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• Terça-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria

e chuva a qualquer
hora

�I Falta de estrutura prejudica
seu

: ensino nas Escolas Estaduais
111.

RAPHAEL GÜNTHER

A equipe do Correio do Povo fez uma apuração dos

principais problemas nas Escolas Estaduais Ida região.
Apesar do esforço da' Gerência de Educação e do fato de
muitas obras estarem em andamento, a realidade é

preocupante, Na Escola, Alfredo Zimmermann, em

&. -_-,
.

Guaramirirn, ás aulas estão acontecendo em cima de um

supermercado; X divisão das salas da aula é feita com

tapumes. Nas portas, cortinas separando os ambientes. O

banheiro foi adaptado em um container, no pátio do
.' supermercado - PAGINA 5

RAPHAEL GÜNTHER ALERTA

Cerca de 40 casas foram atingidas
pelo vendaval do fim de semana
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CONFIRA NESTA EDiÇÃO
-
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I
i' O CORREIO ESPORTIVO traz a trajetória de

I sucesso que levou o time da Malwee ao
I título inédito de campeã da Liga Nacional. (

illl Você I.ê ainda o melhor do Catarinense Série A2
e os resultados da rodada do Varzeno,
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Moradores dos bairros Santo Antônio, Três Rios do
Norte e Santa Luzia em Jaraguá do Sul, tiveram os

telhados danificados pelos vendavais do fim de semana.

O Comdec (Conselho Municipal de Defesa Civil), está de

plantão para atendimento imediato. em caso de
I

necessidade. A Prefeitura em parceria com as Associações
de Moradores-já está cadastrando famílias carentes que

.

necessitam de materiais de construção. E a previsão para
os próximos dias é de tempo instável, com pancadas de
chuva e queda na temperatura. _ PAGINA 7
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REAJUSTE

. Motoristas desembolsam R$ 10

a mais para encher' o tanque
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FRASES

OPINIÃO

d e s p r e p a r o do PT para

governar o País, não poupa
críticas a política mone

tária' cujo resultado, para
ele, é jogar dinheiro pela
janela. Reclama de nunca

ter sido ouvido, nem

mesmo pelo presidente e

diz que, se efetivado no

cargo, muda�á 'muitos
procedimen tos, en tr e.

uma palha para defendê-
10. Está de olho no cargo.

Alencar adota, treze

anos depois, o mesmo com

portamento de Itamar
Franco quando do afasta
mento de Fernando Collor
de Mello da presidência da

República. Em momento'·
algum, desde o início da
era Collor, Itamar foi

� Vice-presidente José Alencar garante
que Severino não assume num eventual

afastamento 'do presidente Lula

outras coisas baixando os

juros. Quando se vê Paulo
Maluf e o filho na cadeia,
embora já �e saiba que por

pouco tempo, o vice

presidente acende uma luz
no' fim do túnel para

=a lgu ns , mas preocupa
outros tantos. Se não

moverá uma palha, como
diss�, para prejudicar o

presidente Lula, é cer to

i que também não moverá,

solidário ao então presi
dente. À época, a dobra
dinha refletia apenas
interesses

.

partidários
bastante nítidos, de modo
claro do PMDB na

tentativa de usufruir da
avassaladora ascensão do

"caçador de marajás".
Interesses que se repeti
ram na união do PT e PL
na chapa majoritária.
Itamar ficou quieto, um

TERÇA-FEIRA, 13 de setembro de 2005

hábito dos mineiros diante
de situações' periclitantes.

. E assumiu, como' se'
não tivesse sido conivente

'com os fatos que derru
baram Collor.

Alencar' também é

Deofho na Presidência
I (

'.

� 'o pernambucano Seve
iria Cavalcanti diz que

l· c�.. no cargo de

preside.ne .da Câmara dos Deputa-
os até o fim. Não pensa

�m renunciar e muito

rpénos pedir licença do

liargo. Sem partido desde
uíe se desfiliou do .PL, o

f
.

1ice-presidente e Ministro

1a Defesa.josé Alencar, dá
L' ,garantia

v de que

Severino, terceiro homem

ril: ordem sucessória no

caso de um impeachment
c8 presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, não assume

.' o posto. Al e ncar afirma

C{;ij;e não mover§. uma palha
pára prejudicar o pr e s i

cQnte, diz que é fiel a

19ú1a, mas que se isso ocor

ter- 'o afastamento do

�,efe do Executivo- não

:ÍlSrirá mão do que chama
de "direitos" e do "cum
e

Iú��mento do dever".

e I:. Mas, mesmo rotulando

l:,1;lla como uma vítima do

mineiro e, afora críticas à

política monetária, no, que
tem' interesse direto na

condição de gestor de um

complexo de doze empre
sas, está quieto. Ora, se

ele próprio já decidiu que
assume num eventual afas
tamento de Lula da Silva,
pre sume-ee , salvo outra

interpretação, que vislum
bra tal possibilidade, mas

faz de conta que nada sabe
sobre fatos que eventual-
mente possam comprometer
a figura do presidente. Bem

, no estilo Itamar, à espera de
um desfecho que, neste

momento, ninguém quer,
nem mesmo a oposição mais
feroz com assento no

Congresso Nacional.

f��

uHTem muita gente que acha que nós estamos gastando o dinheiro do Brasil em outros países"
�

,
.

-J. 'IDo presidente Lula, ontem, durante'o'proqráma de rãdio "Caté com o Presidente'; afirmando que os investime�tos exter,nos que o

Governo brasileiro tem feito visam o desenvolvimento da economia do país.
-

(:1/" "
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I. Fatos F�J��ssoas· ·1
I É hora de salvar a

I�afra d�s bananicultores
I

Buscando solução
Entre as propostas inseridas no documento final
da reunião e que será levado ao Governo
Federal está a necessidade de fortalecer as

associações de bananicultores, campanha
institucional nos meios de comunicação,
disponibilização de mudas, uso da banana na

merenda escolar Vá acertado com a Secretaria
de Educação), investimento na melhoria da
infra-estrutura (pistas de aviação), prorrogação e

linhas crédito especiais, fiscalização e

classificação de. cargas na origem (carga
lacrada), criação de.Cooperativas Virtuais de

comercialização e implantação de programa de

qualidade da banana.
"

Merenda saudável
As escolas públicas catarinenses programam
estão em plena "Semana dos Alimentos

Orgânicos; uma série de atividades com o

objetivo de informar os estudantes sobre os
,

benefícios da alimentação agroecológica para a

saúde e o meio ambiente. Até sexta-feira (16),
uma ação conjunta dos Ministérios da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Meio
, Ambiente, Desenvolvimento Agrário e

Desenvolvimento Social e Combate à Fome
busca difundir os benefícios dos alimentos

orgânicos para toda sociedade. Além das '

atividades promovidas nas escolas, 'os

supermercados praticarão preços promocionais
de orgânicos, degustação de alimentos,
distribuição de fo/derse visitas às feiras

agroecológicas.
Mercado eTurismo
O governador Luiz Henrique, recém chegado
da Argentina, assinou o convênio para
restauração do Mercado Público, que teve uma

. parte destruída por um incêndio. O Mercado é
um dos cartões postais de Santa Catarina e a

, . I

pressa em fazer com que seja recuperado não
diz respeito somente aos ernpreqos que gera
(e que estão sob ameaça), mas também ao

turismo.

Hábitos de infância
Durante a Semana dos Alimentos Orgânicos, as ,

escolas públicas promoverão palestras, visitas a

produtores e feiras orgânicas, confecção de
textos e cartazes sobre a importância da

alimentação livre de agrotóxicos, como hábito
essencial para melhorar a qualidade de vida da
comunidade escolar. Dentro de Lima nova visão
de agricultura, 'a aqroecoloqla considera todos os

elementos envolvidos no sistema, desde o

processo de produção, o meio ambiente, o trato
com os animais, as relações entre as pessoas e

tom a sociedade. O'papel da escola, na visão da

gerente de Nutrição Escolar Secretaria da

Educáção, Inês Terezinha Lorenzi, é promover
espaços de reflexão sobre a necessidade de
uma alimentação saudável.

r.edac,ao@jornalcorreiodo·p6vo,com,br

De grão em grão
De sobretudo e de chapéu, Luiz Henrique
discursou ao lado do prefeito Dário Berger e

.

do secretário de Desenvolvimento Regional da
Grande Florianópolis, Valter Gallina. De acordo
com as últimas pesquisas, Luiz Henrique perde
para Esperidião Amin na Capital e na maior

parte dos municípios da região, mas a distância

que os separa já não é tão grande;

Joinville - "A própria legislação brasileira
está restringindo o comércio interno da

,bana,na. Considerando a- situação do

lproduto catarinense, não há necessidade'

lsie irwestigação de risco no Estado de·

-Santa Catarina. Então, podemos concluir

[que não há razão técnico-científico para

,I restrição do comércio da b�nana em

! S�nta Catarina e no Brasil'; disse o pesqui
I sador da Epagri, Luiz Listemberg, durante

I debate sobre a Sigatoka Negra realizado
i em Joinville. O encontro também
18éstacou assuntos como os prejuízos
I causados pelos temporais na região e

I t�mbém o preço baixo de comerciali
! tàção da caixa da fruta. Para o presidente
I ªf Febanana (Federação das Associações

I de Produtores de Banana de Santa

! e�tarina), Jaime Mitelmann, se não forem
.....J {�madas medidas rápidas. dificilmente osI o'

Rfodutores vão conseguir se livrar dos

Rrejuízos desta safra. "Hoje, produz-se
8Jais do que é consumido pela população.
�; preciso buscar alternativas e reagir
urgentemente'; afirmou Mitelmann. Hoje,
SC é responsável pela exportação de 70%

de toda a produção nacional.
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SUA OPINIÃO

Questão é ,a. seguinte,
gente do Brasil!

Os sem vergonhas do governo fazem o que bem entendem
favorecendo sempre mais a si mesmos do que ao povo brasileiro e a�

.

em pizza porque as punições são e:ctremamente brandas para quem faz
'

ou fez o que eles sempre fizeram. E, eu disse sempre!
Aconteceu de estourar na mão do Lula e isso não tira a sua

responsabilidade como chefe de Estado e também do Partido dos
Trabalhadores, que agora jogam com a própria lama que se afundaram
para "tiraremo corpofora", Utilizamasprerrogativasdaleipara se omitirem
da responsabilidade, deixando claro que não estão r�almente
coimprometidos no combate a corrupção.

Acima de tudo e a qualquer custo, não que_remperder o pode� e os

demais partidos atuam como chacais e ienas esperando para tomarem
conta da caça ou carniça.

Mais bonito para o Lula, se fosse realmente aquele cidadão, que por
algum tempo, eu quíz acreditar que fosse, era cair fota para coisa não
ficar pior do que já está. Mas, ele está mais para aquele ignorante que eu

não queria adimitir que era. Que depois que virou presidente ficou
fascinado pelo poder. Poder este, que peloseu custo, vai-se esyaindod�

. suas mãos. .

Aonde já se viu o presidente de tuna nação dizer que para governar
este País não erapreciso ter estudo, mas simcoração! Quanta ignorância!

Sim porque ele não governa nada. Ele estáagindo como se fosse rei.
O "Rei Lula". E, com a sua retórica dirigida aos ignorantes como ele, ele
espera se safai dessa.

,

Se ele não é responsávelpelo oque está,acontecendo, então d(�veria,
no mínimo, ter sido pór meio da investigação dó governo a descoberta
dessarede que envolve todo o congresso brasileiro, que com certeza, não

passa apenas pordenúncia de mensalão, mas diversas maneiras diferentes
de corrupção que encontram meios de acontecer' nessa 'estrutura
atrasada, hipócrita e demagoga que se diz "capaz" de dirigir os anseios de
um Br�il que já não é o mesmo. De um Brasil, cuja riqueza de conteúdo
das pessoas é bem maior do que eles se esquecem de considerar, De um

país que não é ignorante como o seu prórpio presidente está fazendo
questão de dizer que é!

Eu não diria só fora Lula! . ,

ln T ,)1'1. ',1' If\�' _

(1/,' ,"
r·

'''-';'__ r"'·f"�)·rt (.)�, /'I!
Eu digo Fora Braslha.·

. '", '. '. ....
.'. ,

Fora com est� esi:�uru�a per�issiva Ondk'�"�6rrJbção;g c:ri�:"
s:�'d�'se��blve;es�linG'lttpàca. ,,'. c ) ".,jl "n' ';'"",(

Que f�z com que todos os brasileiros não' acreditem em política
e ajam com desdém a tudo que acontece dentro da esfera

governamental. E, com isso os caras que estão com as tornadasde
decisão na mão, continuem achando que podem fazer o que
bem entendem. Alienados são eles. .

Aívem eleição, vci eleição e tudo passa, como se fosse um rodo do

tamanho da consciênda e comprometimento de cada um, e como o

voto é obrigatório, os políticos calhordas com suas equipes muito bem
. formadas deprofissionais de "marketing político", arrancam seus votos e

se elegem. "Na maior cara de pau!" Diante de todos nós, corno que
rindo da nossa tara!

i É... , em [araguá do Sul também! Eles que não se comprometam de

verdade com os cargos públicos que ocupam p;; ver se nós,

jaraguaenses, não estamos acompanhando passo a passo o que vêm

fazendo, nossos vereadores, deputados estaduais e o nosso prefeito:'
Não basta caras pintadas ou se vestir de preto em

demonstração de indignação!
Não haverá outra forma de mudança que não passe pela

I .

vergonha na cara!
I .

