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CORREIO TV
I

Angelina Jolie está cansada de
boatos sobre suposto romance

- PÁGINA6 '

mínima: 19°
AMANHÃ: • Ouarta-fei ra de

sol e nábulosidade

máxima:23° mínima: 19° Máxima:300
HOJE: .' Terça-feira de

.. sol e nabufosidade
'�'-:-''''''''''-'. variada com pancadas
._., isoladas de chuva
,u',u'u,
,', ,'"

RESOLVIDO CORREIO ESPORTIVO

Investimento privado garante
atendimento público eficaz

ENCONTRADO

PQ4)SfRV:

Consulta pop�r;;'"--Fealizada "no domingo levou
íitbradóres�àiHbcalidade d�:Tt:ofip,�vâ��çi1',ã-�tti·nã'?�Di5 total
dév�ta�tes, ,392 decidiram que a localidade, 'atéagora
pertencente a Joinville, será anexada a Schroeder, de onde
a_� t,amílias já te!l1 algum atendimento. - PAGINA 4

Bombeiros voluntários resgataram ontem pela mal'l:h� O

êor�6"de':'Rôr{âld;;' :(sh�\f�;td� Nascimento. 2S': arrô�, '4�e
morreu afogado nas águas do rio Itapocu �omingo,
durante uma pescaria: Outras três pessoas morreram em

acidentes de trânsito no final de semana.
,

. - PAGINA 5

POLUiÇÃO AUMENTO

Consumidores da Casan vão

pagar mais pela água tratada
; Inspeção 'veicular no Chile
serve de modelo para SC

- PAGINA 6' - PAGINA 5
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Vitéria é o primeiro semi-finalista
do Campeonato da 1� Divisão

o time do Bairro Rio da Luz venceu o Botafogo fora de
casa e garantiu também o primeiro lugar. Agora quatro
times lutam' por três vagas: Flamengo e João Pessoa

.
(fotol.Cruz deMalta e Botafoqo. - CORREIO ESPORTIVO

EDUCAÇÃO

Deputado quer universidade
para a região do Mercosul

- PAGINA 7

MEIO AMBIENTE
, /,

Audiência pública discute
proteção de matas ciliares
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Queda de braço
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva não vai medir

esforços para tentar apagar
o incêndio entre o ministro.
da Fazenda, Antônio Palocci
Filho e a ministra da Casa

Civil, Dilma Rousseff. Num

ges�o para tentar segurá-lo,
Lula prepara discurso

público forte em defesa de
Palocci, sua política econô

mica e sua honra. O gesto é

aguardado pelo ministro,
que saiu de Brasília neste

feriadão para avaliar se

continua ou não na Fazenda.
Ao mesmo tempo, um

emissário de Lula conversou '

recentemente com um dos
mais importantes membros
da cúpula tucana para
tentar uma trégua ou limite
na guerra política. Acertou
se que serão poupadas, as

famílias de Lula e de
cardeais tucanos, como o

prefeito de São Paulo, José

FRASES

Serra, e o ex-presidente
Fernando Henrique Cardo
so.O discurso pró-Palocci
deverá ser feito por Lula na

primeira solenidade ou

declaração pública desta
semana.

I A intenção do presidente
é abordar a importância do
trabalho de Palàcci para o

Lula não deseja que Palocci
deixe o governo, mas o

ministro pode sair por cálculo
político. Se avaliar 'que terá
mais a perder ficando, vendo
seu poder definhar, sairia em

breve. Neste caso, a opção
poderia ser o senador Aloísio
Mercadante, que tem

defendido a política
econômica do governo como

nenhum petista já o fez. Mas a

mudança também depende de
uma trégua das oposições nas
CPls, especialmente o PSDB,
que querem a cabeça' de
Palocci e não se importam com

o substituto, desde que adote

mudanças propostas pelos
tucanos. Resumindo, de um

lado o PT tentandominimizar
os efeitos políticos danosos às

eleições de 2006, de outro a.

oposição, tentando fatura
dividendos nas umas. Emmeio

. a tudo isso, a população, no
eterno papel de marisco.

origem em afirmações de ex

auxiliares, crítica da
ministra Dilma à política
econômica e pressão de

petistas, aliados e até

oposicionistas para que
'aumente os gastos públicos.

,
Nota divulgada pela assessoria

do presidente no sábado foi
- consideradà pelo próprio Lula

.... Presidente vai dizer que saída de Palocci

pode gerar desestabilização na economia e

que não pretende deixar acontecer

país. Ou seja: dizer que sua

eventual saída poderia gerar
uma desestabilização na

economia que ele não

pretende deixar que acon

teça. Haveria ainda menção
específica à "honradez" e

"seriedade" do ministro da
Fazenda.

Palocci está sofrendo

ataques em três frentes:

acusações de corrupção com

insuficiente. Ditada à

imprensa por um auxiliar, a

nota nem consta do site oficial
da Presidência. Ela dizia que
o presidente, "diante de
boatos, reafirma que não

estuda mudanças na política'
econômica, que é de sua

responsabilidade, nem na

pessoa escolhida por ele para
conduzi-la, o ministro

Antonio Palocci".

"Com os projetos que estamos fazendo e com o que já foi feito, nós estamos garantidos pelo
menos até 2009, 201 O'�

• Do presidente Lula,ontem no programa semanal de rádio Café com cPresldentetdlzendo que o País não terá'apaqão'nos próximos
anos - um palpite que sempre émuito perigoso.

, I '

Gravidez precoce
preoc-upa especialistas

Fl9i'ianópolis - Pesquisa realizada pela
Uriesco em três capitais brasileiras
revela que 26% das alunas do Ensino

,

Fundamental e Médio de Recife, 22%
de Maceió e 14,3% de Florianópolis
tiv;eram a primeira gravidez entre 10 e

1 � anos. Em 2004, foram registrados em
Santa Catarina 16.059 nascimentos de

crianças, filhos de adolescentes na faixa
etãria de 10 a 19 anos. Os dados
subsidiaram os debates do, Seminário
de Prevenção Integral realizado pela
Secretaria da Educação realizado
semana passada, em Itapema. Segundo
a gerente dá Divisão de Atenção Básica
à Saúde do Adolescente da Secretaria
Es�adual da Saúde, Arlene Pagani, as,

causas da gravidez precoce envolvem
I

fatores biológicos, familiares, sociais e

pslcolóqicos.ra mulher adulta tem na

gr;avidez um momento de repensar a

infância; já para a adolescente, que-mal
saiu dessa fase, é um momento muito
confuso" declara. E as gravidez na

a90lescência ocorre por diversas
causas, como constataram os

profissionais de Saúde reunidos em
Itapema.
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I IFatos & Pessoas
Fernando Bond

As causas
A ausência ou insuficiência de educação
sexual nas escolas; aconselhamento sexual
baseado em tabus ou em preconceitos
religiosos, distanciados da realidade do

adolescente; resistência dos pais por
considerarem como promoção da '

sexualidade o diálogo sobre o assunto entre

professores e alunos. Todos esses fatores
contribuem 'para que a menina inicie sua

sexualidade sem informação suficiente
sobre os riscos de engravidar. Arlene lista
ainda a falta de diálogo em casa, a '

necessidade de auto-afirmação e a

erotização do corpo feminino. Para
minimizar ou erradicar o problema, é
fundamental a promoção de ações
conjuntas entre as instituições públicas,
ressalta.

Made in Jaraguá
o poder aquisitivo da população de Jaraguá e'
região tem chamado a atenção de agências
de propaganda e empresas de turismo, não só
em Santa Catarina, mas também no resto do
País. Muita gente daqui vai gastar o rico

,

dinheirinho nas praias do Litoral brasileiro e

também no Exterior. E para descontrair no
feriado, a coluna publica a foto de três jovens
da região que na última folga prolongada

.

foram curtir as maravilhas de Angra dosReis,
no Litoral do Rio: Francisco Lux, Lucas de

Araujo e Thiago Peixer.
Moção aoGoverno
Consultora educacional da Secretaria da

Educação e articuladora do Núcleo de

Prevenção Integral, Ana Lucia Farias, informa
que os 140 participantes do Seminário

.

elaboraram uma moção que será
encaminhada ao governador. A moção tem

corno finalidade firmar uma parceria
interinstitucional de prevenção às droqas,
doenças sexualmente transmissíveis, Aids,
violência e sexualidade. Até o próximo ano

será criada uma comissão envolvendo além da

Educação e a Saúde, Secretaria de Segurança
Pública, Secretaria de Desenvolvimento Social,
Ministério Público, Associação dos Magistrados,
Polícia Militar e ONGs.

Cooperativas
o ministro da Agricultura Roberto

Rodrigues e o presidente da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio
Lopes de Freitas, abrem hoje à noite no

Hotel Majestic, em Florianópolis, o 40 Semi
nário Tendências do Cooperativismo Contem

porâneo. Participarão dó ato o governador Luiz
Henrique, o anfitrião e presidente da Organi
zação das Cooperativas do Estado de Santa
Catarina (Ocesc), Neivor Canton e o pr�iden
te da Frente Parlamentar do Cooperativismo
(Frencoop), deputado federal Odacir Zonta.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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A Força da Simplicidade
bl

A� escrever este texto sobre comportamento, começo 'imaginando A

o quanto tenho que impressionar para que você, leitor, o leia até o fim
,b

e depois se pergunte: "será que serve algo para mim?". Bem! Muito se
19

fala em liderança, personalidade, visão de futuro, capacidade de sonhar, ))

i�amor, disciplina, como se estas características estivessem em todos nós.
Saber quem somos, o que queremos, para onde vamos, com quem e ,IP
quando, nem sempre foi - ou é - tão fácil assim. Para tanto, gostaria de 16

chamar a atenção para o "simples", pois vovô já dizià que, muitas vezes, ,b

esquecemos que o' "simples" resolve e, emmuitos casos, complicamos 'q
demais (as enxurradas de "remédios" para empresários estão pressionando ,H
a todos, em diferentes artigos em jornais, revista, cursos,pós-graduações, li

MBA,etc).
Fazer a lição de casa, com simplicidade, como diz o empresário

Antonio de Morais, seguindo a primeira, de "gastar menos do que se

ganha", parece ridículo, mas é o irem de maior índice levantado junto
a pesquisa sobre o porquê de as empresas fecharem.

Precisamos crescer com as pernas firmes, tendo a visão no futuro, l
respeitando o clima empresarial; sem tumultua-lo com decisões que ,
podem comprometer o futuro de todos trazendo a intranqüilidade para
dentro das nossas empresas. .'

Precisamos crescer .sirn, enriquecendo nossos relacionamentos,
aumentando nossa network,' capitalizando os conhecimentos, sem
precisar "reinventar a roda", ou achar que, caso não implantemos 0

Balanced scorecard amanhã, na semana que vem estaremos fora do
mercado.

Os principais problemas, pelo que vejo, não estão no porque fazer IA]
e sim no como fazer, aplicando esta ou aquela filosofia, este ou aquele
remédio, desse ou daquele guru, receitado nesse ou naquele livro da
moda.

