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Mais um round da
briga entre

Carione Pavanello
e Moacir Bertoldi
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Presidente da

Acijs busca
recursos para

Jaraguá

- PÁGINA6

N° 5.281 I RS 1,25

mínima: 20° máxima:29°
HOJE:

mínima: 17° Máxima:23°
AMANHÃ:

• Sexta-feira
-

nublada com alguns
períodos de melhoria

e chuva a qualquer
hora do dia

�J , • Quinta-feira de
, I�il!!!f,_'" ,

d�", sol e nebulosida e
,

,:..........;, .. ,- .variada com

pancadas isoladas

'" u,'." de chuva,
I

; I " / �

Raiva bovina deixa produtores em alerta
oram confirmados tr�s casos de morte de gado por �onta da raiva bovina em Corupá. Todos animais acima de quatro meses devem ser vacinados para evitar uma epidemia. - PAGINAS

o gramado do Estádio João
'Marcatto foi vendido

ontem em leilão. E por

apenas 50% do valor

proposto: R$ 250 mil. O
terreno foi à leilão por
causa de dívidas do

Juventus com o INSS. O

valor e o comprador não

foram' divulgados 'pela
Justiça

.

FederaLO
I

clube

tem duas opções para
tentar reverter a situação.
Pagar a dívida em 24 horas,
ou embargar o arremate.A
diretoria deve se posi
cionar hOje., - PÁGINA 7

IUnimedll\
Unimed. Seu Plano, Sua Vida

33702200
www.unimed.com.br

'ta

n

VENDIDO

Comemoração, doces, sal.gados, o sorriso de cada uma

das pessoas que amamos e, é claro, muito sabor...

O que mais a gente poderia querer de presente?
I

'

Hoje, 10 de dezembro de 2005, a Duas Rodas Industriál

comemora seus 80 anos de história. Uma história de tradição

e de amor, que nasceu acreditando que, dedicação,

respeito e compromisso, é sempre a garantia

de momentos especiais, assim como esse.

Comemore com a gente! Obrigado por fazer parte

desses-primeiros 80 anos de muitos sabores.

o

sabores que valorizam marcas

.

www.duasrodas com'

PARABÉNS

Duas Rodas é líder no setor de

alimentos e comemora 80 anos

_ PAG,INA4

P�EPARAÇÃO

Malwee .anuneia três reforços
e também dispensa para 2006

. {' ,

_ PAGINA 7

PREVINA-SE

Prefeitura promove caminhB:da
no Dia da Luta Contra a Aids

- PAGINAS
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OPINIAO

fl. Aids avança
, Quase metade das pes

spas que vivem com ,HIV no

. mundo são mulheres. E, no
t .

B3rasil, essa tendência
I

mundial se confi·rma.O
�úmero de casos de Aids
�ntre os homens ainda é

I

rrwior, mas, nos últimos
Imos, a. ePidemia vem

. �rescendo muito mais entre

qs, mulheres. Vários fatores
tOTnam as mulheres, mais
vulneráveis ao HIV: a

dificuldade de acesso. à

educação," ao emprego, à

informação, a violência, a

pobreza e a dificuldade na'

negociação
.

do uso do.
preservativo. Andar com

c'Zlmisinha na- bolsa, fazer o

��ame (mesmo sendo'

ç,q.sada) e usar o preser
vativo feminino são atitudes
ck uma mulher preocupada
'n\ .

cóm o seu bem-estar. Atztu-
I

'-

�es ,que a sociedade, ho-

! I

FRASES

mens e mulheres, precisa
aprender a resp�ltar e ,a

valorizar. EmJaraguá do Sul
e região, onde. a realidade
não difere, guardadas as

proporções, a Secretaria de
Saúde promove passeata
hoje, às 9horas, para, mais
uma vez, tentar cons-

Aids e Racismo foi
definido como tema na

cional porque, embora

representem 47% da

população brasileira

segundo dados do IBGE -,

os negros nunca foram alvo
de Fampanhas de preven
ção. De uma forma ou

.... Os cásos de Aids entre os homens ainda
é maior, mas, nos últimos anos, a epidemia
cresce muito mais entre as mulheres

cietitizar a população sobre
os riscos a que as pessoas se

expõem em relaciQnamen
tos sexuais não só eventuais,
mas também- e em não

poucos casos- com o próprio
parceiro com quem con

vivem, no dia a dia. Hoje é

.o Dia Mundial de Luta
Contra a Aids, uma questão
de responsabilidade .indi
vidual e coletiva.

outra, a maioria das' pessoas '

já ouviu falar de Aids e, ape
sar dos 'avanços alcançados
através de muito trabalho
no campo da prevenção, é

preciso reconhecer a

gravidade da ePidemia com

o aumento dos casos no

mundo inteiro. Desde a sua

implantação, em 1991, até
-

o mês de outubro desse ano,

o Programa DST/Aids

QUINTA-FEIRA,l de dezembro de 2005

t

�:IfPalocci é uma figura imprescindível para o Brasil.Todo mundo sabe o que ele significa paraL,
.

:; a economia brasileira':

,". Do presidente Lula.ontem.dando a impressão de que finalmente tira da frigideira ° ministrada Fazenda,Antônio Palocci.
f:>Jf

;

�:

Iu'

,;'1

-registun; 520 casos de HIV

positivo' na região' da

Associação dos MunicíPios
do Vale do Itapocu, sendo
65,8% (342) constatados
em Jaraguá do Sul. Do total
de pessoas infectadas, 106

foram a óbito, há 201
doentes e 213 estão sadios
(a doença ainda não se

manifestou) .

Embora sejam impes
soais, os números assustam

e remetem as' pessoas a uma

reflexão sobre sobre com

portamento sexual. A me

lhor maneira de combater a

doença ainda é a preven
ção. E mesmo àqueles que
estão infectados, é j;Jàssível
levar uma vida normal,
principalmente quando se

detecta o vírus antes de ele
se manifestar. Os números,
por, si só, dispensam mais

comentários.

(101'
i"
I
I

! Hoje, as escolhidas no
Prêmio se Éxcelência

CORREIO DO POVO

Fatos &p Pessoas
Fernando Bond

I
Contra o preconceito
'Hoje é o Dia Mundial de Luta Contra a Aids,
institUído em 1987 pela Organização
MUndial da Saúde (OMS) e Unesco. Em

Santa Catarina, professores e alunos estão

recebendo da Secretaria da Saúde material
educativo (folderes, carta ao professor,
cartazes, adesivos etc) contendo

,

informações relacionadas'à Aids, O objetivo
_ é mobilizar toda a comunidade escolar para
.

que transforme a data em um mecanismo
de reforço à solidariedade, à compreensão
e ao fim do preconceito.

OqueéMCE
O Movimento Catarinense para

Excelência é uma associ'ação sem fins

lucrativos, fundadá em dezembro de

2004, por organizações públicas e

privadas. O objetivo principal do MCE é

'mobilizar e articular empresas públicas e

privadas do Estado, para que estas

trabalhem na busca de uma gestão
moderna e competitiva. Para promover
esta realidade, o MCE além de articular o
Prêmio Catarinense de Excelência,
promove eventos, como Seminários e,
Encontros Empresariais com o objetivo
de difundir a idéia de excelência. O
último seminário foi promovido em maio
deste ano, com a Presença de 230

pessoas de mais de 40 empresas de
Santa Catarina.

Mais um acordo
Foi dado mais umimportante passo para
consolidar o projeto do Governo do Estado

que visa apresentar Santa Catarina como

destino turístlco para norte-americanos, ao
assinar (foto) acordo operacional com a

Brandon, uma das maiores operadoras de .

turismo ,daquele País. Foi o terceiro acordo
assinado entre o Estado e agências
americanas, nesses primeiros dias da

.

missão comandada pelo governador Luiz
Henrique aos Estados Unidos, '

Empresas de Jaraguá
'Entre as empresas associadas do MêE,
estão Embraco,Weg, Celesc, Marisol,
Datasul, Aurora Alimentos, Altona,
lntelbrás, Senai/SC, Sebrae/SC e-os

Correios/Se. O que reforça O objetivo do
MCE de buscar um mercado competitivo
em diversas frentes de atuação. A partir
desta primeira avaliação que irá .prerniar
as empresas já inscritas, a idéia do MCE é

que mais e mais instituições de Santa
Catarina busquem aprimoramento e

nivelem-se às mais conceituadas do país.
A entrega do prêmio irá acontecer no

dia 13 de dezembro, na sede da Fiesc, na
.