Quando um daqueles deputados federais assuma o que
fez diante da CPI.

Quando em qualquer lugar desÍ:� País as pessoas não se

vendam por nada!
. ,

Quando todo brasileiro seja veementemente contra tudo que

manche asuabandeira, abandeira brasileira! Ese orgulhe de serbraSileiro! I

.

Aí sim não haverá espaço para a corrupção, o nepótismo, o'

fav.orecimento ilícito para este ou aquele empresário.
'

Começe em sua casa, leve para o seu trabalho" viva com seus 3migos
os aspectos que são irmãos da verdade, da honestidade, da ombridade,
da honra, lealdade e formaremos um País de pessoas diferentes e'

comprometidas. Não adianta ser meio correto. Fazer o certo aqui e

deixar de faze� ali. Agindo assimnão conseguiremos ser urna nação, mas

um bando de pessoas agrupadas que assume alguma coisa quando lhe

convém, e quando nã� agrada, desce o cacete como se não fizesse parte
do contexto em que vive, ou se diz indiferente, como se a sua indiferença
não fizesse nenhuma diferença,

Que exemplo estaria eu deixando ao meu filho?
Patriotismo se passa com exemplo e descende de valores morais, que

nós brasileiros, já não estamos, a muito tempo, fazendo questão de

resgatar! ,I
É, infelizmente ainda estamos vivendo na lei de "Gerson" Leve

vantagem você também! Fume Vila Rica! King Sise e cem milúnetrOS,

Darcy Gonçalves Junior, morador de SantaLuzia,Jaraguá do sul

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo 12, font�
Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de faz:s
os cortes exigidos para adequar os-textos ao espaço, bem como

correções ortográficas e gramaticais necessárlas.
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MOSAIC,Q

POLíTICA

.. Confirmado
,

ifácio Formigari, funcionário de
Bon.

(S· A
'

reira do Samae erviço utonomo
, car

f' d'I

de Agua e Esgo�o) I�a ,no coman o

II daquela autarquIa ate que. a refor�a
dministrativa da Prefeitura seja

a

rovada pela Câmara de Vereadores.
ap

'd f
.,

M
.

B
A informação e apre erto oaor er-

toldi (PL), que não poupa elogios ao

servidor:"É de confiança e competente
I

no que faz': Ao menos aparentemente

conseguiu-se contornar uma crise que

se desenhava depois de desenten

dimentos entre o prefeito e o ex-titular

pastor Jair Alexandre (PTB).

�, Armas
o vereador Ruy l.essmann (PDT) vê
contraditório entre a lei do
desarmàmento aprovada pelo
Congresso.em 2003 e o referendo

marcado'para 23 de outubro. Se há uma

lei vigindo, raciocina, basta fazer cumpri
Ia. Aliás, trata-se de referendo (o primeiro
nos 505 anos do País) exatame�te pelo
fato de já existir uma lei. Ou seja, salvo
melhor juízo, deduz-se que sua

aprovação à época desagradou a maioria
da população. Mas, então, por que não
se fez a consulta popular antes de se

transformar o tema em lei federal?

�' Congestionado
o projeto da reforma administrativa
enviado pelo prefeito Moacir Bertoldi

(PL) à Câmara de Vereadores- e que
deve ser aprovado impreterivelmente
ainda este ano, para ser implantado em

2006- pode atropelar outros projetos
importantes que deverão chegar ao

Legislativo até início de dezembro.
bois deles, o Estatuto de Cargos e

Salários dos servidores públicos e o'

que cria a guarda municipal. No meio

disso tudo, o Orçamento da Prefeitura

para o ano que vem, com a devida
,

previsão de recursos.

� Precaução
Além da candidatura já definida do

vereador Ronaldo Raulino, também

presidente da Câmara, à Assembléia

Legislativa em 2006, o diretório do PL
de Jaraguá do Sul tem outra preocu- ,

pação: desvincular a legenda da Igreja
Universal Reino de Deus. É seara da

deputada estadual Odete de Jesus. Mas
não só por isso. O escândalo do "mensa

Ião" envolvendo parlamentares do parti
do faz com que haja permanente preo

cupação do diretórió local com reper-'
cussões que possam influenciar negati
vamente nas eleições do ano que vem.

O vereador Carione Pavanello (PFL) e o

prefeito Moacir Bertoldí (PL) nem

pareciam adversários políticos sábado, em,! ..

1 J

Brusque, depois da histórica conquista do
, .

título da Liga Nacional de Futsal pela;)" j

Malwee. Trocaram apertos de mão e '5J

abraços ainda na quadra. No domingo àO)

noite', já em Jaraguá do Sul, durante jantam)
com a deleqação e convidados, Pavanello,:'T
e Bertoldi não pouparam gentilézas:C)
Gestos de respeito mútuo. Mas isso não

..

'

d· h" P I
U i)'

quer rzer que avera tregua. .e a,

imprensa, bateram boca recentemente. )f'í

s: ).

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

GARANTIA

Deputado federal afirma que
�Pls não Vão acabar em pizza
I

'

CAROLINA TOMASELLI "Eventualmente, outros deputados
I '

r' ainda podem renunciar. E pode, a

� Integrante da CPI partir de novos depoimentos que
/

do Mensalão afirma

que "muita gente
vai ser punida"

CORUPÁ - o deputado federal
Fernando Coruja Agustini (PPS)
disse que as CPIs dos Correios e do
Mensalão não vão acabar em

ipizza. Titular do partido na CPI
:do Mensalão ele acredita que a

imaio�iados 18 deputados citados
mo relatório preliminar das duas
:éomissões parlamentares e que
Ideverão responder a processo por
'quebra de decoro parlamentar no

I Conselho de Ética, serão cassados.

["Muita gente vai ser punida",
I afirmou, durante seu discurso no

I encontro do PPS realizado sábado

lemCorupá.
I Até a abertura do processo no

I Conselho de Ética, no entanto, os

.deputados ainda poderão
'renunciar ao cargo e disputar as

eleições de 2006. Ontem, � Mesa
I Diretora da Câmara - que decide
hoje se encaminha os pedidos de
processo ao Conselho - aceitou o

pedido de renúncia de deputado
Carlos Rodrigues (PL), um dos 18
citados no relatório.

vão acontecer, que apareça o

nome de outras pessoas", disse.
Sobre a existência do mensalão,

suposto esquema de pagamento de
propina para partidos apoiarem
projetos do governo, Coruja foi
taxativo: "Isto é um negócio
corrente no Congresso. Quando
vejo alguém dizer que nunca tinha,
ouvido talar no mensalão acho
estranho, porque todo mundo
falava lá. Claro que ninguém sabia
como é que era, até hojeninguém
sabe. Não sabemos se o dinheiro é

da corrupção, das agências
publicitárias, se veio do exterior, dos
fundos de pensão, mas que tinha

alguma coisa todo mundo sabia",
revelou.

Para O deputado, a população
também é responsável pela crise

política no país, até porque "é o

povo quem escolhe seus represen
tantes". "O Congresso é a represen

tação da sociedade brasileira. T�m
representante do bicheiro, do

esquadrão da morte, porque
:alguém vota nestas pessoas para
estarem lá. Então você imaginar
que vai caçar estes e o próximo
Congresso vai ser melhor, não vai.

Vai ser a mesma coisa. É uma repre-

RAP'HAEL GÜNTHER

Corl,lja acredita que crise sóserá superada se culpados forem punidos

sentação da sociedade", resumiu.
,

Presidente estadual do PPS,
Coruja defende a investigação das
denúncias e acredita que a crise

só será superada se ao menos uma

parcela dos culpados forem

punidos. ''Aspessoas dizem o povo
não perdeu a esperança. É �rlUita
arrogância a gente dizer que o povo

perdeu a esperança porque o

governo não.deu certo. Se o povo
perdesse a esperança porque o

governo não deu certo, imagine o

que teria acontecido com nossos

pais, avóse bisavós. Muitos governos
'

não deram certo em nosso país. A

esperanÇa é uma coisa inerente às

pessoas", finalizou.
'

Prefeito Conrado. Müller recebe convite para �gressár �o PPS
CORUPÁ - o PREFEITO

CONRADO Müller (PP) foi
:convidado oficialmente para
ingressar no PPS, recém criado no

i município. O convite fcii feito pelo
coordenador regional do partido,
Carlos Alberto Reali, durante um

: encontro no sábado realizado pela
I Comissão Provisória do PPS de
Corupá, na Câmara de Vereadores.

Apesar de vir demonstrando
; descontentamento com o PP por
I co t d'
:

n a Q envolvimento de pepistas
,

nos esquemas de corrupção �

, entre eles o presidente da Câmara
dos Deputados, Severino Caval
canti, e o ex-prefeito de São Paulo
PI' ,

d
au o Maluf, preso na madrugada
e Sábado -, Conrado Müller

negou o convite. "Tenho pré
compromissos firmados com meu

partido me
"

did d
'

,

fil' vejo.impe i o e me
lar ao PPS neste momento. Mas

ofutur DI o a eus pertence. Sinto-
.

me h
'

. onr'.ldo e agradecido",
�esumiu.

,O prefeito partictpou do
, encontro para pedir ao presidente
estadual do. PPS, deputado
federal Fernando Coruja
Agustini, a inclusão das emendas

parlamentares para obras no

município. No documento

entregue ao deputado, o prefeito
pede recursos para a construção

, de, Pronto Atendimento com

.todos os equipamentos, cons

trução de 'Centro de ,Educação
Infantil na Escola José Pasqualini,
ampliação do ginásio de esportes
anéxo à Escola Aluízio Carvalho
de Olíve ira, pavimerttação
asfált ica, infraestrutura e

saneamento básico, além de
incentivos culturais para insta

lação do Museu His tór ico

Municipal.
Müller disse que a

administração s� depara com

algumas necessidades ernergerr

ciais na área de Saúde e

Educação, "para as' quais nos

pedimos uma atenção 'especial" e

lembrou ao deputado da não

obrigatoriedade em trazer verba

para todos os pedidos. "Mas dentro
das que apresentamos se, em uma

delas, vossa excelência nos

conseguir recursos, vamos nos
,

sen tirfnuito gratos, porque

Corupá é um município pequeno
e é difícil sobreviver apenas com

os recursos públicos".
O prefeito voltou a criticar a

atuação de políticos do seu partido
em nível nacional, dizendo 'sé

sen tir "cons trangido com as

falcatruas já comuns no governo,
no Senado e na Câmara Federal",
e elogiou a atuação dos
vereadores Bernadete Hillbrecht
e Lauro' Twardowski, que
deixaram o PMDB pára fundar o

. PPS, no mês passado. "Corupá está

enfrentando mudanças e nada
disso seria possível se não

tivéssemos o apoio da vereadora
Bernadete e do vereador Lauro, a

Müller: elogios ao novo partido
quem nos orgulhamos dé termos

auxiliado para chegar à

presidência da Casa e fomos assim

retribuímos nas votações que
. encaminhamos ao Legislativo",
elogiou.

� Aparências

PT �lege diretório de Schroeder�
.

, S�

em, chapa única sem tendências:
.

0�

SCHROEDER- O diretório do
PT (Partido dós Trabalhadores)
de Schroeder, com 114 filiados,
vai eleger a nova Executiva no

próximo dia 18 com apenas uma

chapa. São precisos pelo menos

20% de votantes para que o

pleito' seja validado. 'O atual

presidente, Osníldo Schroeder,
é candidato a reeleição, sem

nenhuma ligação a qualquer
das alas hoje existentes no

partido. Garante que, erro

neamente, liderança� do

partido na região colocam a

chapa de candidatos a cargos
no diretório como de Arti

culação de Esquerda, uma das
várias que disputam o comando
dos diretórios municipais e

estadual do partido. "Não temos

ligações com nenhuma ala, não

temos tendências", garante
Osnildo, acrescentando que

,uma segunda chapa, apoiada
por petistas ligados ao Campo

I Majoritário, vinha sendo
articulada, porém, por razões

que' desconhece, acabou
desmobilizada.

"Fomos chamados de

políticos oportunistas, que não_
temos uma história de lutas no

PT; mas quero dizer quesou de
Schroede� que desde 1988
milito no partido e que não

migrei de outras regiões para

,tirar proveito pessoal em

sindicatos", rebateu o dirigente,
numa clara alusão ao sindicalista

o

Sebastião Camargo, ligado átP
sindica to dos professores d;;q
rede estadual de ensino. fb
dirigente também não poupao]
deputado estadual Dion��
Walter da Silva, a quem' acup!')
de elitizar o mandato. "E�e
(Dionei) preferiu indicar' !f

'''b
delegada Fedra Konell e�a

secretária de DesenvolvimeneB
Social e da Família, Nilda
Bertoldi (mulher do prefei:tEÍ
Moac ir Bertoldi) para a

medalhaAntonieta de Ba�ras <rOl
invés de homenagear pessoas I

que tenham, efetivamente,!contribuído com o bem estar

dàsjcomunidades é não apenas pelas
funções que ocupam", desa
bafou Osnildo.

