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INDIGNAÇÃO

População lista prioridades
.

.',
.

.

para conter mortes na pista
.:\,cidente que provocou
três mortes em trecho da

BR,280, no último sábado,
gerou nova reação de sete

associações de moradores,
que se reuniram ontem à

tarde para listar, de, novo,
prioridades urgentíssimas,'
na tentativa' de conter o,

volume de acidentes fatais

registrados freqüente,
mente entre o bairro
EstradaNova até o acesso a
Nereu Ramos, Agora,
pretendem apelar de novo
aos setores responsáveis.
Se resultados não forem
conquistados, .o próximo
movimento poderá ser

mais ostensivo. _ PAGINA6

ORÇAMENTQ

Relator diz que·.é,'p:çêciso
trabalhar com a realidade

NO BATENTE

Feriado não dá folga para os

chamados serviços essenciais
- PAGINA 5- PAGINA 3
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IMPASSE

Joinville exige Bracinho para
. ceder área de Itoupava-açú

Depois da consulta popular realizada domingo,
quando 392' dos 442 votantes decidiram pela anexação
a Schroeder, Joinville propõe trocar localidade por
reserva hídrica. - PAGINA3

BICICROSS

Etapa do Brasileiro reuniu mais
de 250 pilotos em Jaraguá do Sul
Competição aconteceu no último sábado, no Parque
Malwee. A equipe Duas Rodas, de [araguá do Sul,
conquistou três títulos nacionais.' - PAGINA 7
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Jaraguaensefica com o bronze
no Brasileiro de Caratê emSf'

,

li PAGINA 7

e
CROMOART

I GráficaCP
I "T'L" 370 1919 i 'la ""

l
E-mail: cromoart@cromoart.art.br

COMUNICAÇÃ.O
, �:0 <x�

> , >

lei 47 370 1919 370 0816
E-mml crornoart«,)f,romoart art br

».m'litO fII(1{i tl'tipi'Ojg rf�ííiltnl(l ihdilGtW
a .1!!�il'J(�O 4� nt bUl)wno � º firç<mal/ló ílll
nEfl�,@! Md� t611'�t gliJ bi'il);ÍI! dqW'�l'),

www.studlofm.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SUA OPINIÃO

'OPINIAO

Florestas ameaçadas
!

Um relatório do Fundo da

Organização das Nações
Unidas, para a agricultura e a

,

alimentação afirma que o Brasil
é' o país onde mais se devas
taram florest'as entre, 2000 e

2005.
A perda anual de áreas

florestais no país neste período
chegou a 3,1 milhões de

I hectares por ano. A América do
I .Sul também é apresentada no

relatório como o continente

onde 'mais florestas foram
destruídas nos últimos cinco

anos. A área devastada,
segundo orelatório, chegou a

4,3 milhões de hectares por
:;[-ano. Na África, que ocupa a

o segunda colocação, foi de 4
-rnilhões de hectares anuais.
si, No mundo inteiro, cerca de
2c13 milhões de hectares de
icnorestas sãó perdidos todos os

B anos, segundo o relatório da
J'FAO, mas a velocidade da

taevastação está diminuindo.
sr O documento atribui isso a

fn;ções de reflorestamento 'e à'
::;v

expansão natural de florestas já
BD
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segundo a FAO. Entre 1990 e,

2000, as áreas florestais
devastadas foram estimadas em
8,9 milhões de hectares por
ano,

A Oceania registrou uma

perda de áreas florestais de 356
mil hectares por ano entre 2000
e 2005. Na América do Norte e

na América, Central, a

devastação atingiu 333 mil

hectares por ano no mesmo

período.
.

Na Ásia, enquanto entre

1990 e 2000 a devastação ficou
por volta de 800 mil hectares
por ano, entre 2000 e 2005

chegou a 1 milhão de hectares

anuais, 'em especial por causa da
destruição em larga escala na

China. Áreas de floresta na

Europa continuaram sua

expansão entre 2000 e 2005,
661 mil hectares por ano,
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apesar da taxa sermenor do que
a registrada na década de 90, _

877 mil hectares por ano. No

Brasil, o relatório da FAO
observou uma queda na

extensão da área de florestas.
Em 1990, era de pouco mais de
520mil hectares; em 2000, caiu
para 493,2 mil hectares e, em

2005, pará 477,6 mil hectares.
Em Santa Catarina, não é

diferente no que toca a

devastação de florestas:
Calcula-se que apenas 5% da

mata atlântica original ainda
,

esteja de pé. Em Jaraguá do Sul
e região, a mesma situação de

depredação das matas pode ser

observada. Um levantamento

aerofotogramétrico que e�tá
sendo feito pela prefeitura,
embora o verde aparente, vai
mostrar o quanto já se

desmatou na última década, em
muitos casos, de forma irregular
seja pela absoluta inércia do

, setor de fiscalização, ou pela
falta de fiscais ou, até, para
atender interesse's incon

fessáveis.

existentes. Segundoa FAO, as

áreas florestais ocupam pouco
menos de 4 bilhões de hectares
em todo o mundo r o

equivalente a 0,62 hectare por
habitante. Os dez países com
maiores áreas florestais
concentram dois terços do total.

A Rússia.é o país, onde ainda
há mais florestas, com 809
milhões de hectares em 2005.

'... Segundo o Fundo da Organização das

Nações Unidas, o Brasil é o país onde mais se

devastaram florestas nos últimos cinco anos

O Brasil está em segundo
lugar, com 478' milhões de
hectares de áreas florestais.
O relatório da FAO afirma que
o total de áreas florestais
devastadas entre 2000 e 2005
no mundo todo ficou por volta
de 7,3 milhões de hectares por
ano - o correspondente ao

tamanho de Serra Leoa ou do
Panamá.

Mas esta cifra significa uma

queda na taxa de devastação,

oL "É bem provável que seja pedido o indiciamento de Gushiken, estamos bem próximos disso.

:� Além das declarações de Pizzolato há o episódio dos Correios, onde a Secam tinha maioria na
•

U:. comissão de licitação': ,

c� )

• Do relator da CPI dos Correios, deputado Osmar Serraglio (PMD�/PR), focando no ex-ministro Lui�Gushiken como um dos produtores
�L

do veterioduto. -
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Fernando Bond ,

'," Indústria acumula maus
c,}, resultados e já preocupa
:IÚ!
»:

,(!Florianópolis - Praticamente uma vez

li por semana a Fiesc vel)1 revelando
c .números que não agradam nenhum

hcpouco pelo que t�aduzen: de negativo
";iquanto à economia catarinense, um
'" exemplo do que está acontecendo com

f:�0:'::a
economia do País. A última má notícia

,..', dá conta de que a indústria,catarinense
, . vendeu 'entre janeiro e setembro deste
.t'
t '��ano 11,78% a menos do que em igual
I- 'período do ano passado. São dados da

<pesqulsa Indicadores Industriais.Os
,

, números refletem principalmente o

. desempenho negativo de quatro
::.; cadeias produtivas extremamente

:<}importantés para a economia

".,:�:catarinense: alimentos (com queda de

�<�14,03%), vestuário (-16,98%), papele
:'" papelão (-18,87%) e madeira (-24,7%).
C:.:'A taxa de câmbio é o princlpal fator
__ que exp.lica a queda no faturamento,

já que três dos quatro segmentos que
puxam para baixo os resultados são

fortemente exportadores. Com a

desvalorização do dólar a receita em

moeda nacional dos exportadores cai,
mesmo que os volumes embarcados
hão sejam menores.

Os motivos
Para a Fiesc, isso explica o

desempenho pior dos três estados do
Sul nas vendas. Enquanto no

acumulado do ano as vendas da
indústria brasileira ainda são 2,93%
maiores, apesar da desaceleração dos
últimos meses e da queda sentida em

setembro, o Rio Grande do Sul

registrou queda de 8,78%' e o Paraná
de '1,28%,

Outros fatores
Além do câmbio, .outros aspectos
puxaram para baixo o faturamento das

indústrlas. No segmento alimentar, a

quebra da safra de soja, decorrente da

seca, e a queda nos preços
internacionais afetaram os valores

apurados com a comercialização dos

produtos processados com essa

matéria-prima em 2005,

Sem dinheiro
A, indústria do vestuário foi prejudicada
pelo mercado desaquecido, pela
entrada de produtos estrangeiros e

pelo menor poder de compra da

população. O segmento de papel e

papelão sentiu queda na demanda e

também a redução dos preços de seus

produtos no mercado internacional e a

indústria madeireira também sentiu o

aumento da concorrência

internacional, com. o aumento das

exportações da China,
.