"

�
'A simplicidade do bom dia ainda vale ouro e a lembrança dos Ianiversários e datas referenciais, como o dia da secretária, da m�lher ou lO

das profissões envolvidas, provocam um turbilhão no clima entre todos, )R
fazendo reinar o respeito por alguns conceitos que nunca podemos

J'Pesquecer, tais como réspeito é' bom e todo mundo gosta ou que fazer
certo, ou errado leva o mesmo' tempo.

As pessoas são o maior capital de uma empresa e não existirá

sucesso se as idéias simples não puderem fluir, inibindo a criatividade e 'S)

conseqüentemente o pensar da equipe.
Os tempos são outros, mas ainda alguns valores são imprescindíveis B�

para o crescimento e o sucesso de nossas empresas.

f,]

[15

Mauro Bramorski, presidente da Associação Comercial, Industrial rlb

e Agrícola de Massarandu'ba e'ernpresárlo ")�
rq
�b

qs
,ME a reforma? 10

�'I

Como brasileiros já convivemos à praticamente seis meses com ás do

investigações das três CPMI's que fazem aTV Câmara e a TV Senado ílo
baterem a audiência até mesmo de redes de televisão abertas. Entre bs
verdades e inverdades, entre investigações sérias e meros discursos para nq
a audiência ou tentativas de linchamento político público e julgamento IJp
sumário, de prático muito pouco.

",

1s,

'Afinal declarações como a do Sr. Anderson Adauto de ter afumado
J)

que em todas as eleições a qual ele participou fez uso da prática do
"caixa 2" pareceu na hora que 'ele falava obscenidades nunca ditas para

1S

um grupo de puritanos que nada sabem disso e pior, como se os demais )�

parlamentares que o interpelavam nunca tivessem feito uso de tal prática. fi [
É comum no Brasil se achar que algumas práticas ilegais feitas pelos.. fi)

outros são condenáveis, porém se feitas para benefício próprio são 1"
justificáveis. Esse pensamento de que errado só é o que os outros fazem jlo

. e certo é tudo aquilo que fazemos acompanha políticos de todos os rfl

partidos, religiosos de todas as igrejas e seitas, empresários de todos os ui
setores e cidadãos de todos os níveis sociais. Vai desdemilhares de reais
desviados de cofres públicos até a emissão de notas fiscais com valores '�forjados ou a não emissão delas e o contar vantagem quando o troco

,

que se recebe é maior do que deveria ser recebido.
Fala-se da "Operação Mãos Limpas" aplicada na Itália como modelo

para -ser adotada aqui no Brasil. No entanto o que aqui se vê são

investigações e ataques ao corrupto e não ao corruptor. Ora, dessa
forma apenas estaremos substituindo o corrupto, mas mantendo o

corruptor e os desvios e desmandos irão prosseguir da mesma forma

apenas com o átor no papel de corrupto sendo outro.
No .campo político o que acredito ser mais grave é o fato de que oi

fazemCPMI's e propõem a criação de mais ,uma meia dúzia delas e a oq
prorrogação das já existentes, mas a reforma política que realmente se ob
faz necessária para pelo menos inibir essa prática nefasta de fazer da

política uma fonte de lucros pessoais, não sai do campo das idéias. Pelo
50

que tudo indica em 2006 novamente iremos trocar alguns integrantes
políticos eleitos sem mudar de fato a prática condenável na política.
Fidelidade partidária pra evitar o troca-troca em cima das eleições,
cláusula de barreira para evitar o excesso de partidos sem qualquer
ideologia e representatividade e o financiamento público e transparente
de recúrsos para as campanhas fica pelo que tudo indica engavetado
novamente,

Afinal para que se resolver o que pode se. capa de revista na

semana que vem?

tq

Emerson AlexandreGonçalves, Secretário Geral PSB/Jaraguá do Sul

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo' 2, fonte )b
Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de1azer -jj
os cortes exigidos _para adequar os textos ao espaço, bem como as ii

, correções ortográficas e gramaticais necessárias.
(
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.. Sem prévias
o candidato do PT ao governo será

escolhido por consens'o entre a senadora

Ideli Salvatti e o secretário especial de

Aqüicultura e Pesca, José Fritsch,

dependendo, segundo conclusões do

encontro estadual realizado em Itajaí, da

conjuntura nacional
I
em fevereiro de

2006, o que afasta definitivamente

qualquer acerto com o PMOS, que hoje
andade braços dados com o PFL. PSS, PC

do B e PPS são partidos com os quais os

petistas contam para derrotar Luiz

Henrique da Silveira (PMOS). Pode repetir
se o quadro de 2002: LHS, Fritsch e Amin.

'

... No bolso
Usuários da Casan vão pagar mais
caro pelá água tratada a partir de
janeiro de 2006. O produto sobe

12,5%" por conta da majoração da

energia elétrica, telefone e elevação
de impostos, justifica a estatal, que
apenas vai repassar os custos. Assim,
a categoria residencial S, que envolve
a grande parte dos consumidores e

. que paga hoje R$ 17,05/mês por até
10 metros cúbicos, vai desembolsar
R$ 19,10. Pela mesma quantidade de
água, o comércio passa de R$ 24,90
para R$ 27,89.

-

... SOS
Secretários e diretores da prefeitura de

Jaraguá do Sul estariam extrapolando em
compras e em processos 'de licitação,
comprometendo o orçamento de 2005.
É o que se deduz de comunicado interno'
distribuído pelo secretário da Fazenda,
Sérgio Félix, repetindo apelo feito nofinal
de outubro, para que todas e quaisquer
compras e licitações de execução ainda
neste ano fossem suspensas. Quali
ficando a situação como séria- "ninguém
se preocupa em perguntar se pode ou

não comprar'; usou a expressão "im

plorando" para se fazer ouvir.

... Também
o presidente da Federação 'dos
Trabalhadores no Comércio de Santa

Catarina, Francisco Alano, tambémapóia
a proposta .do presidente da Câmara de

Vereadores, Ronaldo Raulino (PL) e do

suplente de vereador Ruy Lessmann

(PDT)" para que o Executivo e, por
conseqüência, o Legislativo, não se

envolvam mais nas discussões sobre
horários e dias de atendimento do
comércio de Jaraguá do Sul. Alano acha

que o assunto deve ficar restrito às partes
interessadas: Em Blumenau, o horário de
atendimento já foi ampliado.

�

O

19

J)

EM TROCA DE ApOIO

, Administraçãomunidpal estaria
buscando aproximação com pp

A) CAROLINA TOMASEl:LI

� .. .íntenção seria

;Iançar dobradinha de
:Rose e Dieter Janssen,

;que nega conversação

JARAGUÁ DO SUL - A
,J candidatura do presidente da
J Câmara de Vereadores, Ronaldo
�

I Raulino (PL), a deputado estadual
IJ 'em 2006, se confirmada, em

Ib dobradinha com a vice-prefeita
� Rosemeire Vasel (PL), que saiu do
q PIB para candidatar-se, a

Ib deputada federal, talvez não tenha
iS apoio esperado da administração.
,h Mesmo com a indefinição sobre a

manutenção ou não da

verticalização das eleições, que
obriga composições partidárias
oficiais a seguir a mesma coligação
adotada para a eleição
presidencial, é dado como certo

que a adtninistração busca uma

aproximílção com o Pp. Nas

conversações, estaria sendo
articulada uma dobradinha de
Rosemeire cotn o vereadorDieter
]anssen que seria, de fato, o

candidato a deputado estadual
apoiado, ainda que não

oficialmente, pela administração
municipal, apesar do PP não

integrar a aliança Viva Jaraguá. A
maior evidência disto foi o convite
feito ao vereador, também
presidente do diretóriomunicipal

Raulino tem apoio para a AL

do Pp, para assumir a diretoria do
Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto), no
mês passado.

O cargo contínua vago e

ocupado interinamente por
, Bonifácio Formigari, funcionário
de carreira. Fontes de dentro da
Prefeitura garantem, inclusive, que
as conversações "estão bem
adiantadas" neste sentido. Estas
mesmas fontes também afirmam

que Janssen seria o nome apoiado
pela Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul), de
quem a administração, como
contrapartida, esperaria apoio
político e financeiro para a eleição
de Rose. Outra vantagem para o
governo do prefeito Moacir
Bertoldi (PL); ex-Pl; seria o

Rosemeire tenta a Câmara

conseqüente apoio da bancada: do
PP na Câmara de Vereadores,
onde, com a saída de Janssen para
disputar as eleições, assumiria a

primeira suplente do Pp, a professora
Natália Lúcia Petry, que já ocupa
cargo na administração.

Janssen, que em 2004 obteve
mais de 3.700 votos para vereador,
admitiu ter recebido o convite para
assumir cargo no Samae, mas disse
preferirpermanecer ocupando sua

vaga no Legislativo, embora tenha
participado, na semana passada, de
reunião sobre o Consórcio das

Águas e ter visualizado a

importância e abrangênci-a do

projeto, que prevê o gerenciamento
único do sistema de água nos.

municípios damicrorregião: Com
relação a uma aproximação da

Janssen seria a tyerceira via

administração com vistas às eleições,
o pepista negou qualquer conversa.
"Essa questão eu desconheço. Em
princípio, não há nada neste sentido.
A gente sabe que a Prefeitura tem
interesse em lançar candidatos e

talvez existam nomes dentro da

administração que desejam
, participar", resumiu. O PP tem três

membros ocupando cargos de

confiança na Prefeitura: Eni

Voltolini, ex-secretário estadual de
Saúde no governo de Esperidião
Amin e atual consultor; Luis
Antõnío Grubba, ex-assessor de
Amin e atual secretário extraor

dinário para Assuntos de Gestão e

Edson eaporal, ex-secretário da ex
prefeita de Florianópolis, Ângela
Amin, na, chefia do gabinete de
Planejamentoe gestão.

Relator geral discute repasse para os, estados exportadores
BRASÍLIA - Secretários de

,Fazenda de sete estados,
integrantes do Conselho de
Política Fazendária doMinistério
da Fazenda, estiveram reunidos
nesta quinta-feira (10/11) com
o relator geral do orçamento da
União, deputado Carlito Merss,
para debater as compensações da
Lei Kandir e os 'incentivos do

, fU�do de exportação. Também
esteve presente o deputado
Anivaldo Vale (PSDB/PA),
rélator setorial de questões
fazendárias. .

,

Os secretários pre�sionam
?ara que no orçamento sejam
Incluídos R$ 10,7 bilhões a título
d� Lei Kandír. Esse valo�,
�,�tretanto, deve estar restrito aos

1!pites definidos pela' Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO), Michelutti) e Bahia (Alberico
a qual estabeleceu em 17% do

f
Mascarenhas) relataram o

. PIB os gastos com despesas histórico de perdas provocadas
correntes. Nesse item, alétn da pela desoneração das exportações.
Lei Kandir, estão incluídos o O deputado Carlito Merss disse
salário mínimo, o reajuste da que o ideal seria encaminharuma
tabela do Imposto de Renda e o nova legislação para incentivar, as
aumentados servidores públicos, exportações e, paralelamente,
tidos como prioridade no relatório aprovar a reforma tributária,
preliminar d� orçamento principalmente o ponto que trata

aprovado nesta quinta-feira, por da unificação do ICMS (Imposto
unanimidade, pelos deputados e sobre Circulação de Mercadorias
senadores. e Serviços).

