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, A Firma WEEGE, hoie
'Malwêll Malhas, comemora

em 2006 seu centenário, Proprietários de
locadoras

devem dar adeus
às fitas VHS

ELEiÇÃO 2006
'

,EM BREVE'

Luiz Henrique
diz que se,

reelege,"venha
quem vier"

_ PÁGINA3 _ PÁGINA6

TRAGtDIA ANUNCIADA

,Caminhoneiros ignoram risco
. e usam ponte interditada

A ponte do Bairro Vila
,Isabel em Corupá, está

interdi'tada para
caminhões desde março,
mas a placa que avisa a

proibição (detalhe) está .a

cerca de quatro quilô-
,

metros de distância: Na'
cabeceira, nen:hum aviso,
nenhum impedimento de

passagem. Os moradores
dizem que os ca

minhoneiros desobs
truíram: a ponte, igno-

\ rando (5 perigo. O
Secretário de Obras, Luiz,
Cieply, admitiu, que a

ponte pode desabar.' "As
madeiras estão podres e

.podem cair a qualquer

AMANHÃ:
,o Quarta de
sol e nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

mínima: 19° máxima:32°
HOJE:

CORREIO ESPORTIVO

,,-',Além de Vitória e Botafogo, Cruz de Malta e Flamengo
i.��iHafubém se garantiram na semifinal. Já pelo "Peladão", a

Kiferroficou como título ao vencer a Cargo B�asiL

VIOLÊNCIA CONTRA ÇRIANÇA

Conselho Tutelar recebe cerca

de 200 a 300 denúncias por mês
A violência cometida contra crianças e adolescentes é o

tema da palestra hoje à noite no Centro de Profissionais

Liberais, a partir das 19h30. - PAGINA 5

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Dionei critica valor previsto no
orçamento para Jaraguá em 2006
A proposta orçamentária do Estado. prevê 9,3 milhões

.

para Jaraguá do Sul. O deputado disse que o valor não
condiz com a arrecadação domunicípio. - PAGINA 3'

momento". - PAGINA 4
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• Terça de
sol e nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

Conhecido os quatro finalistas
'do Campeonato da la Divisão'

,

EXEMPLO

Empresa VitaBrasil é solidária
com a campanha de Natal

li PAGINA 8

www.studlofm.com.br

\

Data para .pagamentos
prorro,oada
até 'O dia

Dada
dezembro

de2005

.

o Imposto que não é pago faz falta
na educação, na saúde, nas I obras
e nos programas sociais. A Prefeitura
de Jaraguá do .Sul está oferecendo' um

. prazo maior para melhor atendê-lo.

•
. IPTU é dever do contribuinte•

8 um compromisso com I
blnlastar da pOPulação.
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\, interesses transparentes
,

'
,

,

,

! Para não dizer que tudo
acabou em pizza bem assada,
a <CPI dos Correios está pro

pdndo o tndiciamento de

mais 50 pessoas, entre elas
osiex-ministros José Dirceu,
d� Casa Civil, e, Luiz

Gushiken, da Comunicação
d� Governo e hoje chefe do
Nhcleo de Assuntos Estra-

I

tégicos da Presidência, além
. doex-presidente do PT José
Genoino. Agora, pela pre

visão, a CPI pode arrastar

se até abril do anoque vem,
coisa que não aconteceu

com a CPI do mensalão por
falta de votos para pror

rogação do prazo para rel
atÓrio conclusivo e acu-

l

sárivo, limitando-se a

acusações de uSQ dê caixa
dois em campanhas eleito
raí s. Dirceu por 'ser o

mândatátio do eixo de

cdrrupçâo, Genoino por
saber que empréstimos feitos

c
.

r,
FRASES

ao PT eram fictícios, para
acobertar recursos de origem
desconhecida e Luiz por
adiantamentos à empresa
Vaniset, que teria alimen-

, tado o caixa 2 do PT.
Um relatório parcial está

previsto para o final de
dezembro, quando começa o
recesso parlamentar da'

do cargo que exerce. A idéia

'. de ampliar o prazo e de
acrescentar nomes é do
relator Osmar Serraglio, do
PMDB do Paraná, onde o

governador Roberto Requião
é partidário de candidatura,
do partido à Presidência da

República e defendida pelos
três governadores do Sul do

... Relator da CPI dos Correios propõe
indiciamento de mais 50 pessoas pará
concluir relatório em abril de 2006

Câmara dos Deputados e do
Senado. Salvo melhor juízo,
também fica adiada a sessão
da Câmara que decidirá pela
cassação ou não do deputado
José Dirceu, o ex-presidente
de fato- de' direito é, agora,
Luiz Inácio Lula da Silva

pela voz das urnas, supondo
.que o ministro da.Fazenda,
Antonio Palocci, não esteja
nomesmo patamar por conta

país, aliados do. presidente
do . diretório nacional,
Michel Temer.

Todos eles penando
. politicamente pela adesão,
desde 'O início do governo
Lula, de peemedebistas
aliados a José Sarney que

ocupam ministérios. Desde.
então, o PMDB está rachado
e não só por isso, mas

também por conta da

chamada falta de visibili-
.. ,

dade de grupos que não

foram contemplados com

cargos que pudessem gerar
dividendos políticos de
monta. Mas, às vésperas de
ano eleitoral e, escorado na

farsa da CPI do mensalão, o
PP também regurgita seus

interesses. Presidida pelo
deputado federal mineiro
Ibrahim Abi-Ackel- acusado
de contrabando de diamantes
no último governo militar,
resolveu reportar-se apenas ao

uso do chamado caixa 2 sem,
nem de longe, pretender
incriminar quem quer que

seja entre os colegas de

parlamento. Nada mais

conveniente.lbrahim é do Pp,
partido que também está

empoleirado oficialmente em

cargos federais não apenas em
Brasília. Enfim, o Brasil real,
definitivamente desnudo e

com patrocínio federal.

>-

/;Sou humano e nem sempre vou acertar.Vou acompanhar os programas esportivos e

verificar se errei mesmo. Mas como todos estão falando que errei/ pode ser que isso tenha

�contecido e peço desculpas:
E

�. Do árbitro Márcio Rezende-de Freitas, que fez uma lambança no jogo Corinthianse Inter

o.

r, Orçamento 2006: a
hora de se é agora'

I Fatos & Eessoas I
Fernando Bond

... '

Btasília/Florianópolis - O senador
L�onel Pavan (PSDB) deve reforçar,,�4'

esta semana, durante reunião do Fórum
Pàrlamentar Catarinense, sua proposta

d� encaminhamento em bloco, de -

fqrma regionalizada, das emendas de
bancada para orçamento da União 2006,
etn fase final de conclusão. Acredita que.
h:� ,mais chance de o Estado ser

cântemplado, bem como municípios,
diversos, independente de siglas
partidárias. Para o senador, o saldo

I

p:ositivo da disputa interna de poder
entre o ministro da Fazenda Antonio
P!alocci e ministra chefe da Casa Civil,
qilma Roussef, pode ser uma

flbibilização na liberação de recursos

cbntingenciados do Governo Federal

p!ara os Estados. Reclama o senador que
H está chegando o final do ano e até

agora, a maioria das emendas par

lâ�entares de 2005, aprovadas no ano

passado, ainda não foram liberadas.

p.àvan elogia o esforço do relator do

orçamento, o deputado Carlito Merss

(PT), que colocou Santa Catarina como

o 60 Estado na previsão de liberação de
recursos para investimentos diversas.

Mas•••
,

Pavan, porém, observa que "a previsão terá

quese tornar realidade para ser comemorada.
Por enquanto, Santa Catarina continua sendo

apenas -o 190 estado na destinação de verbas

provenientes de emendas parlamentares,
perdendo para estados de,menor'importância
econômica Como Acre, Roraima'e Piauí':

Pacote
o presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Carlos Velloso, entregou ontem ao

presidente Lula um pacote de propostas para
modernizar regras e punir mais depressa, e
com mais 'rigor, o caixa 2, fraudes no processo
eleitoral e outros crimes. O pacote sugere, ao
invés de novo texto de lei, alterações em leis

já existentes e que podem ser aprovadas até

agosto ou setembro de 2006. 'Assim, podem
valer já nas próximas campanhas.

Moralizar
Entre as mudanças estão a inclusão de penas
corno a perda de mandato (que não existia na

legislação eleitoral), multas muito maiores

(que vão até R$ 6,4 milhões) e penas de

prisão que podem chegar a 10 anos. Em

anteprojeto à parte, cria-se a concessão de
benefícios fiscais para estimular as doações -

o que contribuiria decisivamente para reduzir.
o caixa 2. A entrega dos documentos ao
presidente Lula foi, na verdade, um ato de
cortesia, Quem de fato vai ler, debater e,
eventualmente, aprovar as mudanças serão o

Senado e a Câmara.

Telecultura
Até amanhã a classe cultural da região
Norte participa, em Jóinville, do 36 Fórum
de Cultura Catarinensidades, promovido
pela Fundação Catarinense de Cultura. A
videoconferência será transmitida no

período das 9 às 12h e das 13 às 18 horas,
na sede da Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Joinville, rua Nove de Março,
817, centro de Joinville. Nestes dois dias,
artistas, produtores e profissionais ligados à
cultura terão a oportunidade de saber mais
sobre o Sistema Nacional de Cultura,
Fórum de Cooperação Cultural

Internacional, Sistema Estadual de Museus
e Funcultural, debater melhorias para o

setor, além de trocar idéias e sugestões.
Na oportunidade, os participantes vão
acompanhar, passo a passo, a elaboração
de um projeto cultural, sua inscrição nas'
Leis de lncentívo e o 'Processo de captação
de recursos.

.

.

Abrangência
Ao todo, seis macrorregiões do Estado

participam das palestras 'e debates por
meio de videoconferência. A partir da sede
da FCC, em Florianópolis, os municípios de

Joinville, São Miguel do Oeste, Concórdia,
São Joaquim e Rio do Sul vão receber .

imagens em um telão simultaneamente.
Este fórum tem o apoio do Governo do

Estado, por meio da Secretaria de Cultura,
Turismo.e Esporte e patrocínio da Brasil
Telecom. fi)

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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SUA OPINIÃO

Existe um céu e 'ele

margeia o Guaíba ...
Para quem ainda não viu, não pode perder.

.

' ..Porto Alegre estásediando a 5ª Bienal do Mercosul.
Para quem como eu. já foi ver, não resta dúvida: uma I

experiência estética beirando o espiritual acontece
naqueles amplos espaços de exposição.
A Bienal do Mercosul vem para firmar sua presença e i

mostrar a que veio. Os números são grandiosos. São ln I

artistas do Brasil, Argentina, México, Chile, Bolívia, 1

Paraguai e Uruguai, que terão suas obras expostas em �

quatro vetores temáticos: "Da Escultura à Instalação",
"Transformações do Espaço Público", "Direções no Novo
Espaço" e "A Persistência da Pintura", além da
homenagem a Amilcar de Castro e da exposição especial •

·"Fronteiras da Linguagem" na qual estã9 incluídos artistas
norte-americanos e europeus.

