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MURO VIRA OBRA DE ARTE

Malwee apresenta obra alusiva aos 1 00 anos
o industrial Wandér

Weege apresentou ontem o

muro de mosaico em come

moração ao centenário da

Malwee Malhas que será

completado no dia 06 de

janeiro. O responsável é o

artista, Paulo David da Sil

va. São 25 painéis que

contam a trajetória da

família Weege. As fotos

foram transformadas em

mosaico, como esta ao lado

que mostra a saída dos

primeiros membros da

família da Pomerânia,
Norte da Alemanha, em

1868; ...- • JrÁGINA
-

4
.

PAPA TUDO

Depois de conquistar o estadual,
Malwee quer título da Super Liga
A Malwee parte esta semana para Minas Gerais onde

disputa a Super Liga. Conheça também os jogadores que
vão defender o Juvep_tus em 2006. .CORREIO ESPORTIVO

POLÊMICA

Menor de idade teria tentado

suicídio em abrigo municipal
• PÁGINA 6

TRÁFICO

Polícia prende homem com 350

pedras de crack em Cuaramirim
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Cotas em escolas técnicas
I

A Câmara dos Deputados
está para votar substitutivo de
um projeto de lei que pretende
instituir cotas para alunos

egressos da rede pública em

todas as instituições de ensino
superior do país. O reque
rimento de urgência para

votação do dispositivo pode
entrar na pauta a qualquer
momento.Na semana passada,
ele deixou de ser votado por
falta de quorum.O substitutivo
do deputado federal Carlos
Abicalil (PT-MT) propõe que
todas as instituições federais de
ensino técnico de nível médio
destinemmetade de suas vagas ,

a estudantes que cursaram

integralmente o ensino funda
mental em escolas públicas.

O projeto já propunha que
as universidades públicas
destinassemmetade das vagas
a alunos que cursarem todo o

ensinomédio na rede pública.
Nestes casos, além do vesti-

FRASES

bular, seria �obrado
coeficiente de rendimento a

�artir da média das notas no
ensino médio.

De acordo com o projeto,
a. implementação das cotas

seria gradual, durante quatro
anos. Inicialmente, as

instituições seriam obrigadas
a reservar apenas 25% de suas

cota em cursos superiores
reservadas a negros, o' que
motivoumanifestações de toda
ordem no país, incluindo
conotações de discriminação e

racismo, constrangendo
pessoas afro-descendentes e

indignando defensores das
minorias, a proposta exige
prestação de vestibular e, além

� Câmara deve votar proposta que
garante metade das vagas em escolas
técnicas para alunos da rede pública

vagas.
O Ministério da Educação

administra, ao todo, 33 centros
de educação tecnológica, uma
universidade tecnológica, 43

.

unidades de ensino descen

tralizadas, 36 escolas agro

técnicas, 30 escolas técnicas
vinculadas a universidades
federais e uma escola
técnica.

Diferentemente da recente

disso, . uma avaliação do

desempenho do aluno durante
o tempo em que freqüentou as

séries do ensino fundamental.
Dessa forma, o ingresso em

escolas técnicas ou

universidades do gênero, além
da via normal que restringe
apenas ao vestibular, estaria
garan-tido quando alcançado
o índice de competência
exigido.A exemplo do caso dos

negros, a proposição tende a

suscitar resistências no meio,
que se obriga a reservar vagas

para este contingente de
estudantes. Não se trata de
foro privilegiado, é bom dizer,
mas a imposição da proposta,
pelo conteúdo, obrigando a

destinar metade das vagas nos
cursos oferecidos, por certo vai
provocar discussões acaloradas
visto os interesses envolvidos
e o encaminhamento do
assunto em final de ano

legislativo para votação em

plenário. De qualquer forma,
a proposta abre nova

oportunidade para uma legião
de estudantes que, pela própria
origem, concorrem em

situação de desigualdade na

batalha por vagas destinadas
a cursos técnicos, hoje bem
mais valorizados no mercado
formal de trabalho que muitos
dos cursos superiores ofe
recidos em universidades.

"Nunca fui cavalo paraguaio. Sou puro-sangue. Cheguei e sou artilheiro':

• De Romário, que virou artilheiro do Brasileirão na última rodada, tirando onda sobre os concorrentes e confirmando que nada substitui
otalento.