Definindo rumos

Aberto ontem à noite em Florianópolis,
,

o 40 Seminário Tendências do
'

Cooperativismo Contemporâneo reúne,
250 lideranças do setor�de todo o País.

O evento vai até esta sexta-feira (18),
no Hotel Majestic Palace, coordenado
pela OCB (Organização das

Cooperativas do Brasil).

Importância
o presidente da Ocesc, Neivor

,

Canton (foto), ressalta que o Seminário
Nacional de Tendências é o evento

mais importante do sistema

cooperativista nacional porque é
c o n s i de ra d o CHAPECÓ/DIVUlGAÇAo'

"o indutor de

mudanças,
em esfera
nacional':
Através dele
foram
definidas as

tendências do

cooperativismo
brasileiro:

proâsslonalízaçâo
_

da gestão,
trinômio
educação/
formação/
informação,
intercooperação
e responsabi
lidade social.

CORREIO DO POVO
redacao@jornalcorreiodopovô,com,br

Diretol'-COl'pOl'Rtivo EditOl'a
Francisco Alves, Fernando Bond PatrfciaMoracs

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do sur- 5C 1 Tel.47 371·19191 Fax 276·32581

, e-rnalls: redacao@jornalcorreiodopovo,com,br 1
c om e rc i a I@jornalcorreiodopovo,com,br

Fotolito: Cromoart 1 Impressão: Gráfica e'Edltora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 1 CEP 89256·500
Vila Baependl ] Jaraguá do sur- SC 1 T_e1.47 370,7919

.

cromoarteêterra.corn.br 1 graficacp@terra,com,br

Um .dos pilares está

ruindo?

A apuração de fatos, em suas vanas formas e,

denominações (sindicâncias, inquéritos, processoq
etc.), como concebemos, evoluiu da idéia de substínj,'
nos seres humanos o desejo de fazer justiça coms,

próprias mãos. Nos primórdios, sob a desculpa de estarl
"vingando" uma, imaginada agressão sofrida pelo filhol' o patriarca matava todos os entes da família do
suposto agressor. Uma das primeiras tentativas par
limitar a reação veio na inspiração religiosa do "olho
por olho.,," Reflita-se: apenas olho por olho, não mais!
E todoo "mais" seria excesso, tão abominável quanto ;j

o ato reprovado.
Pelos naturais inconvenientes, a civilização

retirou do particular a possibilidade da "vingança
privada", com a contrapartida -de substituí- la por um
sistema público.'Os povos estabeleceram 'regras
(condutas intoleráveis e de que forma são instituídas)
'especializando pessoas para tratarem disto (quem
acusa, defende ou julga ecomose executam ordens,
etc.).

Assim, nasceram as autoridades públicas com

competência específica e aparatos para investigar,
fiscalizar cumprimento das normas e' deflagrar
processos (troca da vingança pelá prudência),
Instituiu-se correlato direito de defesa dos acusados,
que aos poucos foi ganhando amplitude. Para coroar

'a obra, julgador imparcial, independente,
criteriosamente escolhido e com liberdade legal para
decidir. Reside mais ou menos neste tosco, resumido

e, atropelado raciocínio, todo o sonho da
humanidade em atingir,um ideal de justiça.

Nesse quadro, somos advogados brasileiros e nosso

dever legal é defender destinatários desses

procedimentos (cidadãos) � tentando impedir
desvirtuamentos que possam conduzir a irreparáveis
prejuízos e erros judiciários. Para podermos cumprir,
a Constituição Federal em seu' artigo 133 nos aponta
como:

" invioláveis e indfspensáveis à administração
da justiça ", e a Lei Federal 8906/94,' enuncia que
em nosso "ministério privado prestamos serviço público
e exercemos função social", equiparando-nos com a

magistratura e Ministério Público: "não há hierarquia
nem subordinação entre advogados, magistrados e

membros do Ministério Público, devendo-se todos

consideração e respeito recíprocos" Ainda, o' Código
Penal considera "crime contra a administração da

justiça" em seu artigo 355: "trair, na qualidade de

advogado ou procurador, o dever profissional,
prejudicando interesse, cuio Pdt,rücínio em juízo, lhe é

confiado" com pena de até três anos de detenção e

possibilidade também de perda dó direito de advogar, I

Sem advogado e real exercício de defesa, o processo
é nulo. Ou cumprimos fielmente, nosso dever ou

cometemos' crime!
'

Setores inscientes - estão ferindo "a picaretas
("'picareteando") um dos insubstituíveis pilares do

templo 'da Justiça, atentando contra tais conquistas
da civilização, com negativos reflexos para os direitoS
individuais. Recordemos-nos que uma das gritas
contra o AIS era a "s1:lpressão ou limitação do direito
de defesa". Corretas assim as decisões recentes do STF '

quando anulam procedimentos por cerceamentos de

defesa. O Judiciário não tem compromisso com o

erro! Sem esta garantia, estarão desgraçadas as demais
instituições!

Elias Mattar Assad"presidente da ABRAC �

Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas
- ellasmattarassad.com.br

,

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem col110 as

correções ortográficas � gramaticais necessárias,

',l,
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� Balançando-
'com metade do PMDB no governo e

outra metade fora dele, o,PT j� mapeou
o PSDB como principal. inimigo nas'

eleições majoritárias de 2006,. PMDB

rachado, na disputa pela Presidência, não

oferece nem metade do risco tucanos.

Ainda mais agora com o recente bate

boca entre o poderoso Palocci e a

ministra Dilma Rousseff, que ocupa a

cadeira, do ex-presidente de fato, José
Dirceu, sobre a política econômica. Um

dos dois vai terque sair, queira ou não o
,

,

, presidente Lula. Mais munição contra a

r já combalida sustentação política.

... Mobilizados 1
Enquanto o PT, escaldado pelos
escândalos dos bingos, mensalões e

caixa 2, anuncia escolha do candidato
a governador por .consenso (Ideli
Salvatti ou José Fritsch),o arquiinimigo
PP confirma a realização de prévias
para indicar o candidato "em clima de
cordialidade'Até agora,estão no páreo
o ex-qovernador Esperidião Amin e o

ex-deputado federal Hugo Biehl. Em
todas as eleições que disputou para o

governo, o melhor resultado do PT foi
com Fritsch, em 2002: 27% dos votos ,

válidos, depois de um racha com Jdelli.
-,

.. Mobilizados 2
Consenso no PT catarinense, a estas

alturas do campeonato, é coisa

praticamente impossível. O partido
está rachado entre os que -dizern
amém ao governo Lula, embora a

contragosto, e aqueles que não

poupam o verbo para cobrar, do
mesmo Lula, promessas de impacto
feitas na campanha. Por exemplo,
salário mínimo digno, todo brasileiro'
comendo três vezes ao dia,' 1 O

milhões de empregos ... Fritsch e Ideli
são atrelados à cartilha do Planalto,
mas boa parte de seus eleitores, não.

.. No vermelho
o deputado federal ê relator do

Orçamento da União para 2006, Carlito
Merss (PT), diz que é preciso começar a
entender o Brasil, "a trabalhar com a

realidade'; referindo-se ao volume de
'emendas de parlamentares. E

exemplificou:"Setivesse RS 100 bilhões

disponíveis hoje, teria dificuldade para
absorver todas as necessidades,
principalmente na infra-estrutura e no

saláriomíhimo':A projeção orçamentária
é de RS 1,6 trilhão. Mas disso, a confirmar
a receita, devem sobrar menos de RS 40
bilhões para investimentos.

