liberando o financiamento para a Profomento de
Crédito Especial (Brusque), a Blusol (Blumenau) e
a Credivale (ltajal). Os financiamentos propiciarão
um incremento nos negócios, melhorando a

linha de crédito para pequenos e

microsempresários.
redacao@jornalcorreiodopovo.com,br
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<Florianópolis �\ "(ada um dos 30

.secretários regionais são missionários'
-desta nova cultura, a desçentralização,

, �ujos principais objetivos são eliminar
"as disparidades sócio-econômicas e

elevar o índice de desenvolvimento

, r-�umano em. muni�ípi�s com baixa qua
I lidade de vida'; afirmou o governador

I Luiz Henrique na reunião do colegiado
I regional ontem em Fratburqo.Os
'I problemas ocorridos em' Brasília nos'

I últimos meses, de acordo com Luiz

I Henrique, são exemplo de como o

I processo de administração pública

I centralizada não funciona."Quanto mais'

I democrática é a nação, mais evidente

, I fica a falta de transparência de um

I governo centralizado.A centralização do
! poder torna um governo inadministrável,
i incapaz de oferecer respostas imediatas,
disse Luiz Henrique.Uá.tivemos três Secas
,e vocês, (secretários regionais) ainda não
viram o resultado das ações anunciadas
pela Presidência da República, porque
elas engasgam na burocracia. E isso
ocorre num estado com apenas 1 % do
território nacional."
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Custo X Investimento

,

. fnleos textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo 12, � er
Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de alai
05 cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem col11O

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

o momento atual exige de cada um, uma forrna
diferente na' análise do seu negócio. As dificuldade!
pressionam para que atentemos cada vez mais para;

· eliminação dos excessos, buscando dia após dia uma maior
eficiência chegando à eficácia de nossas equipes.

Pois é! Estou convencido de que a "decisão" na hora de
encararmos os vários desafios que te�os classificando.o!
como "custo" ou "investimento", definem o que somos Corno
empresários, comerciantes, etc e o que será do nosso
empreendimento no futuro, se este ainda houver. ,

Senão vejamos! Recentemente, visitando um comércio
local, ouvi de um comerciante dizer que as perspectiva
não estãoboas e que não iria fazer a campanha de final de
ano, pois precisaria guardar todos os seus reais para o pior

· que se aproxima.
A mesma situação pode ser vista de duas forma;

diferentes onde se vermos a campanha como "Custo", cada'
vez mais nos encolhemos transformando nosso negóci}
numa UTI, onde o pior é uma questão de tempo, ou

podemos ver a situação como "Investimento"
impulsionando e contagiando as pessoas, mesmo em época;
difíceis, tendo o retorno e fazendo com que passemos a

tormenta, talvez não comendo caviar e tomal\do
champagne francesa, mas adaptando-nos a um bom vinho
brasileiro acompanhado de úm bom peixe ou 'frango, l
solução está na nossa atitude de como vemos as coisasei
ela que fará crescermos (mesmo pOUCb) ou encolherms'
facilitando ou dificultando cada vez mais o nosso dia a dia.'

"Prudência", com uma boa dose de "equilíbrio" resultai
em, permanência no mercado, ao invés do "medo" somadO
aot'desequilíbrio", minará nossas forças, resultando assim;
no desaparecimento precoce de alguns.negócios.

Mauro Bramorski, Empresário e Presidente da ACIAM"

Os presidentes das Associações Comerciais e lndustrias'
escrevem sempre às terças nesta coluna

Pais Especiais:
Uma União que busca a conquista do

universo lingüístico atravésda

Estimulação Precoce

Estimular numa conceituação mais simples significativa
criar condições facilitadoras para o desenvolvimento da,

criança.
As mães o fazem naturalmente através de conversas

alimentação, banho, jogos, brincadeiras e demonstrações
de �feto e carinho. Na criança especial o processo se tornai
mais complexo quando a estimulação natural ofaecidanão
se mostra suficiente para o adequado desenvolvimento di'

criança e então é preciso a conscientização da família de

que são peças fundamentais para o desenvol�imento do

seu bebê. É neste momento que a ESTIMULAÇÁO
PRECOCE surge como um processo terapêutico.

Estimular. significa oferecer condições e reforçar
positivamente, tudo o que a criança tem potencial para fazer

seja com muita ou pouca dificuldade. É ensina-la a descobrir
formas de faze-lo e conscientiza-la de suas capacidades para
executar ações, Enfim, estimular precocemente. é mostrara

criança que ela é capaz, não importando o seu ritmo,
j

A estimulação precoce envolve a família, o paciente e�
terapeuta. A família deve ser orientada pelo terapeuta co�
relação à continuidade do trabalho em casa, 'uma vez'queo

·

bebê fica mais em casa que em salade terapia. O estímul�
deve ser gradativo e sob orientações do fonoaudiólOgo,A
medida em que se observa progressos, novas propostas
deverão seioferecidas. É importante nos preocupar coma

qualidade do estímulo e não com a quantidade. í

Não podemos esquecer que cada criança é única, que
cada síndrome tem suas características e que mesmo u�
grupo de indivíduos que aprese�tam um mesmo quadro
sindrômico, tem suas potencialidades individuais que

deverão ser avaliados antes do trabalho a ser desenvolvido,
É por isso', que o acompanhamento .fonoaudiól�go

juntamente com o desémpenho realizado pela fanulra
precisam estar caminhando juntos e em harmonia.

Gabri�la Becker, fonoaudióldga do Eemam/Apae

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Censo'
. , A

começa dia 7 e vai ate 11 d�ste mes o

Censo dos Idosos de Jaragua d� S�I, a
r desenvolvido por 300 acadêmicos

�: Centro Universitário (Unerj). O

Centro de Convivência da Terceira

idade da Prefeitura, a quem coube a

. iciativa, registra 10.301 pessoas de

::rceira idade nos 38 bairros da cidade.

O levantamento vai definir novas

'olíticas públicas voltadas às

�ecessidades desta faixa de idade. Bom
para' os ido�os, já .que ações a eles

voltadas estao previstas na ordem do

dia da Pr�feitura, como já ocorria antes.

.... Censo 2
Dados do último censo populacional
do IBGE indicam que em Jaraguá do
Sul a população com 60 anos ou mais
é pouco maior que 7.300 pessoas.
Deste total, 3.244 homens e 4.040

mulheres; AI-em de melhorar os

serviços (assistência social e lazer, por
exemplo) já prestados a esta faixa
etária da população, a pesquisa
também possibilitará que um

número maior de idosos possa ser

beneficiado, já que nem todos,
participam das atividades do Centro
de Convivência.

.... Rumo à AL
Aumenta a lista de pré-candidatos a

deputado estadual em 2006: Carione

Pavanello (PFL), Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), Bernadete Hilbrecht (PMDB),
Dávio Leu (PFL), Ronaldo Raulino (PL)
e Dionei da Silva (PT),que,obviamente,
é candidato a reeleição. PP e PPS tam

bém anunciam disputar a eleição com

candidaturas próprias, sem incluir pára
quedistas com apoios locais explícitos.
Ou seja, opções para o eleitor do Vale
do Itapocu não, vão faltar. Quanto ao

preparo dos pretendentes, o eleitor

tem, ainda, um ano para decidir.

:rna

�es
a a

sso

Definido�
•

o preço do ingresso para � grande final
no domingo ao meio-dia, em Brusque,
entre Malwee e Atlântico de Erechim,
já está definido, em RS 40,00.
Entretanto, quem doar dois quilos de
alimentos não-perecíveis (menos sal),
vai pagar só RS 15,00. A troca pode
ser feita no posto Mime da Walter

Marquardt. A arena multiuso de

Brusque deve receber lotação
, máxima. Afinal, pela primeira vez uma'

equipe de Santa Catarina chega à

decisãode um título da Liga Nacional
de Futsal.

.... Agora não
Em entrevista publicada sábado pelo Cp, o
vereador Carione Pavanello (PFL) diz que
proposta sua de extinção do 13° salário

para os vereadores, aprovado no ano

passado (e já' recebido) também por

alguns vereadores da atual legislatura que
se reelegeram, já tem apojodos colegas i .

Pedro Anacleto Garcia (PMDB) e Ronaldo.r:
Raulino (PL), presidente da Câmara de ,

Vereadores. Porém, a pedidos, a discussão "

em plenário .não deverá 'acontecer logo,
ficando para "mais tarde.Corno já estamos'

"

em agosto, isso pode significar 2006.

mosaico@Jornalcorreiodopovo.eom.br
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Pasold afirma que atual governo
·

temmais cargos de confiança
tÁROLlNA TOMASELLI mensal de R$ 130 mil, segundo

Bertoldi.
O levantamento-do ex-prefeito

aponta que na gestão tucana eram
10 funcionários de primeiro
escalão, enquanto que hoje são 17.

Já o número de comissionados teria
subido de '1132 para 259 e o de

gratificados teria passado de 184
para 186 na atual administração.
No total, o número defuncionários
em cargos de confiança teria

aumentado de 366 para 445,
gerando um acréscimo de 27,26%
no valor pago pelos salários. "São
R$ 37 mil a m�is todos os meses",
di&se Pasold.

,

O ex-prefeito também criticou

o fato da atual administração fazer
a reforma admirtistrativa por partes,
já que primeiro encaminhou o

projeto que trata dos cargos dê

confiança e, para o segundo
semestre, deve enviar outro projeto
à Câmara, desta vez para alterar

cargos e salários das funções
gratificadas. "Vão fazer uma
reforma agora para depois fazer
outra reforma. Por'que não fazer

,

tudo de uma só vez?", questionou.
Para o ex-deputado federal

Vicente Caropreso (PSDB) o fato
é "grave"; até porque uma das
bandeiras de campanha, de
Bertoldi foi justamente a redução

___�_�����====A=R=QU�IVO CORREIO

Presidente da Câmara Federal
"

descarta hipótese de afastamento �

DA REDAÇÃO - O presidente
da Câmara, deputado Severino
Cavalcanti (pp-PEr, descartou
aceitar a proposta da oposição
para se afastar voluntariamente
da presidência da Casa até que'

sejam encerradas as investigaçôes
Contra ele. Conforme relataram
as revistas "Veja" e "Época",
Severino teria recebido, ao longo

'

de 2003, uma mesada de R$ 10
mil dó, empresário Sebastião
Buani, que comanda a rede de
restaurantes Fiorela. Em sua

defesa', Severino refutou os fatos,
disse ser vítima de uma tentativa
de extorsão e pediu que a Polícia
Federal investigue o caso.

No início da tarde de ontem os

partidos de oposição se reuniram

e redigiram um documento no

qual. pediram o auto

afastamento de Severino. A
carta não pode ser entregue

pessoalmente ao presidente da
Câmara e já foi protocolada na

Mesa Diretora da Casa.