• O diretório do PT

(partido dos

Trabalhadores) de
Sch roeder.corn 114

filiados, vai eleger a

nova Executiva no

próximo dia 18 com

apenas uma chapa.

--------------------���

• O atual presidente,
Osnildo Schroeder, é
candidato a reeleição,
sem nenhuma
ligação a qualquer
das alas

'

-,

r

Encontro de pais' e educadores,
da educação infantil :�

.;,1

. <;

O Colégio Marista São Luís está realizando no decorrer desti
':30 Bimestre uma série de Encontros entre Pais e Educadores ..

'

.

, -,

Os encontros acontecem por série e hoje,13 de set�inbr�;' _

acontece o Encontro de Pais e Educadores da Educação Infantil,:
Neste encontro as professoras farão um relato de como esfa
sendo a caminhada de 2005 e principalmente quais os objetivõi
de cada série a serem alcançados até o final deste ano. Um outrb:
assunto muito importante deste encontroé reflexão sobre os'
desafios diários que enfrentamos na educação das crianças. Nã�
existe nada mais complexo que as relações humanas e, dentr�
elas, a interação entre pais e filhos, que é um verdadeiro lahirini8
de charadas e significados. Porém, sabemos que não existe receit�

- �.c

pronta para a tarefa de educar. Conforme ******* �
relata Augusto Cury"Ninguém se diploma *****

'na educação de filhos. Para educar

precisamos aprender sempre e conhecer
na plenitude a palavra paciência. Quem
não tem paCiência desiste, quem não

consegue aprender não encontra

caminhos inteligentes': MARISTA!'
. I

I
..J
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CORREIO ECONÔMICO REAJUSTE

Motoristasjá estão gastando
mais para abastecer veículos'

Mercado financeiro
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa
ontem de 0,75%, com o índice Bovespa em 29.086 pontos .. Os

negócios somaram RS 1,219 bilhão, ainda abaixo da média das
últimas semanas.A valorização externa do câmbio e uma certa

cautela com o cenário político interno levaram o dólar á fechar
em alta de 0,51 % frente ao real. A moeda americana fechou
cotada à RS 2,320 na compra e RS 2,322 na venda. O Risco Brasil,
medido pelo EMBI+ Brasil, fechou aos 383 pontos centesimais,
com baixa de 3 pontos no dia.O dia foi de notícias positivas para
o câmbio. As captações externas continuam a ser fechadas no

setor privado e a balança comer�ial permanece superavitária. Na
última semana, as exportações superaram as' importações em

RS 854 milhões.
°

Eus BINI

lJi. Custo para encher
um tanque de 50

litros aumentou em

média R$ , 0,00Paralelo
o dólar paralelo negociado

em São Paulo fechou em

baixa de 0,38%, cotado a RS
2,50 na compra e RS .2,60

.
na venda. No Rio, o paralelo
fechou estável, a RS 2,40 na

tompra e RS 2,60 na venda.
b dólar turismo de São

Paulo recuou 0,40%, a RS
2,30 e RS 2,45 na compra e

�enda, respectivamente.
I

.

i

!
:Juros
I

V\s projeções dos juros
�eg'ociadas na Bolsa de

iMercadorias & Futuros

�BM&F) oscilaram pouco, já
.

fom os investidores em

fompasso de espera da

definição dos juros básicos.
da economia. o Comitê de
Política Monetária (Copom)
se reúne hoje e amanhã

para decidir sobre a taxa

básica, hoje' de 19,75% ao

ano. As ações da Petrobras
. fecharam em alta. O motivo
da valorização foi o reajuste
de combustíveis anunciado

pela estatal na sexta-feira.

Projeção
A aposta quase unânime no

mercado é de que o

Comitê irá reduzir a taxa

Selic em 0,25 ponto
percentual, para 19,50% ao

ano. O reajuste dos
combustíveis anunciado

pela Petrobras não mudou
as apostas. Já o resultado
do IPC-Fipe na primeira
quadrissemana de
setembro ficou indicou

deflação de 0,11 %, acima
do esperado pelo mercado.

JARAGUÁ DO SUL - Desde a

meia-noite do último sábado, os

motoristas estão gastando emmédia
7% a mais para abastecer seus

veículos. A gasolina, que em

Jaraguá do Sul tinha preço variável
entre R$ 2,30 e R$ 2,38 o litro, passou
a ser vendida a um preço que varia

entre R$ 2,55 e R$ 2,59 o litro. Antes
do reajuste, era necessário
desembolsa; em tomo de R$ 118,0'0
para encher com gasolina um
tanque de 50 litros, custo que agora
aumentou para cerca de R$ 128,'00.

A diretora de escola, Maria de \

Lurdes do Amaral, residente na

cidade paulista de Piracicaba, que .

estava de passagem por Jaraguá do
'

,

Sul ontem, achou "um absurdo" o

preço cobrado Pela gasolina aqui pa
cidade. "Em São Paulo paguei menos

de R$ 2,00 o litro e agora estou tendo

que pagar R$ 2,56. É uma diferença
muito grande", reclamou .

Em outro posto; onde a gasolina
era vendida a R$ 2,36 e passou para
R$ 2,58, 0 professor e técnico de
futebol, Alfredo Silva, que gasta
em média 150 litros de gasolina por

Expectativa
Apesar da queda das ações,
o mercado de títulos
trabalha com a expectativa
positiva da queda dos juros
nesta semana. O

contraponto fica por tonta

.do cenário político, que tem
uma agenda cheia a partir
desta terça-feira. Entre as

indefinições está o destino
do presidente da Câmara,
SeverinoCavalcanti,
acusado de cobrar o

chamado "mensalinho"

Maria de Lurdes mora em São Paulo e achou u absurdo o preço cobradopela gasolina em Jaraguá

mês devido ao seu trabalho, passada estive no litoral paulista e combustível a R$ 1,88. No mê
lamentou não ter abastecido o paguei R$ 2,09 o litro", contou., passado, Q coordenador do Proco
carro antes do reajuste. Ele chegou

. Aqui na cidade, antes do
� Julü�l1.oNora,infotrn�uàoCorrei.

ao posto meia hora depois da troca' reajuste do final de semana, a"
'

do pO�vo, que a �i�gaçãodô't
de preço nas bombas. Silva também gasolina tinha preço variável entre proprietários de postos para'
comparou o valor cobrado em R$ 2,?0 e R$ 2,38; enquanto alguns diferença nos preços seria os vaÍo
[araguádo S�l' com o preço postos da cidade vizinha de diferenciados praticados pelas
praticado em São Paulo. "Semana Blumenau comercializavam o distribuidoras na região.

"redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Parecer interditando 'caça-níqueis' e�tá na mesa do proc�ad�r.
rr\unicípio; Juraridir Bertoldi, com a

ielaçãoemmãos vaise cumprirdecisão

judicialemitidaemnovembro de 2004,
ainda no governo do ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB) pelo juiz substituto da
1 ª Vara Federal, Diógenes Tarcísio
Marcelino Teixeira, determinando a

interdição e a indisponibilídade de

máquinas que exploram jogos
eletrônicosque demandamapostas em

dinheiro.A decisão do juiz baseia-se
em ação civil pública movida pela

. União contra a empresa Good Luch

• J�GUÁDO'SuL- Aproc�doria
jurídica da Pref�itura de [araguá do
Sul espera há cerca de três meses

reposta da Codesc (Companhia de
Desenvolvimento de SantaCatarina)
sobre relação de máquinas caça

níqueis eventualmente autorizadas

pela empresa para funcionamento em

[araguá do Sul. A Codesc, do Grupo
Besc (Banco do Estado de Santa

Catarina) gerencia jogos e loterias da

alçada do Estado.

Segundo o procurador jurídico do

é clandestino. ''A. Prefeitura não for.�1
nece alvará com tal finalidade",g�'11te o procurador acrescentandoqoeráí .

há, conforme o alvará fornecido pelo
município 'a lanchonete ou bar que"!
inclua máquinas-caça-níqusw \

'Segundo o procurado; de püSsedilisro'"
a ser fornecida pelaCodesc a Prefeitum'!
vai acionar o setor de /flscalização e,;

quem não cumprir a notificação a ser :

emitida, vai sofrer as penalidade1!
previstas. Por exemplo, multadiária de li

até R$ 30 mil. (Celso Machado)
.

Vídeo Loterias' e outros, explica
Bertoldi, no âmbito do município. E

que foi parar na mesa dele porque é a

Prefeitura quem emiteo alvará de ,

funcionamento para bares e,

lanchonetes, onde 'centenas destas

máquinas estão instaladas e em

funcionamento, todas irregularmente'
porque os estabelecimentos não estão

licenciados para isso.

Entretanto, ressalta, todo e

qualquerestabelecimento que trabalhe
exclusivamente com este tipo de jogos

concurso: 1497

° JO - 15 - 22
28 - 31

�
:'"" �

f: 35-51-53
,.

�?&?F-Loteria Federal
'

t concurso: 551
fi

il1():-11 -17 -19 :_38�)9 -42 -44
�, 47 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57�

f

concurso:03967
1° Premio: 37.260

",,�I� �I"u" dU%%'IJl,1 ,

Final de semana registra 14 mortos nas rodovias federais
DA REDAÇÃO - A Polícia

Rodoviária Federal de Santa
Catarina registrou neste final de
semana 112 acidentes, com 14
mortes. Só no domingo nove

pessoas perderam a vida nas

estradas: A segunda-feira tam

bém começou bastante violen
ta. Dois moradores de J araguá
perderam' a vida em um

acidente no KM 85,4 da BR-470
em Rodeio. Gilmar Gomes da

Silva, 40 anos e' o irmão dele
Vilmar Gomes da Silva 38 anos'

morreram na hora. Marilei dos
Reis Farias, 40 anos e Terezinha
de Lourdes Gomes da Silva, 60

anos, foram levadas para o hos

pital em estado grave. No total
, dois carros e um caminhão esta

vam envolvidos no acidente.
Na sexta-feira dois

acidentes com vítimas fatais.
Em um dos acidentes morreu o

comerciante jaraguaense
Wilson Fernando Dornbusch,

que bateu contra uma árvore

no KM 40,5 da BR-280. Ó
segundo acidente com vítima

.: fatal acontece 'em Rio

Negrinho, onde um caminhão
e um Logus bateram defrente.
O motorista do Logus e um

passageiro morreram na hora.
Nove pessoas morreram, em

acidentes' na BR-IO 1, em

Itapema e Tubarão; na BR-116,
em Mafra e na BR-282, em

\ Ba.caína do Sul. A Polícia
Rodoviária Federal alerta os

motoristas para' ter muita

cautela ao andar pelas rodovias.
A chuva dos últimos dias já
abriu vários buracos. A

sinalização não é boa e a

visibilidade é reduzida. Por.estes
motivos o motorista deve evitar

viajar à noite e a Polícia
aconselha ainda aos motoristas

que deixem os faróis acesos

mesmo durante o dia.
Urbano- Ontem, em Jaraguá

A 'FESTA DO'
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

LOCAL: NOTRE
17 DE SETEMBRO'

23:00h'
INGRESSOS R$ 15 00ANJECIPADO� ,

\'I8MA De IWI AIIOS 80. MSIM voei alaI! OE VEklWll

AClJS
Posto Mime· Kohlbuch
O Boticário· Shopping .

Chopperia 115
'

, 'maS I

o acidente que acoonteceu na Marechal Deodoro não teve Vltl
i

do Sul, os bombeiros foram de Corupá, dirigido por:
chamados para atenderem a um Claudinei Ádriano Sichosche:
acidente cjue aco nt eceu na 0° Corsa placas BXT 7537, de'

Marechal Deodoro, no Centro São Paulo, dirigido por Dilv3
da cidade. O acidente ocorreu Dolzan. De acordo com OS

.

por volta das 15h30 e envolveu bombeiros, os danos fora01)
uma Marajá placas LYF, 6867, apenas de ordem material.

i

Arniqo da

Informação:
L

.�
LABORATÓRIO JARAGUAENSE

. DE ANÁLISES CLINICAS LTDA,

371 0882
iI
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)
Regional) informou que nove escolas
estão recebendo melhorias, entre elas
a Alfredo Zímmermann, que está
sendo totalmente reformada. As
escolas São Pedro e Almirante
Tamandaré, tambémemGuaramirim,
estão sendo reformadas e ampliadas.
EmJaraguá do Sul estão passando por
reformasas escolas AbdonBatista,João
Romário Moreira, Valdete Piazera
Zindars e Lilia Ayroso Oschsler. A
escola MiguelCouto emSchroeder
está com obra projetada e licitada.

