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A Firma WEEGE, hoíe
Malwee Malha., comemora
em 2006 seu centenário.

• PÁGINA6

PREVENÇÃO NO FIM DE SEMANA

Hoje é o Dia D
�...........__-__.,. do combate

____ à dengue em

todo Brasil

Noite Cultural
e Julia

Lemmertz no

Teatro da Scar

.,PÁGINAS

./ ENSINO
(

Matrículas na rede municipal
começam na segunda-feira ..

Nos próximos dias, todas as escolas municipais da região
abrem o período de matrículas para o ano letivo de 2006.

Emjaraguá do Sul, a renovação para alunos da Educação

Infantil, 'começa na segunda-feira. Em Corupá,
Schroeder e Massaranduba, a matrícula começa' na

segundapara toda rede de ensino. • PAGINA4

Amanhã é comemorado Q

Dia da Consciência Negra.
A data lembra o assassinato

'de Zumbi, Q mais im

portante líder dos qui
lombos de Palmares. A
comunidade representou o

maior grupo de' escravos

fugidos nas Américas, com
I população estimada em

mais de 30 mil. Mas os

negros, principalmente as

mulheres, ainda enfrentam
muito preconceito. Pesquisa
mostra que 21% das negras
trabalham como empre
gadas domésticas e apenas
23% deles têm carteira
assinada. • PAGINA S

RESPEITO ÀS DIFERENÇAS'

N° 5.2731 R$ 1,50

OTEMPO: :
mínima: 20° . máxima:28°

HOJE:

'mínima: 18° Máxima:240' '

AMANHÃ:
• Domingo nublada
'com alguns
períodos de melhorta
� chuva a qualquer
hora do dia

, • Sábado de
sol e nébulosidade
variada com

pancadas isoladas
de chuva

BRASILEIRÃO

Corinthians e Internacional'se
enfrentam em/final antecipada
Corintianos e colorados já estão preparados para grande
partida deste' domingo que pode deixar praticamente
definido o resultado do Campeonato Brasileiro. O jogo
acontece no domingo às 16h no Pacaembu. Aqui em
Jaraguá doSul, os torcedores dão palpite sobre o clássico e'

já escolherem ovencedor. • PAGINA 7

IMPASSE

Nada definido na sucessão da

presidência da CâmaraMunicipal
.Há menos de um mês para a eleição da Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores, ninguém se manifestou
publicamente sobre quem poderá ser o sucessor de
Ronaldo Raulino (PL) na presidência da Casa. Nos

bastidores, as articulações já começaram. Pelo acordo
firmado em IOde janeiro, o próximo presidente daCâmara
seria a vereadora Maristela Menel, mas a palavra
empenhada não significa garantia de voto. • PAGINA 3

BLlTZ

PRF multa 20 motoristas na
BR 280 em apenas duas horas
Polícia Rodoviária Federal notificou ontem motoristas

por excesso de velocidade na AvenidaWaldemar Grubba,
trecho urbano da BR-280. • PAGINA 5
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OPINIAO

Pelo nepotismo
Presidentes de Tribunais

de Justiça dos Estados e

corregedores-gerais destes
tribunais, começam a reagir
pJblícamente contra deci
são do Conselho Nacional
d� Justiça que deu prazo de

9q dias para que parentes
diretos de magistrados
contratados sem concurso

público sejam exonerados
de suas funções. Reunidos
em São Luís e em Maceió,
respectivamente, divul
garam cartas criticando a

atuação do CN); Na última
segunda-feira, foi publicado
no Diário da Jus tiça a

re-solução do CNJ que

proíbe o nepotismo no

[udiciário, Os documentos
dos desembargadores ques
tionam a competência do
Conselho para deliberar
sobre assuntos internos da
\ .

magistratura.

FRASES

Para os magistrados, o

assunto é de competência
do Congresso Nacional.
Onde, aliás nepotismo é

instituição. A carta di

vulgada pelos corregedores
sugere que os tribunais
resistam ao cumprimento de

determinações do CNJ que
impliquem no desrespeito à

presidentes dos tribunais
de Justiça dos Estados,
disse que os desem-barga
dores foram surpreen-didos
pela publicação da reso

lução.
Segundo ele, o cole

g-iado dos presidentes
havia apresentado ao CNJ
algumas "ponderações"

.... Desembargadores questionam a

competência do Conselho Nacional de

Justiça para exonerar parentes sem concurso

Consriruição. 'o

desembargadorWashington
Freitas,' do TJ de Alagoas e

presidente do colegiado dos

corregedores-gerais, disse,
no entanto, estar disposto
a abrir diálogo' com o CNJ
para evitar um confronto.
O desembargador aposen
tado José Fernandes Filho,
que preside o colegiado dos

sobre a resolução, mas elas
não foram apreciadas. Os
TJs ainda não discutiram se

a resolução será ques
tionada judicialmente.
Fausto Valença, que até
s-emana passada presidia o

colégio dos corregedores
gerais, afirmou que a

divulgação das críticas foi
um ato de coragem para
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'enfrentar situações que

prejudicam as Justiças
estaduais. O CNj. não se

manifestou sobre as

críticas" mas também não

recuou da publicação no

Diário da Justiça.
Se a prática do nepo

tismo não está na Consti

tuição como proibida, a

questão ética, tanto

defendida no [udiciário, já
dispensaria todo O bate
boca que se formou em

torno do assunto, acres

cida do ponto de vista
moral. Beneficiar parentes
diretos com empregos bem
remunerados, ao passo que
qualquer outro cidadão
obriga-se à prestação de
concurso público, carac

teriza, inqu e s tioriave l

mente, um ato discri
minatório, 'isso sim, pre
visto na Carta Magna.

c

, "Fol sem querer, porque não decidi se sou candidato. Não tenho nenhum interesse em

-�decidir isso agora':

• Do presidente Lula, arrependido de ter afirmado que é candidato à reeleição em 2006 em entrevista ontem a emissoras de rádio.

--

I'Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

Hnalmente, uma boa
'notícia na economia

F:lorianó,polis - o nível de emprego na
I

indústria catarinense fechou estável em
outubro, após três meses consecutivos
em queda, informa a Federação das

I

lndustrtas. Segunélo a pesquisa da

entidade. que aponta a tendência para
- qs quadros de pessoal no setor produtivo
do Estado, as 36Jempresas entrevistadas
começaram o décimo mês do ano .corn

211.658 trabalhadores e finalizaram com

211.659. Entre os setores que mais
colaboraram para a reversão da queda
estão o de produtos alimentares (mais
334 vaqas), material elétrico e' de

comunicação (117) e produtos de
matérias plásticas (104). As quedas mais
I

expressivas foram verificadas em
I

madeira (menos 391 empregos) e

mecânica (menos 100). De acordo com a

Fiesc, de janeiro a, outubro o nível de

,
emprego cresceu 1,15%, significando
mais 2.404 trabalhadores no universo

pesquisado. Os principais destaques
positivos são os setores �Iimentar (mais
2:514 vagas), material de transporte
(942) e produtos de minerais não
metálicos (647).
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Sobeedesce
As indústrias,dos segmentos madeira,
mobiliário e mecânica vêm sendo as

maiores responsáveis pelos números

negativos (982, 914 e 517 trabalhadores a

menos, respectivamente).

Tragicomédia
Na entrevista coletiva ontem na Casa do
Jornalista p�ra fazer o balanço da viagem
ao Chile e à Argentina o governador Luiz
Henrique destilou toda sua indignação
contra o que chama de "burrocracia" do
Governo Federal ao relatar que a empresa
Dragados, que opera o Porto de Iquique
(Chile) quer despejar milhões em

.

investimentos no Porto de Imbituba mas

não pode porque falta de autorização do
Ibama. "É a famosa
I ii i i i icccccccceeeeeen n nçççççaaaaa
ambientai'; ironizou o governador,
esticando a palavra licença com um sorriso

nos lábios e irritação no olhar.