Já foi anunciado com grandeexpectativa há algum tempo
que o tema central desta edição da Bienal do Mercosul seria
amultiplicidade das experiências contemporâneas de espaço
materializadas em obras de arte: desde o espaço subjetivo.
construído pelo corpo e no corpo, passando pelo espaço lj
domínànte, aquele da cidade, até as novas noções de espaço -

impostas pela cultura digital, pelo curador geral da 5ª Bienal
do Mercosul, Sr. Paulo Sergio Duarte. �

A proposta da curadoria da exposição de surpreender o
público com propostas altamente inusitadas, num paralelo
contemporâneo, explica a possibilidade de as obras, quando
dentro de um contexto histórico, a compreensão é possível
e quase natural.

,

Tive o privilégio de visitar a 5ª Bienal, nos dias 12 a 15
de novembro. O surpreendente em tudo, além da

organização, beleza das obras, satisfação com o uso dos

espaços públicos e particulares- como ambientes

expositivos altamente valorizados, utilizando vários
momentos da história de Porto Alegre, abrangendo desde
o Cais do Porto, Usina do Gasômetro, até o belíssimo
SantanderCultural ou o Paço dos Açorianos, entre tantos "

outros espaços de beleza ímpar, o que concede à Bienal um
. ar de cidadania e acesso para todos. Um passeio ao pôr do
sol na Orla do Guaíba completava esta cenário de uma 8

cidade que está, literalmente, apropriando-se da Bienal
como experiência estética. Espaços gratuitos, público em

constante circulação.
Surpreende à público que visita aos milhares por hora,

cada um dos mais de duas dezenas de espaços de exposição, j
concentrados no centro histórico da capital gaúcha, até a n

orla do Guaíba. É emocionante ver o público de todas as

faixas etárias e sociais visitando sem pr��onceito e

surpreendendo-se em .cada óbra. Todas as tribos,
literalmente, estavam lá. E digo isto como quem trabalha
há anos para ver a arte sendo reconhecida por cada vez

mais pessoas em minha cidade, o que ainda estamos

distante de uma experiência como a de termos por estes
'i

lado uma bienal, ou. exposição que movimente um
)

contingente de pessoas que, espontaneamente, vão aos

museus visitar C).S exposições.
Em mais um momento de assombro diante da reação

dos outros visitantes (o que às vezes é um espetáculo a

parte) percebi que estava num céu possível. Aquele dos
artistas plásticos em especial, imaginado e desejado a cada f
dia. Um céu onde a arte, apreciada, valorizada e reconhecida

J

pelo público, era possível e' estava acontecendo assim, a

olhos esbugalhados. Um céu da paz e do encantamento

que a arte traz, mas, como todo Éden, com data marcada
para acabanOq de dezembro de .2005, às 2lh. É esta a data
do, encerramento da 5ª Bienal que promete ficar na

1

memória e na história de Porto Alegre, ,cidade que conheci
pela primeira vez nesta viagem e nem de longe imaginava
tão criativa, organizada, habitada por belos e belas, e I

tradu�ida numa arquitetura inspirada no velho
,

continente, conectada ao moderno, exemplar no cuidado
.

com seus filhos e filhas. Uma mãe a mostrar sempre sua /

beleza, sua graça, sua alma.
Vale a pena visitar uma Bienal. Sempre vale. E Porto

Alegre superou-se mais uma vez.

Sérgio Luís Pedrotti, produtor cultural em Jaraguá
do sul/se - (sergioluispedrotti@yahoo.com.brl

Ostextos para esta coluna devem ter de 35 a 45 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 como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

ri,
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� As SDRs
contra os críticos das Secretarias

Regionais de Desenvolvimento, o

governador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) tem sorrido e usado

argumento concreto no episódio de

aprovação do projeto de lei que
criou as SDRs, hoje, em número de

30, uma das propostas de campanha
para descentralizar o governo. À

época, exceção de um voto, os

demais 39 deputados aprovaram,

incluindo a oposição (PFL, PT e PP),

que qualificou-as (e assim rotulam até

hoje) como cabides de empregos.I

f CELSO MACHADO

� � Governador

aposta que terá 500

mil votos a mais que
o segundo colocado

FLORIANÓPOliS- Em entrevista à

TBV (TV Barriga Verde) no

domingo à noite, coordenada pelo
jornalistaVânio Bosle, o governador
LuizHenrique daSilveira (PMDB)
projetou a própria reeleição em 2006
com diferença superior a 500 mil

I' votos. "Venha quem vier", disse, em
referência

-

a uma frase do ex

govemador EsperidiâoAmin (PP),
pré-candidato à sucessão de LHS,
ao reportar-se às eleiçõesmajoritárias
do ano que vem, sobre o atual
govemador: "Pode vir quente que
eu estou fervendo", parodiando
sucesso dos anos 60 do ex-roqueiro

'

Eduardo Araújo. O governador
negou desavenças com o senador
Leonel Pavan (PSDB), que se

queixou publicamente da falta
visibilidade dos tucanos no governo

-

peeemedebista, rotulando-o (o
senador) de "parceiro emeu irmão".

Embora o senador até hoje não
tenha desmentido,- na semana

passad;:t reuniu-se com líderes do PP
e PFL no Sul do Estado- Luiz I

Henrique atribuiu a divulgação da
queixa a um assessor do parlamentar
que, segundo ele, "pretendeu ser

maior que o rei", chamando o

TERÇA-FEIRA, 22 de novembro de 2005 POLíTICA

... Irritado
- o governador tem re�lamado de uma

"oposição cega" na Assembléia

Législativa, quando da apreciação' de
projetos propondo venda de imóveis do
sistema carcerário e penitenciário para
construção de novas unidades, mesmo
que todos os projetos do Executivo

tenham sido aprovados nestes três anos.
Fazem oposição não aos projetos, mas
ao governador,acusa LHS. Por causa disso
e servindo de exemplo,diz o governador,
a cadeia de Rio do Sul continua no centro

da cidade, colada a uma escola e à

agência da Previdência Social. -

... Critérios 1
.Com problemas internos para indicação
do candidato a governador (José Fritsch
ou Ideli Salvatti) e temendo' que o

Fundosocial se transforme em poderosa
máquina eleitoral, o PT .advoqa a

instalação de um CPI para levantar
critérios usados pelo Estado na

distribuição dos recursos. O deputado
Francisco de Assis Nunes é autor de
pedido de informações que desencadeou
a polêmica e acusa o governo de fazer

política com o dinheiro público. O que
-

evidencia 'él preocupação do partido com

a eleição majoritária de 2006.

O Fundosocial foi criado para beneficiar

instituições sem fins lucrativos, visando
ações de inclusão e promoção social. Mas _

há entidades como a Federação de Tênis'
,.IS

q ue recebeu R$ S 13 m ii, o Instituto .) B

Festival de Dança (Joinville) R$ 1,17 11'1

milhão, e o Figueirense Futebol Clube '!fi

mais R$ 300 mil. Enquanto a Sociedade] 20
Fisurado Lábio Palatal ganhou R$ 2,5 mil, '!
a Associação Joinvilense de Portadores ",<
de Parkinson R$ 2, 9 mil e apenas R$ 2 ; r,_}

mil para o Núcleo de Apoio a Paciente - sb

Oncológicos (Major Vieira). , I1

... Não sabe
Indagado sobre osmotivos que levaram
o PT a romper com o governo estadual,
depois de breve período de namoro no

segundo turno das eleições presi
denciais e a posse dos deputados, o
governador Luiz Henrique disse que o

partido assim agiu sem que ele tivesse

dado motivos. Até porque- e aí se peni
tencia, dizendo que político experiente
não faz isso- em troca de apoiogarantiu
publicamente a presidência da
Assembléia Legislativa ao petista Volnei
Morastoni, hoje prefeito de Itajaí. "Se
pensaram 2006, foram dignos':

AUTOCONFIANÇA

testemunho do prefeito deJoinville,
MarcoTebaldi (PSDB): Os tucanos
são peça fundamental às pretensões
de um segundomandato para LHS,
embora as coligações locais e

nacionais não estejam definidas,
tudo dependendo da manutenção
Ou não da verticalização de

coligações em 2006 (partidos,
coligados nas eleições presidenciais
obrigam-se a manter as mesmas

coligações nas eleiçõesmajoritárias
'estaduais). "Com ele, ninguém vai

me intrigar", apressou-se o

governador. "Antes, não era'

conhecido, porque 50% dos

municípios recebem sinais de tevê

só porparabólicas", disse, justificando
viagens quase que diárias por-Santa
Catarina. "Vencí por 20mil votos, só

que agora eles vão enfrentar um

profissional que está no décimo
mandato".

Recente divulgação de pesquisa
do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e- Estatística) sobre o

crescimento de várias regiões do

Estado, já está incluída no discurso
de LHS à reeleição. O governador
atribui os números positivos a

presença das SDRs (Secretarias
Regionais de Desenvolvimento), em
número de 30, sediadas em

,

municípios pólos. "Nenhum prefeito
precisa viraFlorianópolis de pires na
mão, porque hoje eles mesmos,

através dos Conselhos Regionais,
decidem as prioridades e o governo

faz", afirmou ogovernador. Isso, disse,
agiliza os procedimentos em obras,

reflerindo namelhoria da qualidade
de vida e na geração de emprego e

renda. "A credibilidade no meu

governo se dá porque cumpro. a

palavra dada", afirmou.
Sobre acusações da oposição de

que tem privilegiado [oinville, sua
maiorbase eleitoral, LHS respondeu
com obras em Florianópolis: Via
Expressa Sul, desmenrindo outdoor
da senador Ideli Salvatti (PT), de .

que os recursos vieram do governo
, federal. "Ali estão 70% de recursos
do Estado, estou esperando pelo
dinheiro de Brasília", espetou o

governador, para dizer, também,
que nada .do prometido pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), em troca do apolo
emprestado nas eleições em

segundo turno, viabilizou-se para'
Santa Catarina. Obras no Teatro
Álvaro de Carvalho, no Centro

Integrado de Cultura, as reformas
na Catedral, a recuperação do

LHS: obras em todas as cidades

mercadopúblico, asfaltamento de

,ruas em parceria com a prefeitura
local e o conserto da via que leva à

localidade de Tapera, foram outras

obras do Estado na Capital citadas'
pelo governador, "Não há uma

cidade onde não exista uma obra
feita ou em andamento", desafiou.

MOSAICOI.__----------------,----�-----�-__,�
�IJ:�

No que toca à segurança pública, o governador citou três

procedimentos nos quais acredita amenizar situações pontuais, como
Florianópolis, Joinville e Blumenau. Lembrou três pesquisas feitas pelo
SBT onde a população coloca a segurança com apenas 2% das

prioridades."Asfalto representa 30% das reivindicações" Uma das ações
foi o projeto de lei já aprovado pela Assembléia Legislativa, autorizando
a contratação de 1.500 soldados temporários (prazo máximo .de dois

anos) para funções burocráticas, liberando outro tanto para trabalharem
nas ruas. "Soldados profissionais precisam de, no mínimo, um ano de

treinamento'; justificou. Agora, o Estado pretende criar a guarda
penitenciária para, da mesma forma, liberá r PMs que hoje fazem a

segurançá das cadeias. E, finalmente, recontratar oficiais que estão na

reserva, pela experiência adquirida ao longo d� anos de trabalho.