Os re pr esent an te s das eO relator foi elogiado durante
administrações estaduais do Pará . a audiência pelo fato do parecer
Maria Ruth Tostes), Goiás (José preliminar ter aberto a

Paulo Loureiro), Minas Gerais perspectiva de incluir recursos

(Vadi Numa), São Paulo orçamentários para a Lei Kandir,
(Eduardo Gu ard ia}, Per- visto que a mensagem enviada
narnbuco (Maria José Briand) e pelo Executivo ao Congresso não
'Rio Grande do Sul (Paulo contém nada. O deputado

Anivaldo Vale já havia feito o

mesmo durante a votação do
,

relatório preliminar: "O deputado
Carlito foi sensível a essa questão
importante para ós estados. Vamos
trabalhar com um valor que não
crie dificuldades para o relator

geral e sugiro uma negociação
com os governadores e com o

Ministério do Planejamento, para
que não sejamos atropelados".

Tanto o relator geral como o

relator setorial se comprometeram
em manter constante diálogo

.

com os governos estaduais para

chegar a um consenso em torno·

do valor para a Lei Kandir, um
volume que não prejudique
outros itens orçarpentários tidos
também como prioridade no

relatório preliminar.

"

... Mudança"
Nos próximos dias 18 e '21 de novembro
(sexta-feira e segunda-feira) o Posto de
Atendimento Médico anexo ao prédio '

do INSS não vai funcionar, isso porque os lu.I
serviços vão ser transferidos para o )1?'3
Centro Vida. Assim, todas as consultas já
agendadas serão remarcadas, sob a

i o

rehresponsabilidade da se,cretaria municipal
de Saúde, que fará contatos com os {iii
pacientes através do telefone. A ii:)
Promessa é de que o atendimento volte

Gê)g
à normalidade no dia' 22, já nas

:;J
instalações do CV, na rua Amazonas, 40.

Júq
mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br fBq

Audiência pública para
discutir meio ambiente

)im

ugB

IIJp
Dl

JARAGUÁ DO SUL- Está

confirmada para amanhã, a partir
de 19 horas, audiência pública na

Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul' destinada à discussão' de

legislação vigente sobre a ocupação
de áreas localizadas às margens dos
rios que cortam o município.
Segundo o presidente do

Legislativo, Ronaldo Raulino \PL),
é preciso que se defina de uma vez

por todas, em lei atualizada e até

específica, se for o 'caso, a faixa a ser

preservada e destinada à proteção
dos rios, animais e aves. "Precisamos
esclarecer se são 15, 200u30metros
a distância a ser mantida, porque,
como está,em40% destas áreas não
se pode construir em Jaraguá",
observou Raulino.

Em 'reportagem publicada no
.

úlrimo dia 13 de outubro, oCorreio
do Povo reportava-se a migração
crescente de pássaros silvestres para
o centrai urbano da cidade.
Segundo disse à época o biólogo
Ulises Sternheim, lotado na

Gerência de Meio Ambiente, em

11):)

,)A
grande parte isso sé, deve ao

H1'3
desmatamento acelerado de áreas

d
"

"

d
J�

que evenam servir como corre ar

natural de locomoção e alimentação srrr
de pássaros e animais cujo habitat :ti b

original são as matas. "Estão' iS!

depred'ando]araguá do Sul", disse" Bf1

acrescentando que um Se

levantamento aerofotogramétrico, 1 t)1
em andamento vai mostrar a

JB:)
acelerada ocupação de áreas,
'algumas com empreendimentos,nq ,

imobiliários fincados às margens de

rios, não poucas vezes em colisão
com a legislação vigente.

Segundo Ulisses, há um grande
conflito entre o que diz a legislação. \\,
federal e amunicipal, embora o país
possua o maior e melhor corijuntbl1
de leis ambientais do planeta. A
legíslàçãomunicipal estabelece que

��ao longo do, rio Itapocu deve-ses

preservar 50 metros em cada
margem e que no rio Jaraguá <L
distância a ser mantida é de 100
metros de cada lado. "Mas a

realidade não é essa", emendou o

biólogo, {Celso Machado}

Barra Veículos Ltda.

Margens dos rios são ocupadas de maneira desornada na cidade :t9
--------------------------------------------------��,J?

92
EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS:A Empresa BarraVeículos Ltda. �

_

. t o

- CNP J n.O 9.5.809.760/0001-50 Inscrição Estadual n.O (;
253787297, Rua:Ângelo Rubini, 712, Barra do Rio Cerro'!23
cidade de Jaraguá do Sul.St., comunica o Extravio de ,03. 5)
blocos de NF de serviço n:o 006 à 050 e 053 à 150, conforme" st
registro na, Delegacia de Polícia Civil n.O 00050-2005-'l>q
05065 em 25.10.2005 às 14h52.

:"!J.

r=: _,�ni

JOINVILLE

TransporJe com'MICROÔNIBUS
- Positivo

'

- Sociest * Tupy
-Ace

I • J;

transporte e turismo

JARAGUÁ DO SUL,

,
Transporte Escolar'

com VANS para os bairros:
-Ilha da Figueira - VilaNova

, - Baependi - Vilá Lalau
- Centro - Unerj

, ''1
11

1
I
;

'} L

:J

. ,
,
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.PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO

Recuo
o resultado, maior em seis

meses, superou as

expectativas dos analistas
(0,56%) e, no. ano, a inflação.
acumulada já cheqou a

�,73%, próxima da meta de

�,1 %. A previsão. para O. IGP
DI (Índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna)
.

também subiu e passou de
1,48% para 1,54%,

Exportações ultrapassam os U$ 100 bilhões
Pela primeira vez na história do. país as exportações ultrapassaram
a casa dos U5$ 100 bilhões, No. acumulado. do. ano. até a segunda
semana de novembro, as vendas de produtos brasileiros ao.

.exterior sornam U5$ 101,28 bilhões, um crescimento. de 22,1%
sobre O. mesmo. período do. ano. passado. (U5$ 82,915 bilhões).
05 dados foram divulqados pelo. Ministério. do. Desenvolvimento.
A meta revisada de exportações do. qoverno para este ano. é de
U5$ 117 bilhões. FO.i a segunda revisão. do ano. - a primeira
previsãoera de U5$ 108 bilhões e a segunda, de U5$ 112 bilhões,
O crescimento. das exportações tem sido. possível mesmo. .CO.m
um dólar considerado baixo. por industriais e aqricultores. Em
tese, quanto' menos vale O. dólar, mais caro. ficam o.s produtos
brasllelros no. exterior. Já as importações sornam no. ano. U5$
63,102 bilhões, um crescimento. de 17,7%. A diferença entre as

exportações e as importações é O. superávit comercial, que está
CO.m um saldo. positivo de U5$ 38,178 bilhões, um crescimento.
de 30,3% sobre O. mesmo. período do. ano. passado. (U5$ 29,308
bilhões).

Tudo pra cima
o mercado. financeiro. espera
um pequeno. aumento' na

inflação. até O. final do. ano, Os
analistas acreditam que O.

IPCA (lndke de Preços ao.

Consumidor Amplo) irá
encerrar O. ano. em 5,52%,
contra 5,33% da previsão.
anterior, O qoverno trabalha
CO.m uma meta de 5,1%. 'Já

para O. ano. que vem a

expectativa foi mantida em

4,6%.

LucronoBB
O Banco. do. Brasil fechou O.

terceiro. trimestre do. ano.
CO.m um lucro. líquido. de R$
1,438 bilhâo, uma expansão.

.

de 72,7% em relação. a igual
período de 2004. O lucro

líquido. do. BB no. terceiro.
trimestre fol O. maior, em
seguida está O. Bradesco, que
lucrou R$ 1,43.0 bilhão. e O.

Itaú que fechou O. terceiro.

trimestre CO.m lucro. líquido.
de R$ 1,352 bilhão.

Menos falências
Os requerimentos de
falências em outubro

registraram queda de 68,2%,
de 1.291 para 411 em

relação. a outubro de 2004,
segundo. estudo. do. Serasa.
Falências decretadas também
cairam. Em outubro de 2005
foram 183 r contra 279 em

outubro do. ano. passado.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Quina
concurso: 1,524

21-22-4_&__....

50 - 80

Loteria Federal

Amigo da

Informação:
••
LABO.RA10RIO. JARAGUAENSE
DE ANALISES CliNICAS LTDA.

MARIA HELENA DE MORAES

.... Resultado da
consulta confirma.
antigo desejo das
famílias da localidade

ScJ.rn.OEDER,.Os moradores de

Itoupava-açú decidiram que querem
ser cidadãos de SchroedetA decisão
foi domingo em eleição da qual
participaram392 pessoas maiores de
16 anos e residentes no local.Do total
de votantes, 442 escolheram
Schroede:r; 11 gostariamde continuar

comJoinvillee32optaramporJaraguá
do Sul. Na avaliação do presidente
da Associação de Moradores de

Itoupava-açú, Darci Grabín, 0_

resultado. não foi surpresa, "O
desmembramento deJoinville é urna

antiga reivindicação dos moradores.
Há anos estamos que lutamos pela
anexação a Schoreder", comenta
Grabin.Odesligamento de Itoupava
açú foi motivado pela distância do
município de origem, Joinville, que
fica a 40 quilômetros.

O plebiscito foi coordenado por
alunos da Fameg (Faculdade
MetropolitanadeGuaramírim) e pelo
funcionário do Instituto de Pesquisa
ePlanejamentoUrbano deJoinville,
Ciro Padoan. Na avaliação de

Padoan, todo o processo será
concretizado eIJ?30 dias, período em

TERÇA-FEIRA, 1 S de novembro de 2005

ANEXAÇÃO

que a Câmara de Vereadores de

Joinville deve votar o projeto de
desmembramento. Itoupava-açú
representa 3.4% da área total de
Joinville e é um ,loc'al rico em

nascentes, flora e fauna. A eleição
aconteceu na EscolaMunicipal Rui
Barbosa, das 8 às 17horas.

O prefeito de Schroeder, Felipe
Voigt (PP), se diz a favor da anexação

. no que se refere ao aspecto político,
mas na questão administrativa sabe
que vaiherdar um local abandonado.
'''Eu tenha compromisso político com
osmoradores de Itoupava porque fui
pedir voto lá. O problema é

administrar", salient� o prefeito.No
entanto, ele lembra queosmoradores
já usam o sistema de saúde e de

educação de Schroeder, além de
outros serviços, O metalúrgico
AltemirMoraes, 37 anos e há 11 no
bairro votou pela anexação a

Schroeder, De acordo com ele, o
local tem sérios problemas de infra
estrutura, especialmente na área da
saúde, ruas e estradas. O próximo
passo, ainda de acordo com o

.

presidente da Associação de

Moradores, é encaminhar um

abaixo-assinado para a Assembléia
Legislativa, solicitando a aprovação
do plebiscito.Todo processo esta

sendo coordenado pela Secretaria
de Estado do Desenvolvimento
Regional de Jaraguá do Sul, através
do gerente de Programas e Ações,
VictorKlein.