I Fatos & Pessoas
Fim da verticalização
define as Eleições 2006
Florianópolis - O destino das Eleições
2006 e de vários projetos políticos
nacionais e estaduais estará sendo
decidido esta semana em Brasília com

a votação na Câmara dos Deputados da
,

Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 548/02, do Senado, que acaba com

,a obrigatoriedade de o partido repetir
as alianças nacionais nas coligações
estaduais. Conhecida como PEC da

Verticalização, ela dá autonomia aos

partidos políticos para estabelecer as

coligações. A obrigatoriedade de

verticalização valeu na campanha de
2002 e provocou grande polêmica. Ela
surgiu porque o Tribunal Superior
Eleitoral (TSEl, diante da omissão da

Constituição Federal sobre o assunto;

.

resolveu, em fevereiro daquele ano,

obrigar os partidos que concorreriam à
Presidência da República a repetir nos
Estados as alianças firmadas em nível
nacional. De acordo com o deputado
Pauderney Avelino (PFL-AM), que foi
o relator da PEC '548/02 na comissão

especial, a proposta é a melhor forma
de garantir a liberdade de o partido
definir suas coligações.

i I
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Quem ganha
Se acabar a verticalização, o governador Luiz
Henrique será o maior beneficiário _em Santa

Catarina. Fica livre dos imbróglios causados pela
indefiniçãà do PMDB, que não sabe se casa ou

COmpra uma bicicleta. O partido pode tanto sair
com candidato próprio como se coligar já no

primeiro turno, sendo este o caminho menos

provável.

Força PSDB-PFL
Para Luiz Henrique, o fim da verticalização abre
as portas para as negociaçõe_s com PSDB e PFL,
especialmente no segundo turno. O PSDBvem
forte porque terá com certeza um candidato no

20 turno das eleições presidenciais, seja ele
José Serra (o mais provável), Geraldo Alkmin
(que vem crescendo bastante), Aécio Neves

ou até mesmo Fernando Henrique Cardoso.
E o PFL vem na carona dessa força, com o

candidatá a vice-presidente.

Fiel da balança
No Estado, PSDB e PFL serão o fiel da balança .

Para onde penderem, certamente estará o futu
ro governador do Estado. Os dois partidos estão
negociando com o PP do ex-governador Espe
ridião Amin, mas de olho no fim da verticaliza

ção e do comportamento do governador. En
quanto isso, cresce a candidatura de Raimundo
Colombo (PFL), prefeito de Lages, que pode
ser a grande"zebra" das Eleições 2006. Se for ,

para o 20 turno, Colombo pode liderar um movi

mento "todos contra Luiz Henrique':Menos o PT,
é claro, que não sabe o que vai fazer da vida.

I
Blitz
Começa esta semana a "blitz" organizada pelo
Cofem (Conselho das Federações
Empresariais de Santa Catarina) para aumentar
a pressão sobre o Governo Federal e os

órgãos públicos responsáveis pela infra
estrutura de transportes da região Sul a fim de

agilizar os pagamentos dos investimentos
previstos no Orçamento da União.

Brincadeira
Segundo dados da Fiesc, até o dia 23 de
outubro o Governo Federal havia liberado

apenas R$ 70,6 milhões dos R$ 447,9 milhões

previstos para a infra-estrutura de transportes
no Estado, ou seja, 14,9% do total. O caso dos

portos é ainda mais grave: dos R$ 68,7
milhões previstos na Agenda Portos para
2005, somente R$ 7,4 milhões - ou 10,8% .

"Esse governo está brincando com todos nós;
disse o presidente da Fiesc, Alcantaro
Corrêa. "Qual a credibilidade de um ministro
ao dizer que teremos recursos, se nem o que
temos é de fato aplicado?': questiona.

Novo currículo
O papel do gestor como estimulador do

processo pedagógico é um dos temas
abordado no Encontro de Diretores que
atuam nos 30 Centros de Educação de Jovens

e Adultos, que ocorre até quarta-feira (7), em
Blumenau. O evento tem como objetivo
proporcionar subsídios aos profissionais para
que possam aprofundar as diretrizes da nova

versão da Proposta Curricular de se.
o

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Faltam Provas?
De fato tenho procurado entender a posição do nosso

J;

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando afirma e repete �;
categoricamente que nada foi provado, que não existem provas
de nada, que tudo isso é perseguição da elite, sabe-se lá qual,
etc e tal. Afinal, o que são provas para o nosso presidente?
Aconteceu de tudo: testemunhos diversos de ex-assessores e

pessoas ligadas ao partido do presidente, confissões públicas
de caixa 2 (que agora chamam de "não contabilizado"), dólares
na cueca, relatos e mais relatos de pessoas' que conviveram "j

com o núcleo do poder falando de malas de dinheiro que
a�

viajavam o país acumulando smiles, ministros caindo como se
),

fossem goiabas em abril (e pelo jeito bichadas), gravações em
r

vídeo flagrando um ex-assessor extorquindo dinheiro e de
15

outro, indicado pelo governo, embolsando dinheiro, provas de -

retiradas volumosas de dinheiro em datas pra lá de coincidentes
com votações importantes, dinheiro, aliás, que ninguém
explica de onde veio, mais denúncias de empresários
extorquidos e contratos e mais contratos irregulares de
publicidade, todos com as mesmas agências de propaganda �

cujo proprietário "emprestou" milhões para o partido do governo
(chamado agora de valérioduto).