Empresários analisam números do orçamento estadual de 2006
JARAGUÁ DO SUL- Relator do

. prOjeto de lei que tramita- na

Assembléia Legislativa com proposta
do orçamento do Estado para2006,

, o deputadoDioneiWalter da SiÍva
(PT)' esteve ontem à tarde com

empresáriós de Jaraguá do Sul para
uma análise e discussão sobre a

I .

'

previsão de recursos, COUlo j á o fez
Com outras categorias e entidades.
No próximo dia 30, oencontro será
Comomovimentos sociais da região.
Emparecerpreliminar_ aAssembléia
Legislativa vive agoramomento de
proposição de emendas- já aprovado
na Comissão de Finanças e

Tributação, há alguns questiona
mentos.

Por exemplo, a ausência de
recursos para atender prioridades
levantadas durante audiências
regionais. Segundo o deputado, de

90 emendas elencadas, O Estado
vetou 24 e outras 28 foramelencadas

comovalorsirnbólicodeR$l.000,ÓO .

cada uma, "o que demonstra que o

governo não tem intenção de

atendê-las", acusou o relator.
Dionei informou que estão

previstos, R$ 9,3 milhões para o

município, valor considerado baixo
'

pelo deputado, que comparou
Jaraguá do S�l, o-quarto em'

'arrecadação no Estado, a outros

municípios catarinenses com

menor arrecadação, mas com

maior previsão de recursos para
2006. Os empresários também
criticaram o valor do orçamento do
Estado para Jaraguá do Sul e a não

inclusão de recursos para algumas
das prioridades elencadas, entre
elas para os hospitais, educação � o

projeto do aterro sanitário.

A receita orçamentária enviada pelo governador Luiz

Henrique da Silveira (PMDB) à Assembléia Legislativa está
estimada em R$ 8.677.746.111,00. Do total, R$ 6,9 bilhões serão
consumidos com folha e encargos sociais de servidores. A
Assemblêta Legislativa terá recursos da ordem de R$ 214

milhões, o Tribunal de Contas R$ 79 milhões e o Tribunal de
Justiça outros R$ 484 milhões. As trinta SDRs ( Secretarias de
Desenvolvimento Regional) terão,juntas, orçamento ao redor
de R$ 320 milhões, dos quais ,R$ 17.709 milhões para a .de
Joinville e R$ 9.202 milhões para a de Jaraguá do Sul. Para a

Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão estão

reservados R$ 30,3 milhões e para o Corpo de Bombeiros
Militar, R$ 70 milhões. O relator tenta, agora, rubrica específica
para garantir recursos aos bornb e iro s voluntários, que
reivindicam R$ 7 milhões para 35 corporações em 70

municípios, atendendo 1,5 milhões de pessoas, q,ue
corresponde a quase um terço da população catarinense.
'Para a Polícia Civil, R$ 135 milhões e para a PM, R$377 milhões.
Educáção, ciências e tecnologia estão contempladas com R$
928 milhões, enquanto que a infra-estrutura terá R$ 131
milhões. Para a saúde, R$ 691 milhões. (Celso Machado)

... Critérios 2
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'Prefeito e Raulino participam ;:�
dó relançamento do PV

JARAGUÃ: DO SUL - O

relançamento do PY (Partido
Verde) em Jaraguá do Sul teve

conotações inusitadas. O partido
não fez parte da coligação
majoritária em 2004 nem detém

cargos na administração
municipal, porém, na

confraternização para

apresentação da executiva recém-
, criada, estiveram presentes o

, prefeito Moacir Bertoldi e' o
presidente da Câmara de

Vereadores, Ronaldo Raulino,
ambos do PL, além de secretários

'

municipais.
O presidente da Comissão

. Executiva Provisória do PV,
Antônio Eckert, descartou

qualquer aproximação e até um

posicionamento definido neste

momento I
com relação à

administraçãomunicipal, que tem
como partidos da base o PL, PDT,
PTB e PPS. "Temos membros do'

partido-com cargos de confiança
na Prefeitura, mas sem

envolvimento algum. Nosso
relacionamento com a

administração e a oposição é igual",
resumiu.

Segundo o presidente, a

preocupação do PV é trabalhar a

questão ambiental e o,

desenvolvimento sustentável, a

principal bandeira do partido,
fundado há 20 anos no Brasil e no
final dos anos 70 naAlemanha, país'

-

sede. "Vamos buscar parcerias com
entidades e direcionar o partido em
Jaraguá do Sul para estas áreas",
completou, acrescentando que o

PY, neste sentido, vai cobrar os

repasses da União e do Estado ao

município. Eckert assumiu a presidência
______________� �.-:b

A dlreção

·0)
A participação da comunidad�d

nas discussões também é apontada
" �01

por Eckert como umas prioridades
do partido, que obteve o regi�trójB
junto ao TRE (Tribunal RegionaiB2
Eleitoral), em i Q de setembro e)E

conta com cerca de 200 filiadosob
Ele cita a executiva, composta porE1
representantes, nomeado�m'
secretários para, assuntos

J

comunitários, das sete principaís"
regiões da cidade, Dos outro�f)e
cargos da ,executiva fazem, parte,
em suamaioria, ex-tucanos assim
como Eckert, ex-vice-presidente

d��PSDB. "A partir de quinta-feira
. ... \\

vamos começar a definir o plano
de trabalho para 2006", informou."

Corri. relação à participação

düO_PV nas eleições do próximo ano?

E�.ker: disse que o assunto ser� .

discutido no ano que vem e quê"
agora a questão "está nebulosa",
mas defende o enxugamento d�
candidaturas para garantir a eleição
de um representante. O
coordenador do partido na região
Norte e presidente do diretório de
Balneário Carnboriú, Cláudio
Fischer, deve ser o nome a ser

lançado pelo PV para deputado
federal. (Carolina Tomaselli)

Comunicado
i'S

A Empresa Industrial Metalúrgica Trapp Ltda.,estabelecida na Av�,c.
Pref. Waldemar Grubba, n.1117, Bairro Baependi, Cep 892?6-S00t J
na cidad� de Jaraguá do Sul • se

- C�PJ 83
..238.832/0001-78Lfr

requereu Junto a Fatma fundaçao do meio ambiente, protocolado .

na data de 03/11 lOS a renovação de sua licença ambiental.
I )

Jaraguá do Sul; 17 de novembro de 2005 EC!
,�l

...�.�.-....

LUlU'.1/:
JOINVILLe

Transporte com MIC�OÔNIBUS
• Positivo

- Sociest * Tupy
• Ace

LHS diz que reeleição elll
-

I

2006 vai ser uma "lavada"

transpcrte e turismo

JARAGUÁ DO SUL
Transporte Escolar

com 'VANS para os bairros: " �

-Ilha da Figueira - VilaNova
- Baependi - Vila Lalau : i
- Centro - Unerj

-, !
. I

)
-

Lígue: 3370-4888/9167-2890 Ligue: 3371-5891/3371-8102
com Luciane com Rose
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CORREIO· ECONÔMICO
�MPdoBem
:0. presidente' Luiz Inácio Lula da Silva sancionou cosn vetos a

;chamada "nova MP do Bem'; que prevê benefícios fiscais para
:exportadores, vendedores de imóveis, compradores de

;microcomputadores, municípios; produtores de leite, micro e

:pequenas empresas, entre outros.Lula, no entanto, decidiu retirar

'I'da medida provisória o artigo que regulamentava a contratação
,de pessoa jurídica prestadora de serviço por outra pessoa jurídica,
:Depois, voltou atrás e manteve o artigo.O presidente também

ivetou os incentivos ao setor de nafta.

iSegundo o ministro, os artigos da Lei que faziam referência à
,

'

I
Receita Federal do Brasil, cuja requlamentação deixou de vigorar
na última sexta-feira com o fim do prazo para a votação da MP

: que instituía a chamada Super Receita, serão ajustados.Sem a

:votação no Congresso a tempo de converter a MP dê! Super
Receita em Lei, o governo decidiu que irá enviar novo projeto de
Lei com urgência constitucional para tratar do assunto.

I
I

I

i Super receita
: o projeto, no entanto, irá
: tratar do mínimo possível de
i itens, segundo informou o

! líder do governo na Câmara,
: deputado Arlindo ChinagliaI

: (PT-SP).Ele disse ontem que

1 a idéia do Executivo é tentar

: fazer parte da unificação das

: secretarias -de Receita i

: Federal e da Receita

i Previdenciária por meio de

i decretos presidenciais.

Previsão
Até o final do ano, a previsão
,é que até o final do ano a

taxa seja reduzida em mais
um ponto percentual,
chegando a 18%, ao ano em

dezembro.sobre a inflação,
os analistas esperam que o

IPCA (índice de Preços ao
Consumidor Amplo) termine
o ano em 5,53%, uma

pequena elevação em

relação ao obtido na semana

anterior (5,52%).
Juros
Os analistas do mercado
financeiro esperam um
corte de meioponto

: percentual na taxa básica de
: juros da economia. Segundo
! o boletim Focus, divulgado
! semãnalrnente pelo Banco

; Central, a Selic cairá de 19%
,

-

: ao ano para 18,5% ao ano

! nesta. semana. A reunião do'

i Capam (Comitê de Polítlca
i Monetária) começa hoje e

: termina amanhã.
\
\
,

Exportações
Apesar do feriado de ,15 de
novembro, que reduziu o

número de dias úteis da
semana, .a balança comercial
registrou na última semana

um superávit de US$ 924

milhões, com exportações
de' US$ 2,221 bilhões e

importações de US$ 1,297
bilhão.Com esse resultado, o
saldo comercial no ano subiu

para US$ 39,102 bilhões.

'redacao!§ljornalcorreiodopovo,com.br '

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial

Paralelo 2,3:;0 2,460
Turismo 2,150 2,320
• Cotação Euro Compra Venda

2,603 2,605

'CUB> RS: 861,67 (novembro)

= lndlces Pontos Oscilação
Bovespa 31.110 ' 0,03%
Dow Jones 10.799 0,31%

Nasdaq 2.236 0,43%

• �oupança (%) 0,6635

concurso: 715
-�.

�94 -1) :.74
33 - 36 - 54

concurso: 1526

04 - 32 - 46
48 - 65, '

.

concurso: 569

,,06 - f2 - 13 � 1.? - 30 - 37 -,34
35 - 38 - 47 - 51 - 61 - 62 - 64

..

Amigo da

Informação:
a.·
LABORATÓRIO JARAGVAENSE

,

DE ANÁLISES CLINICAS LTDA,

371 0882
II
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PERIGO
,

Ponte interditada naVila Isabel
é usada por caminhões

MÁRCIA BENTO

� Perigo de
desabamento
é constante, admite
secretario de Obras

CoRUPÁ - Uma placa, a cerca de
quatro quilômetros de distância, é o
único aviso de que a ponte doBairro
Vila ISabel está interditada para
caminhões. Na cabeceira da ponte,
nenhum aviso, nenhum impedimen
to de passagem. Para osmoradores da

região, a culpa não é só da prefeitura.
Eles alegam que os motoristas e as
empresas que transportam banana

pela regiãodesobstruírampelomenos
trêsvezes aponte.

