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Malwee vence por 5x3 e

precisa de um empate
Com três gols de Falcão a

Malwee bateu o Joinville

por 5x3 no Ginásio Ivan

Rodrigues e agora precisa
apenas de um empate para

conquistar o título do

Campeonato Ca t a r i

nense. O jogo de volta será

hoje, às 18h no Wolfgang
Weege. Os ingressos já
estão à venda nos Postos

Mime por R$ 10,00. Além
de Falcão, quem marcou

sara a Malwee também
oram Xande e Márcio.

Para o [oinville marcaram

Vevé (2) e Jorge Alex, de
penâlti. _ PAGINA 7

NÚmero de ratos

na cidade

já preocupa
Prefeitura

ALERTA CORREIO TV

Raica e Ronaldo

podem estar

namorando
escondido

mínima: 16° máxima:25° mínima: 15° Máxima:28°
-_ .._---------

AMANHÃ:
• Domingo de

sol e nebulosidade
---

variada sem previsão
de chuva
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�., • Sábado de
--- sol e nebulosidade

variada sem previsão
de chuva
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MÃO NA TAÇA
ESPERA

Tempo de fila nos bancos pode
ser controlada em Guaramirim

Projeto de lei que tramita na Câmara limita o tempo de

espera nas agências bancárias do município em 15

minutos nos dias normais e em 30 minutos, no máximo,
entre os dias 5 a 12 de cadamês. '- PAGINA 3

ENSINO

Mudança no magistério estadual-
deixa professores apreensivos

- PAGINA 3

EM JARAGUÁ DO SUL

Não há previsão para abertura
· de um novo Banco de Sangue

_ PAGINA 4
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Forças políticas da região lideranças do Vale do Itapocu

de' Jaraguá do Sul perderam
boa oportunidade de ocupar

espaços na mídia jornalística
durante a estada do ministro

dos Transportes em Blume-
nau na quinta-feira, onde foi
liberar dinheiro para obras de

recuperação da BR-470, uma
das rodovias federais mais

importantes ,do Estado e que
só.este ano já matou 116 pes

SO�,S. É tão grave e perigosa a
• I

_ .; •

situação que o propno
ministro não se atreveu a

percorrer nem um metro da
-

estrada, que só viu do ar a

bordo de um helicóptero. Não
difere em nada a situação da
BR-280 em todo o trecho
catarinense, especialmente
entre São Francisco do Sul e
São Bento do Sul. Ao

coptrário do que fizeram as

lideranças do Vale Itajaí pela
enésima vez, e que sustentam

movimento forte pela
duplicação daquela rodovia,
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a de exigir, sim. A primeira
receita quem nos deu foi o

Grupo RBS, lotando um

avião com políticos e empre
sários que, .em Brasília,
exigiram do então presidente
a duplicação da Br- t01, obra
que hoje se arrasta no trecho
Sul e inconcluída no trecho
Norte. O assunto ganhou a

mídia jornalística nacional.
Não fosse aquela atitude
drástica à época, nada, com
absoluta certeza, teria sido
feito até hoje, a não ser

remendo de buracos e

centenas de cruzes à beira da
rodovia. Já é hora de enten

dermos que resmungar atrás
da porta não é a solução e

partir para atitudes além do

diálogo que costumamos utili
zar como ferramenta de argu
mento. Não convence,' nem

tampouco sensibiliza os que

governam o país tendo como

ponto de referência diagnós
ticos produzidos no Planalto.

FRASES

OPINIAO

não demonstraram interesse

na visita do ministro. Aliás,
também o governo do Estado,
do governador ao/secretário
e, ainda, a Assembléia Legis
lativa, exceção do peernede
bista Manoel Mata, direta
mente interessado na BR-1° 1

Sul, ignoraram' olimpicamen
te a presença de Alfredo Nas-

pressão andam muito aquém
da única linguagem que os

governos entendem. Parece

que, às vésperas de ano

eleitoral, com os que estão no

poder na busca obsessiva pela
reeleição, o fechamento de
alguns buracos já satisfez,
embora a contínua sangria de
recursos da região que
engordam os cofres de Brasília

� Duplicação da BR-280 se arrasta de forma
mais visível. desde o primeiro mandato do

ex-presidente Fernando Henrique
cimento. Eles podem ter suas

razões, mas os ausentes aca

bam por justificar o pouco
caso,

O projeto de duplicação
da BR-280, que se arrasta de
forma mais visível desde o

primeiro mandato do ex

presidente Fernando Henri

que Cardoso, ainda está longe
de ser concretizado, sequer
foi concluído. Movimentos de

e irrigam outras paragens que
não a nossa. Educação, sim,
com autoridades coristi-

-,

tuídas, mesmo que omissas,
incompetentes ou que
discriminam politicamente
regiões brasileiras que são o

sustentáculo da República,
como o é o Estado de Santa
Catarina. Mas, subserviência,
acomodação, não! Não há
outra atitude a tomar que não

I Fatos & .Pessoas
Fernando Bond

País à deriva e a

oposição é pior ainda

Florianópolis/Brasília - O Brasil está
I

completamente à deriva, principalmente
n�s grandes metrópoles. No Rio, bandidos
fizeram o papel da polícia e mataram

quatro "colegas" que tinha postos fogo
num ônibus e mataram cinco. Em São
Paulo, motoqueiros paralisaram uma das
maiores cidades do mundo, com atos de
vandalismo. O PIB caiu 1,3% no trimestre
e presidente e o ministro da Fazenda

(agora apelidado de 'tornsre-que-csiei
olham para os números espantados e

dizem asneiras como a frase que está em

destaque nesta página. Até aí, tudo mal,
tudo muito mal. Mas pior ainda é a

oposição, constituída de uma casta que
continua explorando o povo brasileiro,
ap'�sar de temporariamente fora do

p9çler. Ficam vendo o país pegar fogo e,
ernvez de agir de forma séria, aproveitam
as chamas para cozinhar um presidente
incompetente e omisso (para não ir mais

longe). Querem levar esta caldeirada em

fóqo brando até o ano que vem, quando
finalmente vão saborear o banquete nas

urnas. E o pior: quem vai servir a mesa, de
novo, somos nós.
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Jornais e consciência
Deu ontem na "Folha de S. Paulo": a circulação
dos jornais brasileiros aumentou 4,7�o nos
primeiros oito meses do ano, segundo
levantamento divulgado ontem pela ANJ

(Associação Nacional de Jornais). A entidade
também apresentou estudos que mostram

participação de 24% dos jornais na receita

publicitária do país e efeitos positivos da leitura
do veículo sobre o grau de consciência política
e social dos cidadãos e sua colocação.

Vem crescendo
o processo de alta na circulação dos jornais
começou em maio de 2004 e se consolidou
neste ano, quando o indicador atingiu cerca de

6,5 milhões de exemplares diários.
Os jornais mantiveram a posição de meio de

comunicação de maior credibilidade do país,
com 74%, de acordo com a pesquisa
"Confiança nas instituições; realizada pelo
Ibope em maio. Depois dos médicos, que
receberam 85% das menções, os jornais
empatam em segundo lugar com as Forças
Armadas (75%), engenheiros (74%) e Igreja
Católica (73%). O rádio aparece em seguida,
com 64%.

Em SC, o fenômeno do aumento da leitura
dos jornais se repete, mais especialmente nos

casos da chamada Mídia Regional, da qual o
Correio do Povo faz parte. Para se ter uma

idéia, os 23 jornais diários do Interior e mais 6

parceiros rodam hoje 133 mil exemplares/dia,
quase quatro vezes mais do que o jornal de
maior circulação no Estado.

"Estamos conscientes e consistentes de que as coisas podem ser ajustadas aqui e ali. Mas

�estamos conscientes de que não há por que não continuar acreditando que o que plantamos
é o que o Brasil precisa':

i'

'. Do presidente Lula, sobre a brutal queda no PIB do trimestre, querendo dizer que ... querendo dizer o quê?