Batendo ponto
É logo que começou a entrevista Luiz

Henrique também destilou ironia sobre as

críticas de que foi passear no Chile e na

Argentina."Trabalhamos duro, quando
poderíamos ter ficado na praia'; numa alusão,
aos oposicionistas. Quem deu testemunho
sobre o empenho do governadorfoi nada
menos que o presidente da Fiesc,
Alcantaro Corrêa, que suou para
acompanhar a agenda rio Exterior.

c

Joinville na cabeça
Florianópolis e Salvador são as únicas

capitais brasileiras que não detém o maior
Produto Interno Bruto de seus estados. I

Desde 1999, Joinville detém o pódio do PIB
catarinense. É que diz pesquisa divulgada
ontem pelo IBGE.

Brasil do Interior
Em 2003, esse grupo de municípios se

tornou responsável por quase metade
(49;7%) de toda a riqueza produzida no

Brasil (R$ 1,5 trilhão) naquele ano. Entre
1999 e 2003, as capitais também passaram
a deter uma menor fração da produção na

indústria e nos serviços. Ainda assim, o
Produto Interno Bruto dos Municípios
continuou indicando concentração: em
2003, apenas dez cidades produziam 25%
de toda a renda do pais.

Onde vai o 130
Ao contrário-dos números nacionais, a maior
parte dos consumidores da Grande
Florianópolis garante que vai destinar o

'

décimo-terceiro salário para algum tipo de,

poupança. Segundo pesquisa realizada pela
Fecomércio (Federação do Comércio de
Santa Catarina) com 400 pessoas, 37% dos
entrevistados afirmou que vai poupar, 27,2%
disse que utilizará o benefício para pagar
dívidas e 6,8% já assegurou que aproveitará
o dinheiro para a ceia de Natal. No resto do
Brasil, foi apurado que 58% pretende s�dar
dívidas com o décimo-terceiro.

'

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

OPINIÃO

A importância da
democracia

Em meio à enxurrada de más 1Ir"""!';l!Ii:3i,;J.
notícias em relação à política e aos

políticos, é comum ouvirmos a triste
conclusão de que a política não

serve para nada, de que os políticos
são todos iguais, de que a

democracia no Brasil é um

lamentável mal entendido.

Sempre que me deparo com

uma onda pessimista corno essa me vem à lembrança (e
faço questão de difundir) uma brilhante campanha de
valorização do voto, veiculada há uns vinte anos nos EUA.
Primeiro, porque ela é um exemplo de criatividade, e,

segundo, para deixar bem claro que o mal estar com a

política e os políticos é um mal que, de tempos em tempos,
acomete instituições e organismos tão consolidados como

a democracia norte-americana ou a conturbada França
de hoje.

'

. O título do anúncio ecoava a voz rouca das ruas: "Político
é tudo igual!", mas logo abaixo trazia um subtítulo
questionador: "Será mesmo?". O toque de gênio daquela
campanha vinha na seqüência, onde eram mostradas, lado
a lado, fotos de grandes vultos da política mundial. Gente
do bem e gente do mal:Gandhi e Hitler, Churchill e Stalin,
Roosevelt e Idi Amin, Kennedy e Mao Tse Tung, Lincoln
e Mussolini. O apelo final simplesmente coroava a'

estratégia brilhante: "Vote, você podé fazer toda a diferença".
É importante termos a serenidade e o sangue frio para

percebermos que não existe parto sem dor, que é a partir
de momentos tristes como o que vivemos que as velhas I

práticas podem ser alteradas.' . rl

Não, não se trata de um simples desejo de Poliana ou
de uma visão edulcorada da realidade. Veja o que diz
Lawrence Kohlberg, psicólogo americano que se especializou ('

em pesquisar a ética e a moralidade. Suas palavras são

uma lufada de 'ar fresco nesse ambiente carregado que nos

envolve: "As sociedades são passíveis de evoluir dos estágios
inferiores de moralidade para os superiores, como resultado da

evolução moral dos indivíduos. Processà que pode ser acelerado

,pela exposição dos indivíduos a situações que questionem as

bases do raciocínio que sustenta suas convicções".
Nós estamos comprovando isso com a nova forma de I'

governar o Estado, atribuindo aos Conselhos de I,

Desenvolvimento Regional o poder de gerenciar o

orçamento (regionalizado) e decidir sobre as' 'Prioridades
de cada município, com ótica no planejamento e

desenvolvimento de cada uma das 30 microrregiões.
.

Como já sabiam os chineses, há milênios, as crises não

revelam só os problemas, mas, também, as alternativas e

,oportunidades de solução. Por mais que façam
transparecer todos os contornos da corrupção e dos ilícitos

praticados, são fundamentais, para o pleno funcionamento
da democracia, um Parlamento e uma imprensa livres, I

patrimônios e pressupostos do Estado de Direito!
Só como ilustração, cito um fato ocorrido em 1956,

no XX Congresso do Partido Comunista da União

Soviética, quando o sucessor de Stalin, Nikita Kruschev, !
revelou ao mundo as infâmias cometidas pelo ex-ditador.
Depois de meia hora desfiando um rol sem fim de

acusações, do meio da platéia atônita uma voz lançou o I

desafío,
.

,

- "E você, camarada Kruschev, onde estava durante esse tempO
todo? Qr-ié f�zia?".
Fez-se um silêncio sepulcral na sala. Kruschev parou
imediatamente de falar. Tirou os Óculos, ergueu o olhar e

.

devolveu o desafio:
- "Quem [alou!",
Silêncio ...
- "Quem falou!?", repetiu ameaçador.
Silêncio ...
- "Quem falou!!!?", insistiu enfurecido.
O silêncio permanecia sepulcral. ..
Kruschev, então, baixou a cabeça e disse sorrindo:
- "Pois é, camarada. Eu estava aí onde você está agora:
quieto e calado! ",

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve aos

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Fuçando
Recentemente, a Ordem dos Advogados
do Brasil rejeitou proposta discutida em

, reunião da instituição, sobre pedido
imediato de impeachment do presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva.Mas,agora
uma comissão da OAB procura infor

mações sobre denúncias de corrupção,
publicadas por jornais nos últimos meses,
junto a integrantes da CPI dos Bingos e

do Conselho de Ética da tâmara dos

lDeputados. Se a papelada que preten

�emjuntar provar suspeitas levantadas,
f quase certo que o procedimento

iontra
o presidente se mat,erializará. mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br,

�------------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------�--------!!.; 1

I SILÊNCIO LHS apresenta resultados da ���
missão Chile-Argentina

Adiado
Até porque a parentagem, ocupando
cargos de confiança via de, regra bem'
remunerados se comparado ao que

ganha e produz um operário de chão de

fábrica, não passam pelo crivo de

avaliação a que estão submetidos os

servidores de carreira. Há, sim, compe
tentes entre eles, não se pode negar, por
isso mesmo deveriam, por questão de
moral e ética, disputar vaga no mercado
de trabalho não público, ou prestar
concurso. Na soma de salários, a renda

familiar, obtida com recursos públicos,
extrapola qualquer padrão regional.

Nepotismo 1 Nepotismo 2
Pelo visto, acaba o ano e o Zé Dirceu

não cai. A Comissão de Constituição e

Justiça da Câmara dos Deputados
acatou argumento do parlamentar, de
que a cassação não pode ser votada
em plenário antes que contestações
feitas pelo ex-ministro da Casa Civil ao

processo estejam esgotadas. Assim, a

votação fica para o final do mês e isso

se os advogados do deputado não

conseguirem adiar ainda mais. O

procedimento é comum quando se

quer retardar propositadamente
decisão de tamanha repercussão.

A aliança "Jaraguá no Rumo
Certo" .t inha seis dos 11

vereadores: além de Maristela e

Gesser, Dieter Janssen (PP),
Eugênio Garcia e Afonso
Piazera Neto, ambos do PSDB,
e Carione Pavanello (PFL).