Em elaboração existem projetos
para as escolas Giardini Lenzi (JS) e

Lauro Zimmennann (Guaramirim).
Na listade espera para licitação estão

os projetos para as escolas Alvino
Tribess, Julius Karsten. Élza Granzotto
Ferraz, Erich Gruetzmacher OS),
Maria Konder Bornhausen (Massa
randuba) e Luíz.Delfino (Schroeder):

PANORAMA
ESCOLAS ESTADUAIS

EscolaAlfredo Zimermann - Cuaramirim
A situação nesta escola é preocupante. Os alunos estão tendo aula em

acomodações improvisadas, em cima deum supermercado. A divisão das salas
da aula é feita com tapumes. Nas portas, cortinas separando os ambientes. O
banheiro foi adaptado em um contaíner; no pátio do supermercado e para

chegar até ele os alunos têm que descer uma escada e atravessar o pátio do

supermercado.
Para matar a sede, tomam água de uma torneira, dividida entre todos os alunos,
assim como a caneca utilizada para beber água, que fica amarrada à torneira.O

piso é de cimentobruto. A iluminação é precária, assim como todas as instalações.
Desde maio que os alunos estão nesta situação. São cerca de 850 estu-dantes
de jardim ao ensino médio que aguardam a reforma da escola, que começou

. há p1aÍS de um ano. Aprofes-sora DanielaAdriana[oly admite que o rendimento
dos alunos está baixo e a qualidade do ensino, comprometida, "Temos um

ponto de tomada no "pátio" e não temos condições de fazer um trabalho
diferente com os alunos", lamenta a professora.
A obra já deveria estar pronta. Foi orçada em R$ 1,6 milhão.

Salasdeaula improvisadas, alunos mal acomodados efalta de segurança

Abdon Batista ., Centro de Jaraguá do Sul

Há mais dois anos os alunos da Escola Abdon Batista esperam. pela quadra
.'

de esportes, que até agora não foi concluída. D�rante todo esse tempo o

professor de Educação Física, José Joaquim da Silva Neto não tem dado
aulas como gostaria. Apenas tênis de mesa. "Os estudantes já estão

desanimados", afirma o professor.
O diretor da escola, Vandelir Deucher, não arrisca uma data para o

ténnirio da construção da quadra e vai �lém. Revela que a Biblioteca não

é usada porque falta bibliotecária e também porque chóve dentro. As

goteiras, de; acordo com Deucher, também pingam em todas-as salas do

segundo piso. "Precisamos de uma reforma total no prédio. A última foi
feita em 2002", comenta o diretor. Ele assinala ainda a falta de

equipamentos para os laboratórios das disciplinas de Química e Física
A Escola Abdon Batista tem cerca de mil alunos. Oferece apenas Ensino
Médio e é uma das mais antigas de J araguá do Sul.

Falta de estrutura prejudica
•

ensino
_.-'

I
I
,

-,

Elza Granzotto Ferraz - Jaraguá do Sul

Em Corupá existem duas escolas estaduais: A Teresa Ramos e a São José;",.
Para a 1eresa Ramos está prevista uma quadra de esportes. A obra.dê'v
acordo com a Secretaria de DesenvolvimentoRegional já foi-iniciada a uril:�S
custo de R$ 479 mil, aproxiinadamente. :".:'
Para a Escola são José não tem nenhuma obra prevista até porque quem
mantém a edificação é a Congregação dos Irmãos Franci�canos. De acordÓ,
com a diretora da Escola, Ana Glória Raldi, a APP supre as necessidades. Ó

.

prédio tem 76 anos e já passou por várias alterações. Atualmente, uma parte
da edificação está passando por reformas, mas, mesmo assim, ainda sobram

Jardim be ld
.

três salas vazias. São 430 alunos de ensino fundamental que têm espaço

-!-_ m CUI ado, salas amplas e arejadas e construção de quadra Quadra de esportes inacabada eqotelras na Biblioteca comprometem suficiente para as atividades pedagógicas propostas pelos professores.
--�--�--------�--�------------�----�------��--�--��--�--�---------

QUINZENA DO TRAJE
I .

Kit Social com paletó, calça, gravata e prendedor.
A partir de R$ 137',90 a vista ou 4X no crediário .. Preço da etiqueta.

.

'

VENHA CONFERIR! Para nós você é especial!"

Apesar do esforço
a Gerei, alunos

ofrem em espaços

iprovisados
ARAGUÁ J){) Sut!REGIÃo - A

'tu çãode algumas escolas da região
bem longe do ideal..Em alguns

como a da Alfredo Zimmer�

,
. . . - '"

em GuaràmmIl1, a situaçao e
I

'

'entáv�l, as aulas estão aconteceu-

o em um espaço em cima de um

pennercado. Mesmo com toda a

�vontadedos professores e oesforço ,

,erênCia
de Educação, o prejuízo

Os alunos é inquestionável.
A gerência de Educação da 24°

DR (Secretaria de Desenvolvimento

ilia Ayroso Oeschler - Ilha da Figueira
I

. ,

.

erta escola os alunos estão tendo aula em um espaço adaptado no

alao da Igreja, ao lado da escola. Praticamente todo o prédio está

endo reconstruído. A reforma é total e começou em julho. A esti

ativa da direção é que a nova escola somente fique pronta no ano

uevem. O início das aulas neste segundo semestre foram adiadas
r m função da reforma, que está orçada em R$ 1,3 milhão ..

r,jl Reforma é total e deve ser concluída apenas no ano que vem

I'

JI Miguel Couto - Um bom exemplo
J

�1! Para esta escola a SDR já projetou e licit�u reforma na quadra de esportes no

valor de R$ 279mil. A expectativa dos alunos, direção e professores é de que
Iii a obra seja para o início do ano que vem. De acordo com a secretária Ossilda
l,i Ronchi, a últimareforma na escola foi feita há dois anos e graças à colaboração
�,; dacomunidade, o que precisa ser feito é providenciadcpela APP (Associação

d:Pais e Professores). A Escola Miguel Couto tem um jardim exemplar
II. Atualmente a Estola de Educação Básica Miguel Couto tem 872 alunos de
,1; ensino fundamental e médio. Começou a funcionar em 12 de março de

1959 e fica na Rua Marechal Castelo Branco, principal via de Schroeder.

O prédio é velho. AAssociação de Moradores do Bairro Santa Luzia, onde fica '

a escola, tem reivindicado uma nova edificação já há anos, mas até agora nada
3

foi feito. Semana passada, a reportagem do Correio do Povo procurou o diretor,
)

-jair Quint, que se negou a dar entrevista. Mesmo assim, alunás e professores
1

falaram da péssima situação dos banheiros e até de goteiras em algumas salas ..
1

A necessidade de ampliação consta nos/projetos da SDR' (Secretaria de,
Desenvolvimento Regional), inclusive com quadra de esportes, que aindanão:
existe. O projeto já está pronto e dever ser colocado.em prática no ano que ve..

A reivindicação dos moradores em favor de uma reforma total na escola foi'
apresentada durante audiência pública regionalizada feita em agosto em 11,
bairros da cidade. Naquela oportunidade, o presidente da Associação de'

,

Moradores, Vil-mar Dalagnolo salientou a neces-sidade se oferecer melhores.
condi-ções de estudo para os estudantes do Bairro Santa Luzia.

. .

Comunidade cobra reforma há muitos anos, mas até agora; nada

Almirante' Tamandaré
.

- Guaramirim

Nesta escola as obras começaram em junho. A ref�rma é total. Parte dos

alunos continuam tendo aula na escola e os outros - as primeiras qüatr�
séries do ensino fundamental- estão abrigadas nas dependências da
Igreja Senhor Bom jesus ..Esta escola tem 75 anos de 'existência e fica no
centro de Guaramirim. Por toda a escola, o que se vê são tijolos, paredes
descascadas e muita poeira. Lixo pelo pátio e um ar de abandono toma

conta de tudo. A integrante da APp, Luci Denker, disse que os pais
reclamam muito e ajudam pouco. Assim como na Alfredo Zimermann -

os alunos tomam água direto da torneira em uma caneca comum a todosr-:_

Condições precárias até para tomar água, reforma começou em junho

Situação em Corupá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Festival de pança de Jaraguá
começa no dia 22 de setembro

}ARAGUÁ DO SUL - Pelo 11 Q

ano consecutivo a Fundação
Municipal de Cultura vai promover
o "Jaraguá em Dança", festival não

competitivo que vai trazer para a

cidade 1600 bailarinos. Eles deve�
apresentar entre os dias 22 e 26 de
setembro no Ginásio de Esportes
Arthur Muller 111 coreografias,
apresentadas por 49 entidades das
cidades de Guaramirim,
Florianópolis, Joinville, Schroeder
e Jaraguá do Sul.

"Este é um dos maiores festivais
do gênero na região. Aqui o,

público comparece em peso e os

participantes vão receber uni troféu

por participação", disse à diretora
de atividades culturais, Fabiane
Karsten. Ela explicou ainda que as

coreografias estão classificadas em:

Dança Contemporânea, Balé

Clássico, Dança de Rua, Balé
acrobático, Dança Popular e

Folcórica. Os participantes'
competem também dentro de

categorias divididas por idade:

Baby, para crianças entre quatro e

cinco anos; Infantil I, entre sete e

nove anos; Infantil II entre 10 e 12

anos; Infanto-juvenil, entre 13 e

17 anos; Adulto, dos 18 aos 39; e

Sênior para participantes acima dos
40anos.

A organização do evento

espera lotação máxima em todas
as noites de apresentação, cerca de
2,5 mil pessoas. Os ingressos estarão

sendo vendidos a partir de sexta

feira na Biblioteca Pública, no

Museu Emílio da Silva, na

Fundação Cultural e na loja "Tô a

toa", por R$ 4 na arquibancada e

R$ 5 para a cadeira.

• As apresentações
acontecerri entre os dias
22 e 26 de setembro no

Ginásio de Esportes Arthur
Müller

• Ingressos a partir de

'sexta-feira na Biblioteca'
Pública, Museu' Emílio da

Silva, Fundação Cultural e

'na loja "Tô a toa'de R$ 4 a

R$ 5.

Falecimentos
Faleceu às 08:15h do dia 09/09,0 senhor Roberto Schwartz Filho,
com idade de 48 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária

Jda Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 12:30h do dia 11/09, o senhor Waldemar Boder, com

;idade de 69 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 14:30h do dia 09/09, o senhor Wilson Fernando
Dornbusch, com idade de 52 anos. O velório foi realizado na Capela

.

Vila Lenzi e o sepultamento '[,0 cemitérioMunicipal do Centro.
Falece,u às 06:30h do dia 10/09,0 senhor Eno Strelow, com idade

(de 60 anos. O velório foi realizado-na Capela da Igreja Cristo Bom

� Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor. "

: Faleceu às 04:55h do dia 10/09,0 senhor Sigimundo Kurek,com
: idade de 73 anos, O velório foi realizado em sua residência e o

: sepultamento no cemitério Jaraguá 84.
: Faleceu às 06:00h de dia 10/09, o senhor E'dmundo Volles,com
: idade de 69 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
. Cristo e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.

CORREIO TV

'Faturando

SOBRE RODAS

Encontro de motociclistas
fortalece o comércio local

Arrependimento
Doente, andando com muita dificuldade e amparado por um amigo, o ex-apresentador
Clodovil foi domingo ao camarim do Teatro Frei Caneca (região central de SP), após a peça
"Cinderela" para pedir desculpas pelo passado de rusgas com a apresentadora Luisa Mell, da
Rede TV (que protagoniza a peça).Clodovil abraçou l.uisa e chegou a chorar. Durante o tempo
em que trabalharam juntos na Rede TV, por várias vezes Clodovil atacou Luisa Mell

publicamente, durante seu então programa "A Casa é Sua':"Eu estou muito doente, não quero
levar essa culpa. Eu não tinha nada que brigar com você, Luisa. As vezes a gente erra, me

desculpe." A suspeita é de que Clodovil tenha câncer na próstata.

.

MARIA HELENA DE MORAES

.... Atividade
aumentou ocupação
dos hotéis e procura
nos restaurantes

}ARAGUÁ DO SUL '- O 140
Encontro de Motociclistas aliado à

abertura do comércio movimentou o

sábado. Os lojistas aproveitaram a

presença' dos turistas para
recuperarem o prejuízo gerado pela
falta de inverno e conseguiram
vender alguma coisa. Os hotéis e

restaurantes, também foram
'ben�ficiados. A ocupação nos hotéis

,

da cidade e da região foi de 100%

segundo estimativa do diretor de
eventos do Motogiro (que promoveu
o encontro) Rafael Dimas Nazário.
"Teve muita gente que não veio

porque não havia mais vagas nos

hotéis", comentou Nazário. D�
acordo com ele, participaram do
evento de 40 a 60 clubes de
motociclistas dos três estados do Sul.

No Parque Municipal de Eventos,
onde foi instalada uma verdadeira
feira de artigos para motociclistas e

motocicletas, a.,s vendas foram
consideradas boas, mas nem tanto. O
artesão peruano Lecton Perea, que
há cinto anos vem a Jaraguá do Sul
vender adereços de metaldurante o

Encontro de Motociclistas, disse que
o movimento jáíoimelhor Darnesma

opinião partilha o comerciante Ilson
Hem'lenegildo,48 anos, que tem uma

loja de peças e acessórios para motos

erre São Paulo. Além de vendedor,
ele é motociclista há 25 anos e há anos

também participa do encontro de

Jaraguá do Sul. "O importante é

participar e oferecer alguma coisa

diferente ou muito necessária", ensina

Hermenegildo. O servidor público
Sanderson Sardá, de Canoinhas,
comprou um capacete na loja de

Hermenegildo. Motociclista desde os

16 anos, (hoje tem45), Sardá, aprov.ou
O evento e disse que pretende voltar
no ano que vem.