ACUSAÇÕES SÓRDIDAS
E SEM PR::dVAS - Após saber
os r e sul tados da reunião,
Severino divulgou uma nova nota
oficial, a terceira desde sexta

feira, quando surgiram as

denúncias. Desta vez o

presidente da Câmara afirmou

,que: "Não posso ser colocado à

execração pública com acusações
sórdidas, irresponsáveis e sem

provas".

Na nota, o deputado afirma
considerar as acusações de que:
suas secretárias recebiam
mensalmente o dinheiro em

envelopes lacrados "uma das

acusações mais torpes, sem

provas" feitas contra ele e'
imunizou: "Agora tudo é

�ensal", 'numa alusão ao

"mensalão" .

"Todos conhecem as minhas

respeitadas e dedicadas secret

árias, que servem a Câmara dos

Deputados há mais de 15 anos.l
Elas cumprem ordem de abrir toda:
e qualquer correspondência ou:'
envelope que me tem como: '

destinatário. E jamais encon-.
traram dinheiro em envelopes ai
mim encaminhados", afirmou. i

, " ,

No documento, Severinc'
deixa, claro que não pretende se

afastar do cargo como defende a

oposição. Ele reafirmou seu

compromisso com a austeridade
nos gastos públicos, que segundo
ele, levou à economia de R$ 100
milhões quando esteve à frente
da Primeira-Secretaria, que é o

órgão responsável por todas as '

licitaçõese contratos da Câmara.
"Como presidente da Câmara há
sete meses, estamos conseguindo
uma das maiores economias já
registradas na Casa nos últimos
anos (mais de R$ 120 milhões),
cortando o supérfluo sem com

prometer os serviços essenciais e

o bom desempenho do mandat�
dos parlamentares", disse ele.
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� Ex-prefeito disse
I'

,que são 79

funcionários a mais do'
I' ,

'm; ,que no seu governo
I

JARAGuÁ DO SUL - O ex-

, 'prefeito Irineu Pasold (PSDB)
M jafirmou ontem que o governo do .

"I iprefeitoMoacir Bertoldi (PL) temaiS, 179 funcionários em cargos de

,J confiança a mais do que quando
-:: deixou a administração, em 31 de

I dezembro de 2004. Pasold realizou
I, um levantamenro comparando
f, dados da atual corrra antiga

jadministração e, segundo ele,
constatou que' existem 77

lfuncionários comissionados e dois'
gratificados além dos que já
lexistiam quando era prefeito.,

Iva f Segundo Pasold, os dados do
âa, ilitual governo usados no

, levantamento são os apresentados
aS' no projeto da' reforma
II
lei jladministratiVa, em tramitação na
bal Qâmara de Vereadores desde o dia
Ião I

li do mês passado. Proposto pelo I

8a' ,Executivo como forma de enxugar
8� I amáquina pública, o projeto prevê
llo Ia redução de 30 cargos
lo !úomission�dos e também dos

Isaláriós, gerando urna �conomia
ar "------------------------------------�------------�----------�------�------------------------------------

l�; �aulo Bauer 'inicia visita a 20 Diretórios municipais do PSDB
I I

,

la
,

-

ARQUIVO CORREIO

fa I, JARAGUÁ DO SUL - O deputado As visitas terminam na sexta-feira.

15 ,federalPaulo Bauer (PSDB) iniciou Na opinião dele, oprimeiro passo
:0 IOlltem um roteiro de visitas aos não é trazer novas filiações, que,
� : J;)iretóriosmunicipais tucanos em poderiam gerar transt?rnos, m�s sel'� : IPctdades catarinenses. Filiado ao entrosar com quem e do partido.
lo iP"artidó desde junho, quando "Hoje�esmo,fizemosumalistacom
IA i geIXou o PFL alegando divergências nomes que a gente pode trazer para
�i : Com a Executiva nacional Bauer o PSDB de Jaraguá do SuL Mas não

I h
'

,

i G, amou as visitas de "Primeira são nomes que a gente vai tirar de

jJornadaTucana", que começou por outro partido como cooptação
�chroeder. À tarde, o deputado política. Não é neste sentido. Não

,t�mbém esteve em Corupá e, à acho que seja o melhor prece-
ROite, prestigiou a sessão elaCâmara dimento, nem para o partido nem
qeVereadores de Jaraguá do Sul. paramim", declarou.
I' Bauer disse que já passou pelo Odeputadotambémconfumou
'momento da filiação, depois veio o presençano encontro queoDiretório

I momento da integração com os de Jaraguá do Sul vai promover na
I comandos nacional e depois Recreativa do Breithaupt, no
! estadualdopartido. "E só tinha feito próximo dia 17, com a participação
COntato'com dois municípios, em do ITV (Instituto Teotônio Vilela).

'" I�rrnos de diretórios municipais, O ex-deputado federal, Vicente
lei: !araguá do Sul e [oinville, antes de Caropreso, vaiassumir a coordenação
� ! me filiar. Então agora preciso ir ao regional do PSDB. "Dali para frente,

III �nContro dosDiretótiosmunicipais, tendo me filiado, visitado os

,/
�través da Executiva e vereadores, diretórios, me entendido com o

Pedindo queme adotem', declarou. comando estadual e nacional,

Ex-prefeito diz que administração gasta RS 37 mil a mais que anterior

de funcionários e economia com a

folha de pagamento. "O próprio
vereador Eugênio (Garcia) tem

colocado da CObrança,
principalmente de economizar R$
500 mil por mês nos cargos

comissionados, coisa que não vai
existir. E isto foimuito valorizado

postura da administração,' "porque
senão o debate será uma conversa

jogada fora". "Se as entidades se

omitirem de se posicionar sobre
estar ações, ninguémmais poderá
ir a estes debates", completou.

O
.

gerente de Recursos
Humanos da Prefeitura, Alire
Bertoldi, afirmou ontem que a

atual administração tem 161
funcionários comissionados -

estranhos ao cargo - e outros 210
funcionários em cargos de

confiança que são concursados.

" .

nas eleições passadas", declarou.
O ex-deputado também

cobrou que as entidades onde
foram realizados debates entre os
I - '

candidatos a prefeito no ano

passado se pronunciassem sobre a

D�putado: momento de se entrosar com o ninho tucano

definidas as convençõesmunicipais
e estadual, e feita a posse do
coordenador, então vamos para uma
outra fase", declarou.

ENCONTRO - O futuro

encontromicrorregional do partido
emMassaranduba, a partir das 19h,
na Igreja Católica, do centro,
"Convidamos as principais lideranças
para, junto com o deputado Paulo
Bauer, conversar sobre política como

, maneira de estimuÍar os tucanos a

coordenador regional do PSDB, ex
deputado Vicente Caropreso,
informou que hoje será realizado um participar", disse.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.CORREIO ECONÔMICO
I

Lula exalta economia
L
o presidente disse ontem, em São Paulo, que aqueles que

r
acharam que a crise política afetaria a economia, "caíram do

_

..

cavalo.O presidente ainda sinalizou com queda de juros, dizendo
r
'"

que a inflação está controlada. O presidente reafirmou a.
<;
independência do Banco Central e se comprometeu a não tomar

3 medidas populistas porque não "quer qovernareste país
2/ pensando nas próximas eleições=Se alguém achou que poderia'
. criar conflito político, exagerar mais ou menos, achando que iria
fi acertar a economia e que o país iria sair do trilho, caiu do cavalo,
,( porque a economia está cada vez mais sólida, e nós não vamos

permitir que a crise política atrapalhe o sonho deste país de se

o transformar em uma qrande Nação. Ela pode prejudicar um
(' polítlco, dois políticos, trinta políticos, mas podem ficar certos
�. que, enquanto eu for presidente da República, nós iremos

tt enfrentar qualquer situação para não permitir que o nosso

o querido Brasil e, sobretudo, o povo mais pobre, sofrá qualquer
o. retrocesso com mudanças na política econômica':

, o

c Negócios
'1.' A Bolsa' de Valores de São
)

Paulo fechou ontem em

alta de 0,72%. O Ibovespa
" ficou em 28.522 pontos. A
ausência de investidores

e'strangeiros no preqào,'
por causa do feriado do
Dia do Trabalho nos Estados

Unido's, fez o volume
financeiro ficar bem abaixo
da média (RS, 737,6

.

milhões).
O dólar comercial voltou a

fechar em alta, a moeda
americana terminou o dia
com valorização de 0,34%,

J
a RS 2,337 na compra e RS
2,339 na venda. O risco

,. país, termômetro da
, economia brasileira, subiu
(l •. um ponto, para 407
;'. pontos-base. Na máxima, -

\� o dólar çhegou a RS 2,344
e na mínima, RS 2,315. A
projeção da inflação foi
reduzida.

Focus
O principal destaque, foi a
divulgação do relatório
Focus do Banco Central. Os
analistas cortaram, pela 16"

semana seguida, a projeção
de inflação medida pelo
índice de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA).
A previsão do IPCA de 2005
foi reduzida de 5,26%. para
5,23%. Para o ano que vem,
a estimativa passou para
4,l35%.

.

Notificações
A Secretaria de Gestão de

Jaraquã mobiliza uma

equipe de servidores para a

entrega de 7. 200 -

notificações, para
contribuintes devedores do
IPTU e suas taxas. Cerca de
1.000 documentos já foram

entregues. A prefeitura
espera receber tem RS 4,3
milhões.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Mãe acusa' filho de 43 anos
• "

,., I"

por tentar estuprar a irmã II

ELls BINI

-.... Jovem de 15 anos,

que tem problemas
mentais, teria sido
atacada em casa

}ARAGUÁ DO SUL - No último
domingo, a dona-de-casa Olímpia
Matter de Souza,moradoranobairro
Nereu Ramos, denunciou o filho;
Zelino de Souza, de 43 anos, por
tentativa de estupro contra a irmã

adotiva, S.L" de �15 anos. A
denunciante informou à Polícia, que
encontrou o acusado tentando
imobilizar a menor, que sofre de

problemasmentais, segurando-apelo
pescoço.'

A' moça eontou à mãe que
Zelino colocou um preservativo na

sua frente e que queria manter

relações sexuais com ela. O
acusado, que é divorciado e.

trabalha como comerciante em

Jaraguá do Sul, foi inicialmente
indiciado' por importunação
.ofensíva ao pudor.De acordo com
o delegado Uriel Ribeiro, "o caso

precisa ser melhor investigado" e
por isso serão tomados novos

'

.

depoimentos dos envolvidos.

FURTO DE VEÍCULO
Por volta das 23h de domingo,

a Polícia foi informada sobre o furto
de um automóvel Opala
Comodoro, cor azul, placa ASG

5300, de Cornélia Procópio-PRo O
veículo estava estacionado na rua
Prefeito Waldemar Grubba, nas
proximidades do Líder Club. No
sábado, 2, também próximo ao

clube, foi furtado um Volkswagen
Gol, cor branca, ano 19�1, e na

sexta-feira, 1 º, no períódo entre.