O vereador Afonso Piazera
Neto também votou no

candidato apoiado pela aliança
"Viva Jaraguá", formada pelo PL,
PDT, PTB e PPS, garantindo a

vitória ao governo. À época, o
ve�eador negou que havia

orientação do PSDB para votar

no candidato da aliança. Poucos
meses depois, em abril, Piazera
pediu a desfiliação do partido,
no dia em que seria aberto o

relatório final sobre o processo
,

disciplinarmovido contra ele, por
conta d� voto a Raulino. O
Conselho de Ética do PSDB
havia de c id ido pela sua

expulsão.
Desta vez, os partidos de

oposição ao governo,

explicitamente ;)' PP e PSDB,
, com três vereadores, devem
buscar apoio dos dois vereadores
do PT e, com isso, garantir
maioria para eleger o novo

presidente, isto contando com o'

voto de Pedro Garcia ,(PMDB),
que em janeiro votou em Gesser.
N a eleição passada, os petistas
Jaime Negherbon e Jurandir
Michels votaram em Raulino,
que rec,ebeu seis votos.

iluminação pública, sendo R$ 20
mil para serviços de terceiros e R$
19mil para obras e instalações. O
vereador não concorda com a'

anulação do item porque
considera deficitários os

investimentos em iluminação
pública nomunicípio. No segundo
projeto, de número 136/05, o

Executivo abre crédito'

suplementar de R$ 418mil e, entre
os 'itens, que constam daanulação
de recursos para atender outros

setores, está o Programa Agente
Comunitário, de onde, pela
proposta, serão retirados 1\.$ í 2 i�, I

outra contestação do vereador

petista. Quanto ao restante do

projeto, [unkes disse que está de
acordo e votará favorável se o

Executivo retirar os ítens

contestados.

A contratação, sem concurso, de paren-
'

tes de vereadores, secretários e prefeito
já pode ser denunciada em Joinville,
através do Disk Nepotismo, criado pelo
vereador Adilson Mariano (PT). Pelo
número (47) 2101-3227 qualquer
cidadão pode falar diretamente com o

gabinete dele. Em Jaraguá do Sul, a

Câmara de Vereadores, por maioria,
livrou a cara do Executivo (e a própria)
ao rejeitar projetados vereadores Dieter
Janssen e Rodolfo Gesser, ambos do Pp,
Eugênio Garcia (PSDB), Jaime Neqher-.
bon e JurandirMichels, estes dois do PT.

Indefinição sobre sucessão
"

da presidência da Câmara

Ronaldo Raulino foi eleito com seis votos e venceu o candidato ..

.. da aliança Pp, PSDB e PFL, Rudolfo Gesser, que- apostava na eleição

, Presidente Ronaldo Raulino (PL)
.Vice-presidente Jaime Negherbon (PT)
Secretário Jurandir Michels (PT)
Suplente de Mesa Maristela Menel (sem partido)

Vereador é contra retirada de verba de saúde e iluminação
Veto

O vereador Evaldo [unkes
também infor�ou que o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) vetou o
projeto de lei, de autoria do petista,
que proíbe

á

privatizaçâo da

captação e distribuição da água e

saneamento básico nomunicípio.
O projeto foi aprovado pelos
vereadores por unanimidade, no
último dia 20, e agora vai retornar
a plenário e poderá ter o veto

derrubado.

J unkes, que apresentou a

Ifloposta alegando ser uma

deliberação do diretório estadual
do PT, afirmou que a interição é

garantir que o serviço seja de

competência do poder -público,
,

com tendência a cobrar tarifas
mais acessíveis. "Ou o serviço fica

nas mãos do Estado ou do

município, porque, caso contrário,
a população pode pagar caro",
disse, quando da- aprovação do

projeto. (Carolina Tomaselli)

dROLlNA TOMASELLI

� Faltam 30 dias para
-

a eleição da Mesa, mas
nenhum vereador se
manifestou até agora

)

]ARAGuÁ DO SUL - A eleição
da Mesa Diretora da Câmara de
Vereadores será realizada às 19
horas do dia 22 de dezembro, mas
até agora, a pouco mais de um

mês da escolha, os vereadores

r: ainda não se manifes taram

publicamente sobre quem poderá
ser o sucessor de Ronaldo Raulino
(PL) na presidência da Casa. Nos

bastidores, ventila-se que a

disputa - já que certamente os

partidos de oposição à adrni- '

nistração municipal, ainda que
minoria, vão lançar um candi
dato -, poderá ser surpreendente,
aindamais por conta da votação,
que será aberta.

, Pelo acordo firmado quando
da eleição da Mesa Diretora, em
Io de janeiro, o próximo
presidente da Câmara será a

�ereadora Maristela Menel (sem
partido), mas há quem duvide.
Maristela, na época filiada ao

PFL, votou em Raulino e foi
acusada de contrariar a decisão
do bloco' formadó pelo PP /
PSDB/PFL, que tinha como

(Candidato Rudolfo Gesser (PP).

GUARAMIRIM - O vereador
Evaldo João [unkes (PT), relator
da Comissão de Legislação, Justiça
e Fiscalização da Câmara de
Yereadores, disse que vai pedir a
supressão de dois ítens de dois
�rojetos de lei do Executivo que
abrem crédito suplementar. Ambos
es projetos foram protocolados no
Vltimo dia 8 e estão sendo
analisados pelas comissões
permanentes da Casa.

O primeiro, de número 135/
2005, abre crédito no valor de R$
684mil, para pagamenfos, obras e
se,rviços das Secretarias de
Ad '. '

, minIstração e Finanças, de

�bras e Serviços Públicos, e do
etor de Ensino. Os recursos

�rovêm da anulação de diversos
Itens, entre eles para ampliação e

tna!lutenção da rede de

ARQUIVO CORREIO

Junkes pede retirada dos ítens

... Transporte
oTribunal de Justiça negou sentença sobre

ação direta de inconstitucionalidade movi

da pelo Ministério Público, considerando
ilegal a renovação do contrato de concessão I J'

às duas empresas (Bogotur e Transtusa) de .' ,(,
transporte urbano de Joinville, feita pormais, I

:
15 anos, em 1998, sem licitação. O então

prefeito Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
assinou o contrato, vinculado ,à partici
pação das empresas na modernização do
sistema. Em Jaraqúá do Sul, vai acontecer ,,�
a mesa coisa. Vale lembrar: a Canarinho

pertence à mesma família de lá.

FWIUANÓPOUS (CNR!ADI)-A
construção de 300 quilômetros de
trilhos em Santa Catarina para o

Corredor Bioceânico Atlântico

Pacífico; os investimentos de

empresas chilenas e argentinas no
Brasil (uma delas com US$ 400
milhões para energia do vento); e

até a importação de animais como a

llama e a alpaca para criação
comercial fioPlanalto Serrano foram

alguns dos resultados apresentados
pelo governador Luiz Henrique
(PMDB) da missão ao Chile e à

Argentina realizada entre os dias 13
e 15 deste mês.

Sobre o Corredor Bioceânico
F�rroviário - para o qual faltam

'

também 300 quilômetros no lado
chileno - o governador relatou que
esteve no Deserto de Taracapa, para
junto com f1S autoridades chilenas

fazer um avaliação da rota. "OChile1S

tem grande interesse porque as':lZ

'exportações e importações ocorrerão) fI
pelo Porto de Iquique, ao Nort�n
daquele País'�, disse. Mostrando fotos1'1
e filmes do porto, o governado,r r
explicou que no futuro os portos' J \.
cata1rinenses de Imbituba7b
Navegantes, Itapoá e parte de SãoIJ
Francisco serão"como o de Iquiquet)
que é um terminal de containers dos

"
02

maismodernos domundo.
O presidente da Fiesc,AlcantaróTI

Corrêa, que participou da missão,
disse que "esta conexão é vital para-J
quem precisade alimentos com pre- I
ços adequados e competitivos no Imundo, como os chineses e in

dianos", lembrando que o trecho eu- I
tre litoral de Santa Catarina e Iqui- I

I

que "é omais curto entre o Pacífico I
,

I

e o Atlântico". (Fernando Bond) I

Na visita à empresa Impsa, em Mendoza (Argentina), Luiz Henrique foi
informado pelos diretores que o investimento para instalar uma fábrica
de torres para energia eólica (do vento) em Santa Catarina será de US$
400 milhões. A Impsa tem diversos fornecedores catarinenses, entre
eles a E.letro Aço Altona, de Blumenau, dirigida pelo presidente da