I
Para comerciários
A partir de dezembro, o Sesc/SC oferece aos

filhos dos comerciários, e ao público em geral,
muita atividade e recreação para as crianças no
período de recesso escolar. É o projeto
"Brincando nas Férias� que acontece nos

meses de dezembro, janeiro e fevereiro em

14 unidades do Estado. O projeto. oferece uma

boa alternativa para pais que não podem tirar
férias nesse período e não tem onde deixar os
filhos enquanto trabalham. Neste ano o tema

do programa é "Aventuras de Verão':

Brincar nas férias
Com acompanhamento permanente de
monitores, capacitados para o atendimento
infantil, a programação do Sesc é voltada para
duas faixas de público: de três a oito anos e de
sete a 12 anos. O "Brincando nas Férias"
acontece nas unidades de Florianópolis
(Prainha), Brusque, Chapecó, Concórdia,
Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages,
Laguna, Rio do Sul,Tubarão e Xanxerê.

Por um fio
Só pra gente medir o tamanho da fragilidade
da nossa economia, vale ler esta frase dita
ontem pelo ministro Palocci (também
conhecido por balança mas não cai': "O que é

inadequado é que, em todo momento que
uma dificuldade aparece, entramos no velho

debate, que no fundo é se vale a pena
controlar a inflação ou não. É uma questão
perigosa para o futuro da economia'Só
rezando...

o
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

OPINIÃO

O audaz Audálio

i
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Hoje, vou lembrar um

velho companheiro de lutas,
Audálio Dantas, que tive o

prazer de reencontrar na

cerimônia de posse do

jornalista Moacir Pereira
como presidente da

Associação Catarinense de

Imprensa - Casa do Jornalista.
Alagoano, conterrâneo de Graciliano Ramos,

Audálic revelou sua estatura e grandeza durante
seu mandato de presidente do Sindicato dos
Jornalistas de São Paulo e, depois, como vice-líder
do PMDB,.trabalhando intensamente pela anistia.

Há pouco mais de trinta anos, no dia 25 de
outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog
(Vlado para amigos e familiares), diretor de
jornalismo da TV Cultura de São Paulo, onde era

colega do neocatarinense Paulo Markum, foi
encontrado morto no prédio do Doi-Cedi da
fatídica rua Tutóia. Seu corpo foi apresentado à

imprensa pendurado pelo pescoço na grade de sua

cela - uma grade que, por incrível que possa
'

parecer, era mais baixa que a altura do jornalista.
Mesmo diante do absurdo da imagem, tentaram
impor a. versão oficial de suicídio.

O papel desempenhado pelo Sindicato dos
Jornalistas de São Paulo na denúncia' do
assassinato de Vladimir Herzog ainda não foi
devidamente avaliado.

Naqueles dias sombrios, o Sindicato era uma

referência para a sociedade civil na luta contra a

repressão .. Dois meses depois de sua posse no

Sindicato, Audálio já era convocado ao Comando
do 2º Exército para explicar nota distribúída à

imprensa em que se contestava acusações de que
as redações estavam "dominadas" pelos
comunistas. E a cada prisão (antes de Vlado outros

dez jornalistas haviam sido presos) um novo

comunicado era distribuído. Em função disso, mais
de uma vez Audálio foi ameaçado de ser

enquadrado na famigerada Lei de Segurança
Nacional, correndo o risco de acabar como mais
um mártir. Mas nada o abalou. J amais recuou.

Se o sacrifício de Vlado foi o ponte de partida
para o desmonte do aparelho de repressão
montado pela linha dura, a atuação do presidente
Audálio Dantas no episódio abriu espaço para o

crescimento da resistência da sociedade civil.
A realização do culto ecumênico em memória

de Vlado, no dia 31 de outubro de 1975, na

Catedral da Sé, em São Paulo, com a participação
de mais de 8 mil pessoas, foi a maior manifestação
pública desde a decretação do Ato Institucional
nº 5, em dezembro de 68. Isso apesar do clima de

ameaças e do verdadeiro cerco estabelecido pela
chamada "Operação G� temberg", comandada
pelo então secretário, de Segurança, cel. Erasmo
Dias, que mandou instalar 380 barreiras nos

principais pontos de acesso ao centro da cidade.
Sob o comando do audaz Audálio Dantas, o

Sindicato dos Jornalistas de São Paulo elaborou
um documento que desmontava, ponto por ponto,
a farsa do Inquérito Policial-Militar montado pelo
2º Exército. Resumido no manifesto "Em nome

da verdade", o documento foi assinado por 1.004
jornalistas de todo o Brasil.

Como toda a imprensa lembrou os 30 anos

daquela infâmia e louvou devidamente o seu

mártir, fiz questão de destacar o papel do meu

amigo e companheiro Audál io Dantas, um

daqueles homens im.prescindíveis, que lutam o

bom combate a vida inteira.

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve aos

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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... Eu, em.

a ministro dos Transportes Alfredo

Nascimento esteve quinta-feira no Vale

do Itajaí para anunciar liberação de RS 9

milhões que serão usados na restauração

(não é duplicação) da BR-470. No

mesmo dia, aconteceu a 116a morte do

ano por acidente na rodovia. Não sem

motivos, o ministro preferiu assinar o

documento no aeroporto Quero-Quero,

onde chegou de helicóptero e nem se

atreveu a percorrer os 600 metros da

estrada que começa bem pertinho. Dali
mesmo, escafedeu-se rumo ao Sul, para
ver as obras (?l da BR-l 01.

\

... ' Respeito 1
Na sessão solene da Câmara de
Vereadores que homenageou os ,80 anos
da Duas Rodas, o Hino de Jaraguá do Sul,
cantado alto e bom som, emocionou os

presentes, de modo especial o autor da
letra que, por coincidência, é Rodolfo
Francisco Hufenüssler, um dos
fundadores da empresa. Aliás, toda e

qualquer solenidade na cidade deveria,
obrigatoriamente, 'incluir o Hino

Nacional, o Hino de Santa Catarina e o

Hino de Jaraguá. Mas, para isso, é preciso
que sejam ensinados nas escolas desde

cedo, como matéria obrigatória.

... Respeito 2
O deputado Dionei Walter da Silva

(PT) comemorou aniversário ontem

à noite no salão da Comunidade São

Cristóvão, bairro Amizade. Durante a

semana, mandou assessores distri
buírem convites até mesmo para os

que não concordam com algumas
posturas dele e até para quem não

concorda com nenhuma. Coisa rara

no· meio político, onde vozes

discordantes, mesmo aquelas que
abrem espaços para que parlamen
tares se manifestem, via de regra,
recebem tratamento à distância.

... Tucanando
O prefeito de Tirnbó Grande (Planalto
Norte) Arnoldo Castilho (PSDB) mandou
pintar a única creche da cidade, o posto
de saúde, a prefeitura, postes, uma cruz

na entrada do cemitério e até trechos de

calçamento com as cores azul e branco,
coincidentemente cores do tucano, ave
símbolo do partido. O prefeito se

defende dizendo que pretendeu
homenagear a Bandeira Nacional, só
que esqueceu do verde e do amarelo.
Tudo foi feito, é claro, com dinheiro

público de uma cidade paupérrima, até
pouco tempo um distrito.

... Templo
o advogado Osni Muller Júnior, que
arrematou em leilão da Vara Federal o ,'.c!
gramado do Estádio João Marcatto por RS
250 mil- era um d05 lotes, já que o clube ,t:-\

não tem escritura única da propriedade- é, ",_;

também, o comandante da Casa de Oração 2,' J

dos Povos. Segundo consta, pretende usar ,�,,-,

a área para cultos. Como não COmprou a :(

parte da arquibancada, provavelmente os

fiéis terão de ficar de pé, acreditando-se
(:,�' (

que o clube, atolado em dívidas, não vá
ceder o espaço sem cobrar alguma coisa -: iD,

que, certamente, vai cair na sacolinha. � c;,

TRAMITANDO

Projeto limita tempo de espera
nos bancos de Guaramirim

CAROLINATOMASELLl

� Matéria prevê
tempo máximo de 15

minutos nas filas e 30

entre dias 5 e 12

GUARAMIRIM - Projeto de lei em
tramitação naCâmara deVereadores
limita o tempo de espera nas agências
bancárias do município em 15
minutos nos dias normais e em 30

:: minutos, nomáximo, entre os dias 5 a
r

12 de cada mês; considerados de
movimento intenso.