7h30 e l lh, um outroGol branco,
ano 1999, que estava no

estacionamento do Sesí, na rua

WalterMarquardt, foi furtado. Até
ontem ao final da tarde, nenhum
dos três veículos foi localizado.

RECUPERAÇÃO DEMOTO-
Na sexta-feira, o Capam

(Central de Operações daPolícia
Milita) foi informado por

telefone, que uma meto Honda
CG Titan', cor .azul, havia sido
abandonada'num terreno baldio
da rua José Marangoni, na Vila
Nova. Çonforme Boletim de .

Ocorrência da Delegacia, o

veículo Iiavia sido furtado no.dia
22 do mês passado. Delegado investiga o caso:

: : 1

Identidàde de homem vítima de'acidente é desconhecida
}ARAGUÁ DO SuL - A secretária

municipal de Desenvolvimento
Social, Nilda Bertoldi, está

procurando identificar parentes ou
amigos de uma pessoa do sexo

m�culino,aparentando cerca de 25
a 30 anos e que está em um abrigo
da cidade sem poder se comunicar

. devido a um acidente de trânsito.

Ele foi encontrado pelo Corpo de
B�mbeit=os de Jaraguá do Sul no dia'
11 de agosto, n,? Bairro Amizade,

caído na rua € sem documentos.
De acordo com Nilda, ele foi

encaminhado ao Pronto Socorro
do Hospital São José, onde ficou
internado na UTI (Unidade de
Tratamento Intensivo) por 12 dias.
"Como o acidente aconteceu aqui
em 1araguá do Sul epor causa das
lesões ele não-pode se comunicar,

.

a responsabilidade é nossa", assume
a secretária. Segundo ela, todos os

meic;>s de comunicação da cidade

foram avisados para que

divulgassem,o fato.
Quem souber a identidade do

rapaz pode entrar emcontato através
dos telefones; (047) 371-0123.
(Delegacia de Polícia de Jaraguá do
Sul); (047)370-8383 (Delegacia
Regional de Polícia, como comissário

Adilson) e (047) 372-8102 (Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social eHabitação, com a secretária
NildaBertoldi).

f
Vítima está em abrigo da cidadl �

Mulheres são .campeãs na entrega de armas à campanha
}AMGUÁDO SUL - As mulheres,

são as campeãs. na devolução de ,

armas de fÇ)go através daCampanha
do Desarmamento, promovida pelo

. governo federal desde julho do ano
passado.O dado foi apresentado pelo

, teólogo e educador popularValsoni
Celestino, coordenador do Comitê
Sim ao Desarmamento de Joinville,
durante um debate Sobre o controle
de armas, realizado no sábado pelo
Comitê Sim ao Desarmamento de

[araguá do Sul.
Segundo Celestino, por ser a

principal vítima da arma, amulher é
quemmais tem entregado as armas,
a maioria ilegais e adquiridas pelo
marido para algum fato específico ou
herança de pai e avô. "Antes você

tinha uma armae não podiadevolver.
Com a campanha, você entrega enão
te perguntam nada", disse, infor
mando que' a arma devolvida é

identificada e depois destruída.
O educador também atribuiu á

queda no número de mortes por
arma de fogo no ano passado à

Campanha, que até agora recebeu'
mais de 440 mil devoluções. Na
sexta-feira, foi divulgado o resultado
de uma pesquisa do Ministério da

Saúde, que revelou uma redução
de 8,2% em 2004, ano em que teve

início a Campanha do Desar
mamento. É a primeira vez em 13
anos que cai o número de mortos

por essa causa no país.
A culminância da campanha

será no dia 23 de outubro, quando
a população vai decidir se proíbe ou
não o,comércio de arruas de fogo e

munição no país através de um

referendo, previsto no próprio
Estatuto do Desarmamento. Para

Celestino, o trabalho não vai

terminar com a votação do
referendo, até porque não serão

realizadas buscas para recolher armas

ilegais. ,"É um processo de

.co�scientização que deve levar

alguns anos", disse.
.

Ainda de acordo com o

educador, se o comércio de armas

for proibido, as armas não poderão
mais ser vendidas 'a pessoas comuns
e todas serão identificadas, o que
devemudar as estatísticas atuais. "O

1
fato é que mais da metade das art1l/' '

no país são ilegais e apenas lO%llf :

nas mãos do Estado", revelou, Da, '

de 2003 apontam que existemna i

de 17 milhões de armas no país q�\
só no ano passado, fizeram 36,�1
vítimas. (CarolinaTomi\selli) . )

t

I

Todas as pessoas são obrigadas a votar?
Sim, entre 18 e 70 anos. Entre 16 e 18 anos e acima de 70anosa1 '

votação é facultativa. .

Que documentos levar?
Título de eleitor ou identidade.

J '

Estou sujeito a alguma penalidade caso não vote?
Sim, as mesmas previstas nas eleições, como a proibição de participar;
de concursos públicos ou retirar passaporte, entre outros.

II

, .

Quais as opções de votação na urna eletrônica?
O Tribunal Superior Eleitoral sorteou e a opção "não'; para a não'

proibição do comércio de armas de fogo, corresponderá à teclai
número 1. Já a opção "sim" ao desarmamentõ corresponderá à tecla,
número 2.

Mais de'mil no .desfile cívico
}ARAGUÁ DO SUL - O belo dia

ensolarado deu Um toque todo

especial ao desfile cívico promovido
pela Ambavin (Associação de
Moradores do BairroVilaNova) no
último sábado. Mais demil pessoas
participaram do desfile; que

percorreu a Rua 25 de Julho, do
Posto Mu-r;_e à panificadoraVia Pão,
em homenagem à Semana da
Pátria.

Foram 14 entidades participan-
.

tes, amaioria do próprio bairro. Fun
dada em 12 de abril de 1984, a asso-

ciaçâo é amais antiga domunicípio .

e promove� o desfile pelo quarto
ano consecutivo. Segundo o presi
dente da Ambavin, Francisco
Soares, o evento pretende resgatar .

o civismo e o sentimento patriota na
comunidade, com 2344moradores,
de acordo Com o Censo de 2002.

"Sabemos que o Brasil que

queremos é outro, então é impor
tante tomarmos consciência política
na hora de votar para não repetir os
erros passados", disse, em alusão à

crise política que assola o país. A atividáde tem objetivo de resgatar o patriotismo, segundo pre5iden�
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DOAÇÃO DE SANGUE
I

local", adiantou Guenther.

Segundo ele, há cerca de três anos
oHemocentro, que funciona desde
1992, em prédio da Prefeitura,
próximo ao hospitalSãoJosé, estava
atuando de "forma precária" e o

administrador, Marlo SouzaJúnior,
tinha conhecimento de que

precisavamelhorar a estrutura. "No
entanto, ele não tomou nenhuma
providência'j disse o secretário.

Marlo Souza diz que somente

uma máquina que precisa ser

substituída custa cerca de R$, 150
mil. "Nós está�amos usando �ma
que foi doada por uma empresa em
1992. O problema era a manu

tenção, poismuitas das peças desse
equipamento nem são fabricadas'
mais e era preciso encomendá-las".
Além dessa máquina, são

necessárias também três geladeiras
novas, cada uma custando cerca de

R$ 17 mil, e três freezes, que custam
cerca de R$ 7 mil cada.

O hemocentro temmais de 35Q
doadores de sangue cadastrados.
Do material coletado, cerca de 100
bolsas eram repassadas meri

, salmente ao hospital São José, onde
funciona o Pronto Socorro; e outras
cerca de 40 bolsas iam para o

hospital Jaraguá. Os hospitais
repassavam aoHemoçentro, através
do Sus (Sistema Único de Saúde)
R$ 170,00 porbolsa. De acordo com
Marlo Souza Júnior, o valor
arrecadado com o repasse do sangue
aos hospitais cobre apenas a despesa
com, os 13 funcionários, e não

sobram recursos para investir em

melhorias. Segundo ele, há quatro
anos, ainda na administração do ex
prefeito Irineu Pasold, havia sido
enviado um projeto de reforma do
hemocentro à Anvisa. "Pro

vavelmente, devido àmudança de

,

Desde o início do ano, já foram
distribuídas mais de 61 mil
camisinhas. Somente no mês

passado, no Posto de Saúde da
rua Reinaldo Rau, foram'

entregues 7.389 camisinhas.

Além, da distribuição que é

centralizada nesta unidade,
outros postos de saúde do

município tem preservativos
disponíveis, mas somente para
quem participa do Programa de

Planejamento Familiar.
De' acordo com o

coordenador do programa

DST/Aids, o contágio Item
diminuído entre ds usuários de

drogas-injetáveis ano a ano. "Em

dezembro de 2001, 21% dos
contaminados pelo vírus eram

usuários de drogas injetáveis e

hoje esse índice baixou par�
14,7%", informa, reforçando
que o contágio vem

aumentando 'entre 'os

heterossexuais.
'EXAMES - As pessoas

interessadas em fazer o exame
,

de HIV devem procurar o Posto

de Saúde da rua Reinaldo Rau,

Os exames são gratuitos, feitos
de forma sigilosa, e o resultado
sai num prazo de 15 a 25 dias.

Hemo/centro fica fechado até
,

Icumprir exigências da Anvisa

Custos para adequação do hemocentro- podem chegar a R$ 400 mil

Secretário de Saúde garantiu que atendimento não será prejudicado'

partido no comando da Prefeitura,
esse projeto ficou estacionado",
comentou. Quanto ao serviço
provisório de abastecimento de

sangue para omunicípio, que está

sendo feito pelo Hemosc, Souza
disse que não sabe como ficará a

situação. "Para continu�r dando

esse suporte a Jaraguá do Sul, eles
terão de ter, pelomenos, mais 200 a

250 doadores", avalia. O secretário

Alfredo 'Guenther garantiu que,

enquanto não for encontrada uma

solução definii:iva (instalações e

adequações), "o atendimento não'
será prejudicado".