Capital.

;Florianópolis - Fundado há menos de
:um ano, oMovimento Catarinense pára
LE,?<celência - MCE, vai anunciar hoje o

nome das empresas reconhecidas no I
Ciclo de Avaliação do Prêmio'
Catarinens.e de Excelência. "Com a

premiação, queremosrlncentivar as

empresas catarinenses a alinharem
-seus modelos de gestão com os

Critérios da Fundação Nacional da

Qualidade e estarem com seus modelos
.de gestão compatíveis para' con

. correrem ao prêmio nacional'; explica o

presidente do Conselho Superior do MCE,
'Ernesto Heinzelmann, também pre
"sidente da Embraco, uma das 44

'i�mpresas sócio-fundadoras do mo

··'vimento. "A busca pela excelência é a
J� .

.

3principal determinante para o sucesso

;ças organizações no novo mundo em

'que vivemos, cada vez mais

.cornpetltivo e globalizado'; afirma
l.JHeinzelmann. O movimento catari
Griense está vinculado ao Movimento

'Brasil Çompetitivo e à R�de Nacional
de Prêmios de.Gestão, coordenada pela
Fundação Naclonal da Qualidade.
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OPINIÃO

"O Brasil precisa' viver
. "

sem prcconceno

Esta frase, adotada pelo Ministério
da Saúde encabeça a Campanha do Dia
Mundial de Combate à Aids que este

ano, particularmente, enfatiza Aids e

Racismo, unindo pólos de discriminação
que ainda existem e são fortes na

sociedade brasileira por mais' que ela
tenha evoluído e por mais que hoje as

políticas públicas procurem ser justas e

eficazes para com os discriminados.

Quando r{o início dei década de 90 a Aids se tornou
conhecida de forma alarmante, expondo os chamados grupos de I

risco , a falia de informação suficiente � o preconceito decorrente
disso, a pesquisa precária no campo, entre Qut�os fatores, fizeram I

da Aids sinônimo de morte inevitável. E morte que carregava
além da tristeza, o estigma da vergonha. Muitas pessoas foram i

proibidas de exercer suas atividades profíssionais. por serem

portadoras do HIV, não raras crianças e adolescentes foràm
impedidos de matricularem-se em escolas por serem porta�oras
ou filhos de portadores.

Não fosse a ação de pessoas voluntárias, abnegadas, que I

sofreram' a perda de familiares e amigos para a Aids, além da

ação dé Organizações não Governamentais corria a liderada pelo
incdnsável sociólogo Herbert de Souza ( o Betinho ), o sofrimento
de muitas pessoas teria sido maior e a discriminação seria mais

prolongada.
Nos dias de hoje, o avanço conquistado pela Ciência, trazendo

sobrevida, acrescentou esperança se não a cura , amenizou o

sofrimento de milhares, tem prolongado e dado qualidade à vida
de portaáores, que hoje em muitos casos convivem com sua

doença em melhores condições físicas e psicológicas do qw
muitas pessoas ponadovos de outros males.

No' entanto, apesar de o Brasil ser referência mundial na I r

distribuição gratuita dos' medicamentos anti-retrovirais' , este I

aparente controle da ePiderriia não pode gerar o descuido da (

população. Não podemos nos esqueceroue a prevenção e a s

informação ainda' são nossas armas mais poderosas conrru a Aids.
E contra o-preconceito e a discriminação, que apesar de todo (

esforço ainda são muito. grandes, nossa arma é a solidariedade, o (

respeito pela dignidade' do cidadão ( aquele mesmo respeito que

gostamos de receber ), a humanização de nossos atos.

Quem sabe quantos de nós veremos a cura no futuro ?

Paiabeniramos o Ministério da Saúde pela lucidez na escolha
do tema deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde que nesta

semana faz um trabalho especial de conscientização e a todas as

pessoas que de alguma forma se envolvem nesta causa e nesta

luta.

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas-
feiras nesta 'coluna -.,

Palavra de ordem é

segurança
O empresariado catarinense assiste atônito e apreensivo aos episódios

que têm evidenciado, no mínimo, uma cira,nda de denúncias de

corruPção que atingem o Governo Federal e dCâmara -dos Deputados.
A grande quantidade de comissões parlamentares de inquérito
instauradas só demonstra que a crise política é séria e que o Governo

.não e�tác dando respostas à altura ,do que a sociedade exige. Isso ficou I

claro � últimas pesquisas de popularidade realizadas em relação ao i

desempenho do presidente Luis Inácio Lula da Silva .

Basicamente, .os empresário�, sobretudo do comércio e da prestaÇão I
de serviços, estão preocupados com 11 possível impunidade e o

corp�rativismo qite tem permitido muito desvio de dinheiro público e,
I

portanto, pouco' mvesnmouo em mfra,estrutura e desenvolVimento

fundamentais para o crescímenro econômico. Além disso, estamOS
I

apreensivos quanto à repercussãO externa dos fatos na medida em que ,

hoje a economia nacional depende, também, dos organismos'
financiadores internacionais e da avaliação do mercado. Aliás, a divida
do poder público tom respeito. à infra-estrutura rodoviária, portuária e

ferrovidria vem de mais tempo. ,

Além disso, um processo de impeachment do presidente seria igutll'
rnenre prejudicial, pois abalaria a estabilidade' das instituições e afetilria
a credibilidade e a confiança do empresariado de um modo geral..

Um p�tO final precisa ser adotado em relação a essa crise, pois 05

empresários, assim como os cidadãos em geral, sentem-se inseguras
quanto ao futuro. E insegurança não é a melhor palavra para a

economia, ainda mais no país como o nosso que exibe altaS taxas de

juros e insiste em arrecadar cem grande voracidade e tomar ainda
mais burocrática a vida dos empresários.

Àntônio Edmundo Pacheco, Presidente da Federação do

Comércio de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOSAICO',,____---�----------�-----
� Normal?
Ontem, o estádio João Marcatto f�i a ,

leilão por causa de.dívidas com o INSS.

Mas o presidente do Juventus, ex
vereador Lio Tironi, disse ao Correio
do Povo que' isso não causa

preocupação Porque já, tinha
acontecido outras vezes. Perguntar não
ofende: quer dizer, .então, que ser

inadimplente com a União, colocando
em risco o patrimônio do clube que
mais projetou a cidade em toda sua

história no futebol de campo, e não

recolher o tributo de funcionários e,

jogadores, é coisa normal? Deve ser.

� É isso
A proposta básica para auto-financiamento
das obras de ampliação do esgoto sanitário "

tratado deJaraquá do Sul é majorar a tarifa
atual em 20%. Nas contas feitas pela' \
Prefeitura e aliados na Câmara de I,�
Vereadores, isso representaria 14% (R$ 200 , I

mil) a mais na receita do Samae.: '

,
Autofinanciamento, leia-se, vindo do bolso

,,'

do usuário, que paga, em regiões onde já ;-< ')

foram concluídas as estações' de "�I

tratamento, mais 80?'o sobre a conta do l' ,

mês, por conta de empréstimos feitos com
a Caixa. E, diga-se, a conta é para o resto da

II

vida. I

mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br'
,

, \.)1

� A confirmar
Adepender do prefeito Moacir Bertoldi

(PL), o vereador Carione Pavanello

pode falar o que bem quiser sobre o

Idesempenho do governo municipal.
'Nesse quesito, não terá respostas, nem
dele, nem de secretários. Foi o que

afirmoU o prefeito na manhã de terça
feirà, durante entrevista coletiva. O

chefe do Executivo disse que seu tempo

pessoal é precioso demais para gastá
lo em bate-bocas a varejo. Mas,
conhecido o perfil combativo do

Iverea'dor, talvez logo, logo Bertoldí
I

tenha de quebrar a promessa.

� Os espertos
Roberto Zehrider, coordenador do
cadastro técnico, admite: a Prefeitura de

Jaraguá do Sul já detectou vários casos,
de imóveis cujos proprietários não
pagavam taxa de lixo, por exemplo.
Credita isso à falta de comunicação
deles (os proprietários). Com todo o

respeito, acrescente-se: à falta de

flscallzação do município, a quem cabe
fornecer alvará de construção e

acompanhar o 'projeto original, até sua

conclusão. Faltam fiscais? Então,concurso
público específico, se houver, mesmo,
interesse em fiscalizar a todos.