Segundo oTribunal de Justiça.cerca de 45
mil casos judiciais foram resolvidos
durante o segundomutirão de conciliação I

nas 110 comarcas do Estado. A meta era',
resolver 60 mil pendências. No Estado)
existem cerca de 1,6 milhão de ações em"
àndamento, com 40 mil novos casosà
protocolados a cada ano. Fica claro que os;
mutirões são positivos, porém, não podem,
ser repetidos amiúde por falta de verbas.
Neste último, envolvéu 5 mil pessoa�
(iufzes, promotores, advogados servidores

, J

e voluntários) e isso custa caro.
,

,

mosaico@jornalcorreiodopovo.com,bp

.. Positivo

Forum da Reforma Urbana

quer verbas para habitação
BRASÍLIA-O deputado federal

Carlito Merss (PT/SC) e relator

geral da proposta orçamentária
da União recebeu uma comitiva

do Fórum Nacional de Reforma
Urbana. Foram detalhados os

valores orçados para ações que
visam a diminuir o déficit

habitacional no Brasil, bem
como solicitada uma maior fatia

para o Fundo N acionaI de

Habitação de Interesse Social
(FNHIS). Foi relatado ao,

parlamentar que, conforme a

mensagem do Executivo
enviada ao Congresso, o Fundo
contará com R$ 1'11,4 milhões,
aquém, conforme eles, do
necessário." Há, conforme O

Ministério das Cidades, um

déficit de, 7,2 milhões de novas

moradias no Brasil, sendo que
92 % desse universo a ringe
famílias que ganham entre um

e cinco salários .rnínimos. Na

ação "Apoiá à Melhoria das

Condições de Habitalidade de
Assentamentos Precários", de
acordo com Benedito Barbosa,
da Central de Movimentos'

Populares, e s tá previsto o

atendimento de 12. 391,famílias.
Para a construção de habitação
para famílias de baixa renda, a

meta é assistir 4.485 famílias.
Representante da Federação
Nacionai dos Empregados da
Caixa Econômica Federal
(Feriai)', Ari GaIvão de Souza,
também informou o deputado
sobre dificuldades burocráticas

encontradas por famílias de
baixa ,renda conseguirem, o
financiamento da casa própria.

Para Gerson' Brito, da

Confederação Nacional das
Associações de Moradores, foi
um avanço no atual governo a

aprovação da Lei na 11.124/2005, '

de iniciativa popular, que ficou,

)

parada no Congresso Nacional
durante 13 anos. Mas considera
incoerente o fato de que houve
urna redução de valores ha
função Habitação, ou seja,
diminuiu dos R$ 721,6 milhões
orçados para este ano para R$
561,4 milhões na mensagem Mo

I

Ministério do Planejamento para
a elaboração do Orçamento tle
2006. O deputado Carlito Merss
observou que os R$ 561:4 milhões
previstos para a habitação de

I

interesse social sinalizam! a
,

perspectiva de uma redução de

1,8% no déficit habitacional.
Para um possível aumento dos
valores orçamentários para a

habitação, o relator geral
aconselhou o Fórum a manter

audiências tom parlamentares da
. Comissão de Desenvolvirnento
Urbano, tendo por objetivo a

inclusão de uma emenda de
comissão. Tambéminformou que
o relator setorial da habitação,
deputado Nelson Meurer (PP),
também deve ser acionado: O
deputado ainda informou que a

habitação também continuará
contando com o dinheiro, do
FGTS.

-;

CESAR JUNKES

ITOUPAVA-Açú

Proposta de permuta para
selar consulta gera reação

CELSO MACHADO

� Joinville abre

interesse por
reserva 'hídrica
de Bracinho

JOINVILLE/SCHItOEDER- A
,proposta feitapeio presidente da:

jCâmara de Vereadores de

Joinville, Darci de Mattos (PFL),
{,

'

de permutar área de terras com,

JSchroeder visando consolidar o
, resultado da consulta popular feita
(domingo na localidade de'

,ltoupava-açú provocou reação de
.indignação do presidente do
, Legislativo schroedense, Rudibert
{Tank (PMDB). A localidade
'pertence a Joinville, mas vive

"praticamente abandonada há
(muitos anos pelamaior prefeitura
�de Santa Catarina, com a

(população, estimada em 300

! famílias, carente em suas principais
necessidades.Da consulta popular\

'participaram 442 moradores, os
'quais 392 optaram pela anexação
i à Schroeder. "Isso é um absurdo",
(reagiu Tank. Mattos disse que
rJoinville (Câmara e Prefeitura)
.Impõem trocar o território de

'Itoupava-açú pela região do
'.! Bracinho.'

A proposta do vereador

joinvilense deixou clara,
definitivamente, o interesse e, a

preocupação pela reserva hídrica
da região, indispensável para'
aquele município em futuro
próximo. Segundo Darci, em

passado recente já se tratou do
assunto, mas não de forma
tecnicamente "como será feito

agora". Tank admitiu 'ter
participado de reunião há poucos
dias com Mattos e um

representante da Prefeitura de

Joinville, quando ouviu a exigência
pela primeira vez. Entretanto,
garantiu ontem em entrevista à

Rádio Brasil que isso jamais
acontecerá. "Schroeder não vai

abrirmão de um patrimônio como
o Bracinho. Podemos até aceitar a

troca, porém, utilizando a linha
divisória de águas, como já se fazia
no século passado para delimitar o'
Domínio Dona Francisca, e

utilizada .até hoje, para se

estabelecer os limites entre os dois

municípios".
A aludida linha divisória das

águas garante à área para
Schroedet Citou visita no início do
ano do governador LuizHenrique
da Silveira (PMDB) à localidade,
"quando lançou (LHS) Q SOS

Itoupava-açú e até hoje, nada.
Schroeder teve a iniciativa de
construir uma ponte emmadeira,

Proposta de Darci Mattos é considerada como absurda

porque temos poucos recursos, com

participação de Joiriville, é preciso
dizer.' Só que ficou nisso". O
resultado da consulta popular vai
agora à sanção da Assembléia

Legislativa para depois ser votada
pelas Câmaras de Joinville e

Schroeder, já que os dois

municípios terão de concordar
com o desmembramento e,

anexação, respectivamente.
Entretanto, se o Legislativo
joinvilense vetar, tudo volta à

estaca zero.

l CORUPÁ - A quarta e última
t.sessão itinerante da Câmara de
Vereadores deCorupá será realizada
2nopróximodia28,apartirdas 19horas,
(na ,Capela Santo Antônio, na
,
localidadedePoçoDanta eCarroeira.

�A iniciativa de "descentralizar" as.'
('reuniões partiu da presidente da
eCasa, Bernadete Hillbrecht (PPS),
cque garante a continuidade da
2prOpcistaem:2006, osegundo anodela
�,frente ao Legislativo.
(

Na segunda-feira, depois da
�sessão, aMesa Diretora daCâmara
t se reuniu para definir o calendário
das sessões itinerantes para o

próximo ano. A primeira delas,
,informou Bernadete 'deve,

c a'�ontecer ainda na primeira
semana de março, dias depois de
tenninar o recesso parlamentar, em
15 de fevereiro. Em função de ser

,�
ano eleitoral, disse, é necessário

sr concentrar as sessões, em sua
<6maioria, no primeiro semestre.
"Este ano conseguimos realizas

queremos promover seis sessões-em

comunidades diferentes", disse.
As três primeiras sessões

itinerantes foram realizadas,
respectivamente, nas localidades
de Osvaldo Amaral, Isabel Alto,
com um público recorde de 250

pessoas, e Ano Bom Fundos. A

exemplo delas, a quarta terá um

diferencial das sessões realizadasmi
Casa que é a tribuna livre, espaço
para manifestação daspessoas da'
comunidade. Por conta disto,
contou Bernadete, apenas projetos
em segundo turno são colocados
em votação, os demais apenas lidos
"para dar uma atençãomaior para

,

a comunidade".
Um líder da comunidade,

desta vez o s�nhor Darci Pedrelli,
tem a incumbência de colher junto
aos moradores quais asmelhorias

necessárias para o bairro e

congregá-las num documento,
compilado com auxílio dos

repassado à administração
municipal. Para Bernadete, que
leva o convite aos moradores de
casa em casa, esta é uma forma de
"lembrar" o governo de suas

responsabilidades.
.

A . presidente lembrou que o

prefeito Conrado Müller (PP)
participou de- todas as sessões,
utilizando-se, assim como a

comunidade, do espaço da tribuna
livre para justificar ou anu�ciar as
obras requisitadas pela população.
Segundo Bernadete, o "cara-a-cara"
tem dado resultados, ainda que'
modestos.No caso da localidade de
Osvalo Amaral, citou, asmelhorias
eem iluminação solicitadas foram
feitas pela administração, assim como

as obras de galerias pedidas pelos
moradores de Isabel Alto. "Não é

muita coisa, mas já é um começo.
.Temos que insistir: e vamos

continuar cobrando", garantiu
Bernadete. (Carolina Tomaselli)

RAPHAEl GÜNTHER

Bernadete mantém 'sessões

(arlito: nem RS 100 bilhões são suficientes para emendas

.., ..........-....