Protocolado no dia 10de

novembro, o projeto foi aprovado em
primeiro turno no último dia 22 e

sofrerá alterações antes de ir para a

segunda votação, a pedido dos
gerentes de bancos que participaram
ontem de reunião na Câmara para
discutir amatéria.

A proposta, de autoria do
vereador Evaldo João Junkes (PT), é
semelhante à implantada emJaraguá
doSulem 2000, quando foiaprovado
o projeto de lei, de autoria dos
vereadoresCarionePavanello eMaria
Elisabet Mattedi, ambos do PFL, e
sancionadopelo prefeito lrineuPasold

(PSDB). Se o projeto foi aprovado e

sancionado, além de seremobrigadas .

a respeitar o limite de tempo exigido,
as agências deverão colocar sanitários
a disposição dos clientes.

A comprovação do tempo de

espera deverá ser feita através do
.

bilhete da senha de atendimento,
onde constará, impresso
mecanicamente, o horário de
recebimento da senha e o horário de '

atendimento do cliente. Pelo projeto,
as agências que aindanão possuem o

sistema terão 60 dias para fazê-lo. Em

Jaraguá do Sul, mesmo com a

exigência legal, algumas agências
ainda não disponibilizam as senhas,
geralmente entregues apenas na

chegada.O autordaproposta justifica:
"Em pleno séculoXXI é inadmissível
que a população tenha que ficar uma
hora em fila de banco para trocar o

contracheque e mais uma hora em

outro para pagar as contas, como

acontece commuitos".
As agências que descumprirem

a Lei estão sujeitas à advertência,
quando da primeira infração; multa
de 300 UFIRS, no caso de

reicindência;multa de 1500 UFIRS
no caso de segunda reincidêncía; e
suspensão do alvará de funciona
mento por seismeses, além demulta.

Maristela faz balanço das
audiências em Brasília

}ARAGUÁ DO SUL - Em audiên
cia com o ministro Edson Vidigal,
do STJ (Supremo Tribunal de
JUstiça), em Brasília, a vereadora
Maristela Menel (sem partido)

.

entregou moção, sugerida por ela
e aprovada por todos os vereadores,
solicitando a instalação de uma

terceira vara federal nomunicípio.
Maristela esteve acompanhada do
vereador Terrys da Silva (PTB) e

do deputado federal Paulo Bauer
(PSDB), que intermediou o

encontro.

Segundo a vereadora, tramita
noCongressoNacional anteprojeto
que institui 400 novas varas no país,
lUas Jaraguá do Sul não está

Contempl�do como subseção que
demandaria a instalação de novas

�aras. Amoção, explica, toma por
ase uma pesquisa aponta -que o

lUunicípio terá uma população
estimada em 250 mil habitantes
daqui a oito anos. I, ,

Marist�la participou também

de audiência no Ministério dos

Transportes, a convite do deputado
. Paulo Bauer, sobre.a BR-280, que
tem recursos garantidos para a

continuidade das obras de
melhorias e para o projeto dei
duplicação da rodovia. "Também

entregamos ao ministro Alfredo
Nascimento um caderno sobre

Jaraguá do Sul e fizemos o convite
para que ele venha a cidade
conhecer a BR", contou.

A última audiência foi com o

relator do orçamento geral da
União para 2006, deputado federal
Carlito Merss. Maristela queria
saber quais recursos federais estão
previstos para a região e foi
informada que os investimentos

serão feitos nas obras do contorno
ferroviário e paramanutenção da

BR-280, através das emendas
. coletivas das bancadas. "Solicitei
ao Carlito que inclua verbas no

orçamento para os dois hospitais de
Jaraguá do Sul", informou.

Junkes foi autor do projeto, semelhante ao vigente em Jaraguá

o vereador Evaldo Junkes informou que esteve, na quinta-feira, na
empresa Eletrosul, em Florianópolis, acompanhado do secretário
de Desenvolvimento Municipal, Maurici Zanghelini, para a entreqa
de três computadores pela empresa para a implantação do

programa de Inclusão Digital em Guaramirim. Segundo Junkes, o
projeto vai beneficiar pessoas carentes do município, que terão

acesso qratuito a aulas de informática em espaço a ser

disponibilizado pela administração municipal. "Para ano que vem, a

Eletrosul deve fazer novas doações'; informou.

Fórum discute mudanças
no magistério estadual

FLORIANÓPOLIS- Preocupados
com as alterações quepoderãoocorrer
no quadro comparativo do Estatuto
do Magistério, representantes da

categoria participaram da primeira
reunião do Fórum Permanente do
Estatuto do Magistério Público

Estadual, presidido pela deputada
Odete de Jesus (PL). O debate
iniciou-se como receio dos professores
com relação' ao anteprojeto do

governo que poderámodificar a Lei
n? 6.844/86, que dispõe sobre o

Estatuto do Magistério. Os

parlamentaresDioneiWalter da Silva

(PT), PauloEccel (PT) e LícioMauro
daSilveira (PP) discutiramo assunto

com o representante do Sinte '

(@;indicato dos Trabalhadores na

Educação da Rede PúblicaEstadual),
Danilo Ledra, o representante da
Secretaria da Educação, Ciência e

Tecnologia, Antônio Duarte, o
representante do
Conselho Estadual de Educação,
Adélcio Machado de Assis, e o

gerente da Secretaria Regional da
Educação, Ari César da Silva. São
várias as reclamações, ptincipalrnente
dos integrantes do Sinte.

Segundo Ledra, o atual estatuto
tem 224 artigos, mas no anteprojeto
eles são reduzidos a 76.Aproposta do

governo tambémextinguirá a lotação
na unidade escolar, estabelecerá para
o professor um regime de trabalho de
10 e 20horas semanais-antesgarantia
regime de trabalho de 10, 20, 30 e 40
horas semanais '- e permitirá a falta
de apenas um dia com apresentação
de atestadomédico. "Na prática, não
é só redução de direitos. Hoje, o
professor é lotado em sua unidade
escolar e, como anteprojeto, a lotação
vai ser feita em CentrosMunicipais
de Lotação", disse.

O representante do Sinte ainda
afirmou que antes de discutir o

anteprojeto, é preciso que o governo
discuta reivindicações antigas,
como eleições diretas para diretor
de escola.

MOSAICO
I,�

,,.'1'"�
,"

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��

»r rv:

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.lJt
'-'

j�jê

Comissão vai definir critérios ',"!u

Y(�q

para 'certificação de bombeiros;
:·�ti)

}ARAGUÁDO SUL- Presidida pelo
deputado Dionei Walter Ida Silva

(PT), a Comissão de Segurança
Públicadeliberou pela constituição de
uma comissão envolvendo os

bombeirosmilitares, comunitários e
voluntários;mais a Agesc (Agência
Reguladora dos Serviços Públicos),
visando estabelecer critériosmínimos

para a certificação dos bombeiros
'comunitários e voluntários. A

certificação, concedida pelos
bombeirosmilitares, permite que essas
instituições recebam recursos

públicos. O Ministério Público
recebeu delegação daComissão para
coordenar as discussões. O encontro

,

foi determinadopelos participantes da
audiência pública do dia 21 de
novembro, com a finalidade de
amenizar as discussões que envol�em
osmilitares e voluntários. ,

Diante da polêmica na qual os

"""-0
.. '10

bombeiros militares contestam a
<h'l

legalidade dos serviços voluntários, a�
-

Comissão de Segurança Públicil�
apresentou como encaminhamentd' G

a discussão em uma reunião pari{')
evitar acirrar os ânimos. Tanto <�) d
Abvesc (Associação dos Bombeirostv
Voluntários de SantaCatarina), como rn
aFecabom (FederaçãoCatarinenses ,b
dos Bombeiros Comunitários), a

corporação dos bombeiros militares e
a Agesc acataram a sugestão dós

ldeputados e decidiram se reunir sob
a coordenação doMinistérioPúblico, i

representado pelo promotorDavi dp I
Espírito Santo. "Essa comissão terá-a Iatribuição de definir os critérios

Imínimospara a certificação provisória .

dos bombeiros voluntários, até que I

venha a ser aprovada uma leLJ
regulamentando o' dispositivo
constitucional que rege a matéria";

-

diz o deputado Dionei.