O 140 Encontro de Motociclistas
reuniu também alguns fabricantes de
novos modelos, com o administrador
de empresasAltamir Correa, 43 anos,
que fez um triciclo todo montado com

peças de carros usados e motor 1.300, '

de Fusca. "Não é um veículo prático
para o trânsito, mas é confortável e

'seguro", afuma Correa, que levou um

ano na construção do triciclo.

Voz do pOVO ,

'o telejornal que a Record vai estrear na hora do almoço é para confrontar com o "Jornal Hoje'; da
Globo. A idéia é fazer um jornalístico com

linguagem mais popular.

Feira instalada no Parque de Eventos não teve o re�,orno esperad�

Em branco
Surgiram rumores de que Sandy e Junior poderiam ganhar um especial na Globo em

comemoração aos 15 anos de carreira da dupla. Mas na emissora não há. nenhum projeto que'
envolva os irmãos. Nem programa, nem especial, nada.

De volta?
Bruna Lombardi e Carlos Alberto Ricelli podem
voltar ao Brasil, em breve, para futuros
trabalhos na TV. Mas, segundo a atriz, tudo vai

depender dos compromissos profissionais do

,
casal na terra do Tio Sam. "Assim que
concluirmos alguns projetos 'lá, pensamos em

voltar e até fazer novelas novamente'; disse
atrizO casal mantém uma casa na Barra da

Tijuoa. no Rio, mas nesta temporada na Cidade

Maravilhosa, para as filmagens de "Brasília 18%';
eles estão hospedados num hotel, em

Ipanema.

Mudança
A partir do dia 19, o "SBT Brasil" irá ao ar 30 minutos mais tarde, às 19h45, e passará aconcorrer

com parte do "Jornal Nacíonaf da Rede Globo. Antes do noticiário, será exibido "Family Feud'i
e, depois, o "Roda a Roda'; duas atrações comandadas por Silvio Santos.

Proposta
A Globo ofereceu à cantora, Ivete Sangalo, um h�rário nas tardes de sábado ou de domingo. O
sonho da emissora é ter Ivete Sangalo no comando de um programa, mas ela não tem tempo
porque faz em média 12 SflOWS por mês. "Não dá para conciliar as duas coisas. Estamos com a'
agenda lotada até fevereiro'; diz Scott, assessor de Ivete. Além disso, a baiana está em estúdio

gravando seu novo CD, que deve ser lançado entre 28 de outubro e 1° de novembro e tem
trabalhado até de madrugada.

\'

,

O "SBT Brasil'; de Ana Paula Padrão, está faturando bem. Não há.mais espaço para
patrocinadores.

Monogamia não
Em entrevista ao Fantástico, o roqueiro Mick

Jagger admitiu aqullo que todo mundo já sabia:

"monogamia não é pra mim': Após o turbulento
casamento com a modelo Jerry Hall, o líder dos

Rollinq Stones disse que aos 62 anos não pensa
em se aposentar. O roquelro falou ainda sobre
sua relação com o filho Lucas, fruto de sua

aventura com a apresentadora brasileira
Luciana Gimenez. "Lucas está comigo essa

semana. Nós nos damos muito bem. Jogamos
futebol e nadamos na piscina'; disse ao

jornalista Álvaro Pereira Júnior em entrevista

�IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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��.
�; Quem mora em ruas

�' -

f�m pavim�nt�çao
b� antipó, nao e

�rigado a construir

,�
,.

t� ]ARAGUÁ DO SUL - A

:refeitura mandou fazer 10 mil

q�rtilhas que explicam ao

�ontribuinte como deve ser a

da'lçada de todas as ruas da

�idade. A distribuição do

�aterial faz parte de uma

Jampanha que e s tá sendo

deflagrada pela Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e-que

iem por objetivo padronizar o

éasseio públ,ic,O da' cidade, e:r;
lspecial das areas urbanas ja
L

_

Ipavimentadas c9m asfa to ou

&om paralelepípedo. As cartilhas

ierão entregues onde não existe

lalçada e os moradores têm prazo

de 90 dias para construírem.

Depois disso, a Prefeitura vai
i"'1

á6tificar e dar mais um prazo,

�l�da não definido. Os
""",.

iradores de ruas não

i'imen'tàdas ou que tem antipó
�ft9.�elTI obrigação .de faz_�,J .,_

��'çadas, mas quem o desejar
1fêve consultar a Prefeitura para

�tTaçado do meio-fio.

f:- Conforme explicação do
� . '

TERÇA-FEIRA, 13 de setembro de 2005

PADRONIZAÇÃO

engenheiro da Secretaria de
Desenvolvimento Municipal,
Afonso

_

Piazera Ne to ," a

construção ou reforma da calçada
depende de licença da Prefeitura
através do artigo 3° do decreto
470/73 e deve ser paga pelo
morador. Segundo Piazera, uma

calçada padrão custa em torno

de R$ 500,00, mas existem os

modelos mais acessíveis, feitos
com cimento alisado que pode
custar R$ 300,00. Também é
oferecida a 0l?ção da calçada
verde, feita com grama, desde
que se deixe um espaço.mínimo
para passeio de 1,20 metros. A
cartilha vem acompanhada com

uma relação de vias onde os

passeios são padronizados,
relacionamento as ruas onde as

calçadas devem ser com lajotas,
bloco mais podotáctil, para

orientação de deficientes visuais.

Ainda de acordo com

Piazera, a Caixa Econômica
Federal está liberando R$ 146 mil

para se r e m aplicados na

construção e -reforma das

calçadas do centro que inda não
, têm o sistema de orientação aos

deficientes visuais. A construção
des tas novas calçadas in regra 0,;
projeto de Mobilidade Urbanae
Lei de Acessibilidade. Deverão
ser construídas calçadas que

correspondam a este projeto nas

PANORAMA

BUENOS AIRES/ARGENTINA, a preocupação com o incremento

(CENTRAL DE NOTÍCIAS das exportações e também das

REGIONAIS/ADI) -A participação relações entre os dois países",
do vice-presidente argentino principalmente, com o Estado de.i
Daniel Scioli no e ncon tro Santa Catarina, que tem toda suao

Organización Latino Americana região Oeste fazendo fronteira corno

de Gobiernos Intermedios (Olagi), a Argentina. No encontro com o:'

em outubro, em Florianópolis; o Scioli, LHS conseguiu que o vice-r,

compromisso dos argentinos de presidente se comprometesse em-e

capacitar seus operadores de participar, acompanhadopelosdois\
turismo em roteiros catarinenses, secretários, do encontro da Olagi.c
especialmente para períodos fora Para o governador catarinense, ac

da temporada; e 'a experiência presença de Sciolino evento é sínall
trocada na visita ao projeto de que a conclusão da integraçãoe
"Nordelta", similar ao "Sapiens bioceânica é também uma

Parque", que será implantado em prioridade argentina. f,
Canasvieiras, foram os principais No setor turístico, os argentinos!
pontos do balanço feito pelo pediram que o Governo.r
governador Luiz Henrique no final catarinense colabore com a infra-:;
da missão à Argentina que estrutura necessária pára <b

comandou entre quinta-feira (8) realização de uma série dei
e domingo (11). seminários que serão ocorrerão, a,

O balanço que fez em partir de outubro, para capacitar":
entrevista à Central de Notícias em roteiros catatinenses operadores;
ainda na Capital Argentina, o de turismo de Buenos Aires,.:;
governador Luiz Henrique fará Córdova e Rosário. "Daremos total!
também nesta terça-feira (13) em apoio às iniciativas visando,
entrevista coletiva à imprensa às increment'ar o tuÚsmo de,
15 horas, na Casa do Jornalista, em argentinos para Santa Catarina eT

Florianópolis. A viagem oficial de vice-versa", - garantiu Luiz,

quatro dias do governãdor ao país Henrique. Para facilitar a vinda de!
vizinho deixou clara a intenção das turistas, o governador antecipou-
autoridades e do empresariado que já em outubro uma empresa]
argentino em cooperar para o ,

aérea brasileira vai disponibilizar I
desenvol�imento turístico e

-

vôos com freqüência de quatro í
I

econômico de ambos os lados. vezes por semana, sem escalas, I
O respaldo do vice-presidente, entre Buenos Aires' e Florianópolis. !

Daniel Sciolí; e dos secretários "A intenção é que não sejam i
(que têm status de ministros)

.

interrompidos após o término da I
Ricard6 "'R�bt'

_ h;�e, dos temporada de verão", informou!
Transportes, ';é- ]ós'é' 'Fi':lri."Cisco i , LHS, 'acrescentando que tentará:
Lopez, de Obras Públicas, para os

-

a redução de R$ 36 para R$ 8 da I
Corredores Bioceântcos .

- taxa de embârque no lado!
-

Irodoviário e ferroviário - denotam brasileiro. (Juliana Schneider) I------�------�---------------------------------------------------------------;

CESAR JUNKES

Medida visa padronizar as calçadas e beneficiar os pedestres

ruas Marechal Deodoro,
Marechal Floriano e Getúlio

Vargas, to'das po, �:�n.'�ro ��;,
cidade. " ,,-' "

A costureira Valei Maria

Wash, que mora na Rua são
Paulo, Bairro Czerniewicz, disse

Moradores de Ja.raguá do Sul.
têm 90 dias para fazer calçada

ra
ACIT.

�
CORREIO DO POVO

GráficaCP
m
Kaiser

AtUARES
1?J!j

�
.....

'

que pretende fazer calçada, mas

não sabe quando. Na avaliação
deVákC t;�'�'J� r't§:ó'r_�t;�arçad�
�ã� 'f�z m�[t; d[f�re'�ç� porque

'

tod�s sãó muito ruins, cheias de
bura-cos e muitas ainda com

árvores no meio do caminho.
I

., - �

Luiz Henrique faz balanço
da missão à Argentina )

Governo do Estado imp
-

ona
a ginástica rítmica bras;"eira.

Centro f!.sp(Jrtfvo:'Perácio Bernard
é o primeirp ginásio brasilelro derliéddo
exclusivamente à ginástica rítmica

.

,

Uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Ioinville garantiu uma

importante obra para o esporte brasileiro: o primeiro ginásio do país dedicado
exclusivamente à ginástica rítmica. O Centro Esportivo Perácio Bernardo vai servir

para o treinamento de nove atletas que fazem parte da nossa seleção olímpica.
Elas estão se preparando para disputar o PAN 2007 e as Olimpíadas de Pequim,
e o ginásio é uma construção essencial para a prática do esporte. É o Governo
investindo para ver o país bem representado por Santa Catarina.

Secretari_' de Estado da
�ulblra, Turismo e Espone

-�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA
PREjuízo

TERÇA-FEIRA, 13 de setembro de 2005

�

1ID"991(.'UtI�
, ,

Cerca de 40 casas destelhadas pelo vendaval
, c

Eus BINI

Famílias com até dois salários mínimos que tiveram, suas casas destelhadas, vão receber materiais de construção

.... Famílias carentes

são cadastradas para
receber materiais de

construção
,

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca
deAO casas dos bairros Santo

Antônio, Três Rios do Norte e

San ta Luz ia , tiveram os

telhados danificados pelos
vendavais do fim de semana.

No bairro Garibaldi, 'algumas
plantações foram prejudicadas
pela força do vento, que chegou
a arrancar dezenas de pés de
banana.

O secretário-executivo do
Comdec (Conselho Municipal
de Defesa Civil), Carlos Alberto

Dias, informou que a entidade
está de plantão para

atendimento imediato em caso'
, de necessidade. No domingo,

uma equipe com cerca de 15
,

integrantes do Comdec visitou

várias regiões do município e

foram doadas lonas para cobrir

provisoriamente as casas mais

atingidas. Segundo Dias, a

Prefeitura em parceria com as ,

Associações de Moradores, já
está cadastrando famílias
carentes, com rendimento de
até dois salários mínimos por
mês, e que tiveram as casas

danificadas pelo vendaval, para
o recebimento de materiais de

construção. Dias informou que,
apesar dos estragos, não foi
necessária a remoção de

pessoas. "Por enquanto também
não há á

r e.as de risco",
garantiu.

o morador não quis esperar ajuda e começou a trocar as telhas mesmo abaixo de chuva
o,"� ""i\,5i:' .'

Susto

,
' A· dona-de-casa Lurdes

R�dtigues, ,rÍl.�radora da Rua 4, no
,

Loteamento Souza, em Três Rios
do Norte, conta que os estragos
no bairro foram causados pelo
vento no domingo de manhã,
entre oito e nove horas. "Moro aqui
há 15 anos e fazia tempo que não

se via um vendaval desses", disse

ela, que ficou assustada, apesar de
não ter tido a casa atingida. Já a

casa que fica em frente à sua

ficou quase sem telhas, que foram
recolocadas no mesmo dia pelos

Previsão de tempo instável com chuva durante toda semana

DA REDAÇÁO - A frente fria

que chegou em Santa Catarina,
no domingo avança pelo Sudeste
e pelo Centro-Oeste do Brasil e

.

está associada a uma forte massa

de ar polar. que chega ao Sul.