.... Vozdopdvo
Aliás, Bertoldi aprovou outra forma de
ouvir críticas e sugestões que não sejam
apenas pela voz dos vereadores ou

adversários isolados. Cerca de 200 urnas I

fabricadas em papelão serão distribuídas

pela cidade e nela as pessoas poderão
depositar opiniões individuais. A cada
semana a Secretaria de Comunicação'
vai recolher e analisar. Entre outras coisas,
as urnas servirão como parâmetro para
avaliar a quantas anda o governo na

opinião da população.Muito mais barato
e confiável do que p�gar institutos de

pesquisas meia-boca.

'U

1e
te

rn

Dias,nega favorecimento

para órgãos de imprensa
MAIS UM ROUND

IIGoverno do nepotismo e
I

da mentira':dizCarione

J�

rn I

71

� I
,'1

eleitoral, com proibição d<:t
publicidade três meses antes e tr��j
meses depois), Nesse ano o municíPiq,·
repetiu o va�r de 2004. ',j

"Na função, que ocupo" 'náo"l
tenho outra alternativa que não sejâ!
administrar o dinheiro público. '",fu
receita das agências de publici�)
infelizmente, 'a, depender da

P�efeitura ficará compr�etida perJ
orçamento do Gabinete, que sef/i!
reduzido", disse o secretário,

.

acrescentando que a verba

disponível, a se consolidar a receiw!
, prevista para 2006, girará entre R$!
400 mil e R$ 500 mil' numajestimativa otimista, "Milagres não

faremos, a decisão não é minha el
isso já comunicamos aos proprietários[
de empresas de, comunicação",:
emendou Dias, para explicar que suaj
entrada na Prefeitura coincidiu com

o enxugamento de despesas, o que
provocou, segundo elel suspeitas de

que estaria privilegiqndo alguns
veículos em detrimento de outros,

(Celso Machado)

JARAGUÁ DO SUL- O secretário

de Comunicação, Carlos Alberto

Dias', negou denúncias de que
estaria privilegiando determinados
veícuios de comunicação· em ,

detrimento de outros, liberando
verbas de valores diferenciados em
mesmo esPaço vinculado Pela mídia
local. O assunto, inclusive, fóimotivo
de pelo menos duas reuniões do
Núcleo de Comunicação da Acijs
(Associação Comercial e Industrial
de Jarag�á do Sul),. também inte

grado por agências de publicidade,
Segundo Dias, que colocou à dis

posição notas fiscais de pagamentos
por veiculação de campanha sobre o

IPTU (Imposto Predial e Territorial

Urbano) em jornais, todas com

v�lores de R$ 2,000,00,
":4 acusÇ1ção não é verdadeira",

reaj;iu Dias, admitindo, porém, que
por necessidade orçamentiÍria, a

verba a ser gasta em 2006 pelo
ttiunicipio, com campanhas oficiais
e publicações legais (editais) vai

encolher, A previsão é de que o

Gabinete de Comunicação tenha, '

ao longo do ano que vem, recursos

da 'ordem de R$ 1 milhão, porém,
metade já' comprometida com

salários e manutenção, O secretário

traçou um paralelo 'dos gastos da

'Pref�it�ra com publicidade e

publicações legais a partir de 2,003,
Naquele ano foram R$ 1,6 milhão,
em 2004, R$ 560 mil até o mês de

julho (considerando que era ano

o ÇELSO MACHADO

o i
I

S � Vereador
não descarta CPI

j e até mesmo
1

impeachment

imunidade parldmentar enquanto no

exercício do mandato, ironizou a

hipótese de ser processado pelo chefe
, do Executivo, cp.te, por sua vez, não ,

goza de tal privilégio, Ao contrário,
adiantou disposição de buscar com

psicólogos, psiquiatras e outros
_

'

,

especialistas atestados que
comprovem sua sanidade mental

para, até, colherassinaturas suficientes.
que viabilizem uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para
possívelpedido de impeachment contra
Bertoldi," Desequilibrado eu seria se
tivesse aceito convite para ser'

candidp.to a vice-prefeito na chapa,
dele (de Bertoldi) ", disparou o

pefelista, reportàndO-se a negociações
ocorridas no ano passado durante o

processo de formação, das chapas
majoritárias,

"O convit� de Bertoldi foi feito a

mim e ao coordenador regióT'!al do
partido, Alcides Pavanello.
Colocamos o presidente do diretório,

'

Valdir Bordin, à disposição e ele,
(Bertoldi) não aceitou", O vereador
não economizou o verbo �ontra o

prefeito, "Convivi como o prefeito
durante quatro anos, quando ele era

vereador, por isso mesmo nunca

aceiuuiç ser vice dele porque já à

época,como político era um fracasso,

}ARAGUÁ Do' SUL- Depois de dar

1 nota zero para o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) � considerar o

1 desempenho da maioria dos
I secr�tários como sofrível, o vereador

Carione Pavanello (PFL) foi
I qualificado pelo chefe do Executivo,
I que não descartou a possibilidade· de

mover processo, como "pessoa
desequilibrada", "Nunca soube que
esse vereador tivesse solicitado uma

audiênciá ou uma simples conversa

para tirar dúvidas sobre projetos ou

outras" disse o prefeito, que, adiantou, ,

não mais responderá a acusações do
gênero que venham a ser feitas pela
pefelista, Ontem, Pavanello qualificou
I

,

P ,govemo de Bertoldi como sendo do
"nepotismo e da mentira", referência
ti familiares do prefeito empregados
em cargos comissionados e a

promessas de campanha não

cumpridas nesseprimeiro ano da nova
admi-nistração:

O vereador,· por conta da

Vereador não poupa o prefeito que rebate as criticas

O que se confirmou agora, neste

primeiro ano de governo", O oeteado:
I

lembrou os dois últimos anos em que
Bertoldi, na condição -de vice do ex

prefeito Iri-neu Pasold (PSDB),
abandonou a prefeitura, porém,
recebendO salários religiosamente,

"[asaguá do Sul vai ter em 2006,
quando completa 130 anos de

fundação, o pior dos presentes, que'
é o Pior prefeito que o municíPio já
teve", atacou Carione, aludindo a

algumas promessas de càmpanha
do chefe do Executivo: "Disse que
iria reduzir a folha de salários em

50%, economizando, com isso, R$
500 mil por mês, Disse que faria os

postos
,

de saúde municiPaiS
funcionarem durante as 24 horas

v do dia, sem filas; disse que cons

truiria muitas creches, agora diz
que não há dinheiro. O que fez,
mesmo' foi projeto para aumentar

valores do TPTU, UPM"e cobrança
mensal da coleta de lixo",

E completou: "É o g�verno do

nepotismo e da mentira, O prefeito
tem' devaneios e paga pela
demagogia pregada na campanha
eleitoral", Carlos Alberto Dias n

Comissões aceleram ritmo de trabalho na Assembléia Desconto no IPTU não fere

legislação sobre os tributos
,

FLORIANÓPOLIS/PATRICIA GÓMES/CNRFLORIANÓPOLIS (CENTRAL DE

NOTíCIAS REGIONAIS/AD]) - As
,comissões permanentes da'
Assembléia Legislativa estão em

ritmo acelerado, Faltando menos

de Um mês para o recesso, os

parlamentares querem deixar para
2006 'o mín,imo passivei de
pendênCias, Tradicionalmente, o

fim de ano é movimentado nas

:Comissões pela �oncentr�ção de

proposiçõe's que foram sendo
adiadas e pela intenção dos
deputados em limpar a pauta para
o próximo ano legislativo, "Neste
fim de ano; no entanto, 'vejo que a

, Assembléia está com uma pauta
menos extensa e menos

atribulada", garante b coordenador
das Çomissões Técnicas, Marcos
Antônio Silveira, Segundo' ele,
,Situação fruto da "competência;' do
Presid�nte Júliq Garcia (PFL) na

forma de conduzir a Casa,
A votação de algumas

PropOSições acaba 'sendo' adiada --:

,dando. aparência 'de acúmulo
agora no final do, ano - -em

decorrência dos pedidos de vistas,

Além disso, as reuniões semanais
das Comissões foram' se

transformando .