Em pronunciamento na tribuna da Assembléia Legislartiva, o

deputado Dionei reclamou que os bombeiros comunitários estão

sendo "usados" pelos militares para a captação de recursos públicos,
como de subvenções sociais, por exemplo. Segundo o deputado,
os bombeiros militares estimulam a criação, nas respectivas cidades,
de Associações de Bombeiros Comunitários. Muitas vezes, os

bombeiros comunitários ficam sediados no mesmo local que os

militares, que acabam sendo beneficiados indiretamente com a

vinda de recursos quando estes são investidos, por exemplo, em >: �
infra-estrutura. O deputado defendeu o direito cje atuação dos 1 �

bombeiros voluntários e cobrou do Estado a regularização da
'--'

situação dessas corporações, que não estão incluídas na proposta;': :;,
orçamentária de 2006. S

Comunicado
Foram extraviadas da Empresa Marlan Malhas Ltda., CNPj ,;
na 81.0'0'0'.580'/0'0'0'3-80', i.e, na 253.0'35.970', as notas fiscalS'\:
de saídas, utilizadas modelo 2, série d -1, de na 0'0'0'1 a 0'50"0

'-,

e as notas fiscais utilizadas modelo 1, série, 1 de na 0'0'0'1 d �
0'125 e todo os livros de registro, de -entradas, saídas e 1�
apuração de ICMS.

�,)

,"'(n

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS

A empresa JULlAM MALHAS LTDA, inscrita na I.E,
252.698.371, informa queforam extraviados Blocos
de Notas Fiscais Mod. 1 serie U de 001 a 250 e Mod.
2 série 0-1 de 001 a 250 sem uso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Telefonia
O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatei) aprovou a utilização de uma nova tabela para cobrança
das tarifas telefônicas substituindo o índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna (lGP-DI), que sofre grande influência da

variação do dólar, por nove variáveis de preço. A nova fórmula de

reajuste, elaborada com dados fornecidos pelas próprias
concessionárias de telefonia, determina que os maiores pesos na

composição de preços sejam o IPCA, com 46,27% de peso, e o

índice de Preços no Atacado (lPA), com 35,78%. O índice Nacional
de Preços ao Consumidor (lNPC) terá 4,78% e ó índice Geral de

preços do Mercado (IGP-M), 5,75%.Os demais índices terão

participação residual, como o índice de Construção Civil (ICC), que
entrará com 3,96%, enguanto outros índices terão peso próximo a

fero. A fórmula ainda não foi divulgada com detalhes.

Vantagem
Para 55% dos entrevistados, a
principal vantagem do produto
é a possibilidade do desconto
direto em folha de pagamento,
seguido por 44% que aponta
ram as taxas de juros como
grande diferencial. Os juros,

,

por sinal, foram indicados por
47% dos entrevistados como
determinante para escolher o
banco pelo qual cbntratariam o

empréstimo em folha.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Concessões \ Empréstimos
Pesquisa realizada pelo
Santander Banespa mostra que
53% dos empréstimos em

folha contrata o financiamento

para pagar dívidas. Nesse

universo,48% usam o dinheiro

para quitar débitos bancários;
como contas de água, luz,
telefone, gás, aluguel, impostos
e contas atrasadas,18% usam

para pagar o cartão de crédito
e 13% para saldar dívidas do

cheque especial.
'<,

,

9 governo deve renovar as

concessões por mais 20 anos, e

9 prazo inicialmente previsto
para isso era o próximo dia 5,
mas não existe, por enquanto,
consenso quanto à regulamen
tação. Na semana passada, o
ministro das Comunicações,
Hélio Costa; acenou aos

parlamentares da Comissão de
befesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados com a

possibilidade de o governo
estender o prazo de
'toncessões de forma
�utomática. A possibilidade foi
rejeitada pelo presidente da

comissão, deputado Luiz
1\ntonio Fleury Filho (PTB-SP).
Ele afirma que "seria o mesmo

que assinar cheque em

branco" uma vez que sem

regulamentação as regras

podem ser alteradas a

qualquer momento.A Anatei

�a'i publicar no Diário Oficial da

�União da próxima semana a

nova fórmula.

e Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2207 2209
Paralelo 2350 2443

Turismo 2,150 2,300
e Cotação Euro , Compra Venda

2,586 2,589
e CU'B RS: 858,40 (dezembro)
-Indlces Pontos Oscilação
Bovespa 32.832 0,66%
Dow Jones 10.878 0,31 %

Nasdaq 2.268 0;07%
'e Poupança (%) 0,7280

Novela - Soap operaI;;;;;� - Susan laves to watch soap operas at night.
- Susan adora assistir novelas à noite.

Agrião - Berro
- A mi me gusta mucho ensaiada de berro con tomate.
- Eu gosto muito de salada de agrião com tomate.

MARCIA BENTO

�. Não existe

previsão de que
Banco de Sangue
funcione na cidade

}ARAGlJÁ DO SUL - o
Hemocentro de Jaraguá do Sul foi
fechado no dia 2 de setembro pela
Anvisa (Agência Nacionàl de

Vigilância Sanitária) e pela
Vigilância Sanitária Estadual e.

desde então os doadores de sangue
dá cidade precisam ir até Joinville,
onde a coleta é feita no Hemosc.
A situação está longe de ser

resolvida, até porque o

investimento paramontar um novo

hemocentro é muito alto. Hoje, em
Jaraguá do Sul funciona uma

Agência Transfusional, montada
pelo Hemosc e cujo objetivo é

armazenar o sangue que foi
colhido e fracionado na unidade
do Hemosc de Joinville e fazer a
chamada "prova cruzada", exame
que mostra a compatibilidade do

sangue doado com o do receptor.
"Os antigos doadores são

contatados pela Secretaria de
Saúde e depois do agendamento
são levados para Joinville. O

problema maior é encaixar a

DIFICULDADE

agenda aqui com o atendimento
em Joinville", explicou o Diretor
Administrativo Financeiro da

Secretaria, [océlio Voltolini.

Segundo ele, a Prefeitura e a

Secretaria estão fazendo um

estudo com junto com os

empresários da cidade para
/'
viabilizar a montagem de urna

Unidade de'Coleta ou até mesmo

da reabertura do Hemocentro.
"Para reabrir o Hemocentro vamos

precisar de um alto investimento
em equipamentos, reagentes e

pessoal. Já umaUnidade de Coleta
não precisa de tantos reagentes
para testar e separar o sangue",
afirmou. ''Acredito que seja mais
fácil a gente conseguir abrir uma
Unidade de Coleta porque os

custos são 25% menores".
/

Com o fechamento do
Hemocentro omunicípio perdeu
também uma verba de R$ 28 mil
do FundoMunicipal da Saúde que
agora é repassada para o Fundo
Estadual. "Esse teto financeiro para
coleta e preparação do sangue vai

para o Estado porque o

Hemocentro é um órgão estadual",
disse Voltolini.