-

Resultado não foi surpresa, diz o presidenteDarci Grabin

Mais de 100 pessoas acima dos 60 anos tiveram um sábado feliz Na torcida pelas colegas

aposentado de Educação Física,
Dirceu José Rebelare, 71 anas,do
Grup? FelizIdade.

'I' rI> fi &
_____________________________________________w � � �� � � �

.

• Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2,208 2,210 A.

Paralelo. 2,347 2,443 A.

Turismo. 2,150 2,300 A.

• Cotação Euro Compra Venda

2,582 2,5845

'CUB RS: 861,67 (novembro)

-Indices Pontos Oscilação
Bovespa .30.220 0,95% Y
Dow Jones 10.685 0,01% ..,. .

Nasdaq 2.200 0,10% . ..,.

• Poupança (%) 0,6933

371 0882

Moradores de Itoupava-açú
votam a favor de Schroeder

,

GUARAMIRIM - o Grupo Feliz

Idade, do Centro da cidade, foi o
campeão da 1 ª Olimpíada da
Terceira Idade, promovida no

sábado pela setor de Bem Estar
Social da Prefeitura, A segunda
colocação ficou com o Grupo
Cantinho da PÚ, da Estrada
Bananal. 'Em terceiro lugar ficou o
grupo Anos Dourados, de

Guamiranga. Participaram do
evento aproximadamente .100

.

pessoas commais de 60 anos e que
freqüentam os grupos de terceira
idade patrocinados pelomunicípio.
As modalidades esportivas foram
vôlei, caminhada, -dorninó e

canastra e aconteceram no ginásio
de esportes do Bairro Ayaí e na

sede campestres da Sociedade'
Diana.

O professor de Educação Física Professor aposentado. Oirceu Rebelato, aO.s 71 anos- 'participa ativamente dos joqos de vôlei
e coordenador do projeto voltado
para a terceira idade, Abílio Júlio
da Costa, afirma que o trabalho
tem por objetivo a prevenção das

patologias comuns aos idosos, como
artrite, artrose e osteoporose. Há
dois anos trabalhando' com os

idosos, Abílio comenta que em

alguns casos, houve estabilização
de sintomas. "A atividade física é

.
muito importante na prevenção à

doenças emanutenção da saúde",
ensino o professor, que dá aulas de
ginástica localizada para cerca de
30idosos.

A aposentada JosefaBarufi tem
.

61 anos e há cinco participa do

Grupo Cantinho da Paz.

Entusiasmada, ela se deu por
satisfeita com a segunda colocação,

mas reclamou por terem perdido
no jogo de vôlei. "Sempre gostei
de vôlei e agora estamos praticando

com regularidade.A gente se sente

melhor", assegura Jasefa, que tem
o apoio do colega e professor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRÁGICO'

Acidentes envolvem quatro'
., veículos ematam três pessoas

Eus BINI

� !
Uma das vítimas

eSJá na UTI e out�as
três na enfermaria

d9 Hospital São José
JARAGUÁ DO SUL - Pai- volta

das 20h30 do último sábado, um
acidente envolvendo três carros e

llr ma moto resultou na morte de

Marta Cordeiro de Paula, 26 anos,
GilbertoValentini,23 anos, e [undir

Girrrdi, 42 anos. Outras quatro

pessoas ficaram feridas - Clóvis

Cordeiro de Paula, 33 anos, que

continua internado em estado

grave naUTr doHospital São José,
Francieli Cordeiro de Paula, 17

anos, Fernando Rodrigues, 18

anos, e Juliana Tomazelli, 21 anos,

que estão internados na

enfermaria. O acidente aconteceu
no km 73 da BR 280, próximo ao

bairroNereu Ramos, entre Jaraguá
,

do Sul e Corupá.
Gilberto Valentini estava

dirigindo o Fusca placaACB 1895,
, de Jaraguá do Sul. Junto com ele

>: estavam a namorada Marta e Ó
, irmão dela, Clóvis, com a esposa,
Francieli. Os quatro tinham

,; acabado de sair do mercado, onde
,1 ,foram fazer compras para preparar
!il uma festa surpresa para o pai de
i: Marta, que estava de aniversário.
Y No sentido contrário vinham o Fíat

Tipo, placa AVA 0410, de,
'" Guaramirim, guiado por [undir
I{ Girardí. Atrásdo Tipo vinha uma
s caminhonete Ford F250, placa

CVU 6301, de Balneário
Camboriu, guiada por Pedro

HillesheinJúnior, 27 anos, e atrás
da caminhonete vinha umamoto
Honda,CBX 250, placa MCT
'14�9, de [araguá do Sul, guiada

Corpo de homem que morreu afogado em pescaria-foi resgatado pelos bombeiros ontem pela manhã

por Fernando Rodrigues. Segundo
informações da Polícia Rodoviária
Federal, amoto tentou ultrapassar, .

.

a caminhonete e o Fiat Tipo e

acabou batendo de frente com o

Fusca, que perdeu o controle,
atingindo os outros veículos. O
motorista da caminhonete saiu

ileso, assim como a moça que o

acompanhava (nome. não
divulgado) .

N a madrugada de sábado,
outro acid�nte causou amorte de

João Bernardo, 48 anos, que residia
em Guaramirim. O acidente
aconteceu 'por volta de uma da

madrugada, no km 192,7 da BR
470, em Pouso Redondo, quando
o caminhão Volkswagen 17300,
placaMBS 1902, de Guaramirim,
saiu da pista e chocou-se contra

um paredão de pedras na beira da
.

rodovia. De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, ainda não foi
identificada a causa do acidente.

Homem morreu afogado no

Rio Itapocu durante pescaria
JARAGUÁ DO SUL - Uma explicar o que aconteceu", lamenta

equipe formada por bombeiros de
.

o sogro. Os familiares garantiram '

Jaraguá do Sul e Guararnirim . que Ronaldo não havia ingerido
localizou ontem demanhã, o corpo bebida alcoólica. "Ele era crente
deRonaldo Chaves doNascimento, ! (evangélico)..e não towa,vq,álco,oL, I ..

28 anos, ,quemorreu na tarde d.7 Talvez -tenha passado maldentto- [ .

úl timo. domingo, vítima. P.I�'''''' da ág\.la,,�)3 )r�p.€l'l!OO;2!,[ aCF�ta lQi_r" J:;
afogamento no Rio Itapocu. O cunhado. O ponto do-rio onde ele
afogamento aconteceu num trecho se afogou tem cerca d,e 4metros de
do rio próximo à empresaGrameira profundidade. Segundomoradores
Felippi, emNereu Ramos, durante da região,há cerca de seis anos, duas
uma pescaria em família, em que moças morreram afogadas no

estavam o sogro da vítima, Antônio mesmo local.
Pereira Ricardo, e .o cunhado, RonaldoChavesdoNâs�imento
Válber Soares. trabalhava. 'como tintureiro na

De acordo com Ricardo', eles empresa Lunelli, em Corupá. Era
sempre costumavam pescar por ali. casado edeixa um filho de 10meses ..
"Vimos o/Ronaldo se debatendo e Ontem o corpo foi transladadopara
pedindo socorro, mas ele afundou o InstitutoMédico Legal deJoinville,
antes que fosse salvo. Não dá-pra onde deverá ser enterrado.

) Casan reajusta a tarifa da água em 12,5% a partir de dezembro

i
,

i
,

!

L..-.L..-.L..-.Ii!III_1Graxaim, foi salvo graças a trabalho voluntário e gratuito I
I

--�--------------------------------�----------------------------------------------�--------�------------�--------------------------------�----------------I
CESAR NNKES i

IFLORIANÓPOLIS - Consumidores
vão passar apagarmais caro na conta
de água, pelo menos para os que .

moram em cidades onde os serviços
de água e esgoto são adtninistrados

pela.Casan (CompanhiaCatarinense
de Agua e Saneamento) . O reajuste
-�mmédiade 12,5%, valeapartir de
dezembro, mas a diferença vai
mesrnosersentidaemjaneiro de 2006.
Omotivo alegado pelo presidente da
estatal, Walmor de Luca, para o

�umento da tarifa foi a elevação nos
impostos, da energia elétrica e do
telefone.

.

. Segundo Luca mesmo com o

reajuste da tarifa o' consumidor
Cªtarinense pagamenos pelo serviço
do que emoutros estados. "Este foi o
reajuste méd�o do país. Em Belo

Horizonteo reajuste foi de 12%, no
distrito federal 18,3% e emSão Paulo
9%". Ele ainda afirmou que "o
consumidor que não esbanja não vai
termuita diferença na conta".

Para fazer o cálculo de quanto a

conta ficarámais cara o consumidor
deve verificar em qual categoria se

encaixa.Amaior parcela dos clientes
da estatal está encaixadana categoria
conhecida como "Residencial B" e

pode consumir até 1Ometros cúbicos

pormês. Neste caso a tarifa sobre de
R$ 17,05 para R$19,1O. Já para os

comerciantes que consomem a

mesma quantia passará de R$ 24,90
para 27.89.

"

.

Além do reajuste .ii Casa�
também anunciou a mudança dos
critérios para a categoria "Residência

I�
,

,','� ,

! Novembro e testa

l

I
I�

I
i I

II
-I_J
-i-·

I
Haverá distribuição de refrigerante, pipoca, algodão doce, ,:�

_ I

sorvete e qeladínho. Tudo com muita música e brincadeiras II'como a cama elástica, piscina de bolinhas e palhaço. :11
J

/\' e a criação da categoriamicro e

pequeno comércio que vaibeneficiar

etnpreendimentos que consomemáté

'10metros cúbicos. Para participar da

categoria "Residencial A" a renda
familiar precisa ser de dois salários
mínimos e a casa não pode ter mais
do que 70metros quadrados.

Graxaim volta à natureza
}ARAGUÁ DO SUL- A Fundação em todo o territórionacional. E ainda, I

[araguaense deMeioAmbiente, com paramelhorar os serviços, precisá-se ..� i,
,

o trabalho dobiólogoUlissesSebastian consolidar aatividade dos voluntários,; I
Sternheim, salvou mais um animal fazendo contratos para tal,'silvestre. Tratava-se de uma fêmea de atendimento e destinando algum

s

,

cachorro-da-mato ou graxaim, da recurso financeiro público para esta �
espécie "Cerdocyon thous". Ela foi atividade.

.

z
atropelada no amanhecer do último .