Fiesc, AJcantaro Corrêa, que explicou a razão do investimento argentino
no Brasil:"É que sabiamente a lei brasileira obriga que 65% da produção
deste setor tem que ser nacionalizado, ou seja, há limite para importação
para proteger a nossa indústria':A fábrica catarinense vai fornecer para
o mundo inteiro. Além dos investimentos chilenos nos portos
catarinenses e do interesse deles em exportar soja pelo Porto de

Exportação de Sal de Iquique, o governador determinou à Cidasc a

importação de casais de lIamas e alapacas - animais do deserto chileno
- 'para criação no Planalto Serrano: Esta experiência vem dando certo :�
no interior de São Paulo, por .causa do alto rendimento (couro, carne,_
etc). Luiz Henrique informou que no dia 27 segue para nova missão

I .r_�
comercial no Exterior, desta vez nos Estados Unidos, onde ficará por

-

nove dias negociando com empresas de alta tecnologia, operadoras
"

de turismo e atraindo empresas cinematográficas para fazer locações '

de filmes aqui no Estado, além de um encontro com o presidente do
BID (Banco lnterarnericano de Desenvolvimento), l.uis Alberto Moreno, "

emWashington.'
� ,

Convite
Palestra: Como se preparar-parao futuro e alcançar dependência
financeira.

'

Data: 21/11.
Local: Recreativa da Marisol
Horário: 20h
Palestrante: Edílson Masson Nardes (Analista de necessidades e
soluções financeiras da Caren Treinamentos - São Paulo).

,I

Informações: 8415-6180 pi reservar seu ingresso gratuitamente.

. ,

,

A direção,

Comunicado .'

A Empresa Industrial Metalúrgica Trapp Ltda.,estabelecida na Av"
Pref. WaldemarGrubba, n. 1117, Bairro Baependi, Cep 89256-500,
na cidade de Jaraguá do Sul - sc - CNPJ 83.238.832/0001-78,
requereu juntoa Fatma fundação do meio ambiente,protocolado
na data de 03/11 lOS a renovação de sua licença ambiental.,
Jaraguá do Sul, 17 de novembro de 2005

- I
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Florianópolis em 7°

I
I

Vitória, no Espírito Santo lidera o ranking de capitais com

maior renda per capita do país, segundo pesquisa sobre o

PIB (Produto Interno Bruto) divulgada ontem pelo IBGE .Em

2003, a soma dos bens e serviços dividida pelo número de
habitantes foi de RS 26.534. A média brasileira é bem inferior:
RS 8.694. Os dados da pesquisa são referentes ao ano de
2003. Brasília foi outra capital que mantém a segunda
posição, desde o início da série, em 1999. A capital do Distrito
Federal registrou, em 2003, renda per' capita de RS 16.920.
São Paulo aparece em quarto lugar, atrás de Manaus (RS
14.965), com um renda per capita de RS 13,661.Em

Florianópolis a renda é de RS 9.912. As cidades fora de

grandes centros urbanos ganharam espaço no Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro. A parcela de participação destes

muni-cípios no período de 1999 a '2003 chegou a 49,7% do
total de riqueza produzida no país (RS 1,5 trilhão) no último
ano da série estudada.

Moto Clube Cano Quente convida todos os

motociclista para juntos comemorar o seu 50

aniversário, com jantar.
. Local; Pavilhão de Eventos (Agropecuária)

O ingresso será 1 Kg de alimento não perecível; que
será destinado a Campanha de Natal Noite Muito

Feliz - Ano 2.

Jantar Beneficente

II

I
I

II

�
. ,

EDUCAÇÃO

Escolas domunicípio anunciam
período dematrículas para 2006'
MARIA HEL�NA DE MORAES

� Segunda-feira
começa a matrícula em

�

toda rede de ensino
de Corupá eSchroeder

}ARAGUÁ DO SUL E REGIÁo -

Nos próximos dias, todas as escolas

municipais damicrorregião estarão
abrindo espaço para asmatrículas do

próximo ano letivo. Em Corupá, o
.

período de matrícula começa na

segunda-feira deste mês em todas as
escolas da redé municipal. A
renovação é automática. Os pais
precisam apenas comparecer na

escola. Já os pais dos alunos novos
devem apresentar comprovante de'
residência, certidão de nascimento
e histórico escolar. Apartir do ano

que vem, começa a valer o critério
de zoneamento, que será gradativo.
Os alunos da 1° e 5° série serão os

primeiros a serem atendidos nas

escolas próximas de casa. As aulas

começam no dia 13 de fevereiro.
Em Schroéder, o período de

matrículas também começa na

segunda-feira e vai até dia15 de
dezembro em todas as escolas da rede

municipal de ensino. Cópias da
certidão de nascimento,.
comprovante de residência, horário
de trabalho dos pais e caderneta de

Matrículas·começam nos próximos dias em todasas cidad�s da região do Vale do Itapocu
, I

vacinação são os documentos que
os pais devem apresentar na escola.
Em Massaranduba, as matrí�ulas
tambémpoder ser feitas a partir de
segunda e encerram no dia 9 em

toda rede.
Em Jaraguá do Sul, a renovação

para o Ensino Fundamental
acontece de 5 a 7 de dezembro e

-

para os alunos novos, nos dias 8 e 9
de dezembro. É preciso apresentar
cópias da certidão de nascimento,

comprovante de residência, folha de
pagamento ou comprovante de
renda de outubro.Nos Centro de

Educação Infantil o período de.

renovação começa na segunda-feira
e vai até o dia 25 destemês. Entre os

dias 28 e 2 de dezembro acontece o

cadastramento de novas crianças e

de 7 a 9 de dezembro os pais devem
confirmar as vagas para os novos

alunos, cuja matrícula poderá ser

feita entre os dias 30 de janeiro e 3

de fevereiro do ano que vem.
Em Guaramirim o período de

matrículas dó ensino fundamental,
e infantil não obedece a um único
calendário.A Secretaria de

Educação' estipulou que as

matrículas seriam entre os dias 22
deste mês a 2 de dezembro, mas,.:
cada escola pode definir um

calendário próprio. Os pais devem '

ligar para a escola do filho para
confirmar as datas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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pior. Quando viemos para cá, eu
era pequena. Lembro que
sofremos muito", afirma.

Elisa Rosa tem 67 anos de idade
e sempre morou no Morro da Boa
Vista. Comoito filhos, 16 netos e oito
bisnetos, ela lamenta o fato da

discriminação prejudicar o

desenvolvimento profissional dos
negros. ·"Meus filhos têm estudo �
.mesmo assim custaram a arrumar

umbom serviço.Ni:nguém confessa,
mas todos sabem que os brancos

conseguem empregomais rápido e

com ganhosmais altos", constata.
Orcival Rosa, sobri:nho de Elisa,

concorda com a tia. Bem

informado, comenta que já sofreu
assédio moral no ambiente de
trabalho. "Fui chamado de
macaco e negro sujo pelo meu

encarregado na fábrica onde
trabalho. Fiquei ofendido, mas
não fiz nada porque, se reajo, passo
de vítima para réu", lamenta.

,

CESAR JUNKIiS

Mulheres negras enfrentam preconceitomaior
.

I.

ARIA HELENA DE MORAES

Pri�cipal desafio
stá na busca por

I aga de trabalho e,

usta remuneração

}ARAGUÁ DO SUL - Dia 20 de

ovembro é comemorado o Dia da
nsciênciaNegra. A data lembra

assassinato de Zumbi, o mais

portante líder dos quilombos de
Palmares. Mas os negros,

rincipalmente asmulheres, ainda
I nfrentam muito, preconceito.

esquisa recente divulgada pelo
pea (Instituto de Pesquisa
conômica Aplicada) e pelo
nifern : (Fundo de

Desenvolvimento das Nações
Unidas para a Mulher) revelou

que, no Brasil, 21% das mulheres

negras trabalham como

, empregadas domésticas e apenas

23% delas têm carteira assinada.