em mini-

audiências, sempre; com a,

participação de representantes da
. sociedade que se viam envol.vid,os
com as matérias que seriam

discutidas, Algumas Comissões,
com a de Saúde, por exemplo,
chegaram a reaiirar audiências
públiâls fora da Assembléia, "Com
a abertura de espaço maior para a

discussão pode-se demorar mais

, para votar um projeto, mas, com

certeza ele corresponderá muito

mais às expectativas da sociedade",
enfatiza o deputado Jorginho Mello
(PSDB), presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, que
destaca: "Mas as audiências

públicas têm que ser feitas com

assuntos que reaunerue precisem,
,

caso contrário vira demagogia",
Dé!S 14 Comissões existentes, a

de. Constituição e [ustiçd, a de

Finanças e Tributação e a 'de
Trabalho, Administração e Serviço

semPre através, de projetos
aprovados pela Câmara de
VereadQres, incluindo aumentos 40
tributo- em 2006, será em média
de 10%, No prójeto já eS,C4
embutida a contrapartida (impa��b
financeiro) de ressarcimento q�e
a Prefeitura terá\.ao conceder -'o
desconto, explica o ProcuradeJ'i,
"Não se trata de abrir mão 'de
receita, ou de renúncia fi3ca'l,
porque o desconto nunca é de 100%1',
observou Jurandyr. A m�sma
interpretação, observou, se dá para�a
redução de multas e juros 110
pagamento de débitos em atraso,

quando os rtvunicipio« costumam

oferecer até 95% de desc�nto,
restando praticamente o valor inicial

. a ser pago,A restituição ao orçamento
do que é cobrado a menos por causá
dos descontos, vem de verbas já
contingencwdas (reservadas) na

}:e�eita orçamentária de cada ano,

(Celso Machado)
,

(

JARAQUÁ DO SÚL- lnceiuiuax
contribuintes do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) ao

pagamento à vista promovendo
descontos, não significa renúncia

fiscal, disse ontem o Procurador
Jurídico da Prefeitura, lurandyr
Bertoldi, A prática, comum na

maioria das prefeituras ca.tari
nenses e de outros estados, será

repetida em 2006, Projeto de lei dó
Executivo já e�tá na Câmara de
Vereadores para aprovação, Segundo
Bertoldi, trata-se de procedimento
diferente no Caso de Inadimplentes
quando � municipio obriga-se à

cobrança judicial sob pena de

punição, pelo. TCE (Tribunal de
Contas do Estado) ao próprio prefeito
e ao funcionário responsável pela
emissão das notificações, caso não o

faça em tempo hábil. '

No caso do IPTl}, explica
Juràndyr! o valor venal tem como

base de cálculo o ano' anteri�.r,

Comissões querem adiantar trabalho e evitar pendências para 200'6

Público são as que apresentam
d:emanda máior ,de trabalho, Até
15 de dezembro, data marcada para
o início do recesso Legislativo, entre
os principais projetos que precisam
ser votados em Plenário pelos
parlamentares, destacam-se o que
destina 1 % do Fundo Social para

as Apaes, o Plano Plurianual (PPA)
e o Orçumenro do Estado para
i2006, As atividades normais na

. Alesc serão retomadas em '15
.
de

fever,eiro. Até agora, o Governo do
Estado não acenou a necessidade.
de convocação extraordinária no

período de recesso, (Patrícia Gomes)
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Duas Rodas comemora 80 anos de liderança
MÁRCIA BENTO

.... r
. Empresa é a maior

da América Latina
,

e a única com mix
de produtos

}ARAqUÁ DO SUL - o

farmacêutico e' quimico
Rudolph e sua esposa Hildegard
Hufenüssler começaram a

construir o sonho de uma fábrica
dé essências assim qu�
chegaram em [araguá do Sul.

Compraram uma casa e

planta;cim eucaliptos. Em 1925

ccmeçarum com uma pequena
produção de especiarias. Surgia
etaão, há 80 anos atrás, a Duas

RQdas Industrial, um projeto
pioneiro e que trouxe para o

Brasil a primeir'a fábrica de
aromas e

_
essências. Só em

Jaraguá do Sul são 1200

funcionários, em 2004 a empresa
teve [aturamento de R$ 260'
milhões e em 2005 o valor.deve
chegar a R$ 300 milhões.

"O meu pai era um homem
criativo e até hoje muitos dos

processos i�plantados' por ele
contin�am sendo usados. É
técnologia 100% nossa",
eiplicou orgulhoso Rodolfo
FÚlncisco Hufenüssler, 77,' que
hôje integra, o conselho
administr.ativo da empresa.

sinceros votos
-s

felicidad

"Claro que usamos máquinas
mais modernas, mas os processos
de extrações e destilações são os

mesmos. Ainda usamos
basicamente a mesma

tecnologia") completou.
A empresa trabalha hoje

.

com cinco linhas de produtos,
divididos em: Aromas (para
balas, biscoitos e bebidas),
Produtos para sorvetes,

frigoríficos, agro- industrial

,(produtos desidratados, óleos e

, sucos) e Industria de banana

Çfabricação de purê, exclusivo

para exportação), é a única da
América Latina com esta

variedade. "Além dos vários

pr�dutos que englobam as cinco

'linhas, a Duas Rodas tem

também uma cultiva n(lS

fazendas limões, tangerinas,
bananas e ervas", disse

Hufenüssler. Hoje a empresa tem

quatro filiais, uma no estadó de

Sergipe e duas fábricas no

exterior, uma na Argentina e

outra no Chile. A quarta filial
está localizada no Pe'ru e é

apenas comercial.
Na economia a empresa vai

. bem. "Como nós exportamos
pouco, toda esta questão do
dólar ainda não está nos

atingindo", disse o conselheiro.
Para 2006 a empresa projeta um
crescimento de aproxi
madamente 10%.

"Continuamos lançando

vários produtos. Enquanto
.alguns são bem aceitós outros são

rejeitados pelo público",
ponderou. Para o empresário não
existe uma das linhas que seja o

carro-chefe da empresa, "Vamos
continuar diver�ificando",
afirmou.

'

Rudolph e Hildegard
tiveram dois filhos, Dietrich e

Rodolfo. Sobre a sucessão

familiar Hufenüssler disse que a

,empresa ainda não está

preocupada. "Já estamos com a

terceira geração administrando
a empres�; a quarta ainda não

está' em idade de assumir". A
.

neta mais velha" com 18 anos,
está fazendo vestibular para
administração. "Mesmo assim

. ainda não temos nada definido,
o neto mais novo está com

apenas dois anos". Hoje quem
comanda a empresa são dois
netos dos fundadores, Mônica
Conrads, filha de Dietrich e o

genro de Rodolfo, Leonardo Zipf,
casado com Brigitte.

Hoje a Cdma�a de Ve
reaáores promoye uma sessão
solene em homenagem aos' 80
anos da empresa.

Duas Rodas
o .norn e e o símbolo da

empresa tem origens germdnicas.
"Os meus pais vieram da cidade
de Mainz, no Sul da Alemanha
e do brasão da cidade foi retirado
o logotiPo da empresa", afirmou
Rodolfo Francisco Hufenüssler,

Já o sobrenome da fa�ília
vem da junção 8.e duas palavras,
Segundo, o livro que conta a

história da Duas Rodas, "A
essência de nossa história" �

, 'I

. palavra "Hufe" é uma antiga
medida agrária e por este nome

.

eram conhecidos pequenos
povoados rurais na Idade Média.
Já a palavra' "Nüssler" vem do
verbo alemão "nutzen" e signi
fica utilizar. Juntas, as duas pala
vras designam os administrado
res destes povoados rurais que
pertenciam a 'senhores feudais,

. -São 1200 funcionários em Jaraguá do Sul e 200 nas outras filiais

-Faturamento em 2004 de R$ 260 milhões e em 2005 o valor deve

che,gar a R$ 300milhões

-A empresa é líder do setor em toda América Latina

-Primeira Fábrica de aromas e essências do Brasil
.

,

-A empresa tem ,quatro filiais, em Sergipe, na Argentina, no CHile

e no Peru

MULTIPORTAS

,Fone/Fax: (011.) 6412-0571
,

E-mail: f�lecom@multiportas.com
Home:www.multiportas.com

'1"
"

Justiça Federal
"

ganha processo
eletrônico

'jARAGUA00Sui- Foi inaugura
do ontem o novo sistema de processo
eletrônico no juizado especial da
Justiça Federal deJaraguá. Pelas novas
regras as C[(usas que tenham valores
de até 60 salários mínimos vão poder
ser feitas totalmente on-line, dispen
sando o uso de papel em todas as fases
da ação. O novo sistema está sendo
testado desde 2003 e já está presente
em 50 das 80 varas da regional Sul. A
expectativa da Justiça Federal é que
até o final de 2006 todas estejam
operando com o novo sistema.