A equipe do Correio flagrou,'
em apenas 15 minutos, 3
caminhões carregados de banana
atravessando a ponte. Um dos

motoristas, que não quis se

identificar, disse que não tinha
medo de passar com o caminhão.

• "O meu chefe sabe e não liga,
Aliás, ele até prefere, já que se eu

não usar a ponte vou fazer um
desvio de pelo menos uns oito

quilômetros", admitiu ele.
'

O Secretário de Obras, Luiz
Cieply, admitiu que a ponte pode
sim desabar. "As madeiras estão

podres e podemcair a qualquer
momento se o caminhão for pesado.

Para garantir a segurança,
caminhões acima de 15 toneladas
não deveriam passar", disse.

Segundo ele, a ponte está toda,
comprometida: "além da madeira
podre as vigas de sustenta�ão estão
mal conservadas, aparecendo os

ferros";
A ponte está interditada desde

março e' a prefeitura já colocou
vários tipos de avisos. "Já colocaram
barro, fecharam commadeira, mas
eles (caminhoneiros) não respeitam
e desmontam:' tudo", disse o

" "
'

aposentado e morador da região
WaldemarWisch. Segundo ele, o
problema é que quando os

caminhões passam as madeiras

balançam porque estão podres. 0-
barbeiro Moacir Roberti trabalha'
na cabeceira da ponte. Para ele, a
ponte não representa perigo: "Se
depois de seis meses interditada
.não aconteceu nada, agora é que
não vai ser", diz despreocupado.

A obra já foi licitada pela
Prefeitura, mas uma das empresas
concorrentes entrou na justiça. ''A
reforma dev� custar cerca de R$ 218
mil e-será feita comrecursos próprios
do município. Nós queremos que
comece em dezembro, mas falta
acertar algumas coisas com a

empreiteira", disse o secretário.

Segundo ele, a ponte vai passar por
, uma reestruturação nªs vigas e vai

ganhar uma camada de concreto

para substituir a atual, de madeira. Placa que avisa proibição está cerca de quatro, quilômetros da ponte,

Moradores cobram do governo mais s�gurança na BR-280
}ARAGUÁ DO SUL - Reforço

na sinalização horizontal e

vertical e a colocação de tachões
no trecho da Br-280 que vai

desde o Bairro Estrada Nova até

Nereu Ramos. Esta foi a

alternativa oferecida pelo
engenheiro do D�it, Antônio
Bessa, aos moradores dos bairros

que ficam às margen,ê da rodovia
e que estão exigindo do governo
estadUal providências que

ofereçam 'mais segurança.
Ontem, o engenheiro recebeu
dasmãos do presidente da Ujam
(União Jaraguaense de

Associações de Moradores),
Justino da Luz, docu�ehto com
todas as sugestões e alternativas
propostas pela Comissão Em
Defesa da Vida, formada por

representantes das Associações
de Moradores dos Bairros Água
Verde, Chico de Paulo, Estrada
Nova, Nereu Ramos, Tifa

Monos, Três Rios do Sul, Santo
Antônio, Vila Rau e Centro
Universitário de Jaraguá do Sul.

A alternativa proposta pelo
Dnit nem de longe contempla a

necessidade dos moradores, que
cobram' ainda iluminação
pública, melhoria no acosta-:
menta, instalação de lombadas
eletrônicas ou rotatórias nos'

acessos ao eTG Laço Jaraguaen
se, Escola Padre Alberto Jacobs e

Tifa Monos, além de

policiamentoostensivo no trecho.
De acordo com Justino da Luz,
não é mais possível esperar por
promessas enquanto a segurança

dos moradores fica em segundo
plano, referindo-se às últimas três
mortes ocorridas' recentemente
neste trecho da rodovia.

O engenheiro do Dnit disse

que não existe verba e que os R$
4 milhões disponíveis corr-

.

templam apenas o recapeamento
asfáltico da 280. Em 2002, o

mesmo engenheiro fez um

levantamento completo do trecl'Yo
que vai do' posto Marcola até a

.

entrada de Corupá, mas, até

agora, nada mudou. O ideal,
segundo Bessa, seria a instalação
de intersecções em dois níveis lias
locais de entrada paraos bairros. Pedestres enfrentam riscos constantes para atravessar a ro�ovia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 22 de novembro de 2005
PANORAMA'

CONSCIENTIZAÇÃO

e segurança pública. Todas estas

entidades recebem um formulário

que deve ser preenchido e enviado

ao Conselho Tutelar sempre que

ocorrer agressão contra uma criança

.

ou adolescente.A agressão pode ser
fi'sica, psicológicaou sexual, praticada
dentro da família ou em qualquer
outro espaço de convívio da criança.

EmJaraguádoSul, aindasegundo
Amélia, o Conselho Tutelar 'recebe
cercade 200 a300denúncias pormês

de violência doméstica, sendo que
30% das denúncias são por telefone e
apenas 1% são' considerad�s,
infundadas pela equipe técnica que
investiga e analisa as situações. Além
de espancamento, a tortura

psicológica tambémé umadas fonnas

mais comuns de agressão emJaraguá
düSul.

'

Abrigo provisório
É o localpara onde são levadas as

criançasou adolescentesquenão têm

condições de conviver com a família

devido aosmaus tratos. Atualmeni:e
, são 13 crianças no abrigo de Jaraguá

,

Noite Cultural do Marista
,

Luís tem 632 alunos aardirn aEnsino
Médio) e praticamente todos

participamdestapromoção.
O Grupo de Dança do Colégio

existe há 12 anos, com 72 bailarinos

divididos nas categorias infantil e

infanto-juvenil.Hoje, todos sobemao

palco para mostrarem suas

coreografias. O grupo Veterano de

Teatro vai apresentara peça "Sonho

de umaNoite de Verão", e a poesia
ficapor conta de três alunas.

Programa DST/Aids, Leníria De

CássiaMenel.Apsicóloga diz que os
pacientes recebem tratamento

qualificado gratuito e que os anti

- retrovirais que a cidade recebe são

suficientes para os pacientes
diagnosticados.

Se o número emJaraguá e região,
o quadro é alarmante, a situação na
Améri�a Latina não fica para trás.

Segundo relatório publicado ontem
pelo Programa das Nações Unidas

r �

() @
r

,

Palestra incentiva denúncia
, .

e maus tratos contra crianças

Objetivo do trabalho é previnir a violência contra crianças

do Sul. Todos os casos são tristes.Ano

passado, oConselhoencaminhoupara
o abrigo duas crianças commenos de

cinco anos, irmãos, que 'foram
deixados trancados dentrode.casa.

Amãe, umaprofissional do sexo, saiu
,

para, trabalhar e não voltou. As

crianças ficaram dois dias
abandonadas até que os vizinhos

-

perceberam e avisaram oConselho.

Prevenção
A intenção do Conselho não é

colocarcrianças nos abrigos, mas fazer
o possível para reabilitar, a família.

Palestras nas escolas, Associações de
Matadores e outros locais públicos,
como a palestrade hoje a noite, fazem

parte das estratégias doConselhono
sentido de prevenir as agressões.

Conselho Tutelar

ecebe cerca de

2@0 a 300 denúncias

por 'mês em Jaraguá

}ARAGUÁ 00 SUL - A violência

cometida contra crianças e

adolescentes é o tema dapalestraque
a conselheira do Conselho Tutelar

, Maria Dolores Schadeck vai fazer

h�je ànoitenoCentro deProfissionais
Liberais, a partir das 19h30. A

cóoselheira também vai divulgar o
trahalhoque está sendo realizado pelo
Conselho de Jaraguá do Sul e do

Apomt, projeto criadono início deste

anopeloMinistérioPúblico deSanta
Câtaripa e que ensina instituições
jurldicas pessoas fsícas a identificarem
os'maus tratos, incentivando a

denúncia.
O Apomt, de acordo com a

�istente social e,conselheiraAmélia
Pelles, é um programa unificado e

inclui a rede de educação, de saúde

}ARAGUÁ00SUL-Dança, teatro
e.póesía. Estas são as expressões
artísticas apresentadas hoje naNoite
Cultural doColégioMaristaSão Luís,

i evento que acontece d� dois emdois

anos com a finalidade de sociaiizar e
'

integrar a comunidade estudantil.A
coordenadoradoSetorCultural e da
Pastoral doMarista, Andréa'Gomes" '

infonna ainda que todos os alunos
5, estão convidados, assimcomo os pais

dosestudantes. OColégioMaristàSão
Coordenadora da pastoral convida a comunidade para prestigiar

Mais de 500 pessoas possuem o vírus da Aids só �a região
}ARAGUÁ 00 SUL - Dois novos

; casos se Aids foram confirmados na

r�giãodoValedo Itapocuemoutubro.
Com isso, o número de portadores

,

s\!biupara520.Só emJaraguádoSul,
�42 pessoas receberam o diagnóstico
p,ositivo.Mas a perspectiva é de que
l1lUitas pessoas tenham contraído o
vírus e ainda não saibam. "Temos
certeza de que o número é muito

maior, mas as pessoas não fazem o

e:ame", garante a coordenadorado

sobre HIV/Aids (Unaids) e a OMS

(OrganizaçãoMundialdaSaúde) ,o
número de pessoas contaminadas na
América Latina com o vírus HN

aumentou para 1,8milhão em 2005.

O estudo aponta também que o

númerode contágiopor usode drogas
injetáveis diminuiu no Brasil.

Cerca de 200 'mil pessoas foram

infectadas peloHIV neste ano, e 66

milmorreram por causa da Aids na
América Latina.Segundo o relatório,

divulgado antecipadamente à

imprensa, "entre os jovens (latino
americanos) com idadés entre 15 e

24 anos, estima-se que 0,4% das

mulheres e 0,6% dos homens

, conviviamcomoHN em2005".As

'porcentagens mais altas são

registradas, segundo o informe, "nos
países, menores; como Belize,
Guatemala e Honduras, onde cerca
de 1% oumais dos adultos estavam

infectadospeloHIVno fimde 2003".

I

I,'
I

Comércio eDecorações
Tailanda I

i
,

Parabeniza todos os clientes aniversariantes do mês de

novembro. Caso seu nome não esteja 'na lista e é cliente

Tailanda, ligar para o fone 376-0419.

01 - Silvino Guetzmacher - Nathália M. Küester:

02 - Andréia F. Froelich - João M. Serenini - Mariza A. Moreira.

03 - Edamara A. Flhor .. Lindamir Barcela - Marli B. Kamke -

Adilson Kopsch - Eliete Gruetzmacher - Robison M. dos

Santos - Verônica K. Reinke.

04 - Alexandra T.5. Borchardt - Udo Utpadel ( Família l.oja
Tailanda) - Ademir Andrim - Lenir Hass - Nelson Borchardt

Adriana G. Klemann - Leoni L Wolodasczyk (Presidente
Grupo OASE Amor Perfeito).