Para o antigo administrador do
Hemocentro, Mario de Souza

Júnior, o objetivo da An';isa ao

acabar com a coleta de sangue na

Depois de três meses doadores
de sangue ainda vão a Joinvlllej

Este é o último final de- semana
da campanhaNoite .Muito Feliz

}ARAGUÁ DO SUL - A

campanha "Noite 'Muito Feliz
Ano 2", promovida pelo Correio
do Povo em parceria com a

Secretaria de Desenvolvimento

Social, Conselho de Assistência
Social e Promoção Humana de

Jaraguá do Sul entra na reta

final. Equipes da campanha vão

estar nos principais super
mercados da cidade fazendo a

arrecadação e pedindo a

colaboração da população. Este
ano; a estimativa < dos

organizadores é de triplicar a

arrecadação de donativos, que
vão tornar o Natal mais alegre
para a té cinco mil famílias
carentes do município. Ano
passado, três toneladas de
alimentos e mais uma infinidade
de brinquedos foram ar

recadadas na Campanha
promovida há mais de cinco anos

pelo Correio do Povo.
"O compromisso com o social

deve ser coletivo", argumento o

diretor do Correio do Povo,

Se você quer mais dicas de
inglês ou espanhol escreve pra gente: fellows@netuno.com.br

Francisco. Na avaliação do
diretor da empresa, o importante
é sensibilizar as pessoas, adultos
e crianças, para a solidariedade,
"que não se limita adoar algo

. que está sobrando, mas sim

dividir alguma coisa com

alguém", ensina.
Durante a próxima semana

os donativos serão recolhidos e

levados para o galpão da Igreja
Matriz São Sebastião. Lá serão

embalados em forma de cestas e

na segunda quinzena de

dezembro, serão entregues às

famílias carentes de todos os

bairros de Jaraguá do Sul. A

presidente do Conselho

Municipal de Desenvolvimento
Social, Maria Rech Schiodini
informa que o cadastro da
Prefeitura tem quatro mil
famílias carentes e todas vão

receber uma cesta neste Natal.
A arrecadação acontece nos

supermercados Angeloni
(antigo), Breithaupt, Fronza,
Lenzi, Brasão e Alexandre.

Banco de Sangue foi fechado porque precisava de melhorias

cidade era fortalecer o Hemosc em
[oinville. "Ta certo que o 'nosso

equipamento era mais antigo, mas
não comprometia em nada a

qualidade do serviço e do sangue",
afirmou. "O que realmente

impossibilitou o atendimento foi a

exigência de um médico durante
as oito horas de funcionamento e

não os novos congeladores e

geladeiras", afirmou.
O Hemocentro recebia em

média 350 doações por mês e pelo,,! (

serviço a Prefeitura pagava R$ 170!;
.

por bolsa. "NestesR$ 170 estavam}
incluídos todos os custos, com

reagentes, serviço 24horas, exames ,)
e pessoal", firmou Júnior. Segundo.]
ele, para continuar em,1

funcibnamento o Hemocentro defln
J araguá precisaria de um-]
investimento de R$ 320 mil emê[J

equipamentos e mais R$ 250 mil.,
na reforma e ampliação do prédio-r

----------------'·l']
Governo repassa R$ 600 mil

para obras do Hospital São José;�;
}ARAGUÁ DO SUL - O governo

do Estado repassou R$ 600mil para
as- obras de recuperação e

ampliação do Hospital e

Maternidade São José.O convênio
foi assinado ontem à tarde na

Secretaria de Desenvolvimento

Regional. Foi o segundo repasse
feito pelo Governo, que se

comprometeu em liberar R$ 3,6
milhões para as reformas do hospital
contemplado anteriormente com

outros R$ 400mil, t�talizando R$ 1

milhão repassados este ano. [1JI
O recurso, explicou o'1l0

conselheiro do hospital, Paulo"J
Mattos, será dés'tinado às obras de, i
ampliação do número de leitos',BI
que passará de 100 para 17\€
Segundo ele, estão assegurados R$

in

9 milhões para o projeto deBD
reformas, orçado emR$ 13 milhões
no total, e que será concluídej
dentro de três anos. No dia 15 de
dezembro será inaugurada a',e
segunda parte das obras. (CT) I,q

Na semana em que completa 79 anos de atividades, a empresa catàrínense: Lojas e

Supermercados Breithaupt S.A. faz diversas promoções para comemorar junto com seuS

clientes. ,}

Além de todos os dias ter mais de 200 produtos em ofertas especiais, também está dando de

graça um telefone celular da Brasil Telecorn GSM para o cliente nas compras acima de RJ
200,00. E ainda, na sexta-feira, dia 9 de dezembro, quando a empresa completa 79 anos,

.,

sorteará para um ganhador RS 7.500,00 na Promoção DinheiroVivo Breithaupt. •

Preços baixos e condições de pagamento facilitadas*, são atrativos tradicionais no aniversário
Breithaupt!
* Cartão Breithaupt, o único que não cobra nenhuma taxa e nenhuma anuidade.

.. , .. ,,,,,.. ,, .... .c.•.. ,,,"'._"
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PREVENÇÃO

Defesa Civil alerta população
para surto de ratos emosquitos

MARCIA BENTO

� II Prefeitura solicitou

qle
ALL faça a

d sratização nas

li has férreas
I
JARAGUÁ DO SUL - A Defesa

ivil está cada vez mais

preocupada com a quantidade
de reclamações na ouvidoria

sobre o número de ratos e

mJsquitos na cidade. Um dos

bairros campeões de reclamação
é o Água Verde, onde perto do

trilho do trem, a água fica

empossada, virando um

criadouro de mosquitos. Outro

pnDblema é causado pelos grãos
que caem dos vagões. "Sem a

dedetização o número de ratos

cresce", disse o vice-presidente
do Comdec (Conselho
Municipal de Defesa Civil)
Carlos Dias.

,

Segundo Dias, a ALL

(empresa que tem a concessão

das linhas férreas no sul do país)
recebeu no dia 8 de abril um

oficio pedindo a desratização das
linhas férreas. ''Até agora eles

r não nos deram resposta, por isso

estamos' novamente tomando

No Água Verde a água fica empossada e o local acaba virando um criadouro de mosquitos

uma atitude", explicou. Através
da Assessoria de Imprensa, em
Curitiba (PR) a ALL informou

que não tem registro deste ofício
e que na quinta-feira recebeu
uma ligação da Defesa Civil
sobre o assunto. "Na próxima
semana a nossa equipe de 'via

permanente' vai até o local
avaliar a situação e só depois nós

poderemos informar qual a

posição da empresa", explicou a

assessora alegando que a empresa

pode estar sendo vítima de
vandalismo e por isso a carga de

alguns dos vagões pode' vazar,
atraindo os ratos.

"Famílias e até empresas já
estão ligando para reclamar do

problema", rebateu Dias. Para

ele, o problema agora é de saúde

pública. "Quantas doenças
podem estar sendo espalhadas
com a proliferação de mosquitos
e ratos?", indagou.

Na próxima quinta-feira, às
10h, no gabinete do prefeito
acontece uma reunião entre

representantes do Condec e da
ALL para debater o assunto.

Procon descarta cerca de 800 quilos de produtos apreendidos
JARAGUÁ DO SUL - O

Procon (órgão que protege os

direitos do consumidor) está

fiscalizando desde novembro os

supermercados da cidade em

busca de alimentos que estejam
vencidos e que possam fazer mal
à saúde. Ontem foram descar
tados cerca de 800 quilos,
apreendidos em nove super
mercados pequenos de cinco

bairros diferentes.
Até o final do ano, o Procon

deve fiscalizar pelo menos um

supermercado em cada bairro
da cidade. "Queremos fazer
pelomenos umas 20 visitas ainda
em 2005, assim alertamos mais'
a população e os comerciantes",

juJstifiCOU o coordenador da
e tldade, Juliano Nora. Ao

todo já foram fiscalizados nove

supermercados, dois no

Amizade, quatro na Ilha dá,
Figueira, um no Jaraguá 99, um
na Bar�a do Rio Cerro e um no

Santo Antônio.
Os nomes dos supermer

cados não foram divulgados,
mas o alerta é para que a população
preste mais atenção na hora da

compra. "Latas amassadas podem
até matar, produtos com a validade
vencida podem causar irritação
estomacal e alergia, no caso de

produtos de limpeza e higiene".
Segundo ele, neste ano a

fiscalização é educativa, mas a

partir de 2006 os estabelecimentos
serão multados. ''As multas são

pesadas e podem variar de R$ 300 a

3milhões", alerta. Alimentos com validade vencida foram descartados ontem

Padre Lino comemora 50

anos de vida sacerdotal
]ARAGUÁ DO SUL- O Padre

Lino Satler completa o jubileu
de 50 anos de sacerdócio. Para
comemorar a data, a Paróquia
Nossa Senhora das Graças da
Barra do Cerro prepara uma

missa especial no domingo às 10

horas.
Padre Lino nasceu em Jaraguá

do Sul no dia 21 de agosto de
1925 na pequena comunidade do
Rio Cerro onde a "vocação
sacerdotal e a vida religiosa eram

consideradas as aspirações mais
nobres � dignas p�ta ummortal".
Entrou na congregação salesiana .

no dia 31 de janeiro de 1946 e foi
ordenado sacerdote no dia 8 de .

dezembro de '1955;icom o lema'
"ComJesusérlsto em Deus".