Elas ganham apenas 30% do qLe
os homens brancos recebem. O
estudo mostra as desigualdades
entre brancos e negros e ainda
entre homens e mulheres, uma
situação vivenciada por boa parte
dos negros quemoram em Jaraguá
do Sul.
A empregada doméstica

Marinalva Barbosa dos Santos, 52

anos', afirma que a discriminação
existe, especialmente nas relações
de trabalho. "Uma pessoa branca

consegue emprego mais fácil. Para

quem é da raça negra, tudo é mais

difícil", afirma. A opinião de
Marinalva .é a mesma da filha

Rosimeire, de 25 anos, que espera
um futuro melhor para a filha

Kuane, de dois meses.
O presidente da Móconevi

(Movimento de Consciência
Negra do Vale do Itapocu) Luís
FernandoOlegar concorda com os

dados da pesquisa e vai além. "Não
temos representatividade política.
Não temos poder e tampouco
políticas públicas voltadas ao

negro", afirma Olegar, que
também já foi vítima de

preconceito, especialmente
quando criança. "Participar do
.MovimentoNegro é umamaneira
de ,reagir' e lutar contra

discriminação", aconselha.
A servidora pública Maria

LuísaVeríssimo Rosa, 49 anos, conta
que o preconceito acontece

inclusive entre os negros e ainda é

muito forte na sociedade local.

"Quando a gente entre em uma

loja, as balconistas deixam de nos
atender e dão preferência para as

mulheres brancas e bem vestidas;',
afirma Maria Luísa, que trabalha
como servente na Prefeitura de

Jaraguá do Sul. "Mas já foi bem

,

Prevenção é a 'ordem do Dia

Nacio�al de Combate a Dengue
}ARAGUÁ DO SUL - O

Ministério da Saúde instituiu

hoje como o Dia D Contra a

Dengue. Em [araguá do Sul, o
Centro de Zoonoses vai estar na
praça Ângelo Piazera, das 9h ao

meio-dia, distribuindo folderes e

explicando para a população
como combater a doença..
eliminando as larvas domosquito
transmissor. Além da

programação anti-dengue, um
carro com música, pintura no

rosto das crianças e distribuição
de balas servem para atrair o

público. O objetivo de mobilizar
,a sociedade na luta contra o

I Aedes aegypti é para evitar uma
epidemia semelhante a que
aconteceu em 2002, quando
quase 800 mil casos foram
re�istrados em todo país.

Este ano, dois focos da larva
do mosquito foram encontrados
em Jaraguá do Sul, ambos no

Bairro Ilha da Figueira. "Nos dois
casos a gente suspeita que o

mosquito que colocou as larvas
tenha sido 'importado' por
caminhões que estiveram nas

áreas Contaminadas", explicou a

sub-coordenadora do centro de

�onoses Regiane C. Schiochet.
esmo com os dois focos

nenhum caso da doença foi
registrado na cidade.

Segundo a sub-coordenadora
existem na cidade 200 armadilhas
qUe ajudam a identificar os

Pontos da cidad'e em que podehaver larvas do mosquito. liA
gente visita estes pontos uma vez
Por semana e as larvas
enc d

'

,

ontra as são encaminhadas

para Joinville. Se forem do Aedes
a gente visita, todas as casas e

comércios num raio de 300

metros'\explicou ela.

Cuidados
Os principais cuidados para

evitar 'a reprodução do mosquito
podem e devem ser feitas nas

casas de veraneio. "Muitos

viajam agora no Natal e voltam

dez, 15 dias depois. É preciso
deixar Jaraguá e a praia seguras

contra a dengue", defendeu

Regiane. AS principais medidas
são: abrigar os pneus e outros

objetos que podem acumular

água da chuva; colocar barro ou
areia nos pratinhos das plantas e

deixar os potes de comida e

bebida dos animais de estimação
virados ou abrigados da chuva.

CESAR JUNKES

Coordenadora, Regiane Schiochet

Maria Luísa é servidora pública e conta que ainda enfrenta muito preconceito, até na hora de comprar

Na última quinta-feira, o Moconevi entregou um documento ao

presidente da Câmara de Vereadores, Ronaldo Raulino, contendo
uma série de sugestões para implementação de políticas públicas
voltadas aos negros na área da saúde, educação e segurança.
E�tre as sugestões, aplicação da Lei 10639/2003, que prevê a

inclusão da história do negro nas disclplinas de Artes e Português
e mais capacitação para quem trabalha com segurança pública, ,

"Todo o negro é co n s id e rad o suspeito. Isso é ruim e

discriminatório'; lamenta o presidente do Moconevi, Luís Fernando

'Sindicância ira apurar caso

do menino que perdeu dedo

}ARAGUÁ DO SUL - A
Secretaria de Desenvolvimento

Regional abriu sindicância para

apurar o caso do aluno da Escola
Estadual, Hartur Alves, de 12

anos, que perdeu o dedo. O
-rnenino se fernrgravernente
quando assistia a jogos
interescolares no Ginásio

Municipal de Esportes Rodolfo
Jahn, no último dia 8. Hartur teve

que amputar o dedo anelar da \

mão direita na última sexta-feira.
De acordo com colegas, 0_

estudante foi dar um pulo e

prendeu a aliança que usava num

parafuso.
Duas professoras, Maria de

Fátima Bona e Juraci de Almeida
Matos, foram nomeadas para

investigar o caso. A intenção é

detalhar o que acontt:;ceu desde
o momento que o aluno saiu da

escola, até o momento que

chegou no Hospital Jaraguá. O
'

relatório será encaminhado para

Assessoria Jurídica do GOverno
Estadual em Florianópolis. A
Secretaria pagou as despesas que
a famíli� teve, com medi
camentos e agora espera o

resultado da sindicância para
tomar outras providências.

A professora que estava

responsável, [osiane Silveira,
contou que o aciderite acon

teceu logo que chegaram ao

ginásio. "Vi que ele estava

pendurado, mas quando fui

repreendê-lo percebi que ele
estava preso", disse. A diretora da'
escola acusou os dois hospitais de
omissão. "No Santo Antônio não
ti:nhamédico eno Hospitaljaraguá
eles levaram cinco horas para
atender o menino", disse ela em
entrevista a rádio RBN. Já a família
do garoto diz que foi bem atendida
no Hospital. A mãe do garoto
ainda culpou á escola por não ter

pedido autorização dos pais para
tirar os estudantes da classe.

alegar,
O documento foi entregue durante a sessão solene 'promovida pela
Câmara para homenagear algumas pe-ssoas da raça negra e outras

que ajudaram na criação do movimento, Foram homenageados o

deputado estadual Dionei Walter da Silva, Márcio de Souza, Terezinha

Asteca, Roni de Oliveira, Riolando Petry e l.úís Fernando alegar.
A atividade foi para lembrar o aniversário de morte de Zumbi dos

Palmares, em 20 de novembro de 1695 e integrou a proqrarnaçãoda
Semana da Consciência Negra.

Motoristas multados na 280
}ARAGUÁ DO SUL - A Polícia

.

Rodoviária Federal notificou ontem
20 motoristas na segunda blitz feita
com radar móvel na Avenida

WaldemarGrubba, trecho urbano da
BR-280. Das20multas, 15forampor
excesso de velocidade e ci:nco por
outros tipos de infração. Foram
parados 60 veículos em apenas duas
horas de trabalho. Ablitz aconteceu
no quilõrnetroóz.S da BR-280, bem
em frente �o Posto de Informações

Turísticas da Prefeitura .

O i:nspetor chefe dosetor de ope- ,

rações da delegacia de PolíciaRodo
viária Federal, EversonFeuser, avisa'
que as blitzes serão feitas em locais e
horários di:ferenciadospelomenos três
vezes por semana. A primeira com
radarmóvel foi feitano dia 14 deste

mês, quando, em apenas 10mi:nutos,
seismotoristas foramnotificados por
trafegarem acima da velocidade

permitida, que é de 60 kmJhora.