I Animal de portemediano, com J
dia 10 e, graças ao aviso de pessoas pesomédio de 5kg (3-8kg), bastante !\'
interessadas, o animal pôde ser parecido cC?mCerdocyon d10US porém .J
recolhido e salvo. Com a ajuda : de coloração mais clara no dorso e 1
gratuita da veterináriaSolange Benz, cinza-prateada na parte frontal das )
da "ClínicaVeterináriaSão Francisco patas, com pelagembemdensa. I)

de Assis", foi diagnosticado que o Apresenta hábitos usualmente t

fêmur direito (pata traseira) estava noturnos, podendo, contudo, ser :i
_ quebrado e também apresentava diurna. Ocorre na porção centro- a

sinais de trauma. Exigindo cuidados leste daAmérica do Sul, a partir do 9

maiores, inclusive o implante de sul do Brasil-e leste da Bolívia, nos.>
Iparafusos para recuperar a fratura, a hábitats abertos dos pampas, savanas (1

/

biólogaMárcia e o veterinário[oathan, e chaco. Sua alimentação se consiste J I

que trabalham em Balneário em frutos, pequenos vertebrados. ICamboriú, aceitaram receber e tratar (principalmentemamíferos), insetos Io graxaim gratuitamente. e carniça.
'

A Fujama desenvolve um Após uma gestação de 55 a 60 � I,.
trabalho voluntário com animais dias, nascem em média de 3 a 5 �
silvestres. Trata-se de serviços de filhotes. Nonnalmentenáscementre .:
captura de animais que entram em agosto e novembro. As principais:
residências ou outros locais, animais ameaças à espécie são a perda de ;
perdidos ou feridos. Também hábitatparaáreasagrícolas,abatepor)
recolhem-se animais silvestres que _ predação de cordeiros e galinhasNã9 ;

estejam ilegalmente na posse de' é listada como ameaçada de
i

alguém que queira voluntariàmente extinção pelo Ibama ou rOCN,mas 1
entregá-los. Busca-se agoramelhorar está no apêndice II da CITES �

estes serviços, formando uma (Convenção sobre o Comércio-
coordenadoria na FUJAMA, que Internacional de Espécies da fauna e
buscará o convênio com oIbama - flora ameaçadas de extinção).
InstitutoBrasileiro doMeioAmbiente Nome popular: Graxaim
e dos RecursosNaturaisRenováveis, Nome científico: Pseudalopex 1

que é o responsável pelos aten- gymnocercus
dimentos à fauna (animais silvestres) Nome,em inglês: Pampas-fax

:�

Água tratada da Casan fica mais cara a partir de Janeiro de 2006

SPEED
. PNEUS

Venha comemorar conosco o aniversário

da_�1 nos dias 12,,19 e 26 de novembro.

,
.

.
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MONÓXIDO DE CARBONO

lnspeçãp de veículos do Chile será modelo
,

II " MARCIA BINA/CNR

� Montanhas
dificultam dissipação
dos gases exalados

pelos veículos
SANTIAGO/CHILE (CNR/

ADI)'- Esta Capital tem hoje
uma frota de carros de
aproximadamente dois milhões
de veículos, quase a mesma de
Santa Catarina. Diariamente,
circulam pelas ruas da cidade
outros 10 mil ônibus, que em

condições bastante precárias de

conservação, contribuem para os

altos índices de poluição
atmosférica. Graças às condições
geográficas - o Chile é cercado

pela Cordilheira dos Andes e da '

Costa - a dissipação dos gases

poluentes é bastante dificultada,
o que classifica Santiago como
uma das cidades com as maiores

taxas de poluição da América do
Sul.

'

Dentro deste panorama, o

governo chileno investiu, nos

últimos três anos, cerca de US$
2 milhões (sendo 80% deste
valor oriundo do Governo

Japonês) em um programa com
várias ações que visam atingir
metas de redução de até 33% na'

emissão de gases até 2007 e 50%
até 2010. Uma das ações

� . .;

importantes pata que as metas

�

do Plano possam ser alcançadas,
foi a efetiva instalação da

inspeção veicul�r para
automóveis de passeio,
caminhões e ônibus, cujomodelo
pode ser implantado também em

Santa Catarina.

o modelo
Desde 1985, o Chile tem um

controle na qualidade da frota
de carros, mas apenas a partir de
1997 é que todo o sistema foi
informatizado. São

inspecionados tanto a emissão de
gases como a parte �ecânica e

elétrica dos automóveis. "Hoje',
95% da frota é inspecionada. E
os condutores só têm permissão
para circular depois de passarem
pela inspeção", afirma Rigoberto
Bahamonde, gerente da TÜV,
uma das maiores empresas de

inspeção veicular do Chile. Os
carros de passeio aprovados têm
licença por um ano para circular,
caminhões e ônibus 6 meses e

veículos mais antigos a validade
da licença é de 4 meses.

Em 1990, um decreto do
Ministério dos Transportes
chileno, instituiu um processo de

licitação em que as empresas
vencedoras passaram a prestar
serviços em todas as regiões do
Chile. Atualmente, são cerca de
106 plantas espalhadas êe�o País
e 8 ert1piesa.(âiferent�s prestam
ser�içotd�'insp�çã�:-Às'�t'�xas

, Falecimentos
Faleceu ,às 22:00h do dia 12/11, o senhor Jundir Girardi com
idade de 42 anos.Ovelório foi realizado na residênciade sua mãe
e o sepultamento no cemitérioMunicipal de Salete.
Fa'lec,u às 02:3Sh do dia 14/11, a senhora Letícia Cristofolini
com idade.de 76 anos. O velório foi reálizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 17:10h do dia 13/11,a senhora Gerda Fry com idade,
de 75 anos: O velório foi realizado na Igreja Luterana do Centro-e o
sepultamento no cemitérioMunicipal de PresidenteGetúlio.
Faleceu às 19:30h do dia 1'3/11, o senhor Polasio Sabei com
idade de 67 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

, sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 02:00h do dia' 14/11, a senhora Veneranda Voltolini
Kiatkoski,com idade de 88 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi eo sepultamento no cemitério dá Vila Lenzi.
Faleceu às 22:30h do''(lia 12/11, a senhora Alta dos Santos de
Áy,Ha com idade de 78 anos. O velório foi realizado .na Igreja
Adventista do 7° Dia e o sepultamento no cemitério de Santa Cruz.
Faleceu às 22:00h do dia 12/11,0 senhor Gilberto Valentin com
idade de 23 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.'
,

,

ColégioMarista são Luís
Inscrições abertas para 2006

'

Informações na secretaria do colégio, pelo
fone 33710313 ou no site www.marista-

'REDE MARISTA
A RedeMarista é uma referência não só no ensino, mas também
no desenvolvimento completo do aluno. Hoje são 74 colégios, 3

.

universidades e maisde 6500 professores nos colégios do Brasil,
que se fundamentam nos valores cristãos e na pedagogia de São
MarcelinoChampagnat; fundador do InstitutoMarista, visando a

valorização do ser humano, seu desenvolvimento social e ético e

a motivação da capacidade criativa e de raciocínio para encarar

:,�desafios e criar soluções.
'

"'Da Educação Infantil à Universidade, o aluno vive/convive e

compartilha valores e conhecimentos, em uma formação que vai
*' acompanha-lo por todaavida.*** ***

*****

MARISTA jaragua.org.br(na área de matrículas on-line)

variam dependendo da empresa
prestadora, porém o Governo .

estabelece um piso máximo.
Hoje, o valor pago pelos

motoristas fica em torno de US$
20 por ano e, caso o veículo seja
aprovado nos testes, recebe a

certificação e o selo para poder
trafegar. Em caso de restrição, o
condutor é obrigado afazer os
reparos necessários, que podem
ser desde a troca delanternas
queimadas e pneus carecas até
a regulagem do motor para emitir
menos gases. "Feitos os reparos,
em um prazo de 15 dias, o

condutor retorna à planta de

inspeção, e passando nos testes,
recebe a certificação", conta
Rigoberto Bahamonde.

Santa Catarina
No Brasil,' os veículos

fabricados a partir de 1988

passaram a obedecer os

parâmetros de emissão de gases,
determinados pelo Programa de
Controle da Poluição por
Veículos Automotores - o

Proconve -, 'aprovado por

Resolução do 'Conselho
Nacionai de Meio' Ambiente

(Conama). Porém, após saírem
de fábrica, não existe uma lei

que obrigue donos de veículos a

vistoriar seus carros e, com isso,
detectar possíveis defeitos.

, Outro problema relacionado
'

à faita 'de li'ri}'pLino'dé controle'

Carros passa� pela inspeção na Capital chilena: lá, como aqui, é preciso diminuir a poluição

da poluição é comrelação aos

carros fabricados antes de entrar
em vigor a legislação do
Proconve. Segundo o Detran/
SC, Graziela Casas Blancó,
quase 500 mil carros fabriéados
entre 1974 e 1988 circulam pelas
ruas do Estado. Isso representa,
aproximadamente 23% do total
da frota em Santa Catarina, O
Plano de Controle de Poluição
Veicular - PCPV - ainda é um

projeto em Santa 'Catarina.
Segundo o diretor, geral da
Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável do Estado, Vitor'
Hugo da Silva Medeiros, neste

Casas Blanco, a 'legislação quê
obr igou as montadoras a Se!
enquadrarem nó Proconve, emií
1988 representou um passb'
importante no controle d'á1j
poluição atmosférica das grandes"
cidades, mas

c ainda nãdn'
suficiente. "A partir de 1992 di"
padrões de emissão tornaram-sé
mais r ig o r os o s e em 1997i�j
atingiram os níveis atuais"}]1
complementa. "Para que olJi
ganhos q u ali ta t ivo s S�ii
mantenham é necessário que dV
veículos passem por manutençãd"
preventiva, o que não é ,hãbit�
na cultura brasileira", garante.

li.

momento o assunto. ainda está

em estudo.
De acordo com as resoluções

do Conama - uma de 1995 e

outra de 1999 -, o Programa
Estadual de Inspeção Veiculai
Ambiental deveria ter sido

implantado até 31 de junho de
, 2002 por todos os estados
brasileiros. Pelo, tamanho da

, frota, a cidade de São Paulo será

a única a fazê-la isoladamente.
Até agora, porém, à exceção do
Rio de Janeiro, nenhum Estado
colocou em prática esta medida.

Para a coordenadora de
trânsito do Detrart/SC, Graziela

Internetmostra show de Madonna
Madonna, está usando a mestria tecnologia que "rouba" músicas para
promover o seu novo disco, Confessions on a Dance Ftoor, que chega ao

mercado internacional esta semana. Depois de ser entrevistada 'pór
Antony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, via Instant Messenger hoje a

cantora vai estar em outro portal vai, transmitir o showque ela faz em

uma boate de Londres. As informações sobre a transmissão do show e a

transcrição da entrevista com Kiedis estão no web site oficial da cantora,
no endereço ww.madonna.corn.

BruceWillis quer pegar terrorista
o ator Bruce Willis, 50, ofereceu uma recompensa de US$ 1 mílheo para

quem entregar líderes da rede terrorista AI-Qaeda para a ,polícia,
segundo informações do site Contecmusic. Willis quer informações
sobre a localização de Osarna bin Laden, Ayrnen Al-Zawahiri ou Abu
Musab AI-Zarqawi, supostos organizadores dos atentados cometidos em

11 de setembro contra Nova York e o Pentágono; em 2001. "Não consigo
entender por que as boas coisas que vi acontecer no Iraque não são

destacadas na mídia'; disse o

ator.