,�s imagens de satélite mostram

:á:sih:Qvens carregadas da frente
1 ... ·-,

;6:ia:�9bre grande parte do país.
0J'f�mpo fica instável durante

,:,' .I._'" � ,.' , ',_

J�cla 'semana. A'previsão para

dar�gu'á doSul e região para hoje
l de� céu nublado com alguns
períodos de melhoria e chuva a

qualquer hora do dia, mínima
de 7°C e máxima de 12°C.

N o norte e no nordes te

gaúcho e no oeste catarinense, o

céu permanece nublado, mas

'quase não chove. A massa de ar

.polar mantém a temperatura
baixa em todas as áreas e pode
gear ao amanhecer no sul e no

sudoeste gaúcho. Há possi
bilidade de, neve nas cidades
mais altas da Serra Geral.

Amanhã as áreas de
instabilidade organizam uma

nova frente fria no Sul do país e

deixam o tempo chuvoso em

<'

A chuva não deutrégua ontem, e segundo a previsão o tempoinstável deve persistir até o fim de semana
"

,

quase toda Santa Catarina. No
Vale do Itapocu, o tempo fica
nublado, com temperaturas
baixas, por causa da influência
da massa de ar polar e das
nuvens carregadas vindas do

oceano. A previsão é chuva com

temperatura 'variando de SOCa
14°C.

Na quinta-feira a nova frente
fria avança pelo Sul do país e chega
ao Paraná perdendo a intensidade.

O céu fica nublado e chove a

qualquer hora em praticamente
fada a Região. Mínima de 15º e

,

máxima de 25ºC. Com o tempo
um pouco mais quente as chuvas
aumentam.

'Você escolhe, nós transportamos .
. , .... , .... ,,,,,I .. ,, ... '�aM�.. '"W"',, .. ,,·"'"":''''''"''\\w.'\,,�I1·\\'\\\,''\,,"'\,,;\,,\\,,\\\".r_,,""': .. W":\\';\·I\';,�'"i\I,';,'\\\�\r:,\(,\\\\"WO\\\\\;\\"\\\'i'\\\\\',\\\\\\\\\\\"iW"�\\\\"\\\I\\\\\\\',\\�\I\�II\\\\\Ii:l:i,\,

Bernardo Dombusch, 540 I Sala 01 I
Baependi I Te'.; (47) 371.036a

moradores. "Ainda bem que O

vento não veio com chuva",
comentou dona Lurdes.

Incêndios
Os Bombeiros Voluntários

receberam três comunicados de
incêndio no final de semana. No

domingo, por volta das nove horas
da noite, um rancho de madeira
construído atrás de uma

residência, na rua Adolfo Birr,
bairro Jaraguá 99, foi destruído

pelo fogo. No sábado, por volta,
das cinco horas da manhã, num

.

sítio da Estrada Vale das Ped
em Ribeirão Grande do NOrl
uma casa de madeira, nã

habitada, também foi atingi
pelo fogo; com perda total. '

. no sábado, por volta de umaho
da tarde, na cozinha de u

restaurante (nome não divulgado
da rua Fidelis Stinghen, ba'
Centenário, outro caso d
incêndio, provavelmente causa

por curto-circuito. De acordo co

o sub-comandante dos Bombeiros

Voluntários, Neilor Vincenzi, não
. houve vítimas em nenhum dos
casos.

Cidade mais fria do Brasil

registra neve fraca e, chuva
Da redação - Nevou na

madrugada de segunda-feira
em São Joaquim, no 'Planalto
Serrano catarinense, con

firmando a previsãodo Centro

de Informações de Recursos

Ampientais e de Hid ro

meteorologia de Santa Catarina

(Ciram). A temperatura
mínima no Estado chegou a

O;'4°C negativos errl São.

Joaquim.
A 'Epagri confirmou o

registro de neve por volta das

6h, apesar de ter nevado muito

pouco. O fenômeno foi

acompanhado de chuva - disse
o meteorologista Clóvis Correa,
do Cirarn. .já a empresa
Clima terra, aflrm� que houve,
registro de dluva e flocos de
neve às 7h30min no distrito de
Cruzeiro' d'ó Sul, e'fi São
Joaquim.

Dados da Clima terra,

empresa parceira da Cli

matologia Urbana de São

Leopoldo em Santa Catarina,

indicam que a última vez que
ocorreu neve com troy;oadasfoi
em 1965, na grande nevasca

daquele ano.

A frente fri� que chegou a

Sant� . Catarina contiI\ua

influen"�i�ndo as condições de

'. tempo; no Estado no decorrer
d e sta semana. Da, Granoe

'Fl�i.ianóp�lis a,o, N6rte do

Es r ado, há cond'ição de

tràvoada's com pancadas de

chuva mais fortes,
Os v e n t os sopram do

.

quadrante sul com intensidade
fraca a moderada e rajadas mais

fortes na Grande Florianópolis,
O tempo fica encoberto,COm
chuvas ocasionais, condição
que deve permanecer nOS

próximos dias. '

Em alguns períodos, pode
haver pancadas de chuva,lU3s
o que vai predominar é a chuva

fraca. Somente na sexta,felra,
deve haver melhora na tempo.

Os ventos manterão o mal

bastante agitado.
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A vitória de virada

por 3x2 sobre o

Atlântico trouxe o

título inédito para
Jaraguá do Sul e

Santa Catarina

rer

de
ao
ae

.

Depois de bater na trave

por três anos seguidos, a

Malwee conseguiu o

título da mais importante

competição de futsal do

Brasil: a Liga Nacíonal. OI

título, conquistado no

domingo em Brusque,

começou a ser

comemorado.na quadra
da Arena Multiuso e

seguiu até a Praça Ângelo>
Piazera, onde nem a

chuva conseguiu estragar

a festa. Ontem os

jogadores foram

homenageados na

reunião semanal da Acijs.
Nesta semana eles

descansam e devem

voltar aos treinos só na

semana que vem. Aléin

do Estadual, o time tem

ainda, neste ano, o

Brasileiro de Seleções
(em São Paulo) e o Sul

Americano (no Peru).

O Rei e o Príncipe: o melhor

jogador do mundo, Falcão, e o
.

I

melhor jogador da final, Xoxo,
beijam a taça na chegada do time
em Jaraguá do Sul. Autor de dois

gols, o ala Xoxo disse que não

quer ser chamado de herói.Já
.

Falcão conquista a Liga Nacional

pela segunda vez

,

___� � ��� ��� i�'�� ___------------------------------------------------�
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Perfil dos campeões da Liga
I

fOTOS: RAPHAEl GÜNTHER

BAGÉ
Nome completo: Luís

Henrique Silveira Couto
Data Nasc.: 13/08/1967
local: Bagé (RS)

. Posição: Goleiro
Principais clubes:

Associação Atlética
Celeste, Grêmio, Enxuta,
Perdigão, Sadia, Goiás,
ACBF, São Paulo,
Flamengo, ADD São Paulo,
Banespa e Malwee
Títulos mais _

importantes:
:l:!Iexacampeão brasileiro,
Ií�nta gaúcho, campeão
�undial seleção,
:;bicampeão mundialito

;�eleção,. bica'
.catarinense

(paulista,
.

"seleçã
,.$jle -

s, bicop la

�3' 4).
�a Malwee desde janeiro
file 2005. "

f'

"MARCINHO
�ome Completo: Marcia
Rogério da Silva

Lli)ata Nasc.: 19/06/1982

,

(loca!: Joinville (SC)
rPosiçãó: Goleiro
[principal clube:

,:Malwee
oTítulos mais

Jmportantes:
. Tricampeão [ase,

'

:Tricampeão Catarinense ,1":", �

,}:ampeão Sul-americano,
.Campeão da Copa
América, Tricampeão da

,Jaça Brasil
� Na Malwee desde janeiro
�de 2001

FALCÃO
Nome completo:
Alessandro Rosa Vieira
Data Nasc.: 06/06/1977
local: São Paulo (SP)
Posição: Ala
Principais clubes:

Corinthians, GM, Atlético
Mineiro, Rio de Janeiro,

.

São Paulo, Banespa, São

Paulo (futebol de campo) e

Malwee
Tltulos mais
importantes:
Tetracampeão Paulista,
Tetracampeão da Taça
Brasil, Campeão da Liga
Nacional, Bicampeão Sul-

Americano, Campeão da

Copa América Campeão

FIO
Nome Completo: Volmir
Lima dos Santos
Data Nasc.: 04/04/1972
local: Santiago (RS)
Posição: Pivô
Principais clubes:

. Cruzeiro Esporte, Elase e

John Deere
,

Títulos mais
importantes:
Campeão Gaúcho (prata e

I bronze); Campeão Sul
Americano e da Copa
América, Catarinense, Taça
Brasil, Copa SlÍI
Na Malwee desde janeiro
de 2005

JAMES
Nome completo: James
Veiga
Data Na5(,:02/06/1972
local: Blumenau (SC)
Posição: Fixo/ala
Princípais clubes: ,

, Sulfabril, Etisa, Tupper,
Blumenau, Sadia,
Internacional, UCS,
Malwee, Valência, Malwee
Títulos mais
importantes:
Tetra Taça Brasil, Tri Jasc,
Tri Catarinense, Copa 4

\

Nações seleção (03), Copa. ,

SC, Copa Sul, J abs,
Metropolitano Brasília;
Metropolitano Porto

Alegre.
Na Malwee desde janeiro
de '05 (retorno)

MÁRCIO
Nome ccmplete.Francísco '

Márcio Menezes de Souza
Data Nasc,; 14/04/1981
local: Fortaleza (CE)
Posição: ala
Principais clubes:
Círculo Militar, Sumov,
Palmeiras de Goiás, Malwee
Títulos mais
Importantes:
Sul-Americano, Copa
América, Tricampeão da

Taça Brasil
Na Malwee desde janeiro,
.de 2003

XANDE xoxo \

Nome Completo: Nome ccmpleto.Mãrcio
Alexandre Eduardo de

.

Bandeira Rodrigues
Melo. Data Nasc,: 31/03/1974
Data ��5C.: 23/12/73. local: Resende (RJ)
Local: Blumenau (Se) Posição: Ala

.

Posição: Ala Direita. Princtpais clubes: UPF,
.

Principais clubes: Age, Frederico Westphalen,
Metisa, TuperBreithaupt, Chapecó, Carazinho e

Anjo, Malwee' Malwee.
Tftulos mais importantes:. Títulos mais

Campeão da Copa
I importantes:

América, Tricampeão da Tetracampeão Catarinense,
Taça Brasil, Campeão Sul- Bicampeão gaúcho, Taça
Americano, Càmpeão Governador Estado do Rio

Brasileiro de Seleções, Grande do Sul, Tricampeão
Heptacampeão Estadual" da Taça Brasil, Campeão
-Hexa- Campeão dos JASC, Sul-Americano, Copa
Bicampeão do JABS América.

.Na Malwee de Na Malwee. desde janeiro
. de 2001 2003

LECO
Nome Completo: Alex
Domingos da Roza
Data N�sc�: 26/05/1984
local: Chàpecó (SC)
Posição: fixo

I

L Principal clube:
Malwee
Títulos mais importantes:
Tricampeão estadual,

,

" Biçampeãó do J ase, '

Tricampeão Taça Brasil,
Campeão Sul Americano,
Copa América.

.

Na Malwee desde janeiro
de 20Q3

,

VALDIN
,

Nome completo: João
Batista do Nascime�to
Carvalho
Deta N�sc.: 23/06/1979
Local: Fort�lez� (CE)
Posição: ala
Princlpais clubes:

Sumov, Palmeiras de Goiás
Títulos mais importantes:
Sul-Americano, Copa
América, e bicampeão da

Taça Brasil" catarinense

Goiano
;

Na Malwee desde janeiro
de 2004

CHICO
Nome Completo! '1
Francisco Alberto
Gonçalves de Paula
Data Nasc.: 16/01/79
local: Florianópolis (SC)
Posição: Fixo/Ala
Principais clubes:

.

Urbano/FME, Anjo,
Reserg e Tuper
Títulos mais
importantes:
1 ª Divisão Catarinense,
Jabs, Hexacampeão [ase,
Hexa Catarinense Divisão
Especial, Sul-Americanc,
Copa América, Brasileiro
de Seleções, Tri Taça
Brasil, Copa Sul-Brasileira
Na Malwee desde
janeiro de 2002

WILLlAN
Nome completo: Willian

.