I

Policial flagra e notifica motorista a 74 km/h na 'ÍValdemar'

de
16.jan a

10.fev
2006

����
.3275·3475

fellows@netuno.com.br

Matrículas Abertas
até lS.dez

Rua Domingos da Nova, 227
(em frente à Sludio FM)

------- � ._k._�._,.�.__A
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DUAS RODASDomingo é dia de ver .lulia
,

Lemmertz no Teatro da Sear Clássico IQuebra Nozes7 é

atração da 4a·Noite Cultural
Galilei", de Bertold Brecht,
dentre outras. No elenco, Julia
Lemmertz, Orã Figueiredo e

Ednei Giovenàzzi.
, .

Rastro de Luz possui todos os

elementos de um bom
espetáculo: Um texto denso e

tenso, um elenco afiado,uma
direção segura, com direitos a

momentos tocantes e outros

engraçados, e promete ser um

dos melhores espetáculos do
ano. A apresentação acontece

domingo no Teatro da Scar às,
19 horas. Ingressos antecipados
custam R$ 25 e na hora R$ 30,00,
estudantes e idosos pagam

}ARAGUÁ DO SUL - Para
encerrar a temporada de teatro

2005" a Studio Escola de Atores
traz pela primeira vez a Jaraguá
do Sul a atriz [ulia Lemmertz,
com o espetáculo" Rastro de Luz
"

" A peça é inspirada em um

caso narrado pelo médico Oliver
Sacks, polêmico neurologista
autor de livros sobre distúrbios

neurológicos complexos.
Depois de estrear em Dublin,

em 1994, e na Broadway; em
1996, a peça ganhou uma versão
brasileira sob a direção' de Celso
Nunes, famoso por di r ig ir
montagens como "Rei Lear", de
Willian Shakespeare, "Galileu

MARCIA BENTO

� Exposição de artes

plásticas, esculturas e
apresentações de

dança são gratuitas
.

}ARAGUÁ DO SUL - Os dois

principais bailarinos do Balé Teatro
. Guaíra, deCuritiba, vão apresentar
o duo do "QuebraNozes" hoje em
Jaraguá do Sul. A peça é uma das
mais de 20 apresentações de
música e dança da 4ª Noite
Cultural, promovida pela Duas
Rodas. Além das apresentações
uma exposição com fotografias,
que está marcada para às 19h,
esculturas e outras peças das artes

plásticas estão abertas ao público
gratuitamente na Associação
Recreativa da empresa durante
todo o dia.

Pela primeira vez os

organizadores da Noite Cultural
resolveram abrir as exposições e as

apresentações pormais tempo. Os
dois dias foram usados para que
escolas da cidade pudessem levar
os alunos para conhecer los
trabalhos de artistas da região.
"Temos aqui peças para agradar a
todos os gostos e esperamos que as

pessoas possam apreciar a arte",
disse uma das coordenadoras do
evento, Ivonete Stringari.

metade.
DIVULGAÇAo

Kamila (frente) e Bruna disseram que adoraram a exposição e acharam as obras criativas

As amigas e alunas da escola
Valdete Piazera Zindars, Kamila da
Silva, 12 e Bruna Kuhn, 12,
gostaram muito dos quadros da

exposição. "É muito interessante
ver coisas novas e criativas", '

disseram as garotas praticamente
em coro. "Eu adoro ver, parece que
acalma. Também gosto muito de

pintar" destacou Bruna. As duas

freqüentam a sexta-série .

20h20 - Grupo de Dança Sapateado Pró-dança, de Blumenau
21 h - Escola de Balé Débora Wolff - Danças Flamencas, de
Joinville
21 h30 - Grupo de Dança Adriana Alcântara, de Balneário
Camboriú
22h - Escola de Balé Débora Wolff - Tango, de Joinville
22h10 - Grupo de Dança Milênio - Street Dance, de Itajaí
22h20 - Apresentação especial da Noite - "Quebra Nozes'; Balé
Teatro Guaíra, Curitiba

d

.

a

.

Julia Lerrrmertz e elenco fazem única apresentação no domingo

CORREIO TVFalecimentos redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
Faleceu às 13:00h do dia 17/11, a senhora Dolir Perini Fiamuncini,
com idade de 79 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério de Guaramirim.

Faleceu às 08:00h do dia 18/11, o.senhor Narciso Neguerbom,
com idade de ,83 anos. O velório foi realizado em sua residência 'e

o sepultamento no cemitério Rio Branco.

Faleceu às .OO:30h do dia 18/11, o sen hor José Schollem berg,
.

com idade de 62 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 10:30h do dia 17/11, o senhor José Acenir Pereira,
com idade de 42 anos. O velório foi reallzado na Capela Mortuária
de Guaramirim e o sepultamento no cemitério Rio Branco.

. Casório
Brad Pitt e Angelina Jolie assinaram um acordo pré-nupcial, depois
que decidiram se casar no próximo mês de dezembro, segundo
uma revista británica.Anqelina insistiu no acordo para assegurar

, que seus filhos adotivos Maddox eZahara não saiam prejudicados,
caso os dois se divorciem no futuro.Ainda segundo a revista, Pitt e
Jolie deverão se casar no dia 1° de dezembro na villa italiana de

George Clooney.Uma fonte disse à revista Grazia: "Brad sempre

apoiou o desejo de Angelina de adotar mais crianças, porque
entende a forte motivação dela para ajudar crianças que nasceram

na.mais profunda pobreza. Mas isso não o impede de querer ter um

filho próprio. Angelina pretende anunciar a relação dos dois para o

mundo em uma entrevista de televisão. E acha que já é tempode
fazer isso," ácrescentou a fonte.

.

Patrão
Silvio Santos vem dizendo a seus assessores mais próximos que ,i: I

acha que o tempo dos apresentadores de programas de
entretenimento passou. Ele querjornalismo, novelas e filmes.

I
I

E mais ..,

Para Silvio, "apresentadores custam caro e costumam criar

problemas C0m estrellsmo.dlz. Há quem aposte em vida curta .

na emissora para muitos daq-ueles que estão no ar no SBT hoje. "

II

.Fã de carteirinha
O cantor e compositor Erasmo Carlos é fã incondicional da
banda Kid Abelha. Ele beijou o pé da vocalista Paula Toller na

noite de qulnta-feira após apresentação do grupo no Canecão,
Rio de Janeiro. Paula retribuiu o carinho do admirador e se

ajoelhou na

frente de

Erasmo
Carlos.

CONVITE
Alma Gêmea
A novela das seis de Walcyr Carrasco registrou esta semana sua

maior audiência desde a estréia: média de 43 pontos no Ibope. Os
altos índices de "Alma Gêmea" levaram a Globo a esticar a trama,

'que acabaria em janeiro, até março de 2006.

o ColégioMarista São Luís tem o prazer de

convidar

Vossa Senhoria e Família para prestigiar a nossa
NOITE C,ULTURAL.

Casal
comercial
A partir de _

hoje, o Brasil
inteiro vai vé
Adriana

Beijo na careca
o prefeito de são Paulo, José Serra, ganhou até beijo na careca do

Repórter Vesgo na livraria da Vila Casa do Saber, anteontem, onde
Maria Adelaide Amaral autografava seu livro. Vesgo também fez
"chifrinho" na cabeça de Serra, que levou as brincadeiras numa boa,
sem perder o humor.

'

Nessa ocasião acontecerão as apresentações de danças,

poesias e o teatro com a peça "Sonho de uma noite

de verão" com o grupo veterano. Esteves e

Vladimir
Brichta

briqando. No
comercial das·
Havaianas, o
casal vive

Uma, situação
inusitada
numa loja de

roupas, esó
faz as pazes

depois de ter

a mão cada
um o seu par
de sandálias.

Pernas
Analice Nicolau e Cinthia Benini estão gravando no SBT pilotos do
'Ver Pra Crer'; uma mistura de "Guinness" com "Acredite se Quiser':

Data: 22/11/2005 (terça-feira)
Horário: 19h30min.