LUIUIC
transporte e tunsmo

Transporte Estudantes Transporte Escolar
Joinville cl Microônibus e Universitário
* Positivo * Sociesc (Tupy) Jaraguá do Sul cl Vans

* Ace * Outros

Sessões itinerantes da; Câmara de Corupá continuam em 2006
\

quatro sessões e no ano que vem funcionários da Câmara e

* Unerj * Fatei * Cepeg

•

I
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EM BRANCO
COMEx

Proclamação da República
lembra apenas um feriado

�cambra

Salvaguardas têxteis

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria eComércio Exterior,através
da Secretaria de Comércio Exterior - SESEX e seu Departamento de
Defesa Comercial, coloca a disposição dos empresários que se sentem

prejudicados pelos têxteis chineses no mercado brasileiro, um
formulário para auxiliar os interessados na elaboração de petição
objetivando a abertura de investigação de dumping, ou seja, para
verificar a ocorrência de desorganização de mercado décorrente das

importações originárias da República Popular da China, devendo se

apresentadas as informações previstas nos itens do formulário.O.
interessado ou grupo de interessados, deve preencher o formulário e

enviá-lo ao Decom (decom@desenvolvimento.gov.br), sem a

necéssidade de comprovação das informações nele inseridas. Se o

Decom concluir pela viabilidade do caso, o interessado deverá seguir
as orientações do Departamento e formalizar sua petição protocolando
a no MDIC, aí então, acompanhada dos elementos de prova das

alegações apresentadas (a investigação tem acaracterística de processo
administrativo e deve sequir as disposições previstas no Decreto no

1.602, de 1995). Os empresários de nossa região .devern olhar

atentamente para não dizer que o governo não está fazendo nada. O

governo não está no mercado e precisa de informações para atuar.

Volume exportado em outubro re,gistra queda pelo segundo
mês consecutivo.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
divulgou no dia l°/nov. os resultados da balança comercial brasileira
referente ao mês de outubro. O saldo comercial ficou em US$ 3,776
bilhões, fruto de exportações de US$ 9,904 bilhões e importações
de US$ .6,128 bilhões. O resultado ficou pouco abaixo da nossa
projeção, que estava em US$ 4 bilhões. O valor acumulado no ano

registra saldo comercial de US$ 36,459 bilhões, que é 29,8% superior
ao valor registrado no mesmo período de 2004 (,US$ 28,080 bilhões).
Apesar de apresentar queda de 12,8% do saldo comércial em relação
ao mês anterior, tanto o saldo comercial, quanto exportações' e
importações registraram, as maiores cifras da história do comércio

exterior brasileiro para o mês de outubro. Vale destacar que o Dólar
se valorizou em relação ao Real em 1,44% em outubro. Há indicadores
de que os produtos primários tiveram grande importância. Para a

indústria de transformação, com o câmbio neste patamar, não vejo
possibilidade de manter tal desempenho no próximo ano, o que seria
l�méFltável, salva um contínuo aquecimento da economia de grandes
países. O, Brasil começa a perceber a riqueza que o comércio
ibternacional pode gerar,grande parte de nossos empregos dependem
dos consumidoresde outros países. Urna ajudazinha cambial não faria

,

mal, vide Chiria. O câmbio está livre, mas os negócios podem travar.

'Febre aftosa não afeta meta de iJS$ 11] bilhões em

exportações
Asrestrições comerciais impostas à carnebovina brasileira em função'
�a 'febre aftosa não afetarão a meta estipulada pelo Ministério do
;

Desenvolvimento de atingir US$ 117 bilhões exportados neste ano.

Armando Meziat, secretário do ministério disse que em outubro, 'as
vendas para o exterior chegaram à cifra de US$ 9,904 bilhões, com
compras do exterior no valor 'de US$ 6,218 bilhões, ambas números

recordes para o mês, lembrando que as medidas rápidas e eficazes do
Ministério da Agricultura abrandaram o impacto da doença na balança
comercial, e que a expectativa é que o setor de carne bovina exportasse
US$' 2,6 bilhões 'em 2005 e que até outubro deste ano já foram
vendidos para o exterior US$ 2,1 bilhões do produto. Segundo ele, na
pior das' hipóteses, até o final do ano, as exportações deste produto
devem atingir US$ 2,3 bilhões."As perdas serão muito pequenas para
os números gerais da exportação brasileira': Uma pequena perda de

duzentos milhões de dólares. É duro ouvir tais comentários como

forma de justificar a incompetência do governo quanto ao caso. Em

vez de uma extrema preocupação, pois os danos são mais que

significativos, vem o acobertámento como estamos a ver nas

escandalosas denúncias contra este governo. Quanto significa em

termos de empregos os frigoríficos parados?
JUROS
O Brasil ostenta um triunfal primeiro lugar a nível mundial em termos

de juros reais, Você conhece os juros a nível mundial? Quanto é a'

'média dos países emergentes mais os desenvolvidos? Se tiver

curiosidade, entre em contato que publicaremos uma tabela em

oportunidade próxima.Você certamente.vai ficar vermelho.ze raiva.

: I
CELSO MACHADO

.... Fim da Monarquia,
'em 1889, já não é
data para comemorar

,mudança de governo

BRASÍLIA/JARAGUÁ DO SUL- A

proclamação'da República, em 15
de novembro de 1889,marcando o,

fim do regime demonarquia, é data
quase que esquecida da população
brasileira, 'Antes lembrada

principalmente por ser dia de

eleições, que agora acontecem em

3 de outubro, a data passou em '

branco emJaraguá do Sul e região,
sem qualquer comemoração de
cunho cívico. No serviço público,
exceção de Guaramirim,
Massaranduba, Corupá e Schroeder,

.

onde funcionários públicos já haviam
feito feriado no dia a el�s
consagrado, na segunda-feira os

servidores da Prefeitura de Jaraguá
não trabalharam (tranferiram o

fetiado da categoria) com afolga
estendendo-se, também, às

repartições públicas estaduais. A
datamarca o 319º dia do ano (320º
em.anos bissextos) , ou 46 dias para
terminar o ano.

A República do Brasil foi

proclamada em 15 de novembro de
1889 e a data marcou o fim da

monarquia brasileira. Um governei
,.Io ,

provisório foi estabelecido e, no

mesmo dia 15, o decreto número

um, redigido por Rui Barbosa,
anunciava a escolha' da forma de

República Federativa, com as

antigas províncias constituindo,
juntamente com a federação, os

Estados U'nidos do Brasil. A

República do Brasil foi proclamada
pelomarechal Deodoro da Fonseca.
No dia 15 de hovembro, omarechal
entrou no Quartel-general do

Lula: operário chega ao poder ;.-
"

FHC: eleito para dois mandatosCollor: voto direto depois de 60

Exército (hoje Palácio Duque de

Caxiás, sede do ComandoMilitar do
Leste, noRio deJaneiro) , a cavalo, e
terminou com o úlrimo'Gabinete da

Monarquia, que se encontrava em '

reumao ' naquele local.
O estabelecimento daRepública no
Bra�il não teve uma participação
popularA conspiração que derrubou
amonarquia ficou restrita a poucos

republicanos. Entre eles estavamRui

Barbosa, deputado e jornalista,
Aristides Lobo eQuintinoBocaiúva,
asmaiores lideranças republicanas do
Rio de Janeiro, Francisco Glicério,
proeminente chefe do' (PRP) Partido
Republicano Paulista; e Benjamim

'

Constant, estadista, militar e

professor, Benjamim Constant

começou a conspirar para a

derrubada da monarquia no início
de novembro de 1889,No dia 11 do
mesmo mês, Rui Barbosa, Aristides
'Lobo, Benjamim Constant e

Quintino Bocaiúva, entre outros,

conseguiram a adesão domarechal
Deodoro da Fonseca, figura demaior
prestígio doExército.que relutara em
participar do movimento devido à

sua amizade com o imperador. Eles
decidiram queo golpe seria efetuado
no dia 20 de novembro.

da Guerra, depondo oGabinete der.
Ouro Preto,Não houve resistência, ,

. . 1(

Os revoltosos conseguiram a adesâo.'
das tropas governistas. Deodoro, que

'

estava doente, retirou-se para a sua

"

residência e osmilitares voltaram aos,�
1,

quartéis,Alguns republicanos, entre
, ,

os quais. José do Patrocínio,"
preocupadoscom.a indefinição do :
movimento, dirigiram-se à Câmara:
de Vereadores do Rio de Janeiro,'