CORREIO TV

Apresentadores do SBT
não podem mais falar'
de Silvio Santos
o nome de SilvioSantos está

.

proibido de ser falado em qualquer
programa do SBT. O negócio e sério.
Soltaram até comunicado oficial na
emissora. Os apresentadores não
podem nem citar, nem elogiar. O
principal motivo seria porque Hebe

Camargo vive reclamando de Silvio
'no ar, ao,vivo, A apresentadorajá
falou várias vezes que seu programa
está entrando muito tarde. A gota
d'água foi na última segunda-feira.
Mariana Kupfer pediu emprego para
Silvio Santos durante o programa de
Hebe e perguntou:"Será que ele
está escutandozComo a atração

.

entra e sai do ar tarde, a loira
alfinetou o patrão dizendo que
certamente ele já' estaria dormindo

naquele horário.

"

Mais uma de Pitt e Jolle
Dizem que a atriz norte-americana Angelina Jolie

(foto), 30,'está cansada dos boatos em torno do seu

suposto romance com Brad Pitt. Ela teria dito a

amigos que estaria interessada em assumir a paixão
pelo ex-marido de Jennifer Aniston na tevê,
informou o jornal britânico Dai/yStar.
Eles têm sido vistos juntos nos últimos meses, mas
negam um suposto. romance. "Ela já chama Pitt de'
marido e eles tem pensado em adotar uma criança
juntos'; disse uma fonte que não quis se identificar. - J
"Ela só está procurando o programa certo para fazer
a revelação."
Os dois atores estão na disputa do prêmio People's
Cholce Awards, realizado pela revista People, com
três indicações cada um. Eles fórmaram um par
romântico no filme Sr. & Sra. Smith, o que foi
decisivo para receberem as indicações.

{
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Vignatti busca apoio para
Universidade da Mesorregião
J. I

BRASILlA/NANCY ARAUJO/CNR

'

�lY ARAÚJO/CNR
'

e

... Se aprovado,
'1 pr jeto abrariqerá
� 14 municípios em

) se e no Paraná

RASÍLIA (CENTRAL DE

'or,'eIAS REGIONAIs/�I?I) - Em

uqiência com o rrumstro da

ii) Ed�cação, Fernando Haddad, o
i dep�tadoCláudio Vignatti (PT),

'

\ me�brb do Conselho Nacional

\ de �uventude, buscou apoio
Iv polttico para a aprovação de um

projeto de sua autoria que propõe
a sriação da Universidade

Fegeral da Mesorregião da

Grande Fronteira do Mercosul.

SerJiprovado o projeto, serão

beneficiadas as populações dos

mUlúcípios da mesorregião que

abffnge o Oeste de Santa
Catarina, o Norte do Rio Grande

do'Sul, e o Sudoeste do Paraná,
:1

perfazendo 415 municípios com
ár�a 'total de mais de 139 mil

quilômetros quadrados e

ati��irldo partes dos Estados que
fic�fI1 situadas, em média, a 400

qugômetros das capitais.
o".Essa universidade é de

extrema importância na

contribuição para o

, desenvolvimento da região Oeste

o deputado Vignatti (esq.) com o ministro Haddad tratando da Universidade da Mesoregião.
J

de Santa Catarina; uma região
marcada pelo associativismo e

cooperativismo focados para a

agricultura familiar", destaca

Vignatti, Para ele, "trata-se de
uma alternativa ql!e de fato

possibilitará, a, oferta de ensino

,público superior gratuito, ao

conhecimentos científicos e

tecnológicos necessários ao

desenvolvimento econômico e

social, à prosperidade e ao berr{
estar de milhares dehabitantes dos
três estados do Sul", reforça. _

,

O projeto de número '6037!
2005 foi apresentado noCongresso
e já possui emenda apresentada

no Plano Plurianual na Comissão'
de Orçamento. Vignatti classi
ficou a audiência com o ministro

da Educação como "muito pro
veitosa" e garantiu que há a

possibilidade de aprovar a emen
da, tendo em vista a política ado
tada pelo governo Lula de incentivo
à criação de novas universidades.

Emenda de Boeira propõe
expandir a UFSC no Norte

BRASÍLIA Projeto de

interiorização da Universidade
Federal de Santa Catarina que

garantiu a instalação de cinco pólos
daUFSC noSul do Estado e um no

, Planalto Serrano, vai ser expandido
para novas regiões ainda este ano.A
.ernenda de R$ 2,2 milhões do

deputado federal Jorge Boeíra (PT),
que viabilizou economicamente este
projeto foi liberadanesta quinta-feira,
peloMinistériodaEducação e averba
já está nos cofres da universidade.
"No ano passado foi liberado uma

emenda doBoeira deR$l,7 milhão
o que possibilitou a criação dos pólos
em Araranguá, Criciúma, Turvo,
Laguna, Tubarão e Lages. Agora a

verba da nova emenda vai viabilizar
a criação de novos pólos no Sul e

regiões Norte e Oeste do Estado",
comemoraoprofessor LúcioBotelho,
reitor da UFSC. O objetivo é criar
mais cinco pólos e dois micro-pólos
emSanta Catarina. As cidades ainda
não estão definidas.

"Acreditoque com isso se cumpre
uma primeira etapa de tudo que foi

próposto com o objetivo de levar o
, ensino superior gratuito ao maior

númerode pessoas possív.eisemSanta
�M

Catarina", disse Boeira.

Atividades
Está prevista para a primeira

quinzena de dezembro o início das
atividades nos pólos daUniversidade
Federal de Santa Catarina em

tib
ob

sq

Criciúma, Lages, Tubarão, Laguna,
Araranguá e Turvo. Os técnicos 'lA
continuam acompanhando as obras rn [J

de instalação dos pólos nos locais 'lelE

definidos pelas Prefeituras de cada r ;h
cidade. "Estamos aguardando o fim �B2
das reformas e a instalação da rede ''lÍJ

paraoficializarmos a inauguraçãoque ! uo

deve acontecer no dia nove de 10),

dezembro", explica o professor, }:))

Ariovaldo Bolzan, vice-reitor da j I E
UFSC. Neste primeiromomento, os rns

cursos serão de licenciatura emFísica 05g
e emMatemática.As 500 vagas, 250 Isq
paracada curso, já forampreenchidas, ()J

, As pessoasmatriculadas aguardamo .Ioq
iníciodaaulaque seráserni-presencial 'j) o
e que inicia no próximomês. rnu

XS1

ill2
.

.utn

ifflS

�JS

(mi

Universidade Federal descentraliza ensino em Santa Catarina "

. FUDCullUral garame espetáculos
.em SantaCatarina.
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SANTA CATARINA

o Governo tem feito grandes investimentos na área da cultura em Santa Catarina.

Através do Funcultural, R$ 25 milhões já foram aplicados, e um bom exemploé aôpera
"Flauta Mágica". O projeto, da Pró-Música, recebeu quase R$ 4QO mil, que garantiram
a realização do' espetáculo, no C/C,, na Capital. Outros R$ 500 mil foram destinados
à peça "Contestado - a Fúria Cabocla", importante marco histórico, encenada em Caçador.
É o Governo investindo para valer no cenário cultu�al do Estado.

;)

�I
',<; ""

'
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Secretaria de Estado da
, .Cultura, Turismo e Esporte

I
I
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Moradores reclamam falta de manutenção\ ' ,

,

Suelen troca, por contra própria, telha de abriqo de passaqeiros

ELlS BINI Cerro II, estão reclamando da
falta de manutenção na rua, que
está totalmente esburacada.
Segundo os moradores, há dias
atrás funcionários da Prefeitura
estiveram no local e

preencheram os buracos com

barro, o que não resolveu o

problema.
A auxiliar de escri tór io,

Suelen Nirzke, conta que um

'vizinho que passava pela rua com

.... Queixa é de que
Prefeitura não tem

dado a atenção
necessária à rua

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de
15 famílias que residem na rua

Paulo Gielow, no Bairro Rio

MAU ESTADO

Buracos que aparecem no asfalto ;ão fechados com barro

o caminhão carregado de tijolos,
acabou perdendo metade da

carga por causa das 'más

condições da pista. Segundo ela,
outras duas pessoas que têm

oficina na rua estão perdendo
clientes. "Queremos' que seja
colocado anti-pó, mas já estamos
cansados de pedir", diz

indignada. "Os moradores

ameaçam fechar a rua se não for
tomada uma providência.

'

'Há alguns dias, Suelen
consertou um ponto de ônibus por
conta própria, colocando uma

chapa de amianto porque o

telhado estava depredado, sem
proteção contra �ol e chuva.
"Acho que com a' rua vai ser a '

mesma coisa. Vamos ter que tirar
dinheiro do nosso boIs; e fechar
os buracos com massa de cimento.
A gente cansa de esperar pela
Prefeitura", reclama.

TEM CLASSIFICADOS,.
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA;
E TEM MUITA INFORMAÇÃO!,

A

POR ISSO TODO MUNDO .. ,LEI
(

E AGORA, COM APENAS

R$ 13,00 POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO.
REGIONAL NA SUA CASAI

CORREIO DO POVO
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21 AMADOR: NA RETA FINAL
I ; •

Só mais uma rodada
o Campeonato Amador
da 1 ª Divisão da Liga
Jaraguaense está

chegando na reta final.
Mas até agora somente o

Vitória, quê bateu o

Botafogo por 2xO, se
garantiu nas semifinais.
O alvinegro da Barra do
Rio Cerro ainda briga

'

pela vaga junto com

Flamengo, que empatou
em Ix1 (foto), Cruz de
Malta e João Pessoa. A
rodada decisiva
acontece no próximo
fim-de-semana. Já 'pela
Segundona, foi
encerrado o turno da
segundafase, com o

Atlético em primeiro
lugar com sete pontos. O
returno começa hoje
com quatro jogos a partir
das 14h.

BALANÇO:

JaraguádoSul termina os Jasc
em nono lugar no geral
Ape�ar de ter
aumentádo o número
de medalhas, [araguá

. do Sul terminou
apep.asem nono lugar
na classificação geral
dos Jogos Abertos de
Santa Catadna,

, caindo três posições
"

em relação ao ano

pa,ssado. Destaques
pata o vice

campeOI).ato 'da
Mtação feminina
(foto) e dó fú.t�al
m'asculinp.

"

'

JUlIMAR PIVATTO

BASQUETE:

Mirim masculino
vence três e

se está na final
do Estadual

,.
" AMPADI,O 1010

.JAQAGUÁ

PARCERIA:

Fisioterapeutas
acompanham a

Malwee durante
os Joqos Abertos

A intenção é que esta parceria continue: As quatro
fisioterapeutas tiveram muito trabalho para ajudar na
recuperação dos atletas da Malwee, que ultrapassaram a

marca de 100 jogos em 2005. Para a fisioterapeura
[aqueline Biazus, acompanhar os jogos é uma maneira de
detectar com mais rapidez a contusão e, por

conseqüência, recuperar o atleta num prazo menor.
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H Vela
O Brasil1 assumiu a liderança da Volvo Ocean Race na

madrugada de ontem. A 492 milhas náuticas da costa, o barco
comandado porTorben Grael está com uma milha de vantagem
para o ABN Amro One, do capitão Mike Sanderson.