-

r

� Mudanças podem

tstar
R$ 400 '

ii para os dois

aspitais usuários

]ARAGUÁ DO SUL - O

:Hemocentro (banco de sangue),
interditado pela Anvisa (Agência
,Nacional de Vigilância Sanitária)
�a última quinta-feira, não tem

Rrazo definido para voltar a

funcionar. A informação é do

oioquímico Marlo Souza Júnior,
administrador e prestador de

isetviços do hemocentro. Enquanto
:�so as coletas de sangue estão '

>sus�ensas e o material sendo
'�uscado pelos hospitais São [osée
Jaraguá, no Hemosc (Serviço de

Hematologia de SantaCatarina) de
Joinville.
A Anvisa está exigindo

!Nn;; :adequações na estrutura do

hemocentro, que incluem a

'ampliação do espaço físico e a

: aquisição de equipamentos, como
geladeiras e freezers. De acordo
'com Souza, são necessários

I investimentos de R$ 300mil a R$
400miL "Vamos tentar obter esses
recursos junto ao governomunicipal

,
e a iniciativa privada", informou. Já
° secretário de Saúde, Alfredo

adi �Duenther, disse que há "poucas
,

chances" domunicípio investir no
hemocentro. Ontem, o secretário

J esteve reunido com o diretor do
1 Hemosc, Guilherme Genovês, que
� :Veio a Jaraguá para discutir o

gf :rroblema. "Aindanão encontramos
!f 'uma solução definitiva, mas
� /Il
j �rovavelmente o hemocentro não

� 'i1oltará a funcionar no mesmo

.Seis novos casos de Aids na região confirmados em agosto
I JARAGUÁ DO SUL - O
: Programa DST/Aids registrou
I

,

I
em agosto, seis novos casos

J confirmados de' HIV
,

soropositivo - cinco em Jaraguá
� e um em Guaramir im. Dos

,COntaminados, cinco são

: heterossexuais e apenas um é

; homossexual. Desde 1991,
: quando o programa começou a

: ser desenvolvido pela
Secretaria Municipal de Saúde,

I ,j� foram registrados, 505 casos,

: sendo 332 em Jaraguá do Sul.
'

� De acordo com o psicólogo
, :;-Dalton Fische�, coordenador do
- �rograma., não existem mais

"grupos de risco" mas sim

: "compouamentos d� rísco'i.Ele
� observa que o "exce sso de
, confiança" contribui para o
l alastramento-do vírus. "É muito

:�impàrtante que seja feito o

� �xame d� HIV quando se inicia

� m relaclOnamento", defende.
� Outra forma de se prevenir de
'. Um passível contágio é o uso do
, pr

'

: "eservativo, a popular
i d:amisinha", que oferece 97%
: segurança ao usuário, desde
,que usada corretamente.
l Segundo Fis�her � procura por! \: Pre "

,

Sefvaqvos tem aumentado.

Fischer d'iz que "excesso de confiança" facilita o contágio

Desde o início do ano, já foram
realizados 2.634 exames, sendo
384 só no mês de agosto.
Atualmen te, çerca de 15 O

pessoas infectadas'com o vírus

estão recebendo medicamentos
, através do programa. Fischer

destaca que uma gestante que

esteja contaminada com o HIV,
tem 90% de chances de ter um
bebê livre de contaminação se

,fizer o, tratamento adequado.

O programa desenvolvido
em Jaraguá do Sul também
atende os municípios' da

microrregião - Guararnirim,
-Sch ro e d er, Corupá e

- Massaranduba -, e as cidades de

,Barra Velha e São João do
Itaperiu. Os recursos investidos'
nessas ações são oriundos

principalmente do Governo

Federal, com contrapartida do
Estado e dos municípios.

-.

Assessor do Dnit analisa
-

projeto' do contorno ferroviário I
I

assunto porque entende que a:
retirada dos trilhos do centro se I

I
,

tornou urna necessidade para i
Jaraguá do Sul.. I/São comboios I
com 70 a 80 vagões q.ue I

interrompem três' ruas centrais i ;

justamente nos horários de pico", i
completa o engenheiro civil da!
Secretaria de Planejamento'l

, Afonso PiazeraNeto. I
De acordo com o Piazera, 011projeto está orçado em R$ 120,

milhões e as alteraçõespropostas i
o. assessor do Dnit salientou começam em Guaramirim, com!

, transposição'de trilhos passando
por Schroeder, via Bairro João
Pessoa e Vieiras, indo em direção
da Tfia Schubert, Rodeio Crioulol
e finalmente Nereu Ramos, nuj
percurso de 25 quilômetros. Um
dos aspectos a serem analisado�

,
I

pelo assessor do Dnit é

�'necessidade ou não de um túnel

projetado para o Bairro Vieiras.

}ARAGUÁ DO SUL - O assessor

do setor ferroviário do Dnit

(DepartamentoNacional de Infra
estrutura) Mário Antônio Garcia

Picanço esteve ontem na cidade

para analisar a viabilidade do

projeto do contorno ferroviário,
engavetado há dois anos por

determinação do TCU (Tribunal
de Contas União), que alegou
ilegalidades e irregularidades no

projeto que pretende tirar o trilho
do trem do centro da cidade.

que não veio para discutir valores

nem questionar relatório do TCU,
. mas,sim ver pessoalmente o que se

pode fazer para a obra se tornar

realidade. O resultado da análise
feita ontem pelo assessor será

conhecido dentro de um mês,
aproximadamente, mas Picanço
deixou claro que a diretoria do
Dnit tem todo o interesse no

I

Prefeito volta de viagem com I
I

idéias novas para o �unicípioi
I

• " • • I

}ARAGUÁ DO SUL -r-O prefeito mcipio e conseguiu que q
Moacir Bertoldi classificou como superintendente da Associação
"muito proveitosa" a viagem que Comercial de São Paulo, Luiz
fez durante todá a semana Aranha, venha a Jaraguá do Sul'
passada, quando conheceu seis ainda este semestre, pro}
cidades do Estado de São Paulo. �avelmente no final de novembror
Acompanhado de uma comitiva Também acertou uma futura
que inclui secretários e assessores, parceria no que se refere a�
Bertoldi conheceu projetos que cadastro de pessoa jurídica para ijI

talvez possam ser implantados em formação de um banco de dadof
Jaraguá do Sul e também em Jaraguá do Sul. I'
exportou conhecimento. "Na Em sua visita à cidade de Praia
cidade de São Caetano do Sul o Grande, litoral paulista, �
prefeito pretende' implantar a comitiva de [araguá do Sul sf
vacinação contra gripe entre as interessou pelo sistema de'

crianças menores de seis anos",
- monitoramento, que controla

comentou Bertoldi durante a' toda a cidade e tem sido

entrevista coletiva concedida na responsável pela diminuição db
tarde de ontem.

.

número de acidentes em 70�.
"Precisaríamos de R$ 5 milhões
para implantar Uma Central d�
Monitoramento com fibra ótica
aqui na cidade", comenta. I

Bertoldi também aproveitou
para fazer propaganda da'
Schützenfest e das poten
cialidades econômicas do mu-

Semana da Pátria: momento de reflexão
, i

Cultivar o respeito aos Símbolos Nacionais não pode ser entendidq
como uni ato de civismo que aflora somente na Semana da Pátria)
Para o Colégio Marista, este sentimento de amor a Pátria dev�
ser semeado diariamente. Afinal, é na parceria entre a.escola e a
família que se forma um cidadão consciente de seus atos sabendo
os seus direitos e deveres para com o País.

Neste sentido, dentro e fora das salasde aula, os alunos sempre
são incentivados a valorizar a cultura, a história e tudo que
represente a grandeza da terra onde vive, cantando o Hino Nacional,
hasteando a bandeira ou praticando ações de solidariedade,

, cidadania e Paz.
A Semana da Pátria é um momento de reflexão ainda maior sobre
a importância destes símbolos que nos acompanham nos principais
momentos de comemorações cívicas. É um momento para
refletirmos sobre nossa participação enquanto cidadãos, o que
realmente fazemos ouse estamos simplesmente como meros

expectadores.
Fundamentados nestes princípios, o Colég,io Marista São Luís

proporclonará a seus educandos uma série de atividades culturais,
educacionais e artísticas durante a Semana da Pátria, que neste

ano tem como tema: Solidariedade e

PaznaEscola•.
Será uma semana de intensa pro
gramação, tendo como objetivos:
proporcionarmomentosde discussões,
reflexões e ações concretas sobre o .

papel do cidadão na sociedade e o

resgate dos valores cívicos na iden
tidade do alunoMarista, promovendo a

consçientização da solidariedade e paz
no convívio escolar.

*******
*****

,
,

MARISTA
'�
I
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Estão abertas as inscrições
para vestibular 2006 da UFSC

,
-

gógicas. Uma delas é a inclusão de
uma questão discursiva em cada
dia de prova.para uma abordagem
interdisciplinar.O objetivo é avaliar
melhor o candidato,' que deverá
expressar seu conhecimento e

dese'nvolver seu raciocínio na

construção das respostas.
As provas serão realizadas nas

cidades de Florianópolis, Blu-'
menau, Camboriú, Chapecó,
Criciúma, Itajaí, Joaçaba, [oinville,
Lages e Tubarão. Outras infor

mações pelo telefone da Coperve:
48 331- 9200 ou no site da
universidade.

FWRIANÓPOLlS - As inscrições
para oVestibular 2006 da UFSC

('Universidade Federal de Santa
Çatarina) que este ano serão reali
z�das exclusivamente pela internet
Ró sitewww.vestibular2006.ufsc.br.
podem ser feitas até- o dia 3 de

. Q�tubro. As provas serão realizadas
de 11 a 13 de dezembro, das 15h às

Í9h.O concurso abrirá 3.920 v�gas
{5ara 62 opções de �ursos.

Para fazer a inscrição o

candidato deverá entrar no site

www.vestibular2006.ufsc.br e

preencher integralmente o

Requerimento de Inscrição,
enviando o documento via rede

para a Comissão Permanente do
Vestibulár (Coperve).O candidato

�eve também imprimir 6

c:omprovante de requerimento de

inSCrição e o boletobancário, para
hagamento da taxa de R$ 70,00,
�i'té o dia 4 de outubro. O'

R:agamento pode ser.efetuado em
qualquer agência bancária ou em
p�stos de auto-atendimento. O
tocaI de realização das provas serão
ílUblicados no site do vestibular, no
Iink 'Confirmação de inscrição', a
'k-artir do dia 31 de outubro.

.

,...:
Este ano o vestibular passa

também por mudanças peda-
:.r

• As inscrições podem ser

.feitas até o dia 3 outubro
somente na internet, no site:

www.vestibular2006.ufSc.br.
A taxa custa H$ 70,00.

• As provas acontecem
.

entre 11 e 13 de dezembro.
os locais serão divulgados
até o dia 31 de outubro,
também nà internet.

Falecimentos
':Faleceu às 19:00h do dia 5/9, o senhorThomaz Cesar Fruit,com
",idade de 56 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
'Vila lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro ..
"Faleceu às 21 :1Sh do dia 4/9,0 senho-Rubetrst.otherucom idade
::de 60 anos. O velório foi' reálizãdo na-sua residência 'e o

sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

r Faleceu às 11 :4Sh do dia 4/9,a senhoraMaria Inês Cardoso Borges,
,
., com idade de65 anos ..O velório foi realizado na igreja Assembléia

de deus Madureira e o sepultamento no cemitérioPoço Grande.
Paleceu às4:00h do dia 5/9,0 senhor José Sawuskl.com idade de

i 78 anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
: no cemitério Guarani-mirim, em Massaranduba,

.
,L

! Faleceu às 20:00h do dia 2/9·a senhora Irmã Luzia Jung, com,

idade de 55 anos. O velório foi realizado na sua residência e o.

i sepultamento no Cemitério Municipal deGuararnlrim.
���

-
-

'" .'