. 1\(

proclamando aRepública. Patrocínio,
"

intitulou-se "proclamador civil di,f
�JJ'

República", .i
jJlJ

Muitos boatos foram espalhados
pelos jovens oficiais, entre os quais o
major Sólon Ribeiro, Circulava a

notícia que o governo tinha
ordenadoa prisão dos envolvidos, em
especial Deod�ro e Benjamim
Constant, transferido batalhôes.para
as províncias e, atémesmo, extinto o
Exército, substituindo-o pelaGuarda
Naciona]. Essas especulações
provocaram uma reação imediata,
Na manhã de 15 de novembro de

1889, Deodoro, à frente de uni.

batalhão,marchou para oMinistério
(

'"
,

I

\

Existia um descompasso entre a monarquia escravista e uma boa

parçela da oficialidade jovem do Exército, abolicionista e

republicana, Este ablsrno.não foi solucionado com a abolição da

escravidão, 'em 13 de maio do mesmo ano, A propaganda '

republicana também se tornava mais intensa através da imprensa
e de comícios buscando a adesão da população, As críticas
contundentes aos membros da família imperial, em especial ao

'

"decrépito" imperador Pedro'2°, visavam evitar o esta�elecimento
-de um Terceiro Reinado, sob a égide da Princesa Isabel e do Conde
d'Eu, seu marido de nacionalidade francesa. Criticava-se' o Poder

Moderador, a vitaliciedade do Senado, a ausência de liberdade

religiosa e a inexistência de autonomia das províricias. Enfim,
desejava-se uma descentralização administrativa e política, O

,

estabelecimento do último Gabinete do Império, liderado pelo
liberal Visconde de Ouro Preto, em junho de 1889, foi uma tentativa
de implementar as reformas reivindicadas .pelos setores

oposicionistas, porém sem sucesso.

Letrá de: Medeiros de Albuquerque
Música de: Leopoldo Migues

Somos todos iguais! Ao, futuro
Saberemos, unidos, levar

Nosso augusto estandarte que, puro,
Brilha, ovante, da Pátria no altar!

Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós,
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz

Se é mister que de peitos valentes

Haja sangue em nosso pendão,
Sangue vivo do herói Tiradentes
Batizou neste audaz pavilhão!

'

Mensageiro de paz, paz queremos,
É de amor nossa força e poder,

Mas da guerra, nos transes supremos
Heis de ver-nos lutar e vencer!

Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós,
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos' tua voz

D9 Ipiranga é preciso que-o brado

Seja um grito soberbo de fé!
O Brasil já surqiu libertado,

Sobre as púrpuras régias' de pé,
Eia, pois, brasileiros avante!

Verdes louros colhamos louçãos!
Seja o nosso País triunfante,
Livre terra de livres irmãos! "-

Liberdade! Libe�dadé!
Abre as asas sobre nós!
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz!

Seja um pálio de luz desdobrado,
Sob a larga amplidão destes. céus,
Este canto rebel, que o passado

Vem remir dos mais torpes labéus!

Seja um hino de glória que fale
De esperanças de um 'novo porvir!
Com visões de triunfos embale

Quem por ele lutando surgir!
Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós,
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz

Nós nem cremos que escravos outrora

Tenha havido em tão nobre País, ..

Hoje o rubro lampejo di! aurora
Acha irmãos, não tiranos hostis,

,Sua opinião émuito importantepara nós. Encaminhe suas dúvidas,
sugestõesecríticasparanossoe-mailcambra@portalcambra.com.br.

JorqeHenrlque Brognoli é Doutor em Ciências Empresariais,
Professor do Centro Universitário de Jaraguá do Sul - UNERJ, Diretor
Administrativo Financeiro FAG - Fundação Alceu Grade e do IGCB -

'Instituto Grade de Ciências Básicas, Consultor de Negócios da

'Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda.

.e-mail: jorge@grameyer.com.br
,

.
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Muito trabalho para alguns
,

profissionais no feriado
MÁRCIA BENTO

� Praias e passeios
s, nãlo são privilégios

PXa. os chamados

setVlços
essenciais

'}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
do�s meses chovendo o primeiro

:', 'final de semana com tempo bom

ln foi também para algumas pessoas
] urrV feriadão. Enquanto alguns
:, foram para as praias, ou passear

na praças e parques da cidade,
ou ras pessoas precisaram

, trabalhar'paramanter alguns dos
" "serviços essenciais" como

hospitais, farmácias, funerárias e

comércio funcionando.
Ó recepcionista do PS (Pronto

Socorro) do hospital São José,
ValdecirGiacomini Boeno não vê
problemas em trabalhar enquanto
os outros estão de folga.
"Trabalhar aqui é bemmelhor do

que no supermercado, onde eu

trabalhava antes. Se você é

reconhecido e se o ambiente de
trabalho é bom, acho que não tem
porque ser ruim", disse. Ele contou
também que nestes sete meses

ainda não teve problemas de

depressão, já que vêmuitas pessoas
) �sofrendo, "Eu uso o melhor anti-

depressivo que existe, Jesus".
I

Valdecir: melhor que antes

Já o médico chefe do PS,
Cristóvão Baptista, diz que fazer
plantões nunca atrapalhou a vida
dele em família. "Minha esposa e

meus filhos entendem. E, mesmo
trabalhando em horários malucos,
eu nunca perdi nenhum jogo dos
meus três filhos", Segundo ele, �
maior movimento, a emergência
do hospital, 'acontece exatamente
nos finais de semana e nos

Baptista: sem problemas

feriados: "é nesses dias que a

população não tem a quem
recorrer. As empresas estão

fechadas, os postos de saúde estão
fechados", analisou. A equipe da
emergência atende com o mesmo

número de funcionários.

Já o agente funerário Marcelo
[uvêncio é o responsável por todo
,e' qualquer atendimento da
funerária em que trabalha. "Eu

E AGORA, COM APENAS

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

E MAIS COMPLETO DIÁRIO

REGIONAL NA SUA CASA!

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

CORREIO DO POVO

FOTOS CESAR JUNKES

Marcelo: a família entende

não tenho horário e preciso ficar
ligado no telefone celular sempre
que eu saio ou estou com aminha

família", disse ele, para depois
completar que depois de 11 anos

a família não tem mais problemas
com as ausências dele. "Eu

sempre digo que é nas horas que
menos espero sou chamado: é no

Natal, no meio na noite, durante
um almoço em família".

CORREIO ECONÔMICO
Euromarca novamínima: US$ 1,1654
o euro cravou ontem, pelo segundo dia seguido, uma nova mínima
frente ao dólar, que também ganha terreno sobre a moeda

japonesa. Às 9h45 (de Brasília), a moeda única européia era cotada
a US$ 1,1658, pouco acima da mínima de US$ 1,1654, registrada
momentos antes, Operadores esperam nesta terça-feira �
publicação de dados de volume do comércio varejista americano

e dos preços ao produtor nos EUA, o que poderia aumentar temores
de que às taxas de juros na maior economia do mundo subam
com mais força.Em 2005, o euro já caiu 14% frente à moeda

americana, tendo registrado a maior cotação (US$ 1,3582) no dia

3de janeiro. Por outro lado a economia da zona do euro registrou
um crescimento maior do que o esperado no terceiro trimestre,
alavancada pela expansão da Alemanha ancorada em exportações,

"

Europa
o bloco teve um crescimento
de 0,6% nos três meses até

setembro, refletindo exata

mente a expansão anunciada
para a Alemanha, sua maior
economia.Os dados vieram

após a divulgação, na última
semana, de um crescimento de

0,7% do PIB da França no

terceiro trimestre, O número

para a zona do euro foi o maior

já registrado em um trimestre

desde o início de 2004.

Bolsasdevalor '

As principais bolsas da Europa
operam em queda, pressiona
das pelas ações de telefônicas,
depois que a Vodafone alertou

que o crescimento da compa
nhia deverá ser menor em

2007. Em Londres, o principal
indicador de tendência, o FTSE

de 100 ações, recuava 0,57%,
para 5.438 pontos; enquanto o'

DAX da bolsa de Frankfurt caía

0,06%, em 5.089 unidades.