05 - Paulo Michels.

06 - Valdecir A. Diogo - Franklin J. Porath - Edgar Jungton -

Flávio M.'Mathias.

07 - Invald Siewert

08 - Rivelino Michels -' l.uis E. Knopp.
09 - Mariozan Gonçalves - Liliane Oestreich - João Titz.

10 - Gersino Ruediger - Lorena Dalmann - Tatiane Sell -

Gerda Volkinann.

11 - Maiki Borchardt - Santilha P. Martendal - Nelson Krenke -

-

Ruth Kempcynski.
12 - Jaqueline M. Ribeiro.

13 - Gládis S. Porazzi - Magrid Rahn - Marcionei Plotegker -

Elfi W. Greul.

14 � Nadir L. Muller - Valmir Steinchak - Mareio Borchardt -

Martim A. Borchardt - Alvine H. Gaedke - Fabiana R.

Pinheiro.

15 - Edla Ruediger - Cleoniée L. Ferreira - Tamara S. Knopp
16 - Elvira Baumgartel - Rufino Dichmann - Rúbia A. M;lCha90
16 - Maria 1.5. Bento.

17 - João C. Konell - Ademir Konell - Patrícia Volkmann.

18 - Viviane Geisler - Antônio A. da Silva - Guilherme Velz

Sergio L. Pinheiro. '

19 - Arlete K. Borchardt - Elizandra Schuenke '- Rosane Ehlert -t

Lorena V. Maske.

20 - Lauro Volkmann - lrio Siewerdt.

21 .: Arthur Sell - Thiago R. Pereira.

22 - Adernar Marquardt - DoUglas Sell,
23 - Bernadete Nazário - Isolde Hornburg - Clauber Ferreira -

Lucimar Kirschner.

24 -Edir D. Dumke - Dulisete Finger.
25 - Roseli R. Strelow - Ana E.T. Pinheiro - Jean C Konell

Wanderlei Laube.

26 - Alex Sell - Soraia V. Draeger.
27 - Claudia Gaedke - Reivald Krueger - Vânia Urbanski -

Marli Ropelato.
28 - Ruy' Utpadel - Janice N. Vercino - Ealine G. Romig.
30 - Claudinei Steinert - Selma Steinert - Rafael da Silva -

Jéssica C.V. Maurício - Sérgio Greuel.

I
I
,
J
r
I

,
I
I

I

I
I·
I
,

li I /

I

Convite :

A casa da Amizade tem o prazer de convida-la para seu 80 Café.

Natalino.
.

Data: 23.11.05

Horário: à partir das 15:00h
Local: Recreativa das Duas Rodas

Valor: RS 15,00 ,
,

A renda será em benefício das obras Filantrópicas da Casa da

Amizade.

Nós da Casa da Amizade ficremos muito felizes com a sua presença.
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, Prazo para Declaração de Isento
ac-aba no dia 30 deste mês

}ARAG,UÁ DO SuL! }OINVILLE -

C�rca de 80 mil pessoas da região
Norte de SantaCatarina ainda
não entregaram a declaração de
Isento. A informação foi dada
ontem, com exclusividade, pelo
delegado substituto da Delegacia
da Receita Federal em Joinville,
Marcondes Witt. O prazo para
fazer a declaração acaba no dia 30
de novembro e não será prorrogado.

Até a manhã de ontem, a

Delegacia já tinha registrado o

,recebimento de 249.434
declarações, sendo amaioria delas,
48%, foi feita via internet, outros
43% nas lotéricas, o restante, 9%
foram declaradas em 'outras

instituições como' a Caixa
Econômica Federal, que mantém
umconvênio com a Receita. São

esperadas cerca de 330 mil

declarações na região de
atendimento da Delegacia. "Este
ano as pesspas não estão deixando
para a última hora, o que é bom.
Mesmo assim a dica é fazer a

declaração omais rápido possível",
disse o delegado.

'

O objetivo da Declaração
Anual de Isento é confirmar .a o

número do CPF (Cadastro de

Pessoas Físicas) dos 'contribuintes
que não são obrigados a entregar a
Declaração de Renda. Têm que
declarar todas as pessoas que

ganharam, em 2004, até R$ 12.696
e que não estavam obrigados a

declarar o IR. Estão isentas de

entregar a DAI as pessoas que
foram inscritas como dependentesI

I

na declaração de IR ou que

tenham cadastrado o número do
CPF em 2005.

Quem ainda não fez a

declaração pode fazer na internet,
com a utilização da opção
disponível na

.www.receita.fazenda.gov.br no
link "Declaração Anual de Isento
- 2005"; Nas casas lotéricas, por
meio eletrônico ao custo de R$1 ,00;
Nos bancos autorizados e seus

"

correspondentes bancários, por
meio eletrônico ao custo de R$1 ,00:
Banco do Brasil (Terminais de
auto-atendimento - somente para
clientes) e Correspondentes
Bancários: Banco Popular do Brasil
e CAIXA Aqui; Nas Agências e

nas lojas franqueadas da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
'(ECT) , nas modalidades ViaPostal
Registrada oumeio eletrônico, nos
locais onde for oferecido o serviço,
ao custo de R$2,40.

• A declaração de isento

pode ser feita na internet
no site:

www.receitaJazenda.gov.br

• São obrigadas a declarar

as pessoas que ganharam
mais de R$ 12 mil em 2004

Fa Iec imento 5
Faleceu às 09:20h dodia21/11,osenhorMiltonWalz,com idade
de 55. O velório foi realizado na Comunidade Martin Lutero e o

sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceuàs08:30h do dia 20/11,0 senhor HansJugen Karnprnan,
com idade de 76 anos. O velório foi realizado na Capela MOrtuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério daVila Lenzi.
Faleceu às 20:00h do dia 19/11, o senhor Alvino Voltolini, com
idade de 84,anos. O velório foi reálizado na Capela Mortuária de
Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às06:00h do dia 18/11,a senhora Maria doCarmoAndrade
Ferreira, com idade de 62 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Colégio Marista
São Luís

caminhos novos

As inscrlçôes 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
matriculas on-line.

','_

DENTRO DA LEI

Falta de calçadas pode dar
multa e dobrar valor do IPTU

MARCIA BENTO

... Custo para
construção varia de R$
15 a 25, por metro
quadrado, diz secretario

}ARAGUÁ DO SUL - A partir de
janeiro do ano que vem, aSecretaria
de Urbanismo vai começar a

notificarosmoradores que não estão
com as calçadas prontas e dentro do
que determina a lei municipal. A
medida só vale para quemmora em
ruas asfaltadas e calçadas. A
Prefeitura já fez a distribuição de uma
cartilha explicativa. Depois de
notificar os proprietários, a

administração vai poder multar
quem não se adequar a Lei. O valor
pode alcançar o valorpagono IPTU
(ImpostoPredial TerritorialUrbano).

Moradora da Rua Marajó, a

dona de casa EliBortolini, pagou pelo
asfaltamento da sua rua, que está

pronta a cerca de um ano. EI� já
recebeu a cartilha, mas está
inconformada. "Eu não sei porque
eles não construíram junto com a

rua, assim ficava tudo no mesmo

padrão e pra quem tem dificuldade
financeira poderia ser parcelado
junto", sugere. Há cerca de ummês
ela pediu um orçamento pra

RAPHAEL GÜNTIi�

A falta de calçadas obriga o aposentado Laudolino a passear com o rieto no meio da rua

construir o passeio. "Eu tenho 14
metros de terreno e a calçada tem
1,40metros de largura.Me pediram
R$ 400 pela calçada", diz. Segundo
o engenheiro, da Secretaria de
Urbanismo, Afonso Piazera, o valor
está dentro da média. "O custo por
metro quadrado varia de R$ 15 aR$
25, de acordo com o material
utilizado".'A prefeitura ainda não

sabe quantas pessoas serão

notificadas.
O aposentado Laudolino

Fagundes construiu a calçada da sua
casa há cerca de seis meses, mas
muitos vizinhos ainda não se

adequaram a Lei. Todos os dias de
manhã, ele aproveita o tempo livre
para passear, como neto de carrinho.
"Ia ser bemmais seguro passear com

o meu neto se eu pudesse andar só
nas calçadas", defende.

Certo e errado
Pela LeiMunicipall.Í82/88& ;

código de l?osturas, quem constrér
mantém a calçada é o proprietário
do terreno. Outras leis também

dispões sobre o material usada
inclinação (da entrada para a

garagem), disposição das lixeira

(devem ficar do lado de dentro do
.

terreno) e árvores.

CORREIO TV
MãeXFilha

,.'

O clima entre dona Ema e Adriane Galisteu não anda nada

tranqüilo. Nos bastidores do SBT comenta-se que mãe e filha
têm conv�r�ado pouco. Dona Ema é contra a reconciliação
entre a lOira e Roger..

Assumidos
Fernanda Lima e Ricardo Waddington, que a dirige na novela
"Bang Banq" estão mais à vontade nos bastidores da Globo. Não

disfarçam mais que estão juntos. Principalmente depois que -a

modelo terminou o namoro com Rodrigo Hilbert.

Loucura
Há comentários nos bastidores do SBT de que uma participante
do "Casamento à Moda Antiga'; que está sendo gravado, transou
sem camisinha, pediu uma pílula do dia seguinte para a

produção e foi prontamente atendida. O SBT nega. De moda
antiga este programa não tem nada ...

Até naGlobo
Toda vez que surge Um suposto novo "affair" para Ana Maria

Braga na mídia, a produção da loira na Globo fica em polvorosa
atrás de jornais e revistas para ver o que saiu sobre o assunto.

Festa
Convites do aniversário de Ana Paula Padrão já chegaram à

redação da Globo. A apresentadora ainda tem amigos lá. Só uma

perguntinha: será que o William Waack foi convidado?

Novelas das sete
Nos picos de audiência, a novela "Prova de Amor'; da Record,
chega a ficar apenas dez pontos no Ibope atrás de "Bang Bang';
da Globo. Continuam os rumores de que "Bang Bang" será
encurtada.

Estratégia
O "SBT Manhã" volta hoje para as ôh, Às 6h30, o faturamento do

telejornal havia aumentado, mas a audiência caiu. I»l

Páginas
Jayme Monjardim fará testes em dezembro com candidatos do
Rio e de São Paulo para a nova novela de Manoel Carlos,
"Páginas da vida': O elenco já está quase todo acertado.

Emais
Entre outros papéis ainda sem titulares; Maneco precisa de um

pianista e de uma bailarina entre 15 e 16 anos. "Não quero ator

e atriz finqindo ser pianista e bailarina, mas que sejam de
verdade'; diz.

Belíssima
As roupas usadas por Vitória, personagem de CláuCfia Abreu
(foto) na novela Belíssima, têm feito sucesso com o público. De
acordo com a Controle Remoto, coluna do jornal O Globo, o
figurino da atriz na trama de Silvio de Abreu é o tema de nove
entre dez dos telefonemas direcionados à Central do

Telespeçtador. Cláudia Abreu interpreta uma brasileira que
mora na Grécia.A combinação sol-praia-calor leva para a telinha
roupas de tecidos leves 7 delicados, vestidinhos e sa,ndáUas,
Tudo com muita classe.

para um, �0VO
muntJo.