Lino trabalhou no Colégio
Salesiano de Ascurra, Taquari, �

..:
atualmente trabalha na Paróquia
Santo Antônio de [oinvílle. A
comunidade está convidada para I

participar da celebração.

\

I
Uno é natural de Jaraguá e completa 50 anos como sacerdote

I
I
Em nome de todos os Bombeiros Voluntários no

Estado de Santa Catarina, queremos parabeniza-lo
por seu Aniversário.

Reconhecemos publicamente o seu total apoio a

nossa causa, sempre colaborando e nos atendendo
com muita determinação nas tratativas e pleitos
relacionados a Bombeiros Voluntários.

Parabéns, Sucesso e Felicidades.

ABVESC

DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado dé
Santa Catarina

Ademir Orsi

Presidente

DISTRIBUiÇÃO DE
BRINDES

.*

*
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Shows e Feira de Artesanato
Abrem projeto "Arte e Luz"

II

DA REDAÇÃO -A Prefeitura de

Jaraguá do Sul promove a partir das
nove horas da manhã de hoje o

evento ''Arte e Luz", que reunirá
cerca de 20 atrações na Praça
Ângelo Piazera, com destaque para
a Feira de Artesanato, chegada do
Papai Noel e inauguração da

decoração natalina.De acordo
com os organizadores; aFeira de
Artesanato contará com

aproximadamente 50 barracas.de
artesãos jaraguaensese do Paraná.

No decorrer do dia também
estão agendadas diversas atrações
culturais, como apresentações do
saxofonista Ingo Reck, da Escola
de Ballet Clássico da Scar, do
Centro de Cultura Alemã Grupo
Cultural "Neue Heimat", do

.

Grupo Folclórico Húngaro
"Dúnantúl", do Circo Rodeio
Balão Mágico, dança de rua e

corais.

Para as crianças estão previstas
várias atividades- cama elástica,
piscina de bolinha, pintura facial e

n
II" .

'I

'li
, ,

:1
,

jogos educativos. ''As primeiras 2
mil crianças que chegarem na

Praça Ângelo Piazera no dia do
evento receberão, gratuitamente,
picolé, pipoca, algodão-doce, bala
e pirulito", adianta a

subcoordenadora de Projetos,
Sandra da Silva, integrante da
comissão organizadora do ''Arte e

Luz".
Também haverá a Barraca da

Fujama (Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente), onde serão

fornecidas à comunidade

informações e orientações sobre

preservação ambiental. Outra

instituição confirmada no evento
é a Associação Jaraguaense dos

. Deficientes Físicos (Ajadefi), que
participará com a comercialização
de alimentos em duas barracas,
oferecendo refrigerante, água,
espetinho e cachorra-quente. A
última atração do ''Arte e Luz na

Praça" será a Orquestra da Scar,
f que se apresentará das 21h às 22h,
no palco da Praça Ângelo Piazera.

Acijs e Apevi fazem duas
últimas reuniões de 2005

f

1
,.

"

DA REDAÇÃO- A ACI]S e a

APEVI fazem, ainda, duas
reuniões plenárias no mês de
dezembro. A primeira, no dia 5,
deverá contar com a presença do

prefeito MoacirAntônio Bertoldi,
que fará um�elato do primeiro ano
de governo e, no dia 12, o

.

secretário de Estado de

Orçamento e Gestão, Armando
Hess de Souza, manterá cantata

com empresários e mostrará as

ações e projetos da sua pás ta.
O presidente da ACIJS e do

CEJAS, Paulo Rubens Obenaus,
informou que a primeira reunião
de 2006 será realizada no dia 30
de janeiro. Na primeira quinzena
de fevereiro serão eleitas as novas

diretorias da ACI]S e da APEVI,
para a posse na primeira quinzena
de março.

* Ace * Outros * Unerj * Fatej * Cepeg

,

'.

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

REDE MARISTA
A Rede Marista é uma referência não só no ensino,
mas também no desenvolvimento completo do
aluno. Hoje são 74 colégios, 3 universidades e mais
de 6500 professores nos colégios do Brasil, que
se fundamentam nos valores cristãos e na

pedagogia de São Marcelino Champagnat,
fundador do Instituto Marista, visando a

valorização do ser humano, seu desenvolvimento
social e ético e a motivação da capacidade criativa
� de raciocínio para encarar desafios e criar

soluções.
Da Educação Infantil à Universidade, o aluno vive,
convive e compartilha valores e conhecimentos, em
uma formação que vai acompanha-lo portada a vida.

. ColégioMarista São Luís
Inscrições abertas para 2006
Informações na secretaria do colégio,
pelo fone 33710313 ou no site

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

1fif
�
MARISTA

No FIM DE SEMANA

Círculo Italiano presta
homenagem à Carla Andrich)

... Ex-prefeita fez
uma pesquisa para
descobrir onde
vivem descendentes

}ARAGUÃ DO SUL

Associação Bellunesi nelMondo
de Jaraguá do Sul, Câmara de
Vereadores e Círculo Italiano de
Massaranduba promovem
amanhã uma grande festa, com
missa, gastronomia e dança. Na
ocasião, a ex-prefeita de Vallada
Agordina (Itália), Carla
Andrich, receberá o título de
Cidadã Benemérita, como a

primeira autoridade a visitar os

descendentes italianos da
cidade de Agordina que hoje
vivem em Massaranduba.A
festa começa às 9h30 na

Comunidade Santo Antônio, 1 Q

Braço Massaranduba.
Esta é a quarta vez que

CarlaAndrích vem para o Brasil.
Ela foi uma das responsáveis por
resgatar e conseguir montar um
documento relatando o nome

das 180 pessoas que partiram da
Itália entre 1878 a.1892 para a

região. A ex-prefeita diz que os

imigrantes mantêm muitas

tradições principalmente na

gastranomia e na religião.

Carla foi a primeira prefeita
mulher da Província de Belluno.
Antes de terminar a segunda
gestão, em 1994, decidiu vir para
o Brasil para encontrar a "outra

. parte da família".
Durante a pesquisa, ela

também encontrou uma carta

de 1895, feita por Antônio

Mosca, da Igreja Sagrada
Família, de Massaranduba, que
retratava os limites do muncípio
de Itajaí e Lu ís Alves. O
documento foi um guia para ela

chegar até o local dos imigrantes .

Na pesquisa que ela

desenvolveu, é possível localizar
nas cidades de Vallada
Agordina e Canale D' Agordo
até os números de casas onde

algumas famílias com os mesmos

sobrenomes de imigrantes que
estão na região de Luís Alves,
no Brasil, moravam na época em
que o levantamento foi feito.

CESARJUN�: U,

Esta é a quarta vez que Carla vem para o Brasil visitar descendentes'il', i
- :�;.: G

EÇAVALLADAAR<iQRNINA

Vallada Argodina é província de Belluno na Itália. Segundo informações registradas pela
Associação Bellunesi nel Mondo, algumas pessoas dessa cidade vieram morar no Brasil e foram"
responsáveis pelas primeiras colônias de terra em Braço Direito, 2° Braço e Braço Costa de']
Massaranduba. ,',!

Esses imigrantes de Bellunesi iniciaram os primelros negócios e montaram também cooperativas';' (

de laticínios, resultando nas primeiras exportações para a Itália. ::'
Em maio de 2006, o Círculo Italiano de Massaranduba está organizando uma viagem de: r

intercâmbio para a Itália, a um custo de cerca de U$ 2S00 por pessoa. Interessados devem entrar- I
em contato com Aclino Feder, do Círculo Italiano (Berlim), pelo telefone (47) 8816-8550, ou pelO,)!]telefone (47) 3379-0126. h,

CORREIO TV

Em outra

.,_�-�..........