,

Segundo o coordenador do

processo eletrônico na região Sul do

paíS, João Batista Lazzari, o novo

sistemà vai diminuir o tempo de

permanência dos processos 1W fórum,
"Isso sem contar que o processo
eletrônico é ecológico" po,rque preser
va a natureza", �essaltou. "Desde a

implantação, 220mil processos foram
encaminhadós eletronicamente,'
destes, 106 mil já foram julgados e

encerrados"," afirmou.
Para o juiz federal do Juizado

Especial Federal de [ataguá do
Sul, Emmerson Gazda, 80% das
causas que entram por mês na

Justiça Fede-ral deJaraguá do Sul

poderão ser beneficiadas. "Rece
bemos uma média de 150 proces
sos por mês, e 'pelo menos 1 ():9
deles podem ser' feitos via inter

net", Gazda ainda vê, outro be

nefício no sistema: "Os funcioná
rios do seror .de cadastro vão poder
ser reaproveitados dando agili
dade aos outros processos":

\

CORREIO EC'ONÔMICO
Retração
A economia brasileira teve retração de 1,2% no terceiro trimestre
na comparação com os três meses anteriores, segundo dados·

divulgados ontem pelo IBGE. Trata-se .da maior queda em dois
anos e meio -no primeiro trimestre de 2003, caiu 1 ,3%.Em relação, I

ao terceiro trimestre do ano passado, houve expansão de 1 % no

PIB (Produto Interno Bruto, sorna dós bens e serviços produzidos
no país). No acumulados dos nove primeiros -meses de. 2005, a

alta é de 2,6%.0 resultado mais fraco do ano já era previsto
desde o primeiro semestre. Juros em alta, taxa de câmbio

. desfavorável aos exportadores e concentração dos efeitos da
crise política do governo Lula foram alguns dós fatores citados

por economistas para justificar a expectativa por um resultado
inferior ao dos demais trimestres do ano.

'

Crise
Segundo analistas, as
incertezas no cenário político
em Brasília também afetaram
a disposição do

empresariado para realizar
novos investimentos. 'Parte
das slecisões de
investimento deixou de ser

tomada durante a crise

política; afirma Jason Vieira,
economista da GRC Visão.

Indústria
A produção industrial

apresentou o pior
.desernpenho do ano. Segundo
dados do IBGE, houve queda
de 2,1% em julho, alta de 0,9%

. em agosto e queda de 2% em

setembro. Embora existam -

diferenças entre a medição do

comportamento da indústria
na produção industrial e no

PIB, os resultados já indicavam

que a expansão do segundo
trimestre não se repetiria. Eletro-eletrôn icos

A proximidade da Copa do
Mundo está alaÍtancando, nas
Lojas Breithaupt, o consumo.
de televisores,
principalmente de telas
maiores como de 29 e 33.

polegadas. Outro produto'
que também está com

grande procura são os

aparelhos de OVO.Um

possível fator para o

aumento nas vendas, é a

baixa do dólar, que diminui o

preço ao consumidor.

Investimentos
Depois de um ensaio de

recuperação no segundo
trimestre, os investimentos
voltaram a cair no período
julho-setembro, com uma

retração de 0,9%, contra alta
de 4,7% no segundo trimestre.
Na avaliação da LCA

Consultores, o recuo foi
puxado pelo desempenho da

construção civil, que responde
por cerca de 60% dos

.

investimentos. redacao@jor�alcorreiodopovo,corn.br
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA,l de dezembro de-200S

ALERTA

Três casos demorte por raiva\

I

"

" bovina confirmadosem Corupá
s�cretaria orienta

5 podutores a
,

acinarem todos os

fVinos e eqüinos
-

,

t CORUPÁ Já foram

I onfirmados três cas_os de morte de

ado por conta da raiva bovina,

OrlO é popularmente conhecida

doença causada-pelo vírus rôbico,

nformou ontem o seCretário de

gricultura e Meio Ambiente,
úlio ·Dominoni. Segundo ele, os

nimais pertenciam a propriedades
calizadas nos oairios. Isabel Alto
Faxinai, e, por enquanto, não há
I

d 'd' "S�e�igo e uma ePI emza. ao

cdsos 'isolados' em duas.
omunidddes e ia estamos

rientando os.' produtores 'e

nformando a 'população para que

problema não se alastre", disse.
,

O secretário, no entanto,

admite que pode ter ocorrido mais

casos da doença e, por conta disso,
está insistindo para .que os

rodutores apliquem as vacinas em

io�os os bovinos e eqüinos. "Todos
os animais acima de quatro meses

a�ver&o ser vacinados", orientou.
,�s vacinas, aplicádas em dose

'o
única, estão disponíveis nas

agropiXuárias aQ custo unitário de
R$1,50. "Ela pode ser aplicada pela
via subcu'tânea ou intramuscular e

21 dias após o animal es tará

imunizado. A aplicação pode ser

feita pelo próprio agricultor,' desde
-que saiba' como -p+oceàe:
corretarnenee", informou
Dominoni. No caso dos animais

que já contraíram a doença, a
vacina não surte resu'ltado, ou

morrem ou são sqcrificados.
De acordo com o secretário,

existem 480 produtores de gado
para corte e leite em CoruPá, mas
a atividade não tem fins
comerciais, ao contrário da banana,
que causou prejuízos' significativos
aos agricultores do m1,l-nicípio este

ano por conta, entre outros fatores,
da doença sigatoka negra e a greve
dos fiscais sanitários federais. "Nós,
enquanto,Secretaria, através do'
médico veterinário e toda nossa

equiPe, estamos divulgando essa

situação "e solicitando que a

comunidade esteja 'alerta para a

aplicaçãd da vacina e informem a

Secretaria sobre novas

ocorrências", apelou Dominoni.

RAPHAEL GUNTHER

Animais com mais de quatro meses devem ser vacinados

.

)

A raiva .bovina é transmitida por morcegos hematófagos, que sugam o gado preferivelmente à noite,
mas não passa de animal para animal e nem para o homem. Os morcegos hematófagos atuam não só
como transmissores, mas também como reservatórios do vírus. /

'

Quando são contaminados com o vírus rábico, o primeiro sintoma que o animal apresenta é a

mudança de comportamento, em que na maioria das vezes se afastam do rebanho, não se alimentam
ou bebem água, pois logo perdem o apetite e apresentam sinais de lacrimejamento e corrimento

nasal. 05 animais também apresentam salivação intensa e falta de coordenação dos mem6ros q

posteriores. Na fase final.da doença, o animal começa a apresentar um andar cambaleante tom

mugidos seguidos e entrecortados, caindo ao solo e com dificuldades de se' levantar.

PANORAMA

Caminhada marca o Dia'

Mundial Contra a Aids

DA REDAÇÃO - Com objetivo
de informar e alertar as pessoas
sobre os riscos e métodos de

prevenção contra Aids, a Pre

feitura organizou uma caminhada

para hoje a partir das 9 hQras da
,

.'mi:mhã,De acordo com a

coorOzdenad'ora municipal do
Programa, Leníria de Cás�ia
Menel, serd distribuído material
de divulgação e orientação' sobre
o tema durante o percurso, que
terá como ponto de saída e de

'

chegada a Rua Quineino Bocaiúva,
passando pelas ruas Reinoldo Rau,
Domingos da Nova e o Calçadão da
Marechal Deodoro, Ela lembra que
este ano os temas nacional e estadual
da campanha são '1\ids e Racismo"
e '1\ids: uma questão de

responsabilidade individual e

coletiva".
ALém da passeata, estão

previs'tas outras -duas atividades
em parceria com o Programa Viva

Jovem e as secretar.ias de

Educação e' Cultura e

Desenvolvimento Social e

Fainília, Uma delas é o "Pedágio
de Conscientização" agendado
pata 6 e 8 de dezembro, 'com
distribuição de material educativo
nas princiPais ruas da cidade,
enquanto que a outra envolve um

evento recreativo no dia 11 do
mesmo mês, na ,Praça Ângelo
Piareia; reunindo as seguintes
atrações,: DJ Xalinho, Bçmda L4
Kai�s, competição dt; lançe, livre""
competiçãq de pênaltis, recreação
e lares; skate, xadrez e wheeling
(ousadia radical/motociclismo),