,

Petróleo fecha em alta
-Os preços do petróleo tiveram
uma 'pequena queda na

� segunda-feira depois de terem'
batido a menor cotação em

quatro meses na semana

passada, diante da divulgação
dos estoques americanos, A

Orgariização dos países
Exportadores disse que ficaria
de olho na temperatura no

hemisfério Norte antes de
definir sua política de produção.
determinar cortes na produção.

,

Preço do atacado
Os preços no atacado nos

Estados Unidos (PPI, na sigla em

inglês) subiram 0,7% em

outubro, como reflexo do

aumento dos custos com

energia. Em setembro, a alta foi
de 1,9%, O núcleo do PPI, que
exclui preços mais voláteis,
como alimentos e

combustíveis, caiu 0,3%, em
decorrência principalmente da

queda dos preços dos veículos
e vestuário.

I
I

I

I
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SEGURANÇAEMPREGOS
Moradores querem maiso Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

Vargas, 577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

Cf�'

segurança na BR-280
(DepartamentoNacional de Infra
estrutura e Transporte) e ao

prefeito Moacir Bertoldi (PL).
"Estou cansado de usar outros

canais e não receber resposta. O

prefeito deve, sim, dar explicações '

para as comunidades.porque como
vice-prefeito ele participou da

elaboração do orçamento de 2004",
disse.

'

"Nós precisamos tomar uma

atitude. Desta vez, três pessoas
morreram, mas o próximo pode ser

um parente de vocês. Eu já perdi,
um filho e um neto nesta estrada",
disse o aposentado Pedro daRocha,
morador da Tífa dos Monos. Os
dois morreram atropelados. "Aqui
é raro quem ainda não tenha

perdido um parente, e quase

sempre eles são atropelados por
causa de motoristas que não

tomam cuidado", defendeu.
Neste trecho da BR-280

passam por dia cerca de nove mil

carros, motos e caminhões.
Os mais de 15 mil moradores

da região estão divididos entre os

bairros Água Verde, EstradaNova,
Nereu Ramos, SantoAntônio, Tifa
dosMonos, Três Rios do Sul e Vila
Rau. '

Ponto onde aconteceu o último acidente fatal da BR-280

MARCIA BENTO

� Entre os pedidos
estão colocação de

taxões, iluminação e

lombadas eletrônicas

JARAGUÁ 00 SUL - o sol e o
feriadão prolongado não

impediram que representantes de
sete associações de moradores se

encontrassem para debater a falta
de segurança ,no trecho entre o

túnel da EstradaNova até aNereu

Ramos na BR-280. Só nos últimos
30 dias, no trecho de aproxi
madamente dez quilômetros, sete
pessoas perderam a vida. Este ano,
12. O último acidente, na noite de
sábado envolveu quatro veículos
ematou três pessoas.

Na reunião, os representantes
dos. bairros elegeram quatro

prioridades: placas luminosas de

sinalização, taxões nomeio da pista
_ impedindo a ultrapassagem;
ilumina.ção pública e duas
lombadas eletrônicas (no trecho da
Tífa dos Monos e em Três Rios do

Sul, próximo a entrada do CTG

Laço Jaraguaense). Segundo o

presidente da Ujarn (União
Jaraguaense das Associações de

Moradores) e presidente da

,Associação do,Bairro Estrada

Nova, Justino da Luz, os

documentos serão entregues para
a tSDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional), deputado
Dionei da Silva (representante elo'
governo federal), Denit

I
,fI

REPÚBLICA
)(

.Florianópolis - A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem um balanço com os primeiros três dias,�a
Operação Proclamação da República., De sexta-feira até a noite de domingo a PRF já tinha registradR,o
mesmo número de mortos ocorridos em toda a operação no ano passado. Foram 140 acidentes, 111
feridos e nove mortos. Em 2004, toda' a operação 'registrou 172 acidentes, 114 feridos e também no,ve
pessoas perderam a vida. Das nove mortes ocorridas até domingo, três foram no trecho sul da BR-l 01, Vêl
na BR-470 e três na BR-2,BO.
A PRF alerta, ainda, que quem precisar viajar, não apenas nos finais de semana e feriados, deve torra
cuidado pois as estradas estão com sinalização deficiente e esburacadas.

'

"

Atendimento: Telefone das 11 :00 às 23:00h I Pessoal das 11 :00 às 22:00,
Rua Antonio,Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior ROdoviária)

.Jaraquá do Sul - Santa Catarina

íl

CORREIO TV' I------�------'--------------cíl

'"

Suposta vítima de MichaelJackson muda de sobrenomeo casamento deAguilera
Cristina' Aquilera deve juntar as escovas de dentes com Jordan Bratmann neste final de semana. De

acordo com a coluna de fofocas Pilge Six, do jornal New York Post, a cantora teve sua despedida de

solteira este fim de semana em um resort no México. O lugar exato da cerimônia não foi divulgado
pelo jornal, que prometeu a informação para o final desta semana.

.

Uma das jornalistas mais importantes na cola de Michael Jackson (foto), Diane Dimond, deu
notícias sobre o menino que o pop star foi inocentado de ter molestado sexualmente.

. �

Segundo a jornalista, que está lançou ontem o livro Be Carefu/Who You Love: /nside the Michael J

Jac��on Case, o jovem Gavin Arvizo está �ed,icado aos estudos e a jogar .futeb�1 americano. A. ::
farnflia entrou para o Programa de Proteçao as Testemunhas, segundo a Jornalista, e passou a ter'

outro sobrenome.
D

AI�nneMoraes sai de casa
Depois de três anos de namoro com Cauã Raymond Alinne Moraes deixou o apartamento que dividia

com o galã, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Segundo a coluna Zapping, do jornal Agora,
Alinne Moraes hão dorme ein casa há quatro dias, para fugir do plantão dos papparazzi.

Mais uma de Jacko
Michael Jackson foi descoberto no interior de um banheiro de mulheres em Dubai (Capital dos

p
Emirados Arabes), vestido dos pés a cabeça com a indumentária árabe feminina, segundo a

,

imprensa local publicou na segunda-feira.
O cantor decidiu
esconder-se numa livraria

próxiina quando viu que
uma multidão se dirigia
ao lugar onde ele se

encontrava. Um grande
número de policiais
também foi para lá ao

saber do incidente. Uma
comerciante local afirmou

que Jackson vestia uma

"abaya" - túnica larga que
cobre as mulheres árabes

até os pés - e que cobria a

cabeça com um véu
,

tradicional usado pelas
muçulmanas.
Jackson vive atualmente
em Bahrein e visitou

,.
Dubai há alguns dias

acompanhado de um dos
'filhos do rei de Bahrein ti
do campeão de
automobilismo dos
Emirados Árabes,
Mohamad ben Sulayem.

Bullock,Jolie e Kidman disputam o People'sChoice
Sandra Bullock, Angelina Jolie e Nicole Kidman foram anunciadas ontem como as candidatas na

categoria Estrela de Cinema para o prêmio Peoples Choice. O nome da vencedora será revelada na

cerimônia de entrega dos prêmios no dia 10 de janeiro do ano que vem. Como o próprio nome indica

(peoples choice significa escolha. do público), o prêmio é uma prova de popularidade. O resultado

final é ãecido pelo voto popular pela internet. Na categoria Astro de Cinema, os candidatos são

Nicolas Cage, Johnny Depp e Samuel L. Jackson.

Conto de fadas às avessas
A princesa Sayako, única filha do imperador do Japão, se casou nesta terça-feira com um funcionário

público Yoshili Kuroda, em uma discreta ceremônia. Depois de um ano de preparativos e tradicionais
rituais pré-matrimoniais, Sayako, de 36 anos, abandonou definitivamente seus direitos de membro da

, realeza para casar-se com Kuroda, um plebeu de 40 anos e amigo de infância de seu irmão menor,

Akishino.
'

Sayako usava um vestido branco de seda com tons prateados e tinha as mãos, cobertas por luvas
brancas. Apenas cerca de 30 convidados participaram da cerimônia religiosa, que hão foi transmitida
por redes de televisão.