LUIUIIl:
transporte e turIsmo

Transporte Estudantes Transporte Escolar

Joinville -cl Microônibus '

e Universitário
* Positivo * Sociesc (Tupy) Jaraguá do Sul cl Vans

Natelona
De acordo com. a coluna Outro Canal, do jornal Folha de S. Pau/o, o
personagem vivido por José Wilker na novela Senhora do Destino vai
virar fllme.Glovanni Tórrio Improtta, o bicheiro divertido de Wilker,
contribuiu para que a novela de Aguinaldo Silva se tornasse a trama de
maior audiência na Globo nos últimos nove anos, segundo o coluna.A
história desse personagem vai parar nas telonas no próximo ano,
baseada no livro Prendam Giovanni Improtta, que será lançado na

semana que vem.

Assédio
Antes mesmo de seu contrato com a Globo chegar ao fim,
Mariana Ximenes foi assediada pela Record. Disse "não" e
renovou com a Globo por três anos. Com estes convites, a
Record vem rompendo um acordo que existe entre as

emissoras. Mariana Ximenes não foi a única com contrato

em viqor convidada a se mudar para a Record
recentemente. Murilo Benício e Júlia Lemmertz também
foram chamados

Saia Justa
A cantora Joelma, da banda Calypso, insinuou que programas de TV
cobram para dar espaço a artistas novatos. Joelma falou a Gilberto
Barros no ar, na Band, que o único programa que o grupo não precisou
pagar para aparecer antes da fama foi o dele. Isso causou mal-estar nas

produções do "Domingão do Faustão" (Globo) e do "Domingo Legal"
(SBT), que vivem colocando o Calypso no ar. "Ela não falou por maldade.
Nunca cobraram nada da gente'; diz Pedro Mota, empresário da banda.

Teledramaturgia
Foi decidido ontem por Silvio Santos que a novela que substituirá "Os
Ricos também Choram" será mesmo "Cristal': O SBT também bateu o

martelo que vai abrir o segundo horário de novelas em 2006. Novos
atores já estão sendo escalados.

Da família
Erika Mader, sobrinha de Malu Mader, havia marcado para fazer teste de
novela no SBT, mas não foi. Há quem diga que a atriz esteja com o pé na

Globo.

Em família
Marcus Buaiz, namorado de Wanessa "Carnarqo e produtor de eventos,
contratou Zezé Di Camargo e Luciano para fazer shaw na próxima
quinta em Vitória (ES).

'Cabocla'
Vanessa Giácomo vai fazer uma participação
especialíssima no especial de Roberto Carlos. Ela

aparecerá num clipe revivendo a personagem Zuca, de
"Cabocla':

Tárolando
Quem acha que o "lance" entre Ronaldinho e Raica
esfriou precisa saber desta. A mãe do Fenômeno, dona
Sônia, deixou escapar uf!l segredinho ao conversar com

os

jornalistas
que
estiveram
na

inauguração
de uma

loja da
Nike no

Barra

Shopping,
no Rio, na

quinta
feira. A
mãe do

craque
disse que
estava

muito feliz

pelo
namoro do

craque
com Raica.

[·i (

,j s

c;"� I

�/, I

�jj;
� I

,,;, I

A fila anda. Ao que tudo indica, Alinne Moraes já está de namorado
novo. Menos de um mês separada de Cauã Reymond, a atriz foi vista, na
quinta-feira, acompanhada do aspirante a ator André Bankoff - seu

colega em "Bang Bang': Os dois estiveram na peça "Dança Lenta no

Local do Crime'; no Rio. Assim como Alinne, o rapaz também foi
modelo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FIM DE SEMANA, 3/4 de dezembro de 2005

TíTULO

ESPORTE

Malwee vence fora de casa e

lcoloca uma mão no Estadual

Com três gols de,

alcão, um de Xande

um de Márcio,
alwee fez 5x3

JOINVILLE - AMalwee deu um

ande passo para conquistar o

lo doCampeonato Estadual da

o; 'visão Especial. Ontem o time do

'i écnico Fernando Ferretti venceu
I joinville fora de casa por 5x3 e

. recisa apenas de um empate no

gode volta. Esta partida será hoje,
; s 18h, no Ginásio Wolfgang
:. :i'eege, com transmissão da
I /XifTV. Os ingressos para a partida

, stão à venda nos Postos Mime.
O primeiro tempo começou

uito equilibrado. Aos sete

inutos, Valdin rolou a bola para
'i, ;�de só empurrar para o fundo

S;r� o gol e abrira placar. Doisminutos
r;,- epois, Vevé cobrou uma falta

asteira, a bola bateu na trave e

, entrou. Foi o empate do [oínville,
q Malwee voltou a ficar à frente

I:;' o placar aos 12 minutos. Xoxo

1.;; hutou forte, a bola desviou na

i':' efesa e sobrou para Márcio, só

:: I mpurrar para o gol vazio.
y - Os jogadores voltaram com os

RÁDIO

.JAQAGUÁ
ioio-

Leco (com a bola) disse que agora é preciso ter tranqüilidade para conquistar o título Estadual

ânimos exaltados no intervalo e,

com três minutos, o time do

[oinville já estava com três faltas.
Tudo porque, com um minuto, a
estrela de Falcão começou a brilhar.
O camisa 12 aproveitou boa jogada
de Xoxo e marcou o terceiro gol
da Malwee. Os joinvilenses
descontaram emuma cobrança de
pênalti convertida por Jorge Alex.
Aos 12 minutos, Falcão roubou a

bola e tocou por cima do goleiro
Diogo, que estava adiantado. O
melhor do mundo fez o quinto aos

16, num forte chute de perna

esquerda. O Joinville descontou
umminuto depois com Vevé, mas
não conseguiu empatar o jogo.

Para o fixo Chico, a

tranqüilidade na hora da

finalização foi o que decidiu a

partida. "Nós fomos bem na hora

,f araguaenses fazem aventura inédita de moto
]ARAGUÁ DO SUL - Cinco

"r motociclistas de Jaraguá do Sul se
:� preparam para uma aventura

',: íaédíta e um tanto quanto
I' I ir\usitada. No próximo sábado eles
'If q0erem percorrer 1.000 milhas
,: (1.609 quilômetros) em 24 horas ..
J O desafio, conhecido como Iron

,� Butt, foi criado nos Estados
; Unidos e, se os cinco conseguirem

.,.� percorrero trajeto, conseguem um

'cmificado da Iron Butt
r' Association, e entram para o "hall

� da fama" dosmotociclistas de todo
,'; mundo.

Alexandre Hoepers, Alexan
dre Zanluca, Adriano Alves,

, CristianoEm e José Marques saem
.; de Jaraguá do Sul no próximo

sábado, às 16h de [araguá do Sul e
I passam por Florianópolis, Porto
Alegre, no Oeste Catarinense, em

: � Curitiba e devem chegar às 16h de
\ domingo em Jaraguá do Sul. Para
comprovar, os cinco precisam pegar

, comprovantes de abastecimento e

CESAR JUNKES

Motociclistas vão atrás de feito inédito para a cidade

enviar para a Associação Norte
Americana.

"Já fomos taxados de loucos por
outros motociclistas. Mas fazemos
isso como um desafio, aliado ao

prazer", disse Adriano. "Minha
mulher falou que é um risco

desnecessário", comentou

Marques. Os cinco motociclistas
terão o apoio de um carro, que
freará atento para qualquer
problema. "A partir da largada,
cada um fará o percurso
individualmente. Tem que ser

assim porque é mais seguro",
explicou Hoepers.

42aRodada
Próximos Jogos
Amanhã

Classificação

2° Internacional
3° Goiás

81 12°

78 13°
71 14° Vasco
68 15° Flamengo
67 16° Figueirense
61 17° São Caetano

61 18� Ponte Preta
60 19° Coritiba
59 20° Atlétlco-Mõ
56 21° Paysandu
55 22° Brasiliense

.