Leníria explica que ''Aids e

Racismo" foi definido como tema

nacional porque, embora

,
,

.

representem 47% da população
.brasileita - seg�ndo dados, do
IBGE -, os negros nunca foram,M
alvo de campanhas de prevenção-:-"
"De uma [o+nva ou outra, a�
maioria das pessoas já ouviu falarb
dé Aids e, apesar dos avanço�
alcançados através de muito�)
irabalho no campo da Prevenção}b
é preciso reconhecer a gravidadé
da epidemia com o aumento 110s
casos no mundo inteiro "PlJl
acrescenta,

DST/AIDS,
, to)

Desde a sua implantação, em)b
1991, até o mês de outubro dest�b

,ano, o Programa DST/Aid�-:J
�egistr?u 520 casos de HIVpositivo,�
na região da Amvali (Associaçã�b)
dos MunicíPios do Vale A<?-rq
Itapocw), sendo 65,8% (342)[(5
constatados em Jaraguá do Sul:-íJ.
Do total de pessoas infectadas, 10qiq
foram a óbito, há 201 doentes e. 8.
2 13 es tão sadios (a doença aind�fl:)

,

não se manifestou). lJ l
Embora sejam impessoais, 0rlS1.

números assustam e remetem a?'Jl
pessoas a uma reflexão sobre selfm
comportamento, acredita Leníria1b
sugeririd,o que "é. preciso falar
sobre Aids, seja na escola, n(l",,� � J

família ou no trabalho, baseandqq
o diálogo numa relação dí!n
confiança para encorajar a,s':>l
escothas", Parada, muita geníe(5
deiW. de faze'L 0" teste de BJ,V_, \�;:j.
pe,rrngn:ese sem conhecer SI1��
condiçqr;;, forol,ógica por medp d�lJ
áiscriminaçãb, "Outros, ao_
receberem o resultado positivo, .. ,

obrigam a mant;er sua condiçã�
em segredo, agravando su'Informações na Secretaria d!,! Agricultura eMeio Ambiente pelo telefone 3375"1902.

oradores .questionarn \ sobre

áreas verdes não utilizadas
I

: JAMGuÁ DÓ SUL- Em dois dos
Iofeamentos localizados nos bairros
Rio Cerro 1 e 2, existem as chamadas
áreas verdes,' obrigatoriamente, por
orça de lei, reservadaspor imobiliárias
e destinadas ao lazer da população,
Na verdade: ao contrário dó que:
muitos imaginam, não se trata de
áreas arborizadas ou com' a mata

preservadas, 1T!-a5 sim, apenas um Lote
o7;lde a comunidade decide o que
fazer, Mesmo- e é o caSo dos dois
bai1l'0s-, não raro esses lotes ficam
desocupados (neles nClda pode ser

'

edificqdo que não seja de" uso'
co!etivo), até porque exige
investimentos, seja CIo municíPío" seja
d� qUt;m habita os Loteamentos, mas
sua destinação não é responsabilidade
dp empreendedor, . Entretanto,
mesmo que com estruturas para uso

coletivo, a edificOJ;ão áessas áreas às
vezes, enfrenta resistências dos que
moram próximos a elas, por causa do
barulho ou outro tipo de transtornO,
Segundo o vereador e enaenheiro da
S,

,'"

ecretana de Planejamento" Afonso

Piazera ,Neto' (sem paitiáo) aos

Loteadores cabe a responsabilidade de
reservar a, área apenas e não de edificá
las comO tem sido questionado por
algumas associações demoradores, "O
poder público pode até viabilizar
quando há recursos, ou em parceria,
com a comunidade", observou
Piareta. Outro questionamento -é a

reserva de lotes como áreas verdes

'perto de rios ou com vizinhos muito

próximos, SegundoPiazera, o barulho
provocado por áreas de lazer como,
por exemplo, campos de futebol, deve
ser encarado com mais parcimônia
porque, afinal, irata-se de um bem
coletivo,

O presidente da FME (Fundação
MuniciPal de Espo�tes) Jean
Leutprecht, explicou as obrigações
legais das partes (imobiliárias e

município), '1\0 empreendedor cabe
apenas garantir a área, o restante é

decidido pela Prefeitura e

comunidade, que às vezes prefere t�r
outro tiPo de investimento qtie não

seja área de lazer", oPinou Jean,

Guarda municipal, deve operar
-

., '

com contingente de 30 homens

J:ARAGUÁ DO SUL- A guarda
municipal, nos moldes das que j(Í
exísterriem cidades como JoinvilLe e

Blumenau, deverá ser implantada já
, em 2006 emJaraguá do Sul, segundo
afirmou o prefeito Moacir BertoLdi

(PL), porém, ainda não há uma data
'definida, Por enquanto, os custos

para o municíPio ainda náo estão

concluídos, havendo também a

necessidade de' concurso público se

o serviço não for terceiiiuuio. A
princíPio, o cQntingente será de 30

homens, desarmados e com a missão

de proteger o patrimônio público e

auxiliar no trânsito,

Segundo ,Bertoldi, o

procedimento vai permitir a

'liberação de' cerca de 20 policias
militares hoje envolvidos com

" serviços burocráticos,

Recentemente, quando de' visita
do governador, Luiz' Henrique da
Silveira (PMDB) para assiru;ttura do
contrato de construção da Arena

'

,Multiuso, onde o Estado participa
com R$ 5 milhões\ a Associação

Comercial e Industrial e o munidPio
entregaram pedido formal para que
a' segurança pública da cidade e

região abrangida pelo 14º BPM seja
reforç�da com brevidade, Entre as

providências, que incluem compm
de armas, veículos e reformas em

instalações físicas, á designação de
mais policiais, incluindo oficiais e

, "

sargentos,
'1\ corporação deJaráguá d0 Sul

precisa de pelo menos mais 50
homens e dois delegados para 'o,

Polícia Civil", observou o prefeito,
acrescentando que 18 PMs, hoje, são
designados exclusivamente para a

segurança externa do pr�sídio, Além
disso, nesse ano pelo menos -15PMs

que haviam incorporado há pouco
tempo,' por razões diversas razões
deixaram a corporação, desfalcando
ainda mais o çontingente atual. "Ê
Preciso considerar, ainda, questões
de férias, doenças, licenças, que
também contribuem para difiçultar,
ainda mais o trabalho da PM",
concluiu,

C�VIAÇA�CANARINHO�JIII� ._m-- _

Uma Transportadora de Vidas.
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CDL divulgou ontem o horário

de funcionamento para o Natal
}ARAGUÁ DO SUL - A CDL

(Câmara de Dirigentes Loiistas)
apresentou ontem na reunião

plenária os horários de Natal

para o comércio. A proposta dos

lojistas foi aceita e homologada
pelos dois sindicatos, dos
comerciários e dos patrões. Pelo
acordo a partir deste sábado, dia '

3, até a véspera de Natal as lojas
vão estar abertas em horários

diferenciados para facilitar a

venda de presentes. As .horas
extras devem ser descontadas
na segunâa-jeira, 26 de
dezembro, quando, o comércio
,não abre.

Confira os horários na tabela:

Tributarista explica a nova legislação federal
A Medida Provisória N° 255/2005, chamada de MP do Bem, .

transformada em lei, foi explicada pelo advogado tributarista
Célio Dalcanale, que destacou os pontos relevantes da nova

Ieqlslação que é complexa e traz benefícios pontuais a alguns
setores, ao mesmo tempo em que é limitante. Ela dá incentivo,
por exemplo, à inovação tecnológica e ao programa de inclusão

digital e alterou o regime do SIMPLES para microempresa e EPP,
ampliando os limites de RS 120 mil para RS 240 mil e de RS 1,2
milhão para RS 2,4 milhões, a contar do dia 1 ° de janeiro de
2006. O vencimento passa para o dia 20 do mês subseqüente ao

mês em que foi auferida a receita bruta. Dalcanale pediu que os

empresários estejam atentos à nova lei, porque existem muitas

questões pontuais que precisam ser bem analisadas. "Existem

vantagens, mas também limites. Houve alteração no Imposto de
Renda pessoa física e na contribuição do PIS, PASEP e COFINS.
Cada empresa deve se ater aos seus interesses específicos';
afirmou.