INSCRiÇÕES ABERTAS

pj�ra2006'
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MUDANÇA NAS PRATELEIRAS

Fitas VHS estão com os dias
contados nas locadoras

�Tecnologia
'--�

01�<DVD
provoca

danças no

rcado visual

ilARAGUÁ DO SUL - o vídeo

s6�te estácom os dias contados.

�revisão é do proprietário da
. 'deo Locadora Fax, Evandro José
&chter. Segundo ele: a

tfüdução de novas tecnologias
es�a área tem acarretado uma

rdaddra revolução nomercado
. qgem ainda possui um aparelho
e �ídeo cassete pode jogar fora e

o�prar um DVD, porque as

ocádoras da cidade estão se

eifazendo das fitas cassetes.
.

Na Vídeo Locadora de

vandro, a troca está sendo

radual, mas começou ano

assado. Das 3 mil fitas VHS que

'dr mha na loja" não restam mais de
10 'I •

.

, íl.Em compensação, são 1. 700
OH I

VDs. O que restou das fitas,
��ndro está vendendo a preços

eliquidação: R$ 5,00 cada uma.
'auxiliar de produção Eliane

I � !

aria Engel, 22 anos, foi até a
rID >, .

ocadora de Evandro comprar
',)
ma fita em,VHS. Levou para casa
Vida é Bela". "Estou satisfeita

OVO já é maioria nas l-ocadoras, mas proprietário o equipamento pode ficar obsoleto em breve

posso assistir em casa na hora que
quiser", afirma Eliane, que não

pretende se desfazer do aparelho
de vídeo cassete comprado há
muitos anos. "Enquanto tiver fitas
à venda não vou trocar", enfatiza
agarota.

De acordo com Evandro, o

próprio DVD deve ficar obsoleto

nologias estão surgindo, como o'

HD/DVP", sinaliza ele, que

aproveitou o assunto como tema

para o 'trabalho de conclusão do
curso Administração e Marketing
da Unerj (CentroUniversitário de

[araguá do Sul). Na avaliação de

Evandro, o mercado de vídeo
locadoras é de entretenimento, e
não prestação de serviços.

A invasão do DVD começou
há uns três anos, aproximadamente.
Aos poucos, toda a população com'
certo poder aquisitivo adquiriu a

nova tecnologia, que' requer um
aparelho de TV adequado a nova

função. Mais qualidade de imagem
.

e opções para o usuário são algumas
das vantagens dO,DVDem relação
aoVHS.

PANORAMA

Medida pode controlar greve
nas universidades federais

•
..
.

,
,

. "

DA REDAÇÃO - A Comissão de

Educação da Câmara vaiconvocar o
Ministério da Educação, sindicatos,
reitores e estudantes para discutir a
necessidade de regulamentar o

direito de greve nas universidades
federais.A iniciativa é do presidente
da comissão, Paulo Delgado (PT
MG). Os professores deixaram de
trabalhar978 dias nosúltimos 25 anos,
o 'equivalente a 3,5 anos letivos,
segundo balanço do Sindicato
Nacional dos Docentes das'

Instituições de Ensino Superior
(Andes-Sindicato). A paralisação
deste ano, completa 85 dias.
"Há um uso abusivo do direito de

greve, o levantamento reflete isso.O

grevismo é hostil ao ambiente
acadêmico. Mesmo quando a greve
é legítima, o estudante é o maior

derrotado", disse Delgado em

entrevista a rede Globo, criticando o
fato de que as greves são decididas '

pela "ala sindical" das universidades
e não pela comurlidade acadêmica. .-:

O impasse nas negociações para
r
..

acabar com á greve é parte de um 10

problemamaior. Nemno governohá ,,_,

consenso sobre como devem ser " j

financiadas as universidades federais.
' :,

OMECpropõe a subvinculação para ,;�
t

o ensino superior de 75% de seu lU

orçamento, mas a área econômica
.

resiste. Por isso, a proposta de reforma ,J

universitárianão foiparaoCongresso. 1 J

Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula Ir.

da Silva bater omartelo. ,

�f

A idéia é estabelecer áreas .;..

essenciais que não possam ser '

paralisadas durante as greves, como ' >

as turmas dos últimos semestres nas -!

áreas de saúde, tecnologia e ;]

pedagogia. �

Ranieri Moacir Bertolí
Presidente

'i

'®»
a c a e r t

'_f_;'�", ....",_

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DAS EM1SS0RAS
DERÁDIOE TELEVISÃO ACAERT

.

ÁS�EJ\.1BLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAçÃO
No 'uso das nossas atribuições estatutárias, CONVOCAMOS os

associados, no 'pleno 'gozo de suas prerrogativas, para a Assembléia Gerat

Ordinária, que será realizada em 29 de Novembro de 2005, no Hotel Baia
Norte, na Av. Beira MarNorte, n" 220, Centro, Florianópolis/SC, a qual se
reunirá em I" Convocação com a presença da maioria absoluta dos
associados às l4:00hs, e, em segundaConvocação, meia hora depois, com
qualquernúmero. Ordem do Dia: (i) tomada de contas da Diretoria através
do Balanço, Demonstrativo da Receita e Despesa, Relatório do Presidente
eParecer doConselho'Fiscal.

I�

r,:

'j

,

I)

Florianópolis, 18 de novembro 2005.

I
I

I
I

:
;. !
, !
: I

;

Governo garante conclusão·
. da reabilitação da se 451.

Rodovia é importante' )
acesso de tllristas ao
litohil catarinense

,
, I

Com investimento de R$ /15 milhões na conclusão da reabilitação da' SC
451, a rodovia, que une Caçador à BR 153, é de extrema importância para o

transporte de cargas, bem comopara o turismo. É através dela que visitantes

do sudoeste paranaense e do Paraguai dirigem-se ao litoral do Estado.
É o Governo melhorando a infra-estrutura de Santa Catarina ..

Secretaria de
Estado da Infra·Estrutura·
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QUE CALOR!

Verão faz crescer procura por piscinas
MARCIA BENTO

� Objeto de lazer
custa deR$ 10 a 100

mil. Diretor da Personal
dá dicas de segurança

}ARAGUÁ DO SUL

Marquinha de biquíni. Homens e

mulheres desejam. Mas como

conseguir um.corpo bronzeado se .

a praia vai ficar apenasno desejo
damaioria e reservada para os finais
de semana? A piscina pode ser

uma boa opção e a procura pelo
dispositivo-de lazer aumenta nesta
êp9�adb'ano.A notícia boa é que
as piscinas estão cabendo prati
camente em todos os tipos de bolso.

Os preços podem variar de
R$10mil aR$100mil,mas o diretor
da Personal Piscinas, Márcio
Manoel da Silveira alerta que o

importante é adequar �
necessidade e os custos. "Tem que
se programar. Por exemplo: se você

tem crianças pequenas não pode
construir uma piscina rasinha,
afinal as crianças crescem e o que
era para trazer alegria pode dar só
dor de cabeça", explicou.

Outra tendência é aproveitar
cada vez mais o tempo de 'uso da
piscina e para isso é preciso colocar
aquecimento, seja convencional ou
,solar. "O aquecimento solar � a

nova moda e além de ser

ecologicamente correto a relação
custo benefício é muito boa",
argumentou Edson Ramires
Venturi. Ele ainda indica que se o

cliente não tiver dinheiro .para
instalar os painéis solares, talvez
valha a pena deixar p tubulação
pronta. "É melhor doque ter que
começar do zero se essa situação
,mudar. E os custos não mudam

quase nada neste estágio da

instalação", explicou.
As medidas de segurança

também são importantes. "Hoje a

gente tem cercas removíveis e

um� capa, mas o ideal é colocar as

crianças mima aula de natação",
alertou. Mesmo com o aumento de

pedidos neste época do ano, o ideal
é se organizar e montar a piscina
no inverno para poder usufruir no
verão, "O tempo ajuda, afinal a
nossa estação seca é o inverno e

fica mais fácil instalar", explicou. '

Cu'idados no 'verão:
- Evite ou diminua a exposição solar
no horário das 10:00 às 16:00,
horas, use um protetor solar,
refazendo a aplicação a cada 2

horas, ou após nadar ou suar em

excesso

,- Proteja-se de superfícies
refletoras, areias, concreto e água
que podem refletir indir�tamente
raios solares na sua pele.,
-Evite:o}pn)lu�,a\n�nto artificial. A
luz ult,ravioI.etia .ernit ida por

lâmpadas causam
queimaduras semelhantes à solar,
envelhecimento precoce, e

aumentam o risco

de desenvolver câncer de pele.

.Vitalirasi! doa farinha láctea para' campanha' Noite Muito Feliz
\

}ARAGUÁ 00 SUL - A empresa O pó para prel?aro de alimentos e farinha completará as. refeições de postos de coletaespalhados em Jara-
VitaBrasil, deSchroeder, fez a doação bebidas \1.tarninhopossuiuma fórmula inúmeras crianças, pelomenos neste guádoSul durante todo omês de na-
de 216pacotes de farinha láctea única que mistura, de forma Natal.pois o produto possuí grande vembro.Este ano.todas asescolasda
Vitaminho na tarde de 1º de balanceada; ingredientes naturaispor quantidade de cálcio, zinco e cidade, inclusive as particulares, estão
novembro para a terceira edição da meio de um processo simples, porém nu trien tes que criam maior recebendo os donativos, além de QU-

I campanha Noite Muito Feliz, preciso, e alixilia no combate à imunidade e evitam doenças tanto trasinstiruiçôespúblicascomoolvluseu
'

organizadapeloCorreiodoPovo. Esta desnutrição, principalmente a infantil. para as crianças quanto para idosos. Municipal, a Prefeitura e também a

foi a primeira doação que a De acordo com o idealizador e .Quern quiser participar da Biblioteca.Os donativos serão entre-
-

campanha recebeu desde o início da representante da empresa,Amarildo campanha poderá fazer a doação de gues às .fan:iílias carentes da cidade

edição deste ano. Sordi, a doação dos 108 quilos da alimentos oubrinquedos emdiversos na segunda quinzena de dezembro .:

Venha conhece través de um agradável
passele, as belezas naturais do Arquipélago
das Graça e São Francisco do sul/se.

Marujo,
Amigo'
Ramos

MARUJO AMIGO PESCA OCEÂNICA E TURISMO LTDA.
Rua Macapá, 1332 Enseada

São Francisco do Sul SC 89240

Fpne: ,55�47·449.0875
Fax: 55�47·449.1525
CeI. 55·47-9146.3986

www.marujoamigo.coITtbr, > marujoamigo@ilhanet.comJll
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21 AMADOR: DEFINIDOS

Definidos os finalista.S
o Campeonato
Amador da 1 ª Divisão

da Liga Jaraguaense já
conhece os quatro
finalistas. O empate
em IxI entre [cão

'

Pessoa e Vitória

classificou o Cruz de
Malta e Flamengo,
que se enfrentam no

próximo sábado para
definir quem fica com

o terceiro lugar. Já o

,

Botafogo goleou o

Tupy e também

garantiu a vaga e,

junto com o Vitória,
aguarda o adversário

para o primeiro jogo
da semifinal que
acontece no próximo
Domingo. Pela:
Segundona, Atlético e

Rio Cerro já estão

garantidos na decisão
com uma rodada de
antecedência.