Cruzeiro

9° Santos
10° Botafogo
110 Fortaleza

de marcar ,e temos um grande
goleiro que evitou várias chances
do adversário. No final, a

experiência valeu mais", disse. Já
Leco acredita que agora é só

administrar a vantagem para.
confirmar o título. "Talvez a gente
mude um pouco a postura de

defesa, mas vamos com

tranqüilidade para conquistar esta

LINHA DE FUNDOII---�
JULlMAR PIVATTO

Enquanto isso no Juventus
Sem pensar no que anda acontecendo nos bastidores, o técnico
Itamar Schüller segue em contato para montar o time que disputará
o Campeonato Catarinense da Série A 1 em 2006. E pelo que
vem se notando até agora, entre especulações e: nomes
confirmados, é que no papel o time é muito bom. Além demanter

os nomes que se destacaram, Schüller fez uma espécie de seleção
da Série A2 deste ano, trazendo jogadores como Alex Albert,
Sabiá e Everaldo. As negociações continuam e na sequnda-feira
todos devem ser apresentados oficialmente. Se o time render o

esperado, tem grandes chances de incomodar os grandes como
Figueirense e AvaL

Bocha
Começam na terça-feira as

semifinais do Campeonato
Municipal de Bocha Sul
Americana. Os jogos serão

entre Baependi/Sipaca x

Malha Pradl e João Pessoa x

Arduíno Pradi. Os
confrontos desta semana

foram os seguintes:
Baependi/Sipaca 2xO

Kuchenbecker/Ponto Piso,
Malhas Pradi 2x1 Silencarl

Frontal, Arduíno Pradi 2x1

Metalúrgica Winter e João

Pessoa 2x1 Pastelaria

Paupitz.

Rebaixamento
A briga contra o

rebaixamento também

promete. Ponte Preta e São

Caetano dependem só de si

mesmos para continuar na

Série A. Complicada é a

situação do Coritiba, que
enfrenta o Internacional em

casa, precisando vencer e

torcendo contra os dois
times paulistas. Vale lembrar

que o Coxa já foi campeão
brasileiro, em 1985, numa
final inédita contra o Bangu.
Decepcionante também foi
a campanha do São Caetano.

Libertadores
Além da briga pelo título, o
Brasileirão também terá a

disputa pela última vaga
pela Libertadores. Palmeiras

e Fluminense se enfrentam

no Parque Antártica em

busca da classificação. Para
os cariocas, que vêm de
cinco resultados negativos,
basta o empate. Já os '

paulistas precisam da vitória.
O jogo promete.

Renovação
Depois de ser especulado
por vários clubes, o meia �

Ricardinho deve acertar

mesmo com o Santos.

Segundo informações, a

diretoria do alvinegro teria
oferecido cerca de R$ 260
mil por mês para segurar o
camisa oito. O jogador deve
acertar com o Santos até o

dia 10 de dezembro.
, I,

julimar@terra.com,br c

Melhorias nas escolas
são prioridade doGoverno.

o Governo do Estado já investiu cerca de R$ 183 milhões em obras e ações na

Regional de Ioinville. Na área de educação, um bom exemplo é a Escola Nereu

Ramos, em ltapoá. Com quase R$ 1 milhão, as obras de ampliação e reforma da

unidade estão concluídas. As instalações agora têl'fl1500 metros quadrados de área
ampliada, praticamente uma escola nova para o município. É o Governo investindo
em ensino de qualidade para os catarinenses.

Brasileiro

--
.TA CATARIU

Secretaria de Estado do
DesonvoMmelllO
Regional em Jolnvllle
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vocÊ PODE SER O QUE QUISER
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"Semeie um pensamento e colherás um desejo/ semeia
um desejo e colherás a ação/semeia a ação e colherás
um hábito/semeia o hábito e colherás o cereter"

,_,o 'i

TihamerToth

A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul- AEJS realizou, no dia 25/11, na
Recreativa da Duas Rodas,seujantar dançante em comemoração ao dia do Arquiteto e Engenheiro.

Engenheiro
Luiz
Marcolla e

esposa
Andrea
Marcolla

representando
o Prefeito

Municipal.
Presidente da, '

Aeajs
engenheiro
Luiz Negri e

esposa
Márcia Negri

Engenheiro
Gilmar de Souza
o Presidente
Eleito da Aeajs
para Gestão
'2006 e Luiz

Negri atual
...l......'..C Presidente, a

EMGI�1Rl posse
da diretoria

será dia 13/12 no '

___ CPL

,

pécio da Silva, Diretor da Weg, recebeu o prêmio entre as 10

linelhores empresas, modelo do Guia Exame de Boa Cidadania

Coorporativa 2005, indicadores e análise de práticos mostram que a

rompanhia de destaca dentro do conceito de responsabilidade social
W
�

Deputado
Estadual
Dionei

'!Valter da
Silva, que
aniversariou
dia 2/12, ao
lado da

esposa
, Ludicéia
Cardoso

"

merece MAIS comodidade

Rua João PJcolli, 941 Centro 1 Tel. 337145141 Jaraguá do Sul

.; �l:IiI.L!-IermaÍ1Wêe'g�I�I�41I.!!Q.��

o Arquiteto Edson Lima, Solange Maria Neto, Luciano Alvarez, Cris
::'AI�rovandi e Ronaldo Lima, na inauguração da Loja Belíssima

Sr. Holando
Marcelino

Gonçalves em sua

festa de 80 anos no

Clube Atlético

Baependi no dia 25/
11 com sua esposa
Felomena
Schmitz

Gonçalves, sua
neta mais velha
Alessandra

Gonçalves
Cassuli, grávida do

'

Matheus que
nasceu dia 29/11 e

.seu bisneto mais
_

velho Arthur

Gonçalves Cassuli

CU.luf), Cba.i4 7JÚÚil&4
lsliliul ., 7C',,4M�tnlf

7>1. ;Alf.%an�J'€ JOtJ'lIlJ'c;...__
CNIf 5119

r t :7}3 22..2105 ou 3433-4 2
t;- dr"",�mer. h

Jt Blameneu, 178 - Sala 610 - Centro· Ed. Med Clínicas· Joinville • se

EM DIA
.:. CAIXA ECONÔMICA
No dia 12 de dezembro, a Caixa Econômica Federal
completa 50 anos em Jaraguá do Sul.Warley Weller,
Gerente da Agência Centro, fez o registro durante a

apresentação de um vídeo institucional que conta a

história de 140 anos da instituição, criada ainda no

governo imperial brasileiro. Em Jaraguá do Sul, a Caixa
conta com duas agências - uma inaugurada
recentemente na avenida Marechal Deodoro -, dois

postos de atendimento, quatro lotéricas, três

correspondentes bancários e quatro postos de
atendimento eletrônico ..Nos últimos cinco anos, o

município récebeu a fundo perdido, através da
Caixa, mais de R$ 6milhões. Os recursos do orçamento
destinados para operações em Jaraguá do Sul, neste
ano, são de R$ 140 milhões, dos quais 90% realizados.
Para 2006, os créditos disponíveis serão de R$ 186

milhões, dé acordo com Warley. "A Caixa tem sido
uma grande parceira do município e quer fazer muito
mais por Jaraguá do Sul'; disse .

•:.: ARTE E LUZ NA PRAÇA
A Prefeitura de Jaraguá do- Sul, através da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, convida a todos para
o evento Arte e Luz na Praça, que acontece hoje, dia
3, na Praça Ângelo Piazera. As 9h abertura do evento,
das 9 as 22h, feira de Artesanato e Brincando na Praça
com o Sesc, 11 h, chegada do Papai Noel de

helicóptero, as 20h30min, inauguração da lI'uminação
Natalina com a participação da orquestra Filarmônica
da Scar.

•:. COMEMORAÇÃO
Como parte da programação da comemoração dos

80 anos da Duas Rodas Industrial, .(leste domingo
acontece um shaw da Família Lima, aberto à toda
comunidade Jaraguaense, na Praça Ângelo Piazera, a

partir das 20h.
o

Colou grau em Medicina no último dia 25/11, na
Sociedade Dramático Musical Carlos Gomes, em

Blumenau, Gilberto Cassulí Júnlor.fllho de Gilberto
Cassuli e Célia Gascho Cassuli. O Baile foi dia 26, no
Bela vista Country Club, em Gaspar
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