���----------------------�--------------��----
��.. CORREIO TV

PERDA

Morre HonoratoTomelin,
ex-diretordo Correio do Povo;

n I

MARCIA BENTO

... Tornelin fez história
no jornalismo e na

política, deixando a

marca da seriedade \

.

JARAGUÁ DO SUL - Faleceu
no sábado o jornalista Honoratd

·

Tomelin, diretor do Correio do
Povo entre 1937 e 1957. Aos 92

anos, Tomelinmorreu de falência
cardiovascular, provocada por uma
embolíapulmonar, depois de uma
semana internado no Hospital
SantaCatarina, em Blumenau.

Jaraguaense de nascimento,
seu ingresso no Correio aconteceu
por acaso>. Depois de ver um

anúncio procurando um aprendiz
de tipógrafo ele se candidatou a

vaga. No dia 20 de maio de 1930,
Tomelin começou a trabalhar na

gráfica 'da empresa, onde

permaneceu por três anos, Depois

mudou-se para Joinville onde
trabalhou no Jornal de Joinville .

Mais tarde retomou ao CP a

convite deArtur Muller. Ainda em

[araguá do Sul Tomelin exerceu o

cargode Juiz de Paz e responsável
pelo expediente do Fórum. Em
1943 mudou-se para Blumenau
onde.fundou o.jornal A Nação.

No ano passado, durante a

homenagem da Assembléia

Legislativa aos 85 anos do Correio
do Povo, Tomelin disse em

discurso na tribuna que estava

muito feliz em pa�ticipar de mais
um momento histórico do

jornalismo catarinense: "Comecei
como Guttenberg, juntando letra
por letra, e me orgulho em saber

que hoje oCorreio do Povo está na
era digital", disse emocionado.

Sempre que tinha a oportunidade,
Tomelim exaltava o jornal e não
pestanejava em dizer: "Até onde
tenho conhecimento, ninguém
jamais teve a coragem de tentar

comprar o Cp, ideologicamente

falando. Sempre foi um jornal
respeitado por sua independência" ;
dizia.

Em. 1949 ele iniciou sua carreira

política filiando-se ao PRP (Partido
da Representação Popular), e

concorreu a uma vaga na Assem
bléia Legislativa. Ficando como

segundo suplente da legenda. Mais

. tarde, em 1959 ele foi finalmen(1
eleito deputado estadual, car�
que ocupou mais uma vez, em 19�pelo partido PDC.

O [ornalistadeixa oito filhoí,
17 netos e 15 bisnetos. HonoratÓ
Tomelin foi sepultado no domingó
no Cemitério São José, e&
Blumenau.

Homem .morre depois ,de discutir com policial militar
JARAGUÁDOSot.-Serãentei.-rado meu painão queria tirar o carro da

·

às 9horaSdehoje, noCemitériodaVila pista antes de medir. O guarda não

Lenzi, o corpo do empresário e concordou, discutiram e quando o

engenheiro civilThomasCessr Fruet. meu pai foi até o carro buscar uma
Elemorreude ataque cardíacoontem trena, caiu, vítima de umataque do
demanhã, porvolta das 9horas, depois coração", contouBeatriz.
de terdiscutido comumpolicialmilitar, MaisconhecidoporTortu, avítima
chamado por causa de um acidente

.

deixa esposa e três filhas. Integrante
· de trânsito envolvendoum dos carros

.

da equipe de Bolão do Clube
dafarnílíafruer.Deacordocomafilha Baependi por muitos anos e muito
deThomas,Beatríz, 26 anos, umcarro, coóhecido na 'cidade de Jaraguá do
provavelmente um táxi, bateu na Sul. Ainda de acordo com Beatriz,o
lateral do Corsa dirigido pela irmã pai estava se recuperando de um

Simone. O acidente-aconteceu nas câncentomandomedícamentosfortes
proximidades do .Posto Pérola da e por isso, fragilizado, sem condições
Procópio Gomes. "Veio' �polícia e o . emocionais de se incomodar

ARQUIVO PES501

,
'

Thomas Freut vaiser enterrado hoje no cemitério da Vila Lenzi

Fora da lista
Com a saída conturbada de Ana Paula Padrão da Globo, o marido dela
acabou pagando o pato. Walter Mundell, economista, sempre dava
'entrevistas para a Globo News. Ele nunca mais foi convidado.

Natelinha
Vanessa Lóes, Débora Lamm e Virgínia Cavendish estarão no elenco da série "Avassaladoras" que a Fox vai co-produzir,
com a Total Filmes. Trata-se de uma versão para a TV do filme que fez.sucesso no cinema com Giovanna Antonelli.
Reynaldo Gianecchini, Ingrid Guimarães e outros. O progràma será exibido em televisão aberta na Record.

Júnior nacama
O ator que vive em dúvidas quanto a sua sexualidade na novela "América';
vai parar de enrolar a namorada e transará com a moça em "América':
Kerry vive tentando, más ele sempré dá um jeito de cair fora. O ator

Bruno Gagliasso ainda não gravou a cena. Ele recebeu o capítulo na última

quinta-feira.

Chapéu
Já começaram as filmagens do primeiro episódio da nova temporada de "Cidade dos homens'; no Morro do Chapéu
Mangueira. A direção é de Paulo Morelli e.o roteiro, dele é de George Moura.

Estréia'
Márcio Garcia deverá, enfim, 'ganhar um novo programa na Record. Batizado Melhor do Brasil, cujas chamadas já estão
sendo exibidas, a nova atração poderá ocupar as tardes de sábado na programação da emissora. Em função da falta de

acordo entre Raul.Gil e a Record 7 o contrat� do

apresentador termina em 31 de outubro - o

proqrarna de Márcio Garcia entraria no lugar do
Programa Raul Gil, seguido por uma sessão de filmes
da Universal.

Tiracolo
O modelo Tiago Riani, namorado de Daniel� Escobar, já está quase íntimo
dei Projac. A atriz, que interpreta a Irene em �'América'; o leva sempre às

gravações. Ele não dá trabalho nenhum. Fica quietinho esperando.

- Tietes
A nova mania dos bispos da Record é levar ás parentes na emissora para
tirar fotos com as estrelas da casa. Ana Hickmann e Márcio Garcia são os

mais 'solicitados.

Separados I

Segundo a imprensa inglesa, Gise'le Bündchen e

Leonardo Di Caprio teriam rompido o namoro e estão
neste momento separados. As fontes confidenciaram

que o casal decidiu colocar um ponto final na relação
por conta de vários problemas. Apesar do bafafá todo,
Mônica Monteiro, empresária da top, afirma não estar

por dentro do assunto. "Ainda não sei se é verdade.
Não consegui falar com a Gisele, Talvez eu coloque
uma nota oficial no site dela'; disse a empresária. Em
tempo: Gisele e Di Caprio iniciaram a união há quatro
anos. Ela nunca escondeu que sentia vontade de

engravidar do astro.americano,

Fiéis
Patro€inadores que estavam acostumados com Monique Evans no "A Casa'

.

É Sua" estão estranhando as mudanças do programa. Teve gente qu�
deixou a atração da Rede TV! depois que ela saiu.

I

Assédio
O jornalista José Roberto Burnier, da Globo, está na mira da Record para
apresentar um novo telejornal na hora do almoço.

L
I
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ENTREVISTA .
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Presidente da Celesc fala sobremetas e tarifas
2004. Esperamos repetir este resultado esi:� ano.ACelesc se destaca porque ,�,
uma é das cincomaiores empresas deSantaCatarina, podendo ser considerada'
como a que gera amaior receita no Estado.

"

';
CNR - Quais as obras que a Celesc tem em andamento noEstado hoje]
Schneider_:_Muitas. Algumas pendentes há 10,15 anos. Estamos construin�i
e ampliando várias subestações, construindo novos alimentadores (redes)"
construindo redesde sub-transmissão, levandoenergia à área rural- implantanddf',
a chamadaUniversalização, Pretendemos ano que vem estar atendendo 100%

0,

dos consumidores deSantaCatarina,Te�os noEstado aindaentre 10e 15 nW
residênciasquenão têm luz, oque corresponde a cerca de 2% dos consumidores,

-0

CNR - O que é a desverticalizaçâo que a Ceesc precisa fazer?
.

rAlRIC1A G�OM�E::::.S__ � _

� ,

�Iorianópolis - O joinvilense, empresário do ramo

metalúrgico eimobiliário, Carlos Rodolfo Schneider, 53

anos, assumiu no início do Governo Luiz Henrique a

p�:, presidência da Centrais Elétricas de Santa Catarina. SA

(celesc). Considerado pelo me�� empresarial

rtarinense um empreendedor, ele ja comemora os

rogressos da empresa durante a sua gestão, como o

'umento dos lucros e o .reconhecimento dos trabalhos

elas premiações recebidas. Este ano, a Celesc completa
dezembro meio século de existência, e Schneider faz

;
ma projeção positiva para.os próximos 50 anos:"Uma

empresa mais forte, mais competitiva e preocupada com
b seu mercado. Um motivo de orgulho para os
�. II

�atarrnenses. I

tntral de Notícias Regionais - A Celesc teve no segundo trimestre

�te ano lucro R$ 46,6 milhões. A que se deve este resultado?

Carlos Schneider - Diria que bastante disso se deve a uma nova fase que a
Celese está vivendo, voltada a resultados, à profissionalização da empresa:

Iii melhoriaoperacional, trabalho intenso demodernização de processos, redução ,

'o d�custos, aumento de produtivid�de, eliminação de desperdícios e também
aoaumento do consumo e das tarifas

CNR - Este lucrei será revertido em novos investimentos?

Sclmeider-Com certeza, embora seja um lucro que não atenda ainda a nossa

'necessidade de recursos para investimentos, Estamos priorizando o uso de

;ecursos próprios para fazer investimentos, para evitar que a empresa volte a

uma situação que viveu no passado, de quase inadimplência.Tívemos dois
'anos com resultados positivos, um lucro em tomo deR$ 160milhões em 2003,
R$ 200milhões em 2004 e estamos caminhando para umbom resultado neste
'ano.Mas as necessidadesde investimentos e nossosorçamentos de investimentos
sãomuitos superioresa esses valores.
CNR - As tarifas foram reajustadas agora em agosto, fato que gerou

,insatisfação principahnente da classe industrial, que teve um' reajuste.
[maior. Por que a diferença? Schneider c_ O aumento médio - que foi de

�21%para as indústrias e de 10% para a classe residencial- se deve a política
linaelonalde descruzamento de subsídios. Historicamente, à cl�sse residencial
• subsidiava a classe industrialna tarifa. Anova políticadoGovernoFederal para
;0 setor elétrico decidiu acabar com este subsídio. Assim, a partir de ,2007, a

� "Ternos que procurar criar tecnologias ,:.