H Natação
Com atempo de 57min6s, o nadador veterano Luiz Lima, nadador
da Unisanta, venceu a maratona aquática de 5km disputada neste

domingo, em Rio das Ostras, rio Rio de Janeiro. Agora ele se

dedicará exclusivamente a esta modalidade.

H Maratona
Os atletas brasileiros José Nascimento de Souza e Selma
Reis venceram hoje a'maratona "10 quilômetros sul
americanos", que foi disputada na capital panamenha,
informou o comitê organizador da prova.

T RESULTADOS

.... f.igiJ.ejrense.. J.xQ .. EQr;talez��'.. ,

. ,PªY�ªDIt!J ºx?' Atl�.!jgJl,:!YtG , .

J�º!ªfº.gº,2.xº_PªIªnª ._

i Pªlmgjrª§ ?xJ.§ªQPél!llp
Yº_fltE! Pr.gtél?l.<?JlélmE![lgq�
._ÇQri@él º�.LÇQrjDtbiª[I§"
Goiás 4x2 Atlético-PR

····C·ru·z·e·ir·o·"l'xO:'B·rasÜfé·n�3'eff
"" ."" "_ .. ,, ..

"J�y�D.iú.��:,�:�L.$ªº ç��tailg: -',co'

t Santos Ox4 Internacional

'vasêó'2xii-Fiumin�nse"�

PRÓXIMOS JOGOS

T AMANHÃ

J�h�ºJIªmE!l1gq XEºr!éllE!�a_
19h30 Palmeiras x Juventude

:2.Qh3º:gol�i� $iº'p��Iº
20h30 Internacional x Brasiliense
21h4KSantõsi("Paran'á"
21'h4ii' -Figu;irén;�'xV�sco
ifh45 'Sãô''Caetanox''Col"ÍnthiaôS'

T QUINTA

.?O.h.ªº GQ[itiºª_x PqDte P!.E!tél
20h30 Cruzeiro x Atlético-PR
iOh30 fluminense x At'jético�Mir

...... -. .. ... _. _, --

20h30 Paysandu x Botafogo

T CLASSIFICAÇÃO
PONTOS

50 Palmeiras
................. " .... ., ..

61

60

,_�7
55

,.".,,�,.:'ç

_"
54

'

60 Cru��i(()".
70 paraná
80 §1l11!º�.
90 Atlético-PR

···"··,· .. ·,,,········.,,··i\·

1 00 �9t�f()�()
11 ° SãoPaulo

120 .F.()rt,!I�P!
130 Juventude

53

52 '

49
.- . .,...: .. , .....•. '''.,.•.

49

14" Vª�gº """",""""",',"",,'"

,

150 fQ.Qte P.reta
160 �I�T��Q() 4.L
170 São Caetano 44

180 Figueirensê 44

1 90 Co'�;t;ba'"
, ·····

..""
..

,;'E·" '}"''''''''
200 P�'y'�an��.,. , ....' ..."" .,...,,,",.,

180 Brasiliense 38
...... ", " ..

220 Atlético-MG· 37

T RESULTADOS

.. G.r�miq,7..x.?.p.qr!IJ_g�.E!.�ª .....

:SªnJªÇJy�lxº_Nªu:tiço

PRÓXIMOS JOGOS

., SÁBADO
,16h- Portuguesa x Náuti€:p
16h Grêmio x Santa Cruz

T CLASSIFICAÇÃO
PONTOS

1 ° Santa Cruz 7

20 Grêmio.
..

6'
;30 Portugües'a

.

40 NáUtico
." .....

I,

AMADOR: NA RETA FINAL

CORREIO DO POVO l'

Vitória vence o Botafogo e se garante na

semifinal da PrlmeiraDivlsão
� Pela Segundona, o returno da segunda fase começa
amanhã e a liderança é do Atlético, com sete pontos

JARAGUÁ DO SUL -

Com o placar de 2xO em cima

do Botafogo, o Vitória garantiu
o primeiro lugar e a classifica
ção, com uma rodada de ante

cedência, para a semi-final do

Campeonato Amador da Pri-
·

me ira Divisão da Liga [aragua
ense. Já o alvinegro da Barra do
Rio Cerro precisa apenas de um
empate, na última rodada, para
confirmar a vaga. Flamengo,
Cruz de Malta e [oão Pessoa
também brigam para classifi

cação. O Tupy está pratica
mente rebaixado, pois precisa
vencer o Botafogo e torcer con

tra o Caramuru, que enfrenta o

Caxias. Ricardo e Robson Espi
ga fizeram os golsdoVitória.

O Flamengo recebeu o João
Pessoa e empatou em 1x1 com

gols de Marinaldo, para o

rubro-negro, e Júlio César, de

pênalti. Em Pomerode, num

jogo de mui.tas emoções, o Cruz
de Malta bateu o Cara-muru

por 5x4 com dois gols nos

acréscimos. Ademar (2), Edson
. e Mário César marcaram para o

time da casa e Válber (2), Fábio
Braun, Machado e Marcos
fizeram os gols do alvinegro.

Em casa, o Caxias goleou o

Tupy por 5xO com gols de

Vanderlei, Adirlei, Paulo, Tato
e Ilton. Hoje, às 9h no campo
do Nacional, no Alto da Serra,
Caramuru e Caxias se enfren
tam. No próximo fim-de-se
mana a rodada se completa
com Cruz de Malta x Flamen

go, João Pessoa x Vitória e Bo

tafogo x Tupy.
Nos aspirantes da primei

rona, já foram definidos os

quatro classificados: Botafogo,
Tupy, João Pessoa e Caxias. Os
resultados do fim-de-semana
foram: Flamengo 1x3 João
Pessoa, Caramuru 1x2 Cruz de

Malta, Botafogo 2xO Vitória e

Tupy 2x3 Caxias.
Na Segundona, encerrou

neste fim-de-seni.an� o turno

da competição, que tem como

líder o Atlético com sete pon
tos. O time do Bairro Estrada
Nova bateu o Rio Cerro fora de
casa por '2xO com gols de
Damásio e Maser. O Rio Mo
lha goteou. o Guarani por 5x1,
com quatro gols de Jackson e

um de Clóvi�. Ademar des
contou para o time do Rio da
Luz. Nos aspirantes, a Ponte

AVENTURA: SUPERAÇÃO EM SCHROEDER

Corrida de Aventura reúne cerca de '.50
atletas em Sch roeder

. .

SCHROEDER, - A 5ª e

última etapa do Circuito
Catarinense de Corrida de
Aventura, também válido para o

ranking brasileiro de Corrida de
· Aventura, realizado no final de

semana, reuniu aproxima
damente 150 atletas que suaram

a camiseta nas I2rovas. 'Os atletas,
divididos em duplas e quartetos,
tiveram que praticar trekking,
atravessar rios com' bóias, fazer
rapei, explorar cavernas e andar
de bicicleta. O trajeto maior, de
105. quilômetros, foi cumprido
pelas equipes da categoria Expe
dição. A categoria Aventura, di
recionado aos amadores, teve um
percurso de 37 quilômetros e fi
cou livre da prova de bóia-cross.

A equipe Papa Siri, de Bal
neário Camboriú, ficou em úl
timo lugar na categoria Expe
dição. Erraram uma trilha e ter

minaram a prova em 16 horas,
enquanto os primeiros-colocados
encerraram o percurso em 10 ho-

·

raso O líder do grupo, comercian-

te Juliano Costa, 24 anos.inâo fi
cou chateado com a colocação.
Segundo ele, o importante foi ter

RESULTADOS EXPEDIÇÃO
T QUARTETO MISTO

1 ° Papaventura
, (Venân�io Air.es /Flo(�sDa Cunha-RS)

'2° Audax (Curitiba-PR)
"3° "'K'langó'(Nova Peú6polis-RST

T DUPLAS

1 ° . Alma Verde [Schroeder-Sü)
.

2'
..

Os Cascudos (sãii Paülo:SP)"

Flamengo e João Pessoa ficaram no 1 xl no Garibaldi. As duas

equipes ainda têm chances de classificação

Preta goleou o. Rio Cerro por
4x 1 e Guarani e Garíbaldi fi
caramno 1xl.

Hoje tem rodada da se

gundona, com os jogos entre

Rio Cerro x Guarani (titulares

e aspirantes), no Nacional, e

Atlético x Rio Molha (titu
lares) e Garibaldi x Ponte Preta

(aspirantes) no campo da Vila
Lalau. As partidas começam às

14h.

I �

1 a DIVISÃO AMADOR Soo'

I;·;,
T CLASSIFICAÇÃO P�INCIPAL

PONTOS

6°
70

.

'Cáramúru
..

So Tupy
._.

T CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES

PONTOS'

2a DIVISÃO AMADOR

T CLASSIFICAÇÃO PRINCIPAL

BoNJOs'

""

! 1

"
r

At em18S

COrpO &Menté'"
Paraficar de bem co,,! a vida!

J 'J

realizado toda a prova. Na

opinião de Juliano, a pior etapa
foiotrekking de 40 quilômetros.

600Y J'AM
60DYPUMP

'i)ODY BALANCE
, 60DY COMB(.T
Rf'M

NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL
60DY STEP

MUSCULAÇÃO
HH)R.O Km$.

POWERPOOL

POWER.lUMP·
MASSOTERAPIA

G.AJ�

RESULTADOS AVENTURA

T QUARTETO MISTO

1 ° , Grifos (Pomerode-SC)
2° õ� Manus (Floria�Ópoiis-SC)

.

3° Siriema (Balneário Camhoriú -SC)
" CORREIO DO POVO

T DUPLAS
Diretor Editor-chefe

Fernando Bond

CORREIO ESPORTIVO

Edição:Julimar Pivatto • E-mail: esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

1° X-Treme Adventure

(Florian6polis/Joinville-SC)
Natusalem (Joinville-SC)
Água Doce (Pomerade-SC)

Francisco Alves

2°
3°

Cprpo &Mente;0; ';
COMEMORA SEUS 5 ANOS:f

�
'.'

COM CASA NOVA!

I FITNESS CENTER I
o�!3��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3

CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)
.

Correio do Povo - Rua Coronel Procópio G.

de Oliveira, 246 - CEP'89251-200 - Caixa
Postal19 Centro - Jaraguá do Sul- SC
Te I. (047) 371 1919 - Fax 276 3258
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nisul faz parceria com Malwee

ara tratamentc de jogadores
A intenção é que uma

sioterapeuta com�ce a

companhar o time em

dos os jogos

JARAGUÁ DO SUL -

urante os Jogos Abertos em

hapecói a Malwee Futsal
-: presentou uma novidade no

, 'me: o acompanhamento de

'� atro fisioterapeutas para

'J" judar na recuperação dos

�, rletas. Por causa do forte rit

mo de jogos, em que o time ja
I, aguaense já rompeu a marca

e 100 partidas em 2005, à

'ntenção é que a parceria com
.' Unisul de Tubarão continue,
j, onde um profissional de
, ,. fisioterapia acompanhe de

, perto todos os jogos. O resul

,�tado foi nítido. Elas recupe

,; raramValdin e Leco, que che
; garam contundidos, e Wil-

,0:, liam, que se machucou duran
te a competição.