Alves Moraes
, Data Nasc.: 18/11/1986
local: Florianópolis (Se)
Posição: ala
Princip�is clubes:
InstitutoAdiee (base),
Malwee
Títulos mais
importantes:
Taça Brasil (2004/05),
Estadual (2004), JasC'
(2003)
Na Malwee desde
janeiro de 2003
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ANTÔNIO
Nome eompleto: Antônio

Rogério Mafra

Data Nas.:.: 13/06/1979
,

Local: Florianópolis (SC)
p'osição: fixo

Principais clubes:

Colegial e Malwee
Títulos mais

importantes:
Taça Brasil, [ase 2004, 1 ª

Divisão Estàduàl (98).
Na Malwee desde janeiro
de 2005

r)

KLEBER
,

INome Completo: Kleber
Rangel Correa Junior

Nasc.: 18/08/1961
(local: Rio de Janeiro (RJ)
Cargo: Supervisor de Futsal
Principais clubes:
São Cristóvão Flamengo
V

' ,

�sco da Gama e Malwee.
T!tulos mais
importantes:
Pent'acampeã� Taça Brasil
C -

' ,

, ampeao Liga Nacional,
Pentacampeão Carioca

'

Tricampeão Catarinen;e
Bicampeão J asc

'

Na Malwee desde janeirode 2001

MÁRCIO
SERGIPANO
Nome Completo: Márcio

Rodrigo Santos Leite
Data Nasc.: 05/08/1984
locai: Aracaju (SE)
Posição: Ala
Principais clubes:
Moita Bonita, Carinhoso,
Títulos mais

importantes:
Campeão sergipano (2004)
Na Malwee desde maio'
de 2005

MAURíCIO
Nome Completo:
Maurício Leandro
Data Nasc.: 10/02/1976
Local. Joinville (SC)
Cargo: Massagista
Principais clubes:

Breithaupt e Malwee
Títulos mais

importantes:
Pentacampeão catarinense,
tetra J ase, Tri Taça Brasil,
Brasileiro de Seleções, Sul

Americano, Copa América
Na Malwee desde janeiro
de 2001

ROGÉRIO
Nome Completo: Rogério
Rosa Inácio

l

Data Nasc.: 07/W/1969
local: São Paulo (SP)
Cargo: Preparador Físico

Principais clubes:
Tubarão e Malwee
Títulos mais
importantes: Joguinhos
Abertos 2004 (técnico
futsal feminino Criciúma)
Na Malwee desde janeiro
de 2005

SERGINHO
Nome completo: Sérgio
Luiz Rodrigues
Data Nasc,: 22/06/1967
local: Ouro Preto (MG)
Cargo: Fisioterapeuta
Principais clubes:
Botafogo (RJ)e-Malwee
Títulos mais .

importantes:
Campeão Carioca,
Tricampeão Catarinense,
Campeão Sul Americano,

,

Campeão da Copa América

, Tricampeão da Taça
BrasiL
Na Malwee desde janeiro
de 2002
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Ferretti e Marcão: de adversários a amigos]
Os dois já chegaram a falar sobre a estratégia de jogo antes de uma final na qual,
eram adversários

, IINão SOU polêmico, apenas
defendo a Malwee"

JARAGUÁ DO SUL - Eles são dois

grandes responsáveis pela
profissionalização do futsal noBrasil. Na

.

década de 80, um dirigia O Perdigão e o

outro a Sadia. Os dois também se

enfrentaram em várias finais. Mas agora,

pela terceira vez, eles trabalham juntos
em um clube. Marcos Moraes e Fernando.
Ferretti são duas autoridades no futsal
brasileiro. A parceria 'começou em 1993,
no time paranaense da Inpacel, onde
conquistaram o bicampeonato brasileiro
e o sul-americano. Em 1998,
en�ontraram-se na GM, de São Paulo,
onde foram vice-campeões paulistas. E
desde o início do ano passado, os dais
estão no comando da Màlwee.
As tarefas são divididas. Nos treinos, quem

começa é Marcão, mas Ferretti é quem dá
o retoque final e faz o plano. Marcão

comanda as jogadas de bola parada e

Ferretti define a estratégia a ser usada. Mas
tudo é sempre discutido entre os dois.
"Temos uma afinidade muito grande e é

sempre importante ser flexível nestas

horas. Depois de tanto tempo de amizade,
temos também a liberdade de intervir no

JARAGUÁ DO SUL - E� 200�,
Carione Pavanello e Fernando Ferretti
foram até Canoas para uma reunião de

lançamento da Liga Naéional de Futsal.
Sem patrocínio e sem dinheiro,
resolveram comprar uma vaga para a

competição e voltaram para Jaraguá do
Sul para conseguir apoio. "O Irineu

(Pasold), que era prefeito na época disse

que ajudaria. Mas conseguimos o apoio
da Malwee e do Wander (Weege) e

começamos a montar o time para

disputar a competição", lembra Carione,
ou Cacá, como é conhecido.

Hoje ele ocupa o cargp de diretor de
futebol do time e da Associação dos

Amigos do Esporte. E é a' associação, ao

lado da Malwee, que ele atribuiu o sucesso

e a boa fase do time jaraguaense. "Sempre
tivemos uma relação muito aberta, sem um

querer passar por Cima do outro. Por isso

r�

momento certo", disse Marcão .

.

Mesmo como' adversários, os dois se

juntavam para trocar informações sobre

esquema tático. "Aconteceu até de
conversarmos na véspera de uma finalr
sobre os esquemas que iríamos usar um.

contra o outro", lembrou Marcão. "Hoje a
'

gente sente que tem essa dificuldade de-,
intercâmbio de informações, entre a(�
equipes. É importante a troca de;;.�
experiências para aprender com os nossosé
companheiros de profissão", emendou
���. �.

Sobre a Malwee, os dois são unânimes em'�
.

dizer que não existe segredo. para ter um:;
time que disputa títulos 'constantemente.

"Enquanto os outros times mudam: de:
elenco a cada seis meses, por causa do':

.

assédio do futsal europeu, a gente manteve,'
a mesma base. A nossa espinha dorsal se

'

manteve, pois tem atletas que já estão:
• I

entrando na sexta temporada", comentou,
Ferretti.

. .1.

A história dos dois pode ser vista nos:
resultados.' Só que conquistaram n�:

,

Malwee daria inveja a qualquer treinador.j
Uma parceria que deu certo.

JUlIMAR PIVAnO

vem dando certo, junto com o trabalho dos

jogadores", afirmou o dirigente. Cacá disse
também que não é polêmico. "Apenas
defendo os interesses do time da Malwee e

de J araguá do' Sul".
O dirigente' ainda citou o exemplo da
confusão para a venda de ingressos como

um ponto a favor do trabalho desenvolvido
desde 2001. "Foi uma loucura. Eu nunca

tinha visto disso em [araguá do Sul. Só

prova que a cidade acolheu o time como

representante. J á dá para imaginar 'que ,a
Arena Jaraguá será pequena", coment0l!.
Sobre o assédio de clubes europeus, Cacá
disse que a Malwee está preparada para n8!o
sofrer danos com isso. "Profissionalizamos e

agora todos os jogadores têm contrato.

Corre�os o risco de um jogador não ir bem e

termos que ficar com ele. Mas também 'é
uma segurança para evitar isso", comentou

Cacá.
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FUTSAl.: DE VIRADA

ESPORTES CORREIO DO PÜVij, c(

� Foi sofrido, mas chegou. Conquistando e revertendo

vantaqens, a Malwee conquista o principal títülo do
futsal brasileiro

intervalo perdendo por 2xO,
o timejaraguaense teve for

ças para virar para 3x2 e

confirmar o título para a

equipe que teve a melhor
campanha em todas as fases
da competição.

Xoxo, um dos heróis do

jogo e autor dos dois pri
meiros gols, era um dos que
mais comemoravam no

domingo, na. festa que se,

:industrial Wandér Weege abraça os dois jogadores que marcaram na

-vitória por 3x2 no domingo:Valdin e Xoxo. Este último marcou duas
'vezes

.

Enfim o título da Liga Nacional'

Julimar Pivatto

J?g�dores fizeram a festa.na noite de domingo na Praça Ângelo Piazera. Nem a chuva atrapalhou as comemorações

BRUSQUE/JARAGUÁ
DO SUL - As comemo

rações pelo título inédito da

Liga Nacional ainda não

,

terminaram. Ontem os joga
!l3.ores da Malwee foram

liomenCigeados na reunião

�emarial da Acijs, exibindo o

f-roféu conquistado no do-
.

;t,P.ingo em Brusque .. A final
.não poderia ser mais emo

�ionante. Depois de ir para o
�:':'
!I'�
��

'estendeu da Arena Multi
uso até a Praça Ângelo Pia

zera, em Jaraguá do Sul. "Foi
uma vitória do grupo, que
teve forças do início ao fim
da competição. Tem que se

dar .os parabéns para está

torcida . maravilhosa, que
mostrou que também mere-

ce o título", disse ele. Falcão,
um dos mais exaltados pela
torcida, também elogiou a

atitude dos jaraguaenses. "É
muito bom saber que se é

querido por todos. Somos um

time que representa a cidade
e também Santa Oitarina e

levar' isso nas· costas traz

responsabilidade, mas tam

bém traz muita alegria".
O técnico Fernando Fer

retti disse, depois do jogo,
que só tem motivos para
comemorar. "Foi feito justiça
ao time que teve a melhor
campanha em toda competi
ção. Foi preciso vencer as

adversidades, mas consegui
mos a vitória", disse ele,:
Valdin, autor do terceiro gol,
também comentou sobre a

virada. "Conseguimos noS,

concentrare voltar sabendo
,que podíamos virar o jogo,

,
isso' foi primordial para ai

vitória", disse ele.'
. \

Ontem à noite os joqadores participaram da reunião semanal da A�ijs e receberam uma homenagem dos
empresários da cidade. \

"
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• IMAGENS DA DECISÃO
II RETROSPECTIVA
Campanha da Malwee

... RESULTADOS·

�.�
O ala Márcio,(acimà) teve que usar á

.

habilidade para se livrar da marcação,
Ao lado, a torcida faz a "ola" e depois -

,carrega o emocionado Falcão nos ,�
ombros. Abaixo, Chico, Valdin e Leco,
outros três importantes personàgens'!
desta decisão inédita da Liga :t
Nacional.
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6ITERÇA-FEIRA, 13 de setemb�o de 2005 sro ES
AÉRIE A2� UM PONTINHO FORA DE CASA

CORREIO DOPOV�

�uventusfica·no OxO em
I ---

'

-

Brusque e soma nove pontos

Juventus e Brusque fizeram' um jogo tecnicamente fraco
e ficaram apenas no OxO

� Joqofoi tecnicamente
muito fraco e o tricolor
ainda perdeu o meia

Grínqo, expulso no

segundo tempo

BRUSQUE - Depois de
, . . . I

assistir a um Jogo emocio-

nante e
-

sair da Arena
Multíuso como Campeão da

Liga Futsal, um grupo de
torcedores jaraguaenses que
se deslocou ao Estádio'

í

Augusto Bauer na esperança
de ver mais um bom jogo
acabou decepcionado. Cheio
de problemas para escalar a

équipe, o técnico Itamar
Schüller apostou em um

esquema altamente defen
sivo e acabou roubando um

precíoso ponto na casa do
líder da competição, que

aproximou ainda mais o

juventus da. Série AI em

2006.
.

O ]uventus acabou surpre
endendo o Brusque no

primeiro tempo, tendo �is
posse de bola e chegando com'

perigo no ataque, onde a

ausência de um atacante nato

foi nítida. A equipe produzia,
.mas não conseguia finalizar e

quase foi castigada no final da

primeira etapa, quando
Adams entortou a zaga. tri-

l colar e . obrigou Adilson a

'operar o primeiro rnilagrevno
jogo" tirando com o pé um

chute cruzado e certeiro.

;_;; No segundo tempo os
e:

r�apéis se inverteram e prati
f, I

�'(;amente só o Brusque jogou.
� ]uventus recuou demais,
�""1'�
,�postando no contra-ataque,
�as acabou dando campo ao

��técríico time brusquense.
1i1esmo sufocado na defesa,
�'::Açássio quase abriu o placar'

-'por duas vezes. Na primeira

I -

ao desviar uma cobrança de
falta e na segunda ao finalizar

por cima do gol. um rebate da
defesa dó Brusque.

O Brusqile só tomou conta

do jogo após a infantil

.expulsão de Gringo, que
recebeu cartão amarelo por

.

reclamação e continuou
reclamando até levar o,
vermelho. Nesta hora come

çou a brilhar a estrela de 'São
Adilson'. Primeiro ao defen
der uma bonita cabeçada de

Wagner, no seu contrapé, e

depois ao pegar um chute a

queima-rouba de Wilson,
operando três milagres no

. jogo.