21HANDEBOl..
COPA SUL:

Equipe feminina
vence três e

fica com o título
em Jar�guá

.. AMRADIO 1010

-IAQAGUÁ
www.jaraguaam.com.br

Fone/Fax: (47) 370.4714
Fone: (47) 372.1070

cosmos@cosmos.com.br
www.cosmos.com.br Você conhece, você conna info@solsports.com.br
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.�� BASQUETE
O armador Leandrinho ficará de uma a três semanas
fora das quadras após machucar o joelho esquerdo na

derrota do Phoenix Suns para o San Antonio Spurs,
atual campeão da NBA, por 97 a 91, no último sábado.

, �� FÓRMULA 1
O brasileiro Nelsinho Piquet deverá testar' um carro da
Fórmula 1 mais uma vez. Em fevereiro deste ano, o piloto
treinou com a BAR-Honda no circuito de Jerez de Ia Frontera
e está próximo de realizar novos testes, em dezembro.

nOLlMPíADA
Uma semana depois de Pequim-200B mostrar suas cinco mascotes

olímpicas já começaram a proliferar no mercado chinês os produtos
pirateados com sua imagem, por isso o Comitê Organizador pediu
ontem aos consumidores que não comprem produtos falsificados.

... RESULTADOS

1-

PRÓXIMOS JOGOS

... DOMINGO

... CLASSIFICAÇÃO

... RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS

... SÁBADO

e
CROMOART
COMUNICAÇÃO

a , ,y v<,:,\ "'r <i.. "'\V"," ",-", � esa

� 'v _, ;;;,t �',::s.,iK h
,

lei 47 370 7919 I 370 0816

E-mail crollloarte@terra.com.br

�,,� --�!

CORREIO DO POVO

FUTSAl: DECISÃO DO TíTULO

Kiferro bate a Cargo Brasil e conquista o
I
'. ,

títulodo Aberto de Futsal,
� o terceiro lugar ficou com o Smurfs Lanches, que
goleou a Belmec por 6x2 ,

"

JARAGUÁ DO SUL -

O Campeonato Aberto de
Futsal de Jaraguá do Sul,
conhecido como "Peladão'"
terminou na última sexta

feira com dois jogos que
mostraram o que foi a com

petição: commuitos gols. A
rede começou a balançar na
decisão de terceiro lugar,
em que o Smurfs Lanches
venceu a Belmec por 6x2. A

final, apesar do placar elás
tico, foi muito disputada e

quem levou a melhor foi a
Kiferro, que bateu a Cargo
Brasil por 5x 1.

Além de troféus e meda
lhas, os quatro primeiros
colocados receberam, um

porco de 100, um de 80, um
de 60 e um de 50 quilos

Brasil levou o troféu disci

plina, com apenas 'quatro
cartões amarelos.

.

O campeonato também
registrou urna média de
6,48 gols por jogo; com 350

gols em 54 partidas. Foram
20 equipes participantes,

(

envolvendo 300 atletas.
Para o coordenador de
eventos comunitários 'da
FME (Fundação Municipal.
de Espor te s )., Cláudio

Tubbs, o diferencial da com
petição foi a volta do pú
blico, que prestigiou. todas
as rodadas. "Na conversa

que tivemos com as equi
pes, todas ressaltaram isso.

Acho que o bom nível das

equipes foi importante para
isso".

respectivamente. O arti- Tubbs também ressaltou
lheiro foi Diogo Bitten- o aumento de 15 para 20 no

court, dá Durique/Figueira, número de participantes.
'com 14 gol? O Smurfs

.

"Até a disciplina este ano
<.'

Lanches levou o troféu de melhorou, Vale ressaltar
defesa menos vazada, com também o trabalho da ar-

18 gols sofridos e a Cargo 'bitragem, que foi toda reno-

HANDEBOL:Quadrangular em Jaraçuá

Kiferro (camisa branca) bateu a Cargo Brasil por 5xl e ficou com o título do "Peladão"

vada, o que valorizou os no

(
vos árbitros", analisou ele.
COROA BOM DE

BOLA - Outra cornpe

.. tição que está na reta final
é o Municipal de Futebol

Senior "Coroa Bom de
,

,.

Bola". Amanhã, às 19h30
no campo da Karlache,
Kiffero e Beira 94/ Au-'
tomóveis Jaraguá fazem a
decisão de terceiro lugar.

Sábado, às 16h no

mesmo local, Karlache
e Equipamentos Flo
riani / Santo Antônio
decidem o título da

competição.

'"

Equipe feminina vence Copa Sul e masculina'
fica em segundo

Jaraguá do Sul r
, A equipe

feminina de handebol sub-Lf de

Jaraguá do Sul venceu, os três e

conquistou o, título da Copa Sul
Brasileira, que aconteceu no fim
de-semana no Ginásio da Ser
Marisol. As meninas ganharam
de - Tubarão por 19*9, de

Florianópolis por 25xll e 16x14.
Já o masculino sub-I? ficou com

o segundo lugar, ao perder para o

time da Capital por 21x19. A

equipe venceu Tubarão por
23x17 e Laguna por19x15.

A técnica do feminino,
Roselete de Souza, disse que o

resultado foi muito.bom e que a

comp e t i
ç
âo

'

serviu como

preparação para 2006. "Jogamos
pouco neste ano e é preciso dar
ritmo para as atletas. No

próximo ano esperamos fazêr
mais

.

jogos e participar de
quadrangulares até fora de Santa
Catarina". Mesmo pensamento
tem o treinador do masculino,
Everton Salles. "Fiquei contente
com o rendimento do time.

Esperamos fazer mais jogos no

ano que vem", disse ele.
2006. "jogamos pouco neste

. ano e é preciso dar ritmo para as

atletas. No próximo ano .espe
ramos fazer mais jogos e

.
participar de, quadrangulares
até fora de Santa Catarina".
Mesmo pensamento tem o

treinador do masculino,

\

Everton Salles. "Fiquei contente
com o rendimento do time.

Esperamos fazer mais jogos no

.

ano que vem", disse ele .

Lheiro foi Diogo Bitten

court, da Ourique/Figueira,
com 14 gols. O Smurfs Lanches
levou o troféu de defesa menos.
vazada, com 18 gols sofridos e a

Cargo
.

RAPHAEl GÚNTHER

Correto do Povo - Rua Coronel Procópio G,
de Ollvelra,246· CEP 89251·200 - Caixa
Postal19 Centro' Jaraguá do Sul - SC
Te!. (047) 371 1919 - Fax 276 3258

Diretor
Francisco Alves

Editor-chofe
Fernando BOl1d

CORREIO ESPORTIVO
Edlção:Julimar Pivatto • E-mail: esporte@jornalcorreiodopo�o.com.brEquipe masculina perdeu para Florianópolis e ficou apenas com o

segundo lugar na Copa
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CONTRO: FESTA DO BASQUETE

ncontro de pólos mostra organização
participação maciça de atletas
Cerca de 500 crianças
13 escolas de Jaraguá
Sul participaram do

contro na Arweg

JARAGUÁ DO SUL - O

CJ: ado foi de festa para as cri-

ças que fazem parte dos pólos
basquete da Ajab (Associa
o Jaraguaense de Basquete).
rca de 500 alunos/atletas de

escolas estiveram na Arweg
•.

'

rticipando do 5° Encontro

terpólos, com. competições
tre os alunos, divididos em

as categorias. Os alunos não

preocuparam Com transpor

,já que saiu um ônibus de ca-

escola, e nem com alimen

ção, pois ganharam lanche de

anhã, almoço e café à tarde.

Para o coordenador dos pó
s,Airton Schiochet, o encon
o é o "resultado 'do trabalho

rio e organizado que é man

do pelos profissionais em cada
cola". Para ele, a estrutura di
rénciada fez com que as crian

s aproveitassem o dia. ''As

mpetições foram boas e a

resença das autoridades só

ostrou que nosso trabalho é

ada vez mais sério. Isso nos dá
certeza de continuar no ano

e vem".
Schiochet comentou tam

ém sobre a diminuição de cri-
. nças praticando o esporte nos

ólos. "Diminuímos cerca de
0% em relação ao ano passa-
0, Mas o bom é que as crianças
ãodeixaram de prati�ar espor
e, pois com a criação do Pec

, ais modalidades foram bene
; iciadas. Outro fator positivo
foi que a qualidade não caiu".

, Como exemplo, o coordenador
citou a revelação de atletas.

"Estamos há cinco anos

.: t�abalhando com os pólos e,
.

, desde à ano passado, os talen-
" tos revelados já vêm conquis- '

tando títulos estaduais, como é
, o caso das categorias mini, mi-
" rim e infantil", comentou

Schiochet,que elogiou também
o trabalho dos professores. "Te
mos três profissionais pós-gra
duados e outros que são cam

peões �staduais. O basquete ja
raguaense é rico em pessoas ca

pacitadas", disse ainda;
RESULTADOS - O dia

não foi só de festa. Os atletàs
aproveitatam e participaram

�ambém de competições, que
COu com os seguintes resul-
tados' na .. .

. categona rmru mas-

culino, a campeã foi a EEB
Giardini Lenzí, seguida da Es
cola Cristina Marcatto e da Al
berto Bauer. No feminino, ficou
o Renato Pradí (Caie), seguido
da Giardini Lenzi e Machado
de Assis. No infantil masculino
ficou o C ' ". Iaic em pnmeiro ugar,

�Alberto Bauer em segundo e a

Otnago em terceiro. E no fe
minino ficou comGi�rdini Len
zi, seguido de CristinaMarcatto
eCaic,

Crianças de i 3 escolas de Jaraguá do Sul participaram do encontro no último sábado na Arweg

o ENDEREÇO DO SEU HOBBY

Av. Mare eõdoro d�
Centro • Jaraguá'do Sul .. SG

Fone: 47. 275-1444
safari@netuno.com.br

.1INHA DE FUNDO

Maratona da Solidariedade
A Unimed promove, no próximo domingo, uma mini maratona
da solidariedade. Serão cerca de sete quilômetros que os

corredores vão percorrer pelas ruas de Jaraguá do Sul, com
sarda e chegada na Praça Ângelo Piazera. A concentração dos
atletas será às &h30, com sarda marcada para as 9h. Mas o

principal do objetivo do evento é o caráter solidário,já que o

valor da inscrição é um brinquedo. A Unimed organiza a

competição em parceria com o Correio do Povo e a Studio FM.
Os interessados devem procurar a Unlmad e a Studio para
fazerem as inscrições.