O trabalho é comandado
, pela fisioterapeuta Jaqueline

;; Bi�zus e pela coordenadora do
o; curso em Tubarão, Luci Schef
-, fero "Estamos. fechando para
'i continuar acompanhando o

ji ime. Assim fica mais fácil de
,,; dar o diagnóstico, pois esta

oi: mos presentes nomomento da
lesão e a recuperação é mais

rápida", explicou Jaqueline,
,i, que contou com a ajuda de
i{ mais duas alunas. "A gente in
-t terage, vivencia a lesão. Com
,.f' mais rapidez conseguimos dar
;, os procedimentos para tratar,
pois podemos identificar que

'i, tipo de movimento causou a

lesão", disse ainda.
'Para Luci, a grande

ri maioria dos clubes de
�' rendimento já têm essa
" preocupação em tratar os

ii atletas. "Com uma recupera-
ção mais rápida, a relação
Custolbenefício,melhora.
.

Quanto antes recuperar o

atleta, melhor". Ainda mais ,

um clube com o ritmo de jogos
e competições co;mo a Mal
wee. "O atleta tem uma

probabilidade maior de lesão
do que um sedentário ou

aquele atleta de fim-de-sema
na. Mas, por outro lado, tem
maior resistência e mais faci
lidade de .recuperação", co-

r: mentou Jaquelíne.
Outro fator importante no

", acompanhamento da fisio
ter

'

-
I apta e pode corrigir o que

Vem sendo feito 'de maneira

errada, como a postura dos
Jogadores durante treinos e

iogos. "O futsal é um esporte
de velOCidade, potência e

Contato. Trabalhando estes
três fatores� .ficafácíl de pre

ve,nir possíveis contusões", ex
phcou Jaqueline:

JULlMAR PIVATTO

Equipe de fisioterapia recuperou o alaWillian, que machucou o joelho durante a competição e

, voltou nas semifinais contra Criciúma

, �

afarl
o ENDEREÇO DO SEU HOBBY

Completa linha

de artigos
esportivos

Av. Marechal Deodoro da fonseca, 583
Centro • Jaraguá co Sul - sc

Fone: 47. 275-1444
safari@netuno.com.br
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II UNHA DE FUNDO
Julimar Pivatto

Mais uma final
A equipe Unimed/FME é finalista do Campeonato Catarinense
Mirim Masculino (foto). Neste fim-de-semana os meninos

treinados por Manoel Vieira venceram o segundo quadrangular
da Chave A, carimbando o passaporte para a fase final. O

quadrangular foi realizado em Jaraquá do Sul, no Ginásio Arthur

Muller, entre sexta e sábado. Na noite de sexta os jaragUaenses
superaram o Floripa Júnior por 59x46, enquanto na manhã de

,

sábado bateu a Adiee/Florianópolis por 62x33, fechando com um

60x48 sobre Joinville. A fase final esta marcada para os dias 10,11
e 12 de dezembro, devendo acontecer em Jaraguá do Sul, pelo
fato da Unimed/FME ter a melhor campanha entre as oito equipes
participantes.

RAPHAEl GÜNTHER

Em Schroeder
Os campeonatos de futsal em Sthroeder estão chegando na reta

final. Na sexta-feira foi decidido o 6° Campeonato Municipal de
Futsal Master, vencido pelo Segundas Feras, que bateu o União

por 6xl. O terceiro lugar ficou com o Auto Posto Salornon, que
bateu a Alternativa por 4x2. No próximo sábado tem a decisão do
20° Campeonato de Futsal Adulto. Grameyer x Veteranos

'

Grameyer disputam o terceiro lugar e Corernaco x Ibes fazem a

grande final.

Futsal nos Jasc
A torcida esperava que a

Malwee conseguisse o único
troféu para Jaraguá do Sul
nos Jogos Abertos. Mas não
deu. A derrota por 4x3 para
Joinville deu a terceira
derrota em final neste ano.

Até agora, o time foi em
todas finais em todas as

competições que disputou.
Só perderamo Mundial, o
Brasileiro de Seleções
(representando Santa

Catarina) e os Jasc. Como
disse o craque Falcão depois
do jogo,"para nós foi apenas
mais um jogo. Para eles foi o
jogo da vida': Até porque o

time do Joinville não
renovou com a maioria do
elenco, que está com medo
de perder o emprego.

Mais Jogos Abertos
Jaraquá do SUl não conseguiu
terminar entre os seis primeiros
colocados na pontuação geral
dos Jogos Abertos em
Chapecó. Em compensação,
aumentou consideravelmente
o número de medalhas. Grande

parte se deve a boa evolução
do atletismo e da natação
feminina. O que se espera
agora é que os investimentos
no esporte continuem, para
manter e melhorar estes
resultados. A parceria .pública e

iniciativa privada é o caminho

para montar equipes
competitivas para competir no
'ano que vem e brigar pelos
primeiros lugares nos Jogos
Abertos de 2007, que

'

acontecerãoem Jaraguá do
Sul.

, AÚDE: DIAGNÓSTICO NA HORA

Modalidades
o artigo 28 imposto no

Regulamento Geral dos Jasc

põe em risco dez
modalidades para os

próximos anos. A partir do
ano que vem, o número
mínimo de inscritos passa
para dez cidades por
modalidade e passará para 12
em 2008. Neste ano, três
modalidades no feminino não

competiram: triatlon, tênis de

campo e tênis de mesa. Se o

número se confirmar como
este ano, mas sete não estarão
ano que vem: basquete e

bolão 16 femininos, ginástica
rítmica, punhobol, remo e os

dois naipes da natação e

ginástica olímpica. Mas as

federações catarinenses já
estão se movimentando para
isso,

Seis pontos
É que falta ao Corinthians
para confirmar o título de
campeão brasileiro. Com a

vitória deste domingo, o
alvinegro precisa de mais
duas vitórias, ou seis pontos,
para celebrar o título. No

meio da semana, o time

paulista pega o São Caetano
e no próximo final de semana
f-az confronto direto com o

Internacional. O colorado

'gaúcho ainda não desistiu do

título, mas é difícil. No
embalo que vem o Timão,
dificilmente o título sai das
mãos dos corintianos. Os

jogadores ficaram alheios ao
escândalo todo e fizeram o

que o regulamento deu

condições de fazer. Não cabe

aqui julgar se foi ou não
favorecido.

Bocha
Após a sétima rodada, o Arduíno Pradi lidera o Campeonato
Municipal de Bocha Sul-Americana com 18 pontos. Na seqüência
vem o Baependi/Sipaca com.18 e a MetalúrgicaWinter com 16.
Confira os resultados da rodada: Kuchenbecker 2xl Lucas Imóveis,
Silencàr/Frontal 2xl Arweq, Arduíno Pradi 2xl Baependi/Sipaca,
João Pessoa 3xO Arsepum, Malhas Pradi 2xl Kuchenbecker,
Pastelaria Paupitz 1 x2 l.uca Imóveis, Silencar/Frontall x2
Metalúrgica Winter.
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��BASQUETE
A armadora Paula entrará para o Hall da Fama do

basquete. A nomeação da jogadora acontece em

abril, do ano que vem.Com isso, ela será a segunda
brasileira a entrar para o Hall. A outra é Hortência.

�� TÊNIS
O tenista brasileiro Marcos Daniel conquistou no domingo o

título do Challenqer de tênis de Guayaquil, no Equador, ao bater
Flávio Saretta por 2 sets a 1 (parciais de 6/2, 1/6 e 6/0) e foi
confirmado ontem como o novo tenista número 1 do Brasil,

HVÔLE'I DE PRAIA
As brasileiras Juliana e Larissa precisavam apenas entrar em quadra
da etapa de Re�ife para garantir o título do CircuitoBanco do Brasil
de vôlei de praia. Mas foram além e venceram a etapa ao bater
Alexandra e Val.por 2 sets a O,com parciais de 18/13 e 18/14.

),

JASC: ABAIXO DO ESPERADO fi
" !

Jaraguá do Sul fica, apenas com o \'
nono lugar 'geral dosJoqos Abertos'

• Desempenho foi abaixo
do esperado, pois a FME

esperava terminar entre
os seis melhores da
competição

JARAGuÁnosuL ..

Apesar
.

de alguns bons
-

resultados como da na ..

ração feminina e do ade ..

tismo, a participação jara ..

guaenses nos 4Y JogosA ..

berros de Santa Catarina
foi pior que a do ano pas ..

sado. Com 30,5 pontos, o

município ficou apenas
com o nono lugar na elas ..

sificação geral. Em 2004,
Jaraguá fez 35 pontos e fi ..

cou em sexto. As melho ..

·

res colocações deste ano

foram os vice ..campeo ..

natos do futsal masculino
e da natação feminina.

Por outro lado, O nú ..

mero de medalhas au ..

mentou e a cidade termi ..

nau em sexto lugar, me ..

lhorando uma posição em
relação ao ano passado.
Neste ano foram 29 me ..

.

'

dalhas, sendo sete de ou -eÓ,

ro, nove de prata e 13 de
bronze. Em 2004 foram 18

Marina Fructuozo foi um dos destaques da natação feminina durante os Jogos Abertos,
fazendo parte do revezamento 4x200m livre-que bateu o recorde da competição

.

Basquete feminino (branco) não conseguiu passar às semifinais,mas terminou com o

quinto lugar somando dois pontos para Jaraguá do Sul na classificação geral

SPO ES CORREIO DO POVO

medalhas, com quatro de

ouro, nove de prata e cinco de
bronze. Na' edição. do ano

passado, J araguá do Sul

conquistou um troféu no xadrez
feminino, mas este ano nenhum
título foi conquistado.

Jaraguá do Sul era" favorito
no futsal masculino, mas, no

sábado de manhã, acabou
. perdendo a 'final para [oinville
por '4�3, depois de não ap�e ..

sentar ofutsal que sabe. Já a na ..

tação feminina' também tinha
chances de brigar, mas teve pro .. ·

blemas com a nadadora Marina
Fructuozo, que foi poupada nas

últimas provas por causa de um

problema de saúde. O xadrez
feminino terminou' em quarto
lugar, .mas foi 'uma grata
surpresa. Ficou a frente de favo ..

ritos como Joinville, que ficou

apenas em sexto lugar. A equipe
joinvilense foi a campeã no an�
passado representando Jaraguá
do SuL Confira algumas ima ..

gens e os resultados da com ..

petição.

Itajaí
6° Concórdia
7° São José

.........JtCliClL ..

,6.� JOelçl:Ípa
..

7° SãoJ3ento elo StJl
ª� São José

Timbó
8° Timbó
9° ��r�gu� �g ��I.
10° Criciúma 10° Concórdia

11 ° Caçador
12° ····CdciÚma

.

5° ºhªp�çó 8 11 To
.

6°
. JelIel9tJª (lO StJ1 Z � 13

7° Conc:9IcJ ia 5 8 8
8° JOªçªºª 5 3 5

9°
.

José 5 2 2

10° Timbó 4 5

..1 .
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