'

Sábado negro para as' novelas
A novela, que até quinta-feira passada estava com a melhor média da década 'nos primeiros quatro
capítulcs de uma produção das 21 h na Globo. Em média foram 52 pontos na grande São Paulo. Desde

sexta-feira a audiência .está despencando, no sábado chegou a marcar apenas 38 (númerosdo Ibope).
Pra piorar a história no mesmo sábado apensas 61 % dos televisores da grande São Paulo estavam

ligados no horário de Belíssima, menos do que é registrado em dias normais no horário da novela das

1.8h. Aliás, a novela "Alma Gêmea" vinha batendo na casa dos 40 pontos, mas neste fatídico sábado
marcou 28.
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ESPORTE

Jaraguá comemora três títulos
no 8rasileirode 8icicross

i JULlMAR PIVATTO
�,�--------�-----------
t '

ri.)'Í Última e decisiva
:
etapa aconteceu

?f\" fim-de-semana
�;n'o Parque Malwee
,

RÂDlO �
.JARAGUÁ'

Resta agradecer a todos que nos

ajudaram", disse o diretor da equipe,
ValdirMoretti.

Esporte olímpico
Guilherme (9) conquistou dois títulos nacionais nas categorias boys e cruizer até 12 anos,

o bicicross agora faz parte do
calendário olímpico e já terá disputas'
nasOlimpíadas de 2008, emPequim
(China). Antes 'disso, tem o

Panamericano do Rio de Janeiro no
, ano que vem.Morettidizque aequipe
jaraguaense não tem comomandar

RAPHAEl GÜNTHER

}ARAGUÁ 00 SUL - A equipe
r Duas Rodas de Bicicross confirmou

r;�is títulos brasileiros no último fim
l de-semaria no Parque Malwee. O
r' destaque foiGuilhermeBourscheidt,
: que venceu nas categorias boys 12

i anos e cruizer 12 anos.O terceiro ficou
l com LuizMadeira, na boys 10 anos.
f:Além dos três títulos, os jaraguaenses
,

:' ainda conseguiram .quatro vice

i campeonatos e quatro terceiros

: -lugares. Estas premiações são para a

:' classificação geral da competição,
,

que soma os resultados 'de todas as

etapas.
Os troféus de segundo lugar

tlcaramcomJade Hillescheiin (girls
i, 9/10 anos), Joyce Moretti (elite Jánaúltima�tapa,2Spilotosde
i woman), GuilhermeGetelina (boys JaraguádoSulparticiparam, dos quais
�. 13 anos) e fabioPrieber (cruÍzer17/

-

quatro conseguiram o troféu de

: 24). Já osde terceiro forampara Fabio primeiro lugar. Além dos campeões
t, Prieber (cruizer17124eexpert 17124), Luiz Madeira e Guilherme
LeonardoSpreddman Iboys ê anos) Bourscheidt (que venceu as duas representantes, pois somente

, .. ,e Dorival Gruetzmacher (cruizer categorias), Guilherme Getelina participam quem faz parte da

50+). "Mais umavezmostramos que tambémvenceu nasua categoria.No 'categoria elite ou júnior. "Nosso
a

IE�omos uma família e conseguimos geral, participaram desta etapa, 250 'trabalho é de base.Até porque chega
i;' 9rganizar esta etapa com sucesso. pilotos doBrasil inteiro. uma hora que o atleta desiste de
'.'---------------------------------------------------------------------------

, i;,çarateca consegue bronze no Brasileiro
I -:

'

:1 r;
,

]ARAGUÁ DO SUL - Em sua
I " .._

i pnmeira participação em um

=�.êampeonato nacional, a carateca
Rúbía Martim voltou com a

"medalha de bronze. A competição
foi disputada no Ginásio do
Ibirapuera, no fim-de-semana, e
reuniu 1.832 atletas de todo Brasil
e diversas categorias. Rúbia ficou
com o terceiro lugar no kata
individual. Esta categoria é uma
luta imaginária, o�de 'o atleta
executa os movimentos exigidos
pelo esporte e cinco juízes dão a

nota. Ela fez parte da equipe
catarinense, que terminou com o

quarto lugar na colocação geral.
"Sabia das dificuldades que eu

iria enfrentar, mas achei que foi
dentro do ,que eu esperava",
avaliou a atleta. "Fui com o

objetivo de conseguir uma

medalha, não importava qual.
'

Como o nível da competição
estava muito alto, esse bronze
:_valeu ouro", disse ainda. Rúbia
�disse que quer mais. "Minha
;intenção é continuar treinando

�para disputar o Brasileiro do ano

Rúbia exibe a medalha de bronze conquistada em São Paulo

que vem e, quem sabe, o Sul
Americano e Mundial", disse ela.

Agora o objetivo dela-é
confirmar o título estadual nas

acontece no próximo dia 26, em
Tirnbó, e um segundo lugar
garante o título geral da

competição. Rúbia compete com,
patrocínio da Faculdade Jangada
eMM Usinage�.

categorias kata e kumitê, onde
lidera em ambas:Á última etapa

::Brasil vence a China na Copa dos Campeões
"

'

,

DA REDAÇÃO - A Seleção
Brasileira feminina de vôlei

, começoumuitobem suacampanha
c

na Copa dos Campeões de vôlei,
, ao Vencer de virada a China por 3
sets a 2, com parciais de 15/25, 17/
2�, 25/20, 25/20 e 15/8, em partida
,disputada na madrugada de
ontem, no Japão.OBrasil começou
a partida jogando bem e chegou a
abri 8nr a 6, mas o time pareceu

sent�r a estréia contra as chinesas _

atuais campeãs olímpicas - e se COl1leÇOU logo fazendo um belo

perdeu em quadra, deixando o ponto de bloqueio e aproveitou dois
adversário virar. erros das chinesas para abrir uma

Com a desvantagem no placar vintagem de três pontos. A virada
de 2 sets a 0, o Brasil precisava ir ,trouxe umamotivação aindamaior
com tudo para cima das chinesas.. para a equipe brasileira, que volta
Forçando o saque e distribuindo à quadra hoje, às 4h (de Brasília),
melhor as bolas, o time' de Zé enfrentando a Polônia. "Canse-
Robertomostrou outra postura e, guimos acertar o jogo depois do
numa cortada de [acquelinev terceiro set. Isso mostra que

conquistou seu primeiro set no jogá. também temos um bom poder de
No set decisivo, o Brasil reação", avaliou Zé Roberto.

praticarporprecisar trabalhar e ajudar
a família", comentou.

Moretti também-acredita que,
sendo esporte olímpico, isso pode
motivar o piloto a continuar

praticando o esporte. "Esperamos que
estes atletas que estão com a gente

hoje tenham motivação para
continuarpraticandobicicross. Somos '

,
uma dasmelhores equipes doEstado,

, ,lprin<ziJ;l�eDte,pe.@.p.Q'i,?p, ºÇJ.Se,\no�
atletasmais novos".Quem sabe não
saia um campeão olímpico daqui.

LINHA DE FUNDO.__________.;
JULIMAR PIVATTO

Homenagem
Na última etapa do Cam

peonato Brasileiro de Bicicross

que aconteceu no sábado no

Parque Malwee, não houve

espaço só para competições.
Teve também uma home

nagem promovida pela atleta
Salete Mbretti (foto!, que
participou de sua última prova
em nível nacional. Com 45

anos, ela reuniu os pilotos com
,

quem competiu nos últimos

três, nas categorias 40/44, 45+
e 50+ e distribuiu troféus a

,

todos, agradecendo pelos momentos que passou com eles dentro Ie fora das pistas. Foram 15 anos dedicados ao esporte, que agora
faz parte do calendário da principal competição esportiva do !

planeta. Bela iniciativa.
'

"

DIVULGAÇAO

Fora da Copa
a atacante Ricardo Oliveira,
do Betis, está praticamente
fora da Copa doMundo 2006.

Ele sofrerá uma operação no

joelho, direito e ficará pelo
menos seis meses sem jogar.
a jogador se submeteu,
ontem, a um exame de
ressonância magnética em

uma clínica em Sevilha para
que fosse avaliada a

contusão que sofreu no dia

10 deste mês. a clube

espanhol informou que o ex

atacante da Portuguesa e do

Santos rompeu o ligamento
cruzado anterior e,
parcialmente, o ligamento
externo. A cirurgia será
realizada no final desta
semana ou no começo da

próxima. Com isso, as
chances de Fred aumentam.

Interesse
, a destino do lateral-direito

Gabriel deve mesmo ser o

exterior. a Porto é o mais

novo clube interessado em

contratar o jogador, artilheiro
do Fluminense no

Campeonato Brasileiro com

16 gols. A negociação
funcionaria da seguinte

.
forma: Gabriel joqariao
primeiro semestre de 2006

emprestado ao União Leiria,
também de Portugal, e em

junho se apresentaria ao
,

Porto, Já faz tempo que o

filho do lateral-esquerdo
Vladimir vem se destacando.