-"

e disseminar hábitos que permitam
reduzir o consumo, porque temos

lirnltação a longo' prazo"
;)

�l
Carlos Schneider assumiu a Celesc no' início do governo LHS

,

Schneider -', Significa que a distribuidora de energia deve se concentrar
apenas na distribuição, não podendo ter ativos de geração, de transmissão�
que não pode terparticipação em consórcios de geração e transmissão.O qu�
aCelesc tenha que não seja de distribuição ela tem que tirar da distribuidora �
criaruma outra empresa. Estamos transferindo o atualCNPj para uma empresa
holding e criando duas subsidiárias integrais abaixo deste holding: um? d�
distribuição e uma de geração.As participações ficarão na holding. Acontecê
que nas últimas semanas, C0m o andamento da implantação dá

desverticalização, surgiramalguns números de eventuais prejuízos que aCele#
poderia ter. Em função deste elemento novo, estamos avaliando uma outrar,
alternativa, que é a venda desses ativos, tanto de geraçãocomo asparticipações
Só que para avaliarmais uma alternativa, nós precisamos demais tempo, P�r
isso, solicitamosàAneel uma prorrogação do nosso prazo que iria até 15 dê
setembro.

,

CNR - Qual é o objetivo da Celesc ao investir em projetos de

conscientização sobre os desperdícios de energia elétrica? _,

Schneider - O setor elétrico é um dos poucos que faz campanhas para reduzii/
o seu faturamento, desenvolvendo trabalhos para que as pessoas consumam
menos energia. Isso é um compromisso do setorelétrico com a sustentabilida��
do desenvolvimento.Temosque procurar criar tecnologias e disseminar hábito�
que permitam reduzir o consumo, porque temos limitação para a geração çI.�

\
.

.' I

energias€ considerarmos a longo.prazo.O esforço é-importantemesmo q1;lé)
traga desvantagens a curto prazo para distribuidoras e para o setor elétrico, rnai
é importante doponto de vista da responsabilidade social e ambiental. . :

,energia vai ter um custo único para todos as classes de consumidores. Então,
para que se consiga chegar a este preço único em 2007, é que estáhavendo
aumentosmaiores para a�lasse industrial.Apartir de 2007 teremos um custo

único para a energia, podendo diferir o custo do transpoÍte, o que se chama de
uso do sistema.Como isso vai funcionar ainda não está bem claro, mas,
provavelmente, as indústrias terãopreço inferiorno transporte que as residências,
CNR - Em 2003 e 2004 a Celesc conquistou o título de Melhor
Distribuidora da Região Sul; recebeu o Prêmio IASC 2004 e aparece

sempre entre as maiores empresas do país nos' rankings de revistas

como a Exame, Amanhã e Valor 1000.'A que se pode creditar este
'

reconhecimento?

� "Pretendemos ano que vem estar

atendendo 100% dos consumidores de
Santa Catarina"

Schneider - Eles analisam vários itens, entre eles, omodo operacional e de
gestão da empresa. Pelo segundo ano segundo consecutivo fomos escolhidos a
MelhorEmpresa doSul doPais pelaAssociaçãoBrasileira de Distribuid�res de
EnergiaElétrica e ganhamosOPrêmio !ASO-'-Um órgãodaAmérica Larina
que avalia li: empresa somente sobre o ponto de vistado cliente.Na pesquisa do
IA$C, aCelesc foi amelhor colocada naAmérica doSul nos anos de 2003 e

------------------------------------------------------------------------� -------------------�------------------�----------------------------------+

,
I

; I

Delegacias de Canoinhas são concluídas
. com investimento do Governo.

I
o Governo concluiu a construção da Delegacia Regional e da Delegacia de Comarca
de Canoinhas. O prédio, um investimento de cerca de R$ 500 mil, tem 843 metros

quadrados e já está todo equipado, abrigando 50 servidores. As novas instalações
ajudam a unificar o trabalho da Polícia Civil e o atendimento ao cidadão. E ainda

garantem uma, economia de R$ 2,mil por mês, que eram antes gastos em aluguel.
É o'Governo do Estado investindo para ver Santa Catarina mais segura.

�
SINTACITARIIIA

!f.ll
ACIT. a

Kaiser

CORREIODO POVO

GróficaCP
Secnnanade�oda
Segurança Púbnca e
Defesa doCidadão
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Moradores da Grota Funda não têm luz e sofrem para tomar banho e armazenar os' alimentos

TERÇA-FEIRA, 6 de setembro de 2005

o marido de V"nderléia está construindo uma casa nova.onde a família espera ter com energia elétrica
,

.

Famílias não tem energia elétrica em Jaraguá
CAROLINATOMASELLI

� Vanderléia dos
Santos tem seis filhos e

diz que tomar banho é

uma das dificuldades

JARAGUÁ DO SUL - Não ter

corno armazenar os alimentos
adequadamente, tomar banho frio
ou em bacia e ficar sem assistir tevê

1% algo impensável para amaioria das
pessoasemplenoséculoXXI. Apesar
disto, convivercoma faltade energia
elétrica ainda faz parte da rotina de
muita gente e é assim que vive a

família de Vanderléia dos Santos,
moradora da localidade de Grata

I -

Funda, distante 21 quilômetros do
centro da cidade.

'Segundo a mulher, a renda
mensal da família de R$ 200 pode
ser barreira paramuitas coisas, mas
não ter luz em casa é a pior delas.As
'dificuldades vão desde. lavar a roupa
dos seis filhos e rriarido ao banho, que
precisa ser feito embacia; depois de
esquentar a água no fogão. "É
horrível, muito difícil mesmo. A

gente precisa de água para tudo",
contaVanderléia.

Oolhar cabisbaixo damulher de
33'anos muda ao falar de sua casa

nová, que o marido, um pedreiro,
está construindo com a, ajuda de

amigos em um terreno próximo de
ondemoram hoje. É lá, no novo lar,
que ela espera embreve poder tomar

banho no chuveiro e lavar roupa em
máquina, se conseguir comprar
uma . .A vizinha de Vanderléia,
Marlene Leutprecht, conseguiu,
depois de 12 anos vivenda sem

energia elétrica. .

Há três meses,Marlene t�1Jlluz
em casa e até já comprou lele'{lsão,.
geladeira e freezei, mas não esquece
dosmomentos difíceis que passou.

.

"O principal é o banho e geladeira,'
porque a carne estraga, aindamais
no verão", lembra.Amulher foiurna
das beneficiadas 'com o Programa
Luz Para Todos, que o governo
federal criou no ano passado para
levar -energia para residências do
meio rural como aGrata Funda.

Até 2008, o governo promete
levar energia elétrica par� mais de

12milhões de pessoas. O programa,
coordenadopeloMinistério deMinas
eEnergia, estáorçadoemR$ 7 bilhões
e está sendo feito em parceria com
as distribuidoras de energia e Os

governos éstaduais.-O governo
federal destinará 5,3 bilhões ao

pro��O restante será partilhado
entre governos estaduais e agentes
.do setor. Atualmente, o índice
nacional de atendimento elétrico
ruralé e 73% e, até o ano que vem, é
meta é atingir 90% das residências.

Em Jaraguá do Sul, a regional
da Celesc está com 16 obras em

andamento nos quatromunicípios
que atende: Jaraguá, Corupá,
Guaramirím e Schroedet De acordo
com o supervisor da área de projetos
e construção da Celesc, Clarckson

I

Q�em recebe Bolsa-família deve se recadastrar na Prefeitura
. JARAGUÁ 00 SUL - A diarista

$;mdra Aparecida Hoffmonn, 32
anos, pretende se recadastrarnoPro

gramaBolsa -famíliana semana que
vem. Elamora noBairroJaraguá 84
� desde '0 ano passado recebe R$
95,00 do governo federal. Mãe de

- quatro filhos com idade de 1 a 10
anos, Sandra usao dinheiro para pa
gar a água, luz e a prestação da casa.
�

Sandra faz parte das 1.207
famílias de [araguá do Sul que
devem se recadastrar até o dia 30 de
outubro para continuar recebendo
º,benefício.Ontem, a secretáriamu
nicipal de DesenvolvimentoSocial;
Nilda Bertoldi, enfatizou a nece�
sídade de recadastramento. "Quem

-

não se recadastrar até o dia 30 de
eutubro não vai conseguir retirar o
dinheiro, que é sacado na Caixa
Econômica Federal",' avisa a

secretário.O recadastramenrodeve
ser feito na Secretaria de Desenvol
vimento Social, na Prefeitura. .

O programa paga R$ 15,00 por
criança de até 15 ànos de idade,
Cada família tem direito a receber

Sandra Hoffmonn, mãe-de quatro filhos.vai fazer o recadastramento para não perder o benefício

o benefício por três filhos. Perde o

direitÇ> quem não se recadastrar ou
não enviar os filhos para escola. O

.

Bolsa-família integra os antigos",' '

benefícios de Bolsa-escola e auxílio

gás. Até o dia 30 de dezembro todos
os municípios brasileiros devem'
enviar as listas de cadastrados para

o governo federal. Segundo Nílda,
o recadastramento começou'no dia
i o deste mês e até agora apenas 10
famílias atualizaram a ficha.

Você escolhe, n6s transportamos.
__.. � . ..,. .. """""." •.. ":�...".",.".""""."",�"""",.,..,....,�.,*,,_�"'i.�.�r,,,'\\"·-".\\;WiiI'\�',:\�'.W;'\Wi:"":;8f:,\'_\"'W""�:'\\'i.\W.�.\,\j;'\\'\'\\':;�;iJ!>ii,�;�ÍlIf�\;':�:��::.';:if.ri.:i;��&.i:�_

...
L

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I
6ªªperi<;l.1 I Tol.; (47) an.oala

Brandi Silvestre, não há registro do
número de residências que ainda
não têm energia, mas informou que

no segundo semestre o programavaj
beneficiar 28 famílias, com previsão
de execução das obras para outubr�

Zanotti ganha prêmio da Fiesc
com projeto produtivo inovador

DA REDAÇÃO - As empresas

Zanotti, deJaraguádoSul, e aFloresul,
deCriciúma, foram as ganhadoras do
Prêmio CNI/FIESC 2005 de

Qualidade � Produtividade,
respectivamente, nas modalidades
Melhoria do Processo Produtivo e

Micro e Pequena Indústria. Elas
, representarãoSantaCatarinanaetapa
nacional do PrêmioCNI, que tem o

objetivo de estimular a melhoria
contínua dos processos produtivos das

.

indústrias com a participação dos'
trabalhadores e, dessa forma, ampliar
a competitividade das indústrias, O

terceírolugar nacategoria Melhoria
doProcessoProdutivo também ficou

,

para Jaraguá do Sul, com o projeto
Adequação dos aparadores dos
secadores DRUM da Duas Rodas
IndustrialLtda.
A etapa estadual .do Prêmio

contou com aparticipaçãodas 16
indústrias que venceram as fases

regionais.AetapaNacionaldoPrêmio
CNI;FIESC será emBrasília.