. Local: Ginásio de Esportes do Colégio Marista Mira'
Luana Piovani não tem contrato com a Globo, mas está reservada

para a novela de João Emanuel Carneiro que terá direção de Wolf

Maya. A Globo "reserva" também profissionais que estão no

mercado.

Atenciosamente,

� Direção e Setor Cultural

Viraram a página
Assim como Christine Fernandes, Sílvia Salgado assinou contrato

com a Globo. Elas, que foram filha e mãe na Record em "Essa?
mulheres'; vão fazer "Páginas da vida'; de Manoel Carlos:

As inscrições para alunos novos podem ser feitas
na secretaria do colégio, pelo telefone
33710313 ou através do site www.marista

jaragua.com.br na área de matrículas on-line.

1M
�
MARISTA

1:>1
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NAS FINAIS

Basquete feminino vence as
rês ,e está na final do Estadual

Meninas têm a

elhor campanha
a competição com'

eis vitórias

]ARAGUÃ DO ,SUL - A equipe
('ürim feminino da Ajab;Jangada
e�ceu os três jogos do returno do

uadrangularsemifinal do Estadual
, e, invictas, se preparam agora para as

.

ais.As jaraguaenses têmamelhor

ampanha, comseis vitórias em seis

'ogos e não teve dificuldades para

assar pelos adversários. Foi 73x12
contraSalesiano;1tajaí, 71x13 contra

Geração/Floripa e 55x44 em cima da

I'\diee/Floripa. As finais devem

acontecernoprimeiro ou segundo fim
.' de'semana de dezembro, emJaraguá
do Sul, junto comomirimmasculino.

Estaexigência dasduas categorias
acontecerem na mesma data é do
coordenador damodalidade, Airton
Schíochet, o Ito. "E uma forma de

diininuir custos e tambémde fazermos

Ul)l belo encerramento de ano com
.

asduas categorias disputando finais".
Sqbre a campanha, Ito disse que o

time correspondeu às expectativas.
, ':Esse último jogo (contra a Adiee)

.

eu esperavaquepoderia sermais fáciL

CESAR JUNKES

RÁDIO

-IAQAGUA.
M�ninas não tiveram dificuldades para vencer os três jogos do quadrangular semifinal do Estadual

Isso mostra como o basquete vem

crescendo no Estado, o que eu

considero positivo", disse ele.
Alémde Jaraguá doSul, aAdie� .

já está confirmadano quadrangular
final e, no próximo fim de semana,

serão conhecidos os outros dois

adversários, que vêm da chave do
Oeste. Lá a competição está mais

equilibrada. Xaxim, São Miguel do
Oeste e Chapecó brigam por duas'

vagas.

Sobre a evolução do basquete
jaraguaense, que vem rendendo
muitos títulos em 2005 em diversas

categorias; Ito considera o resultado
de um trabalho começado há cinco
anos, comospólos nas escolas. ''Nosso
primeiro objetivo era dar

oportunidade para as crianças
praricarem o esporte e divulgar o
basquete na cidade. Agora estamos
colhendo os frutos, pois amaioria das
equipes de rendimento são formadas

Corinthians e Inter fazem' final antecipada
DA REDAÇÃO - O futebol

brasileiro tem as atenções voltadas
para o clássico de amanhã, às 16h,
entre Corinthians e Internacional,
que acontece n� Estádio do Pa

caembu, emSãoPaulo. A três pontos
dp líder, o colorado quer a vitória a

t�o custo para empatar como alvi-
.

negro. Já os paulistas buscam avitória
para abrir seis pontos de vantagem e

PJecisarem apenas de mais um
.

, empate para confirmar o título.
: Os jaraguaenses também já
e�colheram para quem torcer. Alex
qo Santos é gremista, mas disse que'
Vai esquecer a rivalidade e torcerpai-a
o Internacional. "Quero que
qualquer um seja campeão, menos
o Corinthians", disse ele. Já o

corintianoVolneiOliveiranãopensou
duas vezes: "Vai dar Corinthians".
CasO inusitado é do outro corintiano
Alfredo Engelhardt, que estava
t9rcendo para oGoiás. "Lá tem três

'

,
.

i?gadores do Criciúma. Queria que
�les fOSSemcampeões", confessou�le.

Alfredo Engelhardt, co rin

tiano - "Estava torcendo para o

Goiás, por ter três criciumenses
no time"

Alex dos Santos, gremista -

"Apesar da rivalidade, prefiro iver

o Colorado campeão do que
aturar os corintianos"

- B.rasileiro

Classificação
1° Corinthians
2° Internacional

. 3° Goiás
4° Fluminense

5° Palmeiras
6° Cruzeiro

7° Paraná

8° Atlético-PR

FOTOS CESAR JUNKES

Fabiana Zomer, flamenguista -

"O Cdrinthians merece ganhar
por ter a melhor campanha até o

momento"

Voll')ei Oliveira, corintiano -

"Não tenho dúvidas, sei que vou

ver o Timão levar o caneco do
. Brasileirão"

77

74

7,0

12° Fortaleza
13° Juventude
14° yPl>CO

40
38

nestes pólos", comentou' o

coordenador.
Iro também disse que a criação

do Pec (Programa Esporte e

Cidadania) vem ajudando na

organização dos pólos. "Eles têm um

bom modelo organizacional, o que
facilita e torna mais sério o nosso

trabalho". O resultadopoderá servisto
hoje, na Arweg, onde mais de 700

criançasparricipaçâodo50Encontro
Interpólos de Basquete.

·LINHA DE FUNDO.______�
JULlMAR PIVATTO

Encontro anual
Cerca de 700 crianças participam hoje, na Arweg, do 50 Encontro

Interpólos de Basquete de Jaraquá do Sul. São 16 escolinhas de

todo município mantidos pela Ajab, Pec (Programa Esporte e

Cidadania) e Weg. Os participantes serão divididos em duas

categorias. Na mini, eles farão jogos de 12 minutos, em meia

quadra, com quatro jogadores cada equipe. Já no infantil, será

quadra inteira, com equipes de cinco e dois tempos de oito

minutos. O trabalho de base do basquete jaraguaense é modelo

pará todas as outras modalidades. E os resultados são visíveis.

Todas as equipes que estão no Estadual estão nas finais.

;;:
, Arena NoJuventus , .:

As obras para a Arena Apesar do site .:

Jaraguá já começaram-A futebolsul.com.br ter

empresa vencedora já divulgado as contratações de ::"""'

começou a fazer as Alex Albert, Sabiá e, mais !._i
estruturas para o local, pois o recentemente, de Everaldo ,

".

contrato-já foi assinado e (ex-Caxias), o diretor de
.,
,

homologado. Na próxima
.

futebol do Juventus, Alcir

terça-feira, o governador Pradi, disse que não está :� I

Luiz Henrique da Silveira fechado com ninguém.
estará em Jaraguá do Sul "Primeiro queremos.ter a

.�
-"
��

para assinar o contrato e a definição de recursos':Ontem -�

I�.

liberação dos recursos. eles se reuniram com o
-
..

...""
�
..

Enquanto isso, segue a "via- prefeito Moacir Bertoldi, para
+
..

�
..

�
..

crúcis" do presidente da FME, definir o repasse do ano que
-
..

-
..

�..

Jean Leutprecht, atrás de vem. A decisão sobre o novo
'
..
",

verba. A previsão é que a presidente foi adiada para ."
J

obra termine em julho de segunda-feira.
2007.

Em Brusque
Bocha Se por aqui as coisas estão

I

A equipe do Baependi! "feias" para o lado do I

.�
Sipaca é a líder do Juventus, nas outras cidades .;

Campeonato Municipal de os clubes já começam a se
:
:�

Bocha Sul-Americana com mexer para a Série Aldo ano _ '"

20 pontos. Logo atrás vem o que vem. O Brusque anunciou :3
'"

Arduíno Pradi, com 19, e a três reforços nesta semana: o ,�
Metalúrgica Winter, com 18.