Depois de passar por altos e

baixos no São Paulo, Gabriel
se firmou 'no Fluminense. E

faz tempo também que está,
merecendb,uma chance na

Seleçã�.'

,
, ,

jullmartêterra.com.br

Funcultural garante espetáculos
I, em 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 exemplo é a ópera
"Flauta Mágica". O projeto, da Pró-Música; recebeu quaseR$ 400 mil, que garantiram
a realização do espetáculo, no ClC, na Capital. Outros RS 500 mil foram destinados
à peça "Contestado - a Fúria Cabocla", importante marco históricó, encenada em Caçador.
É o Governo investindo para valer no cenário c�lturàl do Estado.

'

(

Secrelarla de Estado da
Cultura, Turismo e Esporte
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SOCIAL

·1 j\'�lVUHSARIANTES
·5/11·
Hariel Ruysam

·6/11·
Carla Beatriz Perin
Edúarda Velozo
Flavio G. Giovanella
Nicole Schroeder
Maria lIone Goulart
Anschau ,

Osmar Rausis
Luzia Coral
Senada de O. Aldize
Alicke Adriano Matzanke
Isabel J. Ehmke
Egon Imroth
Rosemari Carvalho
Maicon da S. Ceresa

, Janice de Franca
Leila E. V. Burger
Edite Mengarda Fragoso
Fernandó N. da Silva

·7/11 �

Janete Franzner
Cristofher Bauer
Daniela Fugel
Marcos Antônio Fari
Invald Siewerdt
Jurema Grum
Vitor Volpi
Isaura Salai
, 7'

Herta Kleinschrnldt
Gabriela Schmauch
Maria' Fátima Silva
Eroni Barcellos
Nirce Spézia
Dra. Eliane Vieira Cardoso
Leonice S. Klein
Daniel Patrício
Waltraudt P. Pereira

. Francisco Lux Neto
Clair Maria Schwarz
Maria Lucia Lamela
Gracloll

·S/11·
Rosimeri Jacobowski
,Inelde Zanella
Edson Franzener

Jaslyn Marcelly Deamrchi
Vanesa Trumseiser

.

Catarina Zatelli Schmidt
Tânia N. Dorow
Maria Marisete Vegine
Osmar Engel
Nelson Becker
Antonio C. Pedri
Andrei Roberto Retal
Amanda Gracielli

.

Fagundes, ,

Rivelino Michels
Elisabeth Komrath

. Carmem L. Torezani
Lucas Kr�mer Ruysam

Décio Tadeu P. Lima
Eduarda Hufenussler
Irmã Bublitz
Ivanete G. lanegitz
Afonso Kasmierski
Grazieli F. Casteller
Rosane R. S. fy1endonça

·10/11·
Antenor Gaivão
Max Marcos Cerutti
Iverson D. Gasda
Rafael Marcos Vieira

Rodrigo José Postai

Douglas C. Kuhn
Wilson Edir Skalel
Sidnei A. Stinghen
Carmem A. R. Dakanale
Gabriel Muller
Iverson D. Gazda

-

Manoel Araújo
Adelina Fontana
Lira Bettoni

·11/11·
lido Pereira

Diego Rosa
Denise Ribeiro
Heriberto José Silva
Juvino Formigari
Luciana Leite
Caroline Pacheco
Erciede José Postai
Jucelei K. Piazetzni
Evanildo Kinen
Nelson Krenke
Rafaela de A. Oliveira
Helena Lux

Jocy Mara Nogueira
Rosangela C. Vicente
Nicole da Costa Rodrigues
Cecília Rezende

Rodrigo Uttpadel

·12/,11·
Otília Eichinger
Débora Altine
Ana Lúcia Colella
Ângela Cristina Priebe
Schaiane F. Marquardt
lIiane Krueger
Helmuth Becker
Ricardo Schmidt
Juarez Antonio Demarchi
Dr. Fernando A.

Springmann
'Renato José Freiberger
Everson Hoegen

.

Neide Eichstaldt
Caroline Luciani

Sérgio Martins
Melchioretto
Antonio C. Padilha

·13/11·
Liliane Benke
Denílson Murara
Márcia Rutsatz

CINEMA Quarta e Quinta-Feira

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO GtNERO

Plano de Vôo
15:00-17:00-19:15-21:30

Super Escola de Heróis
14:00 - 16:00

2 Filhos de Francisco
18:15-21:00

Ameaça Invisível
13:45 -16:15 -1�:45 - 21:15

Alécio Piovezan
Denise Jociele Pommerening
Sônia Rocha Kroegel
Esilda Cardoso Campos

·14/11·
Adernilson'da Silva
Júlio LiJtenpergher
Dionei Walter da Silva
Rosiris EIí S. Stortz
Nathan Rother Correa
Isabel F. Meurer
Rosane Schutze
Glaucia Mayer
Oswaldo Steilen

Edgar Hornburg
Angari Wilker
Valdir Rezena
Nelson Krehnke
Ivone da Silva Coradini
Marlise Muller

Henrique Kuster.

Completou 15 anos no dia 15, Eloísa Steffens,
Os pais, Guilmar e Marlice, e os irmãos
Fernanda e Henrique, desejam felicidades. '

Festa íntima em sua residência dia 15.11

·15/11·
Paulo Sérgio Schiochet
Cristina W. Colle
Marcelo Correa
José F. dos Santos Filho
Nadir Klein da Luz
Eloísa Steffens
Gustavo Luis Bussolaro
Juliane L. Ribeiro Stassun
Alexandra Piazera
Lais Pickler
Alexandre Fernandes'
Ruysam
Volmar Max dos Santos
Thibes
Liniter Parma
Thainá torrea
Tâmara S. Kõpp

·16/11·

Sérgio L. dos Passos
.

Ingomir Krueger
Emília Braier Gasda
Catarina Oliveira da Silva
Dirceu L. Puhl .

Djones Carlos Poglia
Romilda Winter
Eder de O. Finta
Dirceu Renato Lemke de
Souza
Evandro Kern

Maria E. F. Tomio

·17/11·
Carlos Cenci
Márcio Voelz
Marciane Neumann
Guilherme F. Fodi
Matheus F. Fodi
Daniela Fugel
Elaine da Silva Santos
José Schroeder
Johann M. Konell
Leodevilson Ribeiro
Ademir Konell

Parabéns a bela Camilla Gabriele que
aniversariou no último dia 31/10

Aniversariou
dia 4, Leoni

Laube

Wododàsczyk._.,,-
Parabéns do

marido, filhos e. '

sua neta Elysa

·1S/11·

Rodrigo Kuskowski
Matheo Roeder
Manoel Werner
'Cecília Raulino
Izane L. Ciconeti
Simone F.lmroth

Completou 15 anos no dia 15, Jackson

R�drigo Nass. Felicidades dos pais,
Simone e Marcelo, e dos irmãos, Michael,
Djonathan e Kethlin

Leandro Bernardo comemorou idade
nova dia 9, Leandro Bernando. Parabéns dos
familaires

,
.

Parabéns a Banda
Sapos do Banjo,
em especial para
Leticia e Ana

Carolina, pela
conquista do 3°

lugar no festival de
bandas dia 28/1,0
na Combat

·19/11·
Sandro Brandenburg
Bruna Paula Bittencourt
Renan Cario Reitz
Nair Gumz Milbratz
Iracema Rosa
Doraci F. Radunz
Valdemiro F. de Melo
Kátia Rosimeri Holler
Pedro C. Schneider

Rodrigo R, de P. Correia

.:. CASAMENTO
Adriana R.Wendorff e Kleiton F. Klein.receberão as bênçãos do matrimônio no dia 5, na Capela Nossa
Senhora do Rosário. Após os convidados foram recepcionados no Vierense.

.:.' FELICIDADES
.

No dia 7, Lindomar Lopes esteve de aniversário. Parabéns da esposaJanete e da filha Letícia.

.:. JANTAR
Acontece nesse sábado dia 19 a partir das 20h, Jantar Dançante de encerramento dos Núcleos Setorias da

Acijs e Apevi, Local: SER Marisol. Animação: Banda Xodó Nacional e a dupla Kauã e Kauê.Investirnento RS
15,00 (não incluso bebida). Informações 275-7012.'
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