-.: RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS
... AMANHÃ

... DOMINGO

... PRÓXIMA QUARTA

... CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO

1) Adilson: Melhor jogador do Juventus em campo.' Realizou pelo menos três

milagres ontem. Já pode ser canonizado. Nota la
2) Leandro: Deslocado para a lateral-direita, não apoiou o ataque e funcionou como

um terceiro zagúeiro. Regular como sempre. Nota 7;5
3) Renélto Tilão: Entrosou-se bem com o Acássio e vem dando segurança à zaga
tricolor. Teve a chance de decidir o jogo em algumas cobranças de falta, mas não
estava com o pé- 'na forma'. Nota 7,5
4) Acássio: Grande nome da zaga. Na hora que o jogo apertou chutou de bico para
onde estava virado. Também foi bem nas poucas-vezes queoJuvernus ameaçou o

. Brusque, principalmente nas bolas paradas. Nota 8
- •

5) Dega: Manteve a regularidade de sempre, porém atuou de forma mais defensiva
desta vez. Teve bastante trabalho no segundo tempo, parando o jogo
constantemente com faltas. Nota 7,5
6) Carlos Rogério: Muito mal no jogo. Apoiou pouco o ataque €1, quando o fez, nãe
era eficiente na hora do cruzamento. Teve várias chances de decidir o jogo, em

cobranças de falta na lateral da área, mas foi eficiente em apenas uma. Nota 5

7) Gringo: Perdido e irrecenhecível. Não achou sua posição no campo, perdeu
m\Jitas bolas, pedalou apenas uma vez e ainda foi expulso infantilmente, por
reclamação. Sem nota

·8) Fábio Lopes: Continua em uma seqüência boa de jogos. Faz o serviço sujo no

meio de campo, muitas vezes abusando das faltas, como foi o caso ontem. Nota 7,5'
9) Grisley: Jogador técnico-não se cria em um gramado ruim como o do Augusto
Bauer. Além disso continua fora de ritmo, devido ao tempo que ficou no

Departamento Médico. Não acrescentou nada ao time ontem. Nota 5

la) Marquinhos: Normalmente o camisa la é o homem de armação da equipe.
Aquele que conduz a equipe ao ataque e busca as melhores opções ofensivas. Não
fez nada disso. Nota: 5

11) Carazinho: Não repetiu a boa atuação da estréia, mas mesmo assim deu
trabalho ao sistema defensivo do Brusque. Dentro do possível, foibern, Nota 7,5
17) Jadson: Entrou rio intervalo, no lugar de Grisley. Jogou mal e foi substituído
quandó o Gringo foi expulso. Sem nota

15) Joni: A surpresa do jogo. Estreiou na equipe e mostrou que pode ser uma boa

opção para Itamar Schüller. Certas horas correu mais do que a bola, mas foi bem.
Nota 8

18) Paulo Rossi: Jogou apenas 5min, quando o Juventus já estava com um jogador
a menos. Mostrou objetividade e tirou a equipe defesa, ajudando a aliviar a pressão
nó final do jogo,. Nota: 7,5

Julimar Pivato

Título merecido
Dep?is de acompanhar a Mal�ee p.o� guase llm mês,dá Par
se dizer que o grupo merecia a vttoria. Sempre unidos

a

jogadores estavam conscientes do que representam pa;aos
cidade e conquistaram o merecido troféu da Liga Nàciona�

, Mas todos falam dos ?estaques qu.e co�a�dam as jogada;
para o gol, como Falcão, Xoxo, Valdin, Marcia e todos os qu I
atuam na linha. Mas Marcinho e o experiente Bagé (fOtoelforam decisivos para esta conquista. O primeiro como bo�.
opção C?� os pés e o segundo,que cresceu muito dentrOda
compençao.corn seu apurado reflexo. Uma bela dupla.

Vôlei
A segunda colocação,
conquistada na terceira

etapa do Campeonato
Estadual Infantil de Vôlei,
disputada no último final.de
semana, em Jaraguá do Sul,
deu a vice-liderança da

equipe masculina da
ADV/MarisoI/FME na

classificação geral e garantiu
sua vaga no quadrangu·lar
final da cornpetição.Joqando
em casa, no ginásio de
esportes da Recreativa
Marisol, a única derrota dos

jaraquaensesfol para o

primeiro colocado da fase
dassificatória CE Barão do
Rio Branco/Blurnenau (3 x 2).

Futsal
Duas equipes jaraguaenses
do futsal disputaram, no fim.
de-semana, o campeonato
estadual, A equipe Auroral
Cej/FME Sub-13 venceu os
três jogos e ficou com o

primeiro lugar da chave com

.15 pontos. A competição foi
em Xanxerê e os resultados
foram estes: 9x4 contra Taió,
3xO em Itapiranga e 9x2 no

time da casa.Já a categoria
Sub-ll,jogou em casa e

conquistou a vaga entre os

oito melhores da compe-
.. tição. Os resu ltadosforam os

seguintes: 6x2 contra Rio do
Sul,2x6 para o Clube Dozee
5x3 contra a Apama.

Vitória campeão
A Sociedade Recreativa Vitória conquistou, no domingo,o

, tricampeonato do 18° Campeonato Jaraguaense de Futebol
Sênior. O título foi conquistado depois do time empatar em

.

1 x1 com o Caxias, com gols de Ricardo (Vitória) e Volrnir
(Caxias). o time do Bairro Rio da Luz teve ainda o artilheiro da

competição: Alaor (ex-jogador do Juventus), com 18 gols.
Ricardo, também do Vitória, foi escolhido o destaque. Nó total,
foram realizadas 63 partidas com uma média de 4,42 gols por
partida, a mais alta dos últimos cinco anos.

Basquete feminino
A Seleção Brasileira adulta
feminina de basquete
embarcou ontem para Santo

Domingo,onde irá disputar a

5a Copa América, Pré-Mundial
da República Dominicana. O
Brasil estréia nesta quarta-feira
(20h de Brasília) contra a

Argentina. Depois, as

brasileiras enfrentam Porto
Rico (quinta), Canadá (sexta),
República Dominicana
(sábado) e Cuba (domingo). A

competlçãolrá classificar três

países para o 15° Campeonato
Mundial de 2006. O Brasil, por
ser o país sede.já tem sua

vaga garantida. Das 12

Jogadoras selecionadas pelo
técnico Antonio Carlos
Barbosa, duas irão fazer sua

estréia em competições
oficiais pela Seleção adulta: a

pivô ísis e a ala Tayara.

" .

Violência
o zagueiro Carlos Azcurra,
do San Martín de Mendoza,
foi baleado por um policial
durante incidentes
ocorridos em campo
durante o jogo com 0 I
Godoy Cruz, pela segund�
divisão do Campeonato I:

Argentino, neste domingo,
O policial disparou contraO

jogador a menos de um

metro de distância quandp
Azcurra o empurrou,
furioso pela forma como

eram reprimidos os

torcedores de sua equipe,
que perdia por 3xO.Oatleta
teve seu pulmão perfurado
pela bala de borracha, fOI

operado durante ql,.lase
'

quatro horas e permanece
em uma sala de cuidadoS
intensivos de um hospital
da cidade de Mendoza.

Dúvidas no Avaí I .
'

o técnico do Avaí, Márcio Araújo, começa a decidir no treino
de hoje quais jogadores substituirão os três titulares

da
suspensos pelo terceiro cartão amarelo na primeira rodada
segunda fase da Série B do Brasileiro. O lateral-esquerdo" '

Rafael, o volante Marquinhos e o meia Michel não poder,a�
atuar na próxima sexta-feira, contra o Santa Cruz, no estadia
da Ressacada, em Florianópolis. O técnico não chegou a

. 'a
tempo de estar presente no treinamento realizado em quadr

.

coberta; na Academia Capegeró ontem. O motivo foi um.
atraso no vôo em que o treinador vinha para Florianópolis.
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�� AUDIÊNCIA
Cerca de 7 milhões de telespectadores viram o espanhol
Fernando Alonso, da Renault, conquistar mais um passo
importante para a conquista do Mundial 2005 de Fórmula 1. O
GP da Bélgica teve um novo recorde de' audiência na Espanha.

�� NBA
Vários astros da NBA participaram de um jogo de estrelas em prol
das vítimas do furacão Katrina. A partida foi realizada em Houston,
Texas, onde a maioria dos refugiados da cidade está concentrada, e

foi transmitida por televisão para o resto dos Estados Unidos.

�� GUGA
O brasileiro Gustavo Kuerten ganhou 58 posições no ranking
de entradas e voltou a figurar entre os 300 melhores tenistas do
mundo.Já na Cernida dos Campeões, também atualizada nesta

segunda-feira pela ATP,Guga subiu 14 postos. .;;

SÉRIE A - BRASILEIRO

PRÓXIMOS �OGOS

es

fim·
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10m
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SÉRIE B - BRASILEIRO
f'
lO

lo SEGUNDA FASE
f ), GRUPO A

, GRUPO B

1a RODADA
" SEXTA.FEIRA

, SÁBADO

AMADOR: Goleada do Caxias é o destaque da rodada

Botafoqo continua
na liderança da 1 a Divisão

fOTOS: RAPHAEl GÜNTHER

Flamengo recebeu o Cruz de Malta no Garibaldi e venceu por 1 xO, e ocupa a 3a colocação com 12 pontos
. .

,

� Na Segundona, o Rio Cerro é o primeiro colocado com três pontos a

mais que o Atlético
.

Jaraguá do. Sul - Com
uma vitória fora de .casa

por lxO sobre o Tupy, o

Botafogo mantém a

liderança do. Campeonato
Jaraguaense de Futebol
Amador da Ia Divisão. O
time da Barra do.

.

Rio
Cerro. tem agora 16

pontos, um a mais que o

Vitória, que venceu'0.)oão

Pe s s o a . O terceiro

colocado é o Flamengo,
com 12 pontos. Já na

Segundona, o. Rio. Cerro
continua na liderança
iSo.lada,' corn 16 pontos,
seguido. pelo. Atlético,
com 13.

O destaque da rodada foi a

goleada do Caxias sobre o

Caramuru por 5xl, com

gols de Fernando.' (3),
Sandro e Alessandro.
Adernar descontou para o

time de Pomerode, que
divide a lanterna com ,o.

Tupy e o. Cruz de Malta,
com quatro. pontos. O

Botafogo venceu o. Tupy ,

em Schrocder; com um gol
de Adilson. No. Rio. da Luz,
Alaor marcou o. gol do.
Vitória em. cima do. [oão
Pessoa, deixando. o. placar
em lxO. Pelo. mesmo. placar,
o. Flamengo. venceu', em

casa, p Cruz de Malta, com

Adilson ao.s 42 minutos do.
_

segundo tempo.
Na Segundona, o. Rio. Cerro
recebeu a lanterna' Ponte
Preta e precisou apenas de
uma vitória simples para
co.ntinuar na ponta da
tabela. Sidnei, de pênalti,
foi o. autor do. gol. No. Rio.

Molha, o. time. da casa

venceu o. Garibaldi também

por 1 xO com gol de Valdecir.
O Atlético. foi o. destaque da
rodada com a goleada de
4x 1 sobre o. Guarani, com

gols de Paulo. (2), Moser e

Maurici. Ditmar descontou

para o. time do. Rio. da Luz.
ASPIRANTES Na

categoria Aspirantes, o.

. Botafogo lidera também na

1 a Divisão. O alvinegro

bateu o. Tupy por 2xO e está

agora com 16 pontos. O

próprio. Tupy é o. segundo,
com 12. O Vitória empato.u
em lxl com o [cão Pessoa e

é o. terceiro colocado com

'dez. Em quarto. e com a

mesma pontuação está o.

Caxias, que aplicou a maior

goleada da competição até

agora: 8xl no. Caramuru.
No. outro jogo, o. Flamengo.

venceu por 2xl o Cruz de
Malta.

J á na Segundona, pela
. mesma categoria, a Ponte
Preta continua na ponta
com 13 pontos, depois de

empatar em l'xl com o. Rio.

Cerro, segundo. colocado
com dez. O Guarani, que

perdeu po.r 3xO para o.

Atlético, é o. terceiro com

nove. Com a goleada por
4xl sobre o. Rio. Molha, o.

Garibaldi assumiu a quarta
posição. com oito pontos.

'CLASSIFICAÇÃO
� 1a DIVISÃO PRINCIPAL

HANDEBOL �

Jaraguaense é,.:

vice-campeão
Pan-Americano �

de handebol

JARAGUÁ DO SUL

Depois de treinar handebol ':,::�
por dois anos, Jefferson
Maestri tentou, em 2001,
seguir a carreira no futsal,
aproveitando a febre do

esporte na cidade. Mas ele �"

percebeu que não daria .3
muito certo e voltou ao

handebol. Resultado: dois ::
terceiros lugares na Olesc ::

"

(2003 e 2005) e o primeiro ::
lugar na mesma competição ::
em 2004. Mas foi este ano :;
que Jefferson chegou onde ;�

c<

todo atleta sonha jogar: na ';:
Seleção Brasileira. E junto �: <

com o time, conquistou o

vice-campeonato Pan

Americano, que terminou no

sábado, em Brusque.
Para continuar no handebol..
Jefferson contou com o apoio
da família. "Ele recebeu �:
propostas de outros clubes -'

no início deste ano, mas,

junto com, a mãe dele,
decidimos manter ele
treinando COIU a gente",
lembrou o técnico de Jaraguá
do Sul, Everton Sales. Com .:

16 anos, Jefferson está na ,

idade que muitos dos
.�

adolescentes jaraguaenses
começam a trabalhar fora

para ajudar na renda familiar;
"Não é fácil quando chega
essa idade, pois os próprios
jovens já querem ter o seu

dinheiro. A gente dá o apoio,
necessário para que ele
continue no esporte", disse
Célia Maestri, mãe do

jogador.
O Brasil perdeu a final para a

Argentina por 28x17 e,
mesmo assim, o jaraguaense ,

voltou com boas lembranças.
"Foi uma ótima experiência.
A gente aprende a conviver

díferentea.No começo foi

. difícil, mas a gent� se

acostumou rápido. O
convivia entre os atletas era

muito bom", disse ele. Sobre
a final, Jefferson disse que o

Brasil foi muito mal,
principalmente por não ter

muito tempo para treinar. ''A

Argentina estava mai�
entrosada. A gente teve'

apenas uma semana de
treinamentos. Mas não sei o.

que aconteceu realmente pra

gente jogar tão mal",
lamentou.

Jefferson e a mãe Célia

\
'
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