AZanotti conquistou a primeira
colocação comoprojetoJ. BoxdaFIT
para a SAM, que consiste na inter'

ligação deduasmáquinasdístinnsm
uma mesma linha de produção,
através de um cano denominado 1
Box. Ele temoobjetivo deatuarcomo
um pulmão, dando maior agilidade
ao processo de enleamento das fitai

elásticas. Com este novo sistema, a

produtividade aumentou, aSsirncoJIII
a qualidade dos produtos.

As empresas de SaritaCatarina já
obtiveramnovevezes aprimeiraC�
ficaçãoem 14 edições de etapasnacio
nais do Prêmio CNI e acurnulaJ1l
outros seis prêmios de segundo �
terceiro lugares.O reconhecimentoa

cultura damelhoria contínua da pro'

dúçãoacontece desde 1990noEstam
, quando oSENAI;SC criouo TorneW

Catarinense deEquipes daQualidade
e Produtividade. O sucesSO da

competição inspirou a criação, no:JIII

seguinte, doPrêmioCNIde IncentIVO
àQualidade e Produtividade .
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Equipe jaraquaense
vencem etapa do
Estadual

,
"
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41 QUASE LÁ:'SÓ FALTA UMA VITÓRIA

Malwee perto do .título
.'

•
I _

.

'

Time jaraguaense
empatou ontem em 2x2,
fora de casa, com o

Atlântico e precisa
apenas de uma vitória

Com o empate em ia na noite de ontem em Tapejara (RS), a Malwee precisa de uma vitória simples no
próximo domingo para conquistar o título inédito da Liga Nacional. Mas todo cuidado é pouco, pois uma

vitória dos gaúchos dá o título a eles e um empate provocará a terceira partida. O segundo jogo da decisão
será domingo, meio-dia em Brusque, com transmissão da Rede TV! Os gols da Malwee, ontem, foram
marcados por Valdin e Antonio. Edgar, de pênalti, e Eric, marcaram para o time de Erechim.

A equipe de Tiro Esportivo de Jaraguá do Sul

conquistou a sexta etapa do Campeonato
Catarinense em Blumenau, na categoria ar .

comprimido. Já na carabina deitado, os
atletas ficaram com o segundo lugar, com
nove pontos a menos que [oinville, que
venceu a etapa. A próxima competição será

em Timbó, no dia 15 de outubro, e decidirá o

título geral do Estadual.
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 I TERÇA-FEIRA,6 de setembro de 2005

�� BASQUETE
Marcelinho foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da Copa América
de basquete, vencida neste domingo pela Seleção Brasileira. Além

de Marcelinho, Leandrinho, como melhor armador, foi escolhido

para .integrar a seleção dos melhores da competição.

PRÓXIMOS JOGOS
TAMANHÃ

SÉRIE B - BRASIUEIRO '.

PRÓXIMOS JOGOS
T 10/09

HGUGA
O tenista brasileiroGustavo Kuerten já está de volta ao

Brasil, após. a disputa do Aberto dos Estados Unidos.
Ontem iniciou os treinamentos, no saibro, com o

técnico Hernan Gurny.ern Santa Catarina.

FUT.EBOl: CAMpEONATO AMADOR

CORREIO DO POVO.

�� VÔLEI
Sete seleções competirão no remelo Sul-Americano feminino de
vôlei a ser realizado na Bolívia de 17 a 23 de setembro. A disputa
deve ser liderada pela Seleção Brasileira, que conseguiu em agosto
uma das duas vagas sul-americanas para o Mundial de 2006.

Vitória vence o Botafoqo e

assume a liderança da 1 a Divisão
J

o Botafogo perdeu o jogo para o Vitória e a liderança da Primeira Divisão

� Quatro jogos foram
cancelados por causa'
do mau tempo

JARAGUÁ DO SUL - A
chuva foi o grande adver

sário dós times da região no

fim-de-semana no Campe-
.

onato Jaraguaense Amador.
Na 1 ª Divisão, apenas dois

jogos foram realizados: o

Vitória venceu em casa o
.

Botafogo por. 2x 1 e Caxias e

Tupy ficaram no 2�2. João
Pessoa. e Flamengo foi

interrompido aos dois
minutos do primeiro tempo.
e Cruz de Malta x Caramuru
'foi cancelado, Na Segun
dona, a única partida foi Rio
Molha 1x3 Rio Cerro, Ponte
Preta x Guarani e Atlético x

Garibaldi foram cancelados.
No Rio da Luz, Gomes e

René fizeram os gols que
levaram oVitória a liderança
da Primeira Divisão com 11

pontos. Eduardo marcou

para o Botafogo, que é o

vice-líder com dez, EmSanta
I

Luzia, Caxias e Tupy ficaram
rio 2x2 com gols de Fernando
(2) para o time da casa e

Fábio e Aripara a equipe de
Schroeder, Já na Segundona,
o Rio Cerro se afastou ainda

mais na liderança ao vencer

oRioMolha, fora de ,çasa por
3x1, com gols de Sandro (2)
e RafaeL Sandro descontou

para o time da casa,

Aspirantes

Na 1 ª Divisão, categoria
Aspirantes, o Tupy é o líder
com 12 pontos. O time de

..Schroeder bateu o Caxias

T ta DIVISÃO PRINCIPAL

Póflll'OS

T 2a DIVISÃO PRINCIPAL

P()NTOS
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fora de casa por 2xO. A
segunda colocação é do Dia

Botafogo, com dez pontos
que venceu óVitória por2i: G

O João Pessoa, que perdeu
l h�

para o Flamengo por 2xl éo(' el
.

,
� ua

terceiro colocado com sete.
'

Na Segundona, pela
.

mesma categoria," mesmo
sem jogar a Ponte Preta n

continua líder com 12 \ lae
pontos. O Rio Cerro, que'
venceu o RioMolha por 3xO, I .

assumiu a segunda colocação I

com nove pontos. O Guarani'
é o terceiro colocado
seis.

TIRO

Jaraguá vence

estapa estadual
JARAGUÁ DO SUL, A eu

equipe jaraguaense de Tiro

Esportivo conquistou o

primeiro lugar na 6" etapa do •

Campeonato Catarinense de

/
Carabina Livre na.çategota
carabina. ar comprimido. A

prova' aconteceu no fim de
s

semana em Blumeriau. Já na .

categoria carabina deitado,
a

Jaraguá do Sul ficou com o

1segundo lugar, nove pontoS
atrás de Joinville (1.709 \

contra 1.700) .

Os destaques individuais
de Jaraguá em cada categoria
foram: Carabina Deitado::
Samuel Leandro Lopes (2º
"lugar categoria A com 571

pontos); Thiago Nicolodelli
(1º lugar categoria C com

564 pontos). Carabina Ar

Comprimido: Samuel Lopes
(1 º 'lugar categoria A com

584 pontos); clésio Cunha
(3º. lugar categoria A com

561 pon tos); Adeilson
Carvalho (2º lugar categoria
B com 524 pontos); Cláudio
Thiesen (3º lugar categoriaB
com 523 pontos);
A. próxima etapa do

Campeonato Catarinense
acontecerá no dia 15 de

outubro, Clube FredericO
Donner, em Timbó, e será a

última e decisiva etapa da

competição neste ano.
"
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UTEBOl: SÉRIE A2 DO CATARINENSE

itória deixa o clima mais
"

ranqijilo no Juventus

�s) I Goleada de 4xl sobre a

!l:;' hapecoense, no sábado,
cu: eixou o tricolor na

lO( uarta colocação

lO, JARAGUÂ DO SUL �

a, nfim uma boa vitória., O
2 ,\ lacar de 4x 1 sobre a Chape
le' oense no último sábado'

ouxe de novo o ânimo para

]uventus, que entra na

riga por uma vaga no

uadrangular final do retur-

o do Campeonato Catari

ense da Série A2. Com a

itória, o tricolor jaraguaense
ulou para a quarta colo

ação. O próximo jogo do

oleque Trave-sso será

omingo, às 15hO, contra o

rusque fora de casa.

Quem abriu o placar foi a
hapecoense logo no

rimeiro minuto de jogo. Em
ma bola alçada na área,
dilson, Acássio e Leandro
icaram indecisos e quando
dilson tomou a iniciativa da

efesa, foi antecipado de

abeça por César, que
arcou lxO para a equipe do
este, logo no primeiro
inuto de jogo.
Nervoso, o [uventus não se

encontrava em campo e a

Chapecoense administrava o

"placar, raramente lev;ndo
• perigo. Por duas vezes quase

,

narcouo segundo gol, mas

Adilson realizou duas
grandes defesas e recuperou
se da falha no primeiro gol.
A segunda 'defesa parece ter

acordado o [uventus, que
finalizou com perigo pela

,

_'

'

I
Vitória contra a Chapecoense deixou o clima mais tranqüilo entre os jogadores do Juventus, que agora
enfrentam o Brusque

primeira vez aos 29 minutos,
com Roni chutándo cruzado.
Aos 32 minutos Paulo Rossi
arriscou uma bomba de fora
da área, o goleiro Sérgio
bateu roupa e Pereira entrou
com bola' e tudo no gol,
empatando o jogo.
O [uventus continuava

não jogando bem, mas

chegou ao segundo' gol em
uma bela jogada. Aos 43
minutos Dêga fez um lindo

lançamento para Pereira, que
desceu livre pela direita e

bateu cruzado. A bola forte

passou pelo goleiro Sérgio, e
acabou desviando no

zagueiro, Alex, que jogou
contra as próprias redes.
Diferente do primeiro

tempo, o segundo foi morno.
O ]uventus produzia bem no

meio' de ��mpo, mas

raramente levava perigo ao

T DESTAQUE

\) Adilson: Falhá ridícula no primeiro gol, mas se redimiu com duas importantes
defesas enquanto o jogo ainda estava 1 a O.
2) Pereira: Voltou a ser o pulmão e o coração do Juventus. Atacou e defendeu
muito. Uma das melhores atuações no ano.

3) Acássio: Também falhou no lance do primeiro gol, mas melhorou no decorrer do ,

Jogo e foi premiado 'com um gol.
.

_

4) Renato Tilão: Começou nervoso, fazendo muitas faltas. Acalmou-se e deu
qualidade à saída de bola do tricolor.

,

5).Dega: Atuação regular, corno sempre. Fez um lindo passe para o Pereira, na
Jogada do -segundo gol.

.