�I Liiiii, Il: '

transporte e tutismo

Transporte Estudantes Transporte Escolar
Joinville cl Microônibus e Universitário

: * Positivo * Soci�sc (Tupy)' Jaraguá do Sul cl Vans
* Ace * Outros * Unerj * Fatej * Cepeg'

Ligue: 3370-4888/9167-2890 Ligue: 3371-5891 J 9973-8831
com Luciane com Rosilene

Educação Marista:

Uma rede de·ensino com

mais de 6500 professores
em todo Brasil.

I

Colégio Marista São Luís

1t\J?CRIÇÕES,ABERTAS
para 2Q06

As inscrições para alunos novos podem
ser feitas na/secretaria do colégio, pelo
telefone 3710313 ou através 00 site

www.marista-jaragua.com.br na área
de matrículas on-Iine.

EM BUSCA DE RECURSOS

Badesc deve financiar RS 4
I

I
. .

milhões para a ArenaJaraguá
� Dinheiro devera
sair no começo do
ano para fazer parte
da contrapartida

FLORIANÓPOLIS - O Badesc

(Agência de Fomento de Santa

Catarina) deverá financiar R$ 4
milhões para que a Prefeitura de

Jaraguá do Sul possa bancár pclTte
da contrapartida de R$' 7,8 milhões
do total de R$ 13 milhões que
custará a Arena [asaguá. O

presidente do B�desé, Renato

Vianna, pediu ontem à tarde (30)
a uma comitiva de [asaguá que
esteve no gabinete dele na Capital
que envie o projeto de engenharia
com as especificações sobre a

aplicação dos R$ 4 miÍhões.
A comitiva de Jaraguá estava

composta pelo presIdente da Acijs,
Paulo Obena'fls, pelo diretor-geral
da Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Nelson Bylaardt, pelo
"pro�uTlidor-geral]urandyr Bertoldi
e pelo vereador e engenheiro da
Secretaria de Planejamento
Afonso Piaresa. O presidente da

Acijs explicou que o Governo do
Estado entrou com R$ 5 milhões

CORREIO TV

Soneca
Uma das exigências de Ricky Martin para fazer show hoje no Credicardlt/4
Hall, em São Paulo, é dormir bastante. O cantor trará a família toda e já 'ito�
avisou que nã� quer ser incomodado porfãs no hotel em que ficará., '�
Em alta I.

Zezé Di Camargo e Luciario estão em alta na Globo. Além de gravar o" ...
"Show da Virada'; terça 'que vem no Rio, a dupla fará um dos especiais de

Ivete Sangalo.

Joaquim
Virou moda chamar Silvio Santos de Joaquim nos bastidores do SBT. Depois
que Hebe e Moacyr Franco inventaram o apelido, afinal Silvio proibiu de
falarem seu nome na emissora, todos se referem a ele desse jeito.

Na Globo '- !

A. nova novela das 19h de Carlos Lombardi, "Pé na jaca'; está prevista pa?ft
janeiro de 2007 e será do núcleo de Ricardo Waddington. Murtlo Benício
foi reservado para viver o protagonista, Artur. O personaqern, que terá b'-�'
apelido de Tutu, será ym daqueles loucos por bolsa de valores e perderá

-

toda a sua fortuna.
'

Deborah Secco tinha planejado tudo para levar a família inteira à Disney,
mas ninguém conseguiu obter o visto americano a-tempo de embarcar.A

viagem ficou para uma próxima oportunidade.

o formiguinha
o filme sobre a vida de Zagallo está na fase da captação de recursos, mas o

coordenador técnico da seleção quer mais. Ele vai escrever um livro sobre
sua vida no futebol. Zagallo dispensou o ghost-writer, ele mesmo

escreverá.

Separados
A edição da revista "Quem" que chegou nas bancas ontem traz maiores

detalhes sobre a separação de Giovanna 'Antonelli e Murilo Benício, que
viveram cinco anos juntos. A atriz conta que eles já vinham discutindo a

relação há un� três meses. "Continuaremos amigos, porque ternos um filho

lindo e Murilo é um pai maravilhoso'; Giovanna garante. Murilo saiu de casa

e está hospedado na casa do amigo Marcello Novaes.

A capa da revista traz Reynaldo Gianecchini assumindo o fado "rústico" de
seu personagem em 'Belissima'Tudo no melhor estilo "os brutos também

amam':

Sem visto

: ..

o presidente do Badesc Rentao Vianna recebeu ontem o presidente da Acijs Paulo Obenaus e comitivi

para a obra de 20.600 miZ, já sentadas e que pelo projeto feito poderemos sim inaugurara Ar
iniciada no terreno em frente ao pela Associação de Engenheiros- é com uma competição intemaci

quartel da PM na Vila Lenzi, Arquitetos de Jaraguá do Sul terá e com a participação da Malwee". o

através do Fundo Social. "O muitiuso: esportes, shows, Também do Badesc def
cronograma de liberação prevê R$ exposições, possíveis por causa das .

começar a sair em dezembro
- 1,5 milhão para novembro, o arquibancadas m6veis./ dinheiro para o asfaltamento J n

mesmo para dezembro, e depois R$ A obra tem previsão de seis ruas em [araguá, inclusive aque
1 milhão em janeiro e fevereiro", meses. "É impossível entregá-la em vizinhas àArena. "Deve sair R$l, !

disse Paulo Obenaus. abril, a tempo do Campeonato milhão em dezembro, para asfal
Na semana que vem, um bate- Mundial de Futsal", reconheceu o oito ruas, e R$ 1 milhão no iníci

estaca começará as fundações da presidente da Acijs, mas ele ressalvou do ano", disse o vereador Afom .

Arena [ataguá, que terá que "se conseguirmos adiar ,a Piareia, previsão confirmada pel� �
capacidade para' 8.500 pessoas realização do evento, então próprio presidente do Bàdesc. {

redacao@jornalcorreiodopovo.com.b

Casados
Num fim de ano tão conturbado para os casais globais,
a boa notícia vem de Taís Araújo e Lázaro Ramos. A

dupla se casou. no últlmo fim de semana, numa

cerimônia íntima, noRio. No momento, curtem lua-de,·
mel na Europa.

'"

De volta
Joana Prado (foto) se prepara para aterrissar em São

Paulo novamente. lsso porque desde que estreou no

"Pra Valer'; de Claudéte Troiano, a loira tem se dividido
entre a capital paulistana e Belo Horizonte, onde mora

atualmente com o maridão, Vifor Belfort, e o filho Davi,
A beldade deverá ficar na capital paulista durante uma

semana para produzir as reportaqens do mês. Logo em

seguida, ela volta para B,H na companhia do herdeiro,

que sempre a acompanha nas viagens.
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Jaderson, Dão e

li se apresentam
:mjaneiro no

)\
'

olfgang Weege
I:

]ARAGUÁ DO SUL - Continua
movimentação nos bastidores da

,

alwee. O diretor de futebol Cacá
avanello anunciou mais três

ef6rços para a próxima temporada.
ala Eli (Macaé); o fixo Jaderson

. oinville) e o já conhecido Pivô
/to, que está na UCS, mas já

'Uendeu o time jaraguaense. Por

'W1'O lado, dois jogadores devem

e&ar a Malwee neste ano. O Pivô
id e o goleiro Marcinho.
!Eli defendeu o Macaé durante

Liga Nacional e marcou seis gols
.

.Dão fez dois. Jaderson foi um dos'

estaques da campanha do

oinville neste ano. Tem como

�\ .aracterística a forte marcação,

I
ue é um dos pontos fortes do

Q ricolor. Já Fio já ((certou sua saída,
I mas ainda disputa a Supercopa em

inas Gerais. O jogador já tem

ropostas da Unisul (novo time da

,:iga Nacional) e da Ulbra. Já
arcinho amda não rescinâiu o

pntrato, m�s Pavanello já
diantou que o jogador· não estará

QUINTA-FEIRA,l de dezembro de 2005

CONTINUAM OS ESFORÇOS

RÁDIO :��
JAAAGUÁ

enfrentarão o mesmo time que os

derrotou na final dos Jogos Abertos.
"Não queremos uma revanche.

Queremos terminar o ano com

títulos", disse o ala Xoxo.