.

meia Marcelinho, que veio do
-�
_-,
..,

Os jogos entre Malhas Pradi CSA (AL), o zagueiro Barbosa, ,�
��

x Arsepum e Arweg x João ex-Juniores do Flamengo (RJ) ;,-,
_v,
.""

Pessoa foram transferidos e o atacante Heraldo, que �:;
para segunda-feira. estava no Lages,

-,
�......
-�,

. julimar@terra.com.br _-.
-.
-,
�,
-,

Proieto POdaiS do laZer iá
,conta com 31 unidades.

Importantes investimentos têm sido realizados pelo Governo na área do turismo. Um bom

exemplo é o Projeto Portais do Lazer, que está possibilitando a instalação de Centros de
Atendimento ao Turista em diversospontos do Estado, como nos municipios de A(fredo Wagner,
Guaramirim e Imbituba. Os Centros, que com o apoio do Funiurismo já somam 37 e superam
a meta inicial; oferecem informações gastronômicas, culturais, de hospedagem, entre outras.

É o Governo garantindo mais estrutura para o turismo em Santa Catarina.

Secretaria de Estado da
Cultura, Turismo e Esporte

Centro de Atendimento
ao Turista de Guaramirim
abriga exposições de

,

artesanato local

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gala Brasil: sucesso absoluto

I'

o Gala Brasil, evento idealizado pela apresentadora do

Proqrarna Bom dia Mulher, da Rede TV, jornalista Olga
Bonqlovartnl, foi realizado com grande sucesso no último
dia 12, no Costão do Santinho Resort, em Florianópolis.
Os R$ 50 mil arrecadados serão destinados à Fundação
Nova Vida, presidida pela primeira-dama do Estado, Ivete
Appel Silveira.
O Gala Brasil vai percorrer nove capitais brasileiras, unindo
requinte à benemerência."Nosso objetivo é juntar forças
em prol da Fundação Nova Vida, que presta um serviço

,

solidário incansável. Escolhi começar por aqui porque sou

filha desta terra, nasci e passei minha infância na cidade
de Capinzal, tenhomuito orgulho em ser catarinense"

, relata Olga. Em SC, o evento reuniu personalidades de
diversos municípios catarinenses.
A Fundação Nova Vida fez o repasse dos 50 mil reais

arrecadados, já no momento da festa, para o Grupo de
AçãoVoluntária Gente Feliz, presidido por Clarissa Sirotsky.
O dinheiro vai ajudar na revitalização da Ala Pediátrica do

HospitalUniversitário, que recebe mais de 33 mil crianças
por ano, algumas sem qualquer tipo de convênio. O casamento de Fabiane Jurema de Almeida e Danian

Giorgio Salai Schrauth aconteceu-dia 12 de novembro na Igreja
Perpétuo Socorro e' os convidados' férarn. recepcionados no Clube
Atlético Baependi. Ela é filha de �ed�Q e,'�urema de Almeida e ele
filho de Solon e Norma Schrauth ':' ",

O vestido da noiva em deiic�dosto�'s' de rosa foi assinado.por
Nelza Janesch e à organfzaç&6�,do 'ev�tofo'ide Cestas e Eventos

Regina.
CESAR MiKES

A Colcci apresentou para os jaraguaenses a coleção de verão
2006 na última quinta-feira. Cores, sensualidade e atitude são

palavras que definem um pouco o espírito da marca. Sommer e
Carmelitas e Coca-Cola também mostraram 'a coleção.

Fabiula Bernardes, Olga Bongiovani, Ivete Appel
Silveira e Luiz Henrique da Silveira

AIS comodidade
mento ortodôntico, todos os
lizados 'aqui mesmo na

nstalações, que além de
zadas, no centro da cidade.

'�OrtoMdis

I, "
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"Pensar é o trabalho mais pesado que há, e
talvez seja essa a rerão para tão poucos se
dedicarem a isso."

Momento de descontração .

.

Larissa Schmockel Alves,
a diretora-presidente do
Correio do Povo, Ivone
Schrnõckel, o ator, Aílton
da Graça, a atriz Neusa

Borges, Brumilde �

Schrnõckel, o diretor do
Correio do Povo,
Francisco Alves, e o ator

Cosme dos Santos em.

Bento Gonçalves. Francisco
Alves esteve no último final
de semana na serra gaúcha
para participar de um

Congresso sobre a Mídia

Regional. A famflia
encontrou os atores globais
durante almoço.

,
.

Para encerrar a temporada de teatro 2005, o Studio Escola de Atores traz pela
primeira vez a Jaraguá do Sul a atriz Julia Lemmertz, com o espetáculo "Rastro
de Luz': Inspirado na história de Molly Sweeney, estreou em Dublin em 1994
e na Broadway em 1996. A peça conta com a direção de Celso Nunes."Rastro
de Luz" possui todos os elementos de um bom espetáculo: Um texto denso
e tenso, um elenco afiado, uma direção segura, com direitos a momentos

tocantes e outros engraçados, e promete ser o melhor espetáculo do ano,

Única apresentação: Domingo, 20 de novembro ás 19'horas no 'teatro da
SCAR.

EM DIA
ESPETÁCULO

.:. ADVENTO 2005
Está acontecendo desde o dia 12 de novembro até o dia ,20 de dezembro o

Advent 2005 que inclui: Artesanatos variados, Decorações, Enfeites exclusivos,
'

.

Doces Natalinos, calendarios de Advento, Presentes, Produtos importados, Cestas
Natalinas e um delicioso Café, Colonial de Advento Diariamente das 15:00 às

18:00hs. Buffet.com doces natalinos artesanais (stollen, pães-de-mel, bolachinhas),
Eiskaffee e Sorvete Natalino Artesanal
O local é o Hotel Bergblick, Rua Georg Zeplin, 120 - Pomerode - SC - Acesso pela
SC 418 - Próx. ao Posto MimeTelefone (47) 3387-0952. I

.:. CORAL
'Formado por professores, funcionários e estudantes, o Coral da Unerj volta a se

apresentar para o público de Jaraguá do Sul e região HOJE, dia 19, às 20h30min, no

palco do Centro Cultural da SCAR. O grupo de cora listas vai apresentar um repertório
de músicas brasileiras e ritmos que encantam o público e atravessaram os tempos,
em um espetáculo com cenários e coreografias especialmente preparadas pelos
seus integrantes. interessados em obter mais informações sobre o Coral da Unerj
devem entrar' em contato pelos telefones (47) 3275-8249 e 3275-8253, ou peio
e-mail extensaoâ'unerj.br.

•:. ARTE
A obra do artista plástico Hiedy de Assis Corrêa, o Hassis, é atração no espaço
cultural do Centro Universitário de Jaraguádo Sul (Unerj), até o dia 2 de dezembro.
Com acesso gratuito, a exposição ocupa o hall da Biblioteca Padre Elemar Scheid,
junto ao campus e-pode ser visitada das 8 às 22 horas. O evento apresenta parte da

valiosa trajetória do desenhista e pintor autodidata nascido ernl 926, em Curitiba,
mas que desde a infância e até a sua morte em 2001 viveu em Santa Catarina .

•:. PALESTRA
O Centro integrado de P�dissiona,is: Liberais de Ja.raguá do Sul em ação
conjunta com o APOMT (Avisos por maus tratos) convida a' todos para
prestigiarem dia 22 de novembro,terça-feira, no Auditório do CPL, as 19:30
horas, uma palestra, COJ11 o tema:"Violê�cia contra Crianças e Adolescentes':
Palestrante: Maria Dolores pelisão Schadeck . .A palestra não tem custo nenhurn:
A divulgação do trabalho do APOMT, servirá para que muitas pessoas que
suspeitam, presenciam maus tratos, seja ele, físico, psicolóqico, sexual ou
ainda moral, tenha ele contato direto ou indireto: professores, profissionais da.

área da saúde, familiares, amigos, que ele venha a denunciar. Maiores
informações: (47) 3276-0534 ou cpl@netuno.com.br.

"
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