� Gringo: Jogando de lateral, começou apoiando demais e d�fendendo pouco.
elhorou no decorrer do jogo, mas não foi bem. '

7) Leandro: Também falhou no lance do primeiro gol e vinha mal na partida, Depois
passou a atuar como líbero e foi um dos destaques da equipe,
8) Fábio Lopes: Fez uma grande partida, apesar de não aparecer milito para o

�orce�or, E o ,melhor, desta vez não foi expulso, '

) Gnsley: VIsivelmente fora de ritmo, até auxiliou o Pereira no primeiro tempo. No

��gUndo, sem pernas e errando muitos passes, foi sacado.
) PaUlo Rossi: Achamos nosso camisa 10, Basta dizer que três gols saíram de

dseus pés, Porém, ainda está prendendó demais a bola e recebendo muitos
esarmes,

� 1) ,Roni: Ainda não mostrou ao que veio, mas jogou mais solto nesta partida, Pode
ar frutos em breve,' ,

�4) Carlos Rogério: Entrou no segundo tempo e não comprometeu. Fez seu papel
entro de campo. '

16) C .'
,

200
arazmho: Grata surpresa, Entrou fazendo função semelhante à do Ivan em

1 4: fOI.mUlto bem. Tem vaga no time titular.

d��rBIII:VIsivelmente fora de forma, entrou bem e mostrou ser um jogador
, '

p
encladoc Premiado com o quarto gol, resta agora readquirir a melhor forma tísica

.

ara assumir a camisa 9.
Itamar S h"ll

_

r
c U er: Em momento algum pressionou os jogadores, mesmo quando o

�rn: perdia por 1 a O, O deslocamento de Leandro para a função de líbero, cobrindo
cassIo e Tilão, foi crucial para a virada do tricolor. '

gol da.Chapecoense, que por
sua vez, também não levava

perigo ao gol tricolor. O

[uventus finalizou algumas
bolas com perigo, mas

emoção mesmo o torcedor só
teve aos 21 minutos, quando
Pereira arrancou pela ponta
direita e foi derrubado na

lateral da área .. Paulo Rossi
cobrou com perfeição e

Acássio entrou de cabeça,
fuzilando o goleiro

.

Sérgio.
Acássio ainda finalizaria com

perigo outras duas bolas no

decorrer do jogo.
Para completar o sábado de

aleluia, que marcou a ressur

reição tricolor, aos 38min
Carazinho cabeceou uma

bola no ângulo do gol da

Chapecoense. A bola explo
diu na trave e no rebote

apareceu Bill, que encheu o

pé'. e marcou o quarto gol
jaraguaense, selando as pazes
do time com a vitória e com a

torcida.

.... RESULTADOS

Juventu
Cai<'i'ãs3'x

,
,

PRÓXIMOS JOGOS
.... AMANHÃ

.... CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO

APdNJô�c�

12°

BODYPUMP

B0DY BALANCE
BODYCOMBAT

RPM

NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL

A'COrpO
COMEMORA SEl)S 5 ANOS

'.

cOM CASA NOVAI

I FITNESS CENTER I
.o�@��
o·��

AV. MAL. DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)

(275�O�51

• LINHA DE FUNbo
. Julimar Pivato

É campeão
A seleção de Santa Catarina conquistou o título de campeã
do 10 Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-17, que foi
realizado em Mato Grosso do Sul. O troféu

'

foi conquistado com uma vitória de 4x2 sobre São Paulo,
em uma partida bastante disputada e cheia de emoções. O
grande destaque da partida foi o ala Douglas, autor dos
dois primeiros gols de Santa Catarina. Vale lembrar que o

jaraguaense Café (foto) também participou do

campeonato. Café está no time juvenil da Malwee.

Jasc Natação
Terminado o prazo de A Ajinc/Urbano/FME
inscrição, a Fesporte recebeu conquistou 14 medalhas
dois pedidos de municípios duas de ouro, cinco de
pleiteando serem sedes dos prata e sete de bronze na

Jogos Abertos em 2006. Um terceira etapa do
.deles de Joaçaba, . Campeonató Estadual '".1

congregando os municípios Mirlm/Petiz de Natação,
,-

de Luzerna e Herval do realizada no último final de
-.�

Oeste. O outro, congregando semana no Clube Doze de
':0(,

Caçador,Videira, Fraiburgo e Agosto, em Florianópolis, .,'
Rio das Antas. A escolha será onde competiram

.

feita pelo Conselho Estadual nadadores de 14 equipes.
: �

de Desporto no dia 27 de Sob o comando da técnica
:� �

setembro durante a Verônica Regina Paul
realização dos 180 Joquinhos Paciello, os jaraquaenses ,

.

Abertos de Santa Catarina participaram com 15
"

,

em.São Bento do Sul. Para os atletas em três categorias.
�� I

Jasc 2007 já estão inscritos Ela destacou o
"

Jaráguá do Sul e Rio do Sul. A desempenho das
escolha da sede será em nadadoras Daniele

"

novembro durante os 45°, Malheiro e Helena
Jogos Abertos a serem Gschwendtner por terem
realizados de 03 a 12 de conquistado medalhas nas
novembro pela Fesporte em cinco provas que
Chapecó. disputaram.

:�;:
Futsal Sub-15 :�:'

A equipeWizard/Cej/FME conseguiu a vaga para a quarta
fase do Campeonato Estadual de Futsal Sub-15.Jogando
em Blumenau, o time jaraguaense venceu duas partidas
(5x2 contra o Pinhalense e 3xl sobre a AABB/Chapecó) e
perdeu uma (5x3 para a Apama). Mas o técnico Augustinho
Ferrari disse que o resultado poderia ser melhor, se na

derrota para a Apama o juiz não tivesse marcado Um

pênalti inexistente quando o placar estava 3x3 e Jaraguá do
Sul dominava a partida.

Escolinhas
Terminou no domingo o

Campeonato
,Jaragúaense de
Escolinhas de Futebol
2005.Confira os jogos
das finais em cada
categoria: pré-mirim:
Pólo Nereu Ramos 2x4 O

Pequeno e a Bola; mirim:
Guaramirim Ox3 O

Pequeno e a Bola; infantil:
Guaramirim Oxl O

Pequeno e a Bola;juvenil:
Pólo Nereu Ramos Oxl O
Pequeno e a Bola. Foram
realizados 100 jogos com
uma média de dois gols
por partida.

Seleção
o atacante Ronaldo foi
liberado pelo técnico Carlos
Alberto Parreira do amistoso
de amanhã com o Sevilla, na
Espanha. Domingo, o camisa 9

pediu para sair no intervalo da
vitória de 5xO sobre o Chile
por causa de um incômodo'na
virilha, mas ontem minimizou
a contusão."A lesão não é

grave, mas como é só um

amistoso, achamos melhor
. voltar para Madri para tratar e
tentar jogar no sábado com o

Celta'; afirmou o jogador,
referindo-se ao jogo pela
segunda rodada do
Campeonato Espanhol.

Fórmula 1
As equipes envolvidas na orqanlzação do Grande Prêmio do
Brasil de Fórmula 1 serão testadas neste sábado, quando será
realizado o Simulado Geral do evento no autódromo de '

Interlagos. Serão criadas situações de emergência, como
acidentes em diversos pontos da' pista, além de focos de
incêndio. O objetivo principal é garantir a segurança dos,
pilotos e do público na corrida. Entre 700 e 800 pessoas,
incluindo bombeiros, equipes de sinalização e profissionais
do Hospital São Luiz, vão participar do Simulado Geral.Todos
testes já foram realizados anteriormente em separado.

,
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��FÓRMULA 1
Apesar de ter grandes chances de levarotítulo da temporadal '

da Fórmula 1, o piloto espanhol da Renault, Fernando AI
�J

mantém a cautela quando faz as contas. Kimi RaikkoneOnlo

McLaren,é o vice-líder com 27 pontos de diferença. n,o,

�� ROMÁRIO�� HIPISMO
O Tribunal de Arbitragem do Esporte rejeitou a apelação
apresentada pelo cavaleiro alemão Ludger Beerbaum por causa
de sua desclassificação por doping nos Jogos Olímpicos de
Atenas,onde conseguiu a medalha de ouro.

Mais uma vez o atacante Romário não compareceu ao

treinamento no Vasco. Depois de faltar na quinta, sexta e

sábado, o veterano jogador não apareceu ontem. No

domingo,o grupo ganhou folga.

Próximo jogo da decisão
será domingo,meio-dia,
na Arena Multiuso de

Brusque

TAPEJARA (RS)
Mesmo não jogando bem e

perdendo muitos gols, a

Malwee empatou em 2x2

com o Atlântico, ontem à

noite em Tapejara . (RS).
Agora uma vitória' para

qualquer
J lado, no próximo

domingo ao meio-dia em

Brusque, dá o título para

quem vencer. Um novo

empate provocará· uma
terceira partida, na quarta
feira da próxima semana,

também em Brusque. Valdin
e Antonio fizeramos gols da
Malwee e Edgar e Eric
marcaram para o time,'

gaúcho.
O Atlântico começou

melhor e, com umminuto de

jogo, Leco derrubou Gelson
na área e o juiz deu pênalti.

�, Na cobrança, Edgar chutou
forte, sem chances para o

. goleiro Bagé. A Malwee

começou a criar mais

oportunidades e conseguiu o

empate aos 6'50". Xoxo
cobrou o escanteio,Antonio
chutou forte, a bola desviou
na defesa e sobrou para

Valdin empurrar para o

fundo da rede. O jogo seguiu.
com muita marcação de
ambos os lados e, numa

roubada de bola, Eric toca

para Marcelinho, recebe de
volta e faz 2xl.
No seguno tempo, a

Malwee volta melhor, mas

não consegue criar boas
chances. O Atlântico
tentava jogadas com o

goleiro Ivan, mas também
semmuita objetividade. Aos
8'45", Antonio chutou forte
e Ivan aceitou: 2x2. O time

jaraguaense continuou

pressionando e quase
marcou aos 12 minutos.

Num bate-rebate dentro da

área, Ivan defendeu os

chutes de Márcio e depois de
Valdin. Aos 15 minutos,
Marcelinho avançou pela
esquerda e chutou na trave

LIGA NACIONAL: EMPATE EM TAPEJARA

de Bagé. O time do técnico

Fernando Ferretti ainda

perdeu várias oportu
nidades, mas o jogo
terminou em 2x2.
Para o· ala Márcio, o

empate fora de casa foi um
bom resultado. ''A gente sabe

que tem condições de jogar
de igual para igual com

qualquer time. Agora só
falta um jogo", disse ele. Já
Jarries acredita que, com o

apoio da torcida, a Malwee

pode conquistar o título. "É
s ó m a n t e-r a m e s ma

determinação, a mesma

atitude que podemos
conseguir o nosso objetivo.
Sabemos que a torcida em

Brusque vai nos apoiar e isso
nos dá um incentivomaior.

.... .,

o pivô Fio tento�

passar várias
vezes pela
marcaçãO.
Quando
conseguia,
esbarrava na

goleiro Ivan

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