Julimar Pivatto
"

Campeonato manchado
Atualmente está cada vez mais difícil de se acreditar nas

intenções da arbitragem brasileira. Depois do escândalo do
. apito; protagonizado pelo agora popstar Edílson Pereira de
Carvalho (quem cobra para dar entrevista só pode ser popstar),
o torcedor brasileiro se vê novamente em frente a mais um
erro decisivo de arbitragem justamente no joqomals
importante do campeonato. Não se discute aqui se existe ou

não favorecimento para determinada equipe, como todos
apontam isso para o Corinthians. O que se discute é que o

futebol brasileiro precisa ser moralizado. Colocar um árbitro já
com umpassado histórico manchado como é o caso de Márcio
Rezende de Freitas foi um erro que a CBF não admite. Aliás,
alguma vez a CBF admitiu algum erro?
O pênalti não marcado no jogo entre Corinthians x

lnternacional é o exemplo mais recente de como esse

Brasileirão 2005 vai entrar para a história por causa dos erros
dos árbitros, ao invés da raça do corintiano Tevez, da
competência do técnico colorado Muricy Ramalho, do belo

conjunto do Goiás,ou até mesmo pela briga contra o

rebaixamento. ,

Alguma solução para isso tudo? Punição. Atualmente, no Brasil, .:'

somente os jogadores são punidos e, raramente, a gente vê

algum árbitro pagar por algum erro. Jogador que reclama da

arbitragem ou da organização do campeonato corre o risco de
ficar dois ou três jogos fora. Errar é humano e todo mundo tem
consciência disso.
Sobre o erro do último domingo, não foi a primeira vez neste

campeonato que o Corinthians foi beneficiado. Além de
lnternacional, Paysandu e Coritiba já foram prejudicados em
partidas contra o Timão, O que' é ruim também para o clube

paulista. Porque vão ser lembrados para sempre como o time

que ganhou um título ajudado pela arbitragem. Um clube de
massa convive com isso.Tem uma grande torcida a favor, mas
também tem uma maior ainda contra.Todos sabemos que o

Corinthians tem um grande timepara ser campeão, até porque
foi o time que mais investiu. Mas não vai ser por isso que eles

. serão lembrados, se forem campeões este ano. Infelizmente.
,

,

�
e..

."

"

",

,

'"

.'

"

Natação
A equipe jaraguaense da
Ajinc/Urbano/FME
conquistou 12 medalhas
noCampeonato Estadual
Mirim-Petiz de Natação,
que aconteceu no fim-de
semana em Porto União
(SC). Na Petiz 1 (11 anos),
os medalhistas foram:
Helena Gschwendtner

(prata 50m livre e bronze
100m borboleta); Gislaine
Mello (bronze 200m

medley, 100m livre e

100m pelto); Emilly Scholl
(prata 400m livre). Na
Petiz 2 (12 anos), os
destaques foram: Arnanda

.

Guimarães (bronze '100m
borboleta); Felipe Mathias
(prata 4àOm livre e ouro

100m peito); Ariana Félix
(prata 400m livre e bronze
100m costas). Destaque
também para o ouro no

4x50m livre petiz
feminino.

Futsal feminino
A equipe feminina das
Pinturas Grillo/Fixsul/FME de
Futsal Sub-15 fez apenas um

ponto na 1
a fase do

quadrangular final do
Campeonato Estadual.
Jogando em Florianópolis, a
equipe jaraguaense
empatou em 3x3 com

Itapiranga e perdeu por 4x1

para Chapecó e por 5x� para
o Figueirense.As meninas se

mostraram muito nervosas e

até tiveram chances de
vencer o time da casa depois
de abrir 3x1 no placar.
"Fizemos a melhor partida da

etapa, mas elas não
suportaram a pressão da

'

torcida e ainda sofremos
com alguns erros de
arbitragem'; disse o técnico
Anderson Bortolini.A
intenção agora é fazer o
maior número de pontos
possíveis na próxima rodada
para melhorara classificação.

Triatlon
Dois jaraguaenses participaram, e venceram, no fim-de
semana, de competições de Triatlon. Elke Bernardino foi a

primeira colocada na 1
a

etapa do Triatlon Triativa, em Caiobá
(PR). Ela venceu na categoria mountain bike 20/29 anos e fez
os 750 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e cinco
de corrida em 1 h34min.Já Fernando Radunz foi até
Florianópolis, onde tam bém venceu na sua categoria (25/29)'

\

na última etapa do Campeonato Catarinense. Em 1 h39min ele
completou um quilômetro de natação, 30 de bicicleta e 7,5 de
corrida.
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��VÔLEI
A Seleção Brasileira feminina de vôlei feminino levou o

inédito título da Copados Campeões, na madrugada deste
domingo, em Nag.o�a (Japão), ao bater a Coréia do Sul por
3 sets a O, com pâr,Ciáis de 25/19,25/18 e 25/20.

HHANDEBOL
A Seleção Brasileira feminina de handebol perdeu neste
dom.ingo para a Espanha por 20 a 19 em amistoso disPutad
no Pavilhão Francisco Javier Castillejo, em Parla (Madri),elli
um confronto muito disputado e decidido no final.

HTÊNIS
O argentino David Nalbandian venceu o suíço Roger Federer por 3
sets a 2, com parciais de 6/7 (4/7),6/7 (11/13),6/2,6/1 e 7/6 (7/3) e
ficou com o título do Masters Cup em Xangai. Nalbandian rendeu
ao campeão US$ 1,4 milhões (aproximadamente R$ 3,8 milhões).

Vitória, Botafogo,
Flamengo e Cruz de
Malta se garantem e

.
buscam, a partir de
domingo, avaga para a

decisão /

JARAGUÁ DO SUL �

O empate em lxl entre João
Pessoa e Vitória acabou de

.

fini�do os quatro classifi
cados para as semifinais do

Cámpeonato Amador' da

Liga Jaraguaense de Futebol
Amador. O resultado confir
mou o Vitória: e o Botafogo e

ainda classificou Cruz de
Malta e Flamengo, que se

enfrentam no próximo sába
do para definir quem fica
com o terceiro lugar. Nos as

pirantes, os quatro finalistas
são' Botafogo, I Tupy, João
Pessoa e'Caxias.

O João Pessoa, que

poderia complicar a situação
de Flamengo e Cruz de Mal

ta, recebeu o Vitória e saiu

na frente aos 35 minutos do

primeiro tempo com Júlio
Cés�r. O empate do time do
Rio da Luz veio aos cinco do

segundo tempo, com Casca.

Já o Botafogo confirmou' o
segundo lugar com a goleada
por 4x 1 sobre oTupy, Os gols
do alvinegro foram marca

dos por César, Paulo Sérgio,
Éder e Leonardo. Luiz mar
cou o gol de honra do time

de Schroeder.
As semifinais acontecem

no próximo domingo. O Vi
tória enfrentará o quarto co-

RETA FINAL: AGORA FALTA POUCO

CORREIO DO POV

nar com o terceiro lugar.
Os destaques da equipe

da casa foram os irmãos Car
los e Karina Kanzler; :

que

conquistaram. o título nas

categorias. sub-20 e 18 anos

da Divisão Superior, respec
tivamente.

Jaraguá teve ainda seis

vice-campeonatos, com
Vanessa Engelmann (18
anos Superior) j [aqúeline
Pamplona (16 anos Supe
rior), Lucas Garcia '( 12 anos

Superior), Heverton Hauth

(16 anos Especial); Thaysa
Petry Lisboa (14 anos

Especial), Joane Garcia (8

Júlio César, do João Pessoa, chuta para abrir o placar contra o Vitória no jogo que terminou em l,xl
N a Segunda Divisão,

.

O time do Bairro Rio da Luz
mesmo ainda: faltando uma marcou com Ditmar (2) e

rodada, já estão definidos os Edson, com Damásio e Rafael
dais finalistas da competição. fazendo para o Atlético, que'
Mesmo ven�endo ó'Atlético mesmo com a derrota se

fora de casa por 3,x2, o
"

garantiu na finaLO adversário'
Guarani .pode até alca?-�ar o da equipe do Bairro Estrada
Rio Cerro na porituação, mas Nova é o. Rio Cerro, que

perde no critério sl.e de�em-' -venceu o Rio Molha por 2xl

pate, que éÓ"confrpritó direto. com gols de Rafael e Rogério.
/j,� :

Leandro marcou para o Rio
Molha. Nos aspirantes, o'

Guarani, que venceu a Ponte
Preta por 2x 1, espera o

adversário para disputar a

final. O Rio Cerro, .que
venceu o Garibaldi por 3xl

precisa vencer a Ponte Preta
no próximo domingo para
tentar a vagapara a decisão.

Definidos os quatro semifinalistas da
I

.

Primeira Divisão da Liga Jaraquaenss

locado e <? Botafogo pega o

terceiro. Já na categoria as

pirantes, dois 'empates em

lxl na rodada, entre Bota

fogo x Tiipy.e João Pessoa x

Vitória;>As' semifinais tam

bém c��eçarn;ho domingo,
'20m os confrontos entre Bo- .

'tafogo' x Caxi�s e Tupy x

[oão Pessoa.
\l

).:
'

. :.., .

. l".

COMPETiÇÃO: EXERCíCIO PARA A CABEÇA

Circuito Estadoal.'idê Xadrez rápido
. ,

180 jogadores emJaraguá do Sul
.

,'. .'
.

. JARAGUÁ DO SUL -

o ginásio do Colégio Evan

gélico [araguá recebeu, no

sábado, 180 enxadristas de
11 cidades de Santa Catari

na, que participaram da 6a

Etapa do Circuito Catari
nense de Xadrez Rápido.
Agora só falta mais uma eta

pa, no dia 17 de dezembro
em Lages, .

para, definir os

campeões no geral. Segundo
o coordenador da modalida
de em Jaraguá do Sul, Mau
rício Berti, Blumenau deve
ficar com o título no geral,
seguido por Joinville. Os

jaraguaenses podem termi-

.

"João Pessoa 20-
60 Caxias "W
ia êaramuru oá-

...

80 Tupy 05-

T CLASSIFICAÇÃO ASPIR�Nm
PONTO�

15
60 TC

····io
.....

Flamengo ·································13-
80

.

Caramurú 08

lI.,:Wtl.ftm'I
.

T CLASSIFICAÇÃO PRINCIPAL

PONTO�
1f! I 1'.'11 '1IffJlJ'1fII, 'II'IJI l1IIIIi

c"i ..e,""."A�l��jpQ"',., ... :i,.,;,••••,.,,••"
'i1/11à?�, .. "'j;"ji, •••fil�Ç..�E�9.i".:...;i'óII!ilIJWiIk.. ;,IIi:í-'"
3° Guarani
40

....

'RloMoiha

.. CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTE!

PONTOS

,

reune

anos Especial).
Destaque também para

.

terceiros lugares de Lia Dou
brawa (10 anos Especial),
José Luis Bernardino (14
anos Superior), Eduardo
Vones (14 anos Especial),
Karina Kanzler (Geral' Su

perior), Letícia Pereira (12
anos Especial), Jordão Len
zi (12 anos Especial). Berti
disse que, na última etapa,
alguns jogadores jaraguaen- I

.

ses têm chances de terminar
entre os melhores no geral.
Como exemplo, ele citou'
Karina, Lucas, José Luís e

Vanessa. Jogadores de todo o Estado lotaram o ginásio do ColéqioEvanqélico Jaraguá
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