Para o jogador, se o time repetir
a mesma. postura do jogo contra

Chapecó na terça-feira, tem

grandes chances de conquistar o
.

título. "Os torcedores podem

ESPORTE 171:
........................................................................... ,�

ARQUIVO CORREIO

Fio acertou a rescisão com a Malwee e já tem propostas de outros clubes para a próxima temporada

mais na Malwee na próxima
temporada.

Enquanto isso, o time iniciou

ontem os treinos para a final do
Campeonato Estadual da Divisão

Especial. O primeiro jogo será na

sexta-feira, em Joinville, e a volta
será já no sábado, em Jaraguá do .

Sul. Os atletas preferem não entrar

no clima de revanche, já que

b' James' se apresent� em janeiro no Joinville

I Malweeanuncia duasdispensas
e três contratações para 2006

]ARAGUÁ DO SUL - "Eu

queria ficar mais perto da minha
filha e da minha família. Isso

pesou na ho.ra da decisão". Essa

;foi a declaração do fixo James,
que na noite de terça-feira
iassinou com o Joinville,
icuriosamente o maior rival da
iMalwee. O jogador deve' se

:apresentar n� início de Janeiro.
:Para ele, outro motivo que foi.
,importante foi o de o tricolor estar

imon,tando uma equipe ainda

:mais competitiva.
: Mas ele não esquece o carinho
:que teve da torcida jaraguaense.
'''M '

: e Identifique muito com a

iMalwee, foi aí que eu conquistei a
jmaioria dos meu,s títulos. Sempre
íme dei bem com a torcida ê
: Procurei respeitar a todos" disse.
: "Quero frisar que so� um

:profissional e estou apenas
: procurando o q�e é melhor para
. mim, Amo o que faço e vivo disso",
: Comentou ainda.

James confirmou que o contato

,com o Joinville começou antes

James é um dos reforços do Joinville para a próxima temporada

mesmo da viagem para a Itália.
Para ele, com o plantel que o [ec
está montando, a rivalidade com a

Malwee deve aumentar. "Claro

que será de uma forma sadia.

Quem ganha é o pftblico que terá

.
grandes chances de ácompanhar
bons jogos", disse ele.

:Gramado do Estádio João' Marcatto é teiloado
:

.

}ARAGUÁ. DO SUL - O que agora para impedir o leilão. A,
i nmguém da diretoria do Grêmio primeira, e menos provável, é ,a

: Esporti-vo Juventus imaginava remissão, ou seja, pagar a dívida

: aconteceu. No segundo leilão do em 24 horas após o acerto do leilão.

: �o, o gramado do Estádio João A segunda é tentar embargar o

,arcatto acabou sendo arremate. Eles têm dez dias para
: arrematado. E por àPenas 50% do .. fazer isso e tentar reverter O
, valor proposto: R$ 250 mil. O processo. Segundo o advogado do
terreno foi à leilão por causa de clube, Rogério Sales, ele se reunirá

i dívidas do clube com o INSS. O com a diretoria hoje para decidir o
valor da dívida e O comprador não que fazer. Sobré o valor ser a

foram divulgados pela Justiça metade do preço, um se�vidor daFederal.
.

.

Justiça Federal disse que está
O Juventus tem duas opções dentro da lei. Na primeira

---�-----��_ ..�._'---------

oportunidade teria que ser o valo:
total, de R$ 500 mil, �as na

segunda pode ser 50%.

Enquanto isso, o técnico Itamar
S�hüller anunciou ontem mais um

reforço para a SérieAI. O atacante

Ronaldo Capixaba, que estava no

NCbcional (ES) pode formar dupla
de ataque com Sabiá, ex

Metropolitano. Na sexta-feira o

clube deve fazer a apresentação
oficial dos jogadores e na segunda
feira deve embarcar para fazer uma
pré-�temporada.

esperar um grande jogo, digno de
um clássico", comentou. Sobre o

adversdrio, Xoxo destacou como

ponto forte a marcação, "Eles já
conhecem bérn a nossa equiPe.
Vamos treinar forte para
surpreender com jogadas
ensaiadas. Estamos com muita

vontade de ir para cima deles",
disse ainda Xoxo.

LINHA DE FUNDO---------.}
JULlMAR PIVATTO

"

Mais um título
vÉ disso que o jovem Leonardo

Spredemann (foto) vai atrás no

próximo fim-de-semana. Ele estará em
Balneário Camboriú, onde busca o

título da Copa Municipal na categoria.
Segundo o pai do piloto, Valdir :'l
Spredemann, ele vai para confirmar o ,'l
título, já que está bem à frente do ::-\
segundo colocado. Neste ano,

Leonardo já foi campeão catarinense ,_

e da Copa Duas Rodas, vice-campeão ,:;,

sul-brasileiro e terceiro colocado no

"

'\.

brasileiro. "Foi um ótimo ano,

principalmente no Brasileiro, já que foi
a primeira participação dele. A gente
percebe-que ele progrediu bastante

no esporte'; disse o pai. Leonardo, que
ano que vem disputará na categoria

boys 10 anos, compete com apoio do Posto Cidade, da New Bike

e Sacolão da Economia.

EncontrodeVôlei.
No próximo fim-de-semana

acontece o encontro dos pólos
de vôlei de Jaraguá do Sul. As

crianças serão divididas em
duas categorias. A primeira
será no sábado e a segunda no .

domingo. Nos dois dias o
encontro começa às 8h30 e

vai.até às 17h30, no Colégio
Marista São Luís. No sábado,
.que será para as crianças de 11

anos, o destaque será a presen

ça do campeão olímpico Gio

vane, que se fará presente por
volta das 11 h. Os pólos de .vôlei
fazem parte do Pec (Projeto
Esporte e Cidadania) que vem
dando oportunidade para as

crianças praticarem alguma
modalidade esportiva. Uma
boa iniciativa da Fundação
Municipal de Esportes,

Coroa Bom de Bola
A Karlache Malhas foi a

campeã do Campeonato
Municipal de Futebol Sete

Sênior, conhecido 'como
"Coroa Bom de Bola': A

equipe bateu, na final, a
Floriani Equipamentos/Santo
Antônio. O terceiro lugar ficou
com Beira 94/Automóveis

-

Jaraguá e o quarto com a

Kiferro. O artilheiro da

competição foi o treinador do

Juyentus Itamar Schüller, que
defendeu a Karlache, equipe
que ficou também com o

troféu disciplina. A Floriani,
além de ter a defesa menos

vazada, teve também Noli

como atleta destaque. No
total foram 34 jogos com uma

média de 4,6 gols por partida.

j u lima r@terra.com.br

PrOjeto Costa-do Encanto émais
turismo na Regional de Joinville.

Na Regional de Ioinville, um importante projeto é destaque na área turística. É o Costa do.

Encanto, que abrange 8 municípios' e visa a integração regional, através' de um

sistema de transporte com rodovias cênicas e travessias aquaviárias. Uma das etapas

já inaugurada é a pavimentação da estrada para a praia de Itapoá. A parceria entre

Secretaria Regional e Prefeitura Municipal garantiu mais deR$ 2 milhões para a obra,

É"o Governo fazendo sua parte para o crescimento de Santa Catarina.

. SecretariadaEstado do
DesenvolVimento
Reulonalem JolnVille

\
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Acreditar naquilo que faz, ser
persistente, trabalhar com amor

e valorizar as pessoas.
Uma fórmula que se traduz em sabor há oito décadas.

Parabéns à família Duas Rodas

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

#D6

Se você quer mais dicas de ,

'Inglês ou espanhol escreve pra gente: fellows@netuno.com.br

QUINTA-FEIRA, 1 de dezembro de 2005

Nossa r

�afios
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,ti ,

,e veneerlll

To 0_ o

Merece mais que felicitações
quem os enfrenta há 80 anos.

Todos, Direção e Funcionários'
I

da Duas Rodas, recebaln. .

i

nosso caloroso abraço!

Latino Americana
Rua FIoravante Pozza, 198 BairfO Maria Gorel11
Bento GOÍlçalves/RS
54 452�3124/54 52-3124

.

e-mail:

Inl@lnI.Corn.br/_WV_�W._lnl_�CO_Ill_.br_�__1

Continuamos a celebrar juntos
essa história de sucesso!

.80 anos de tradição, conheclmentn
•.�e espírito"jovem.,

.
I

Uma homenagem:

www.comproducts.com.br .
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