Será mesmo que ainda faltam provas? Será que não existem
evidências suficientes? Será que ninguém sabia de nada? Será
que somos tão desmemoriados assim? Que me perdoe o nosso

Presidente, mas sobram evidências, sobram provas, sobram
relatos, sobram mentiras, sobram deboches em público, sobram
habeas corpus "preventivos" e sobra muita falta de vergonha �'

.

na cara, infelizmente, que migra para a vergonha nacionaL
Nesse contexto histórico gostei muito de um comentário da
deputada Luciana Genro (vinculada atualmente ao PSOL),
quando disse que o PT, que lutou tanto para ser diferente dos
outros partidos, agora luta se dizendo igualaos outros para

justificar tudo isso.
!�Diante de tanta "irregularidade" entendo o nosso

Presidente, que não vê outra saída a não ser negar tudo o que

aconteceu, pois caso contrário terá jogado a luta de sua vida na

lata de lixo (se já não o fez). Como o próprio Delúbio Soares (ex
secretário do PT) disse, logo tudo isso virará piada de salão. Na
verdade é exatamente o que estão procurando fazer, transformar ;,

fatos em fumaça, e fumaça em piada, aliás, piada de mau gosto, 'I

diga-se de passagem. Mas deixo claro que apesar de entendê
lo, não concordo com nada do que tem feito, e muito menos

com o que está fazendo. Nada disso é piada, nada disso é

fumaça e muito menos é falta de provas. No Canadá,
exatamente pelos mesmos motivos o governo caiu, aqui, o

.;
governo se esforça para fazer de tudo para desmemoriar a nação
dizendo que tudo isso é uma armação das elites, como se elas
tivessem sacado o dinheiro no caixa para os deputados da base
do governo ou como se ela tivesse colocado os dólares na cueca.

."

É realmente triste ver essa argumentação insustentável da
I

falta de provas de um Presidente que começou seu discurso de

posse com a frase "a esperança venceu o medo". Sinto muito Sr.

Presidente, mas o "medo está vencendo a esperança" ... medo '1'

que o Sr. nos deu e de uma esperança que o s� nos tirou. ,l1'

Professor Dr. Malcon A. TafneJ

Poder e autoridade
A atual crise política merece uma avaliação mais profunda.

Cabe às Comissões de Inquérito encontrar as rupturas que
o

permeiam ações perdulárias e nomear os responsáveis pelo dano

moral, ético, patrimonial e político cometidos. Não se extingue,
entretanto, nos pareceres que advirão, e nem nas cassações
ocorridas e previstas a eliminação dos desvios de conduta. Nem
afastaremos os colhedores de oportunidades da "res pública" de
se locupletarem. Há imperiosa e latente angústia que provém do

aprendizado democrático pairando no ar... Pelo menos, na ótica

dos cidadãos que aprenderam a tirar lições da vida, das crises e

dos percalços para poder crescer como pessoa e como profissional.
Para aprimorar as instituições e as ações de pessoas em função

de governo há que se redefinir o político brasileiro. Este, no
exercício do poder, não consegue se desvencilhar do seu ranço ,

individualista e coronelista imperial. Prefere articular o poder da
.

caneta do que exercer a autorida.de plena, pluralista, consistente.
Neste sentido, temo que iremos perder mais uma oportunidade
de mexer nas estruturas enferrujadas da classe política como um

todo. Iremos, como diz o guru James Hunter (autor de O Monge
e o Executivo), continuar subordinados às faculdades dos

poderosos (classe políticocrata) que têm o poder de nos forçar a

fazer o que determinam. E assim, estaremos aindamais longe das

verdadeiras autoridades, pessoas que, como líderes, são capazes'
de nos seduzir pelo exemplo e nos mostrar o que devemos todos
fazer bem feito.

.

Silvio Luzardo, professor de Oratória e PSicopedagogo

05 textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, d� corpo 12, fonte

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

os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO
� Água 1
Se o município de Schroeder ceder às

pressões de Joinville, leia-se vereador
Darci de Mattos, presidente da Câmara,
e do prefeito Marco Tebaldi (PSDB), o
Consórcio Intermunicipal de Águas,
reunindo os municípios de Jaraguá do

Sul, Corupá, Schroeder, Guaramirim e

Massaranduba, vai literalmente para o

brejo. Depois da consulta popular que
decidiu pela anexação de ltoupava-açú
a Schroeder, Joinvile, agora, exige
indenização: libera a localidade que

sempre manteve em absoluto
abandono pela região de Bracinho.

� Água 2
Ou seja, continua valendo a velha
máxima- não se pode acreditar em

palavra de político- até que se prove o

contrário. Antes da consulta, Mattos e

Tebaldi juravam de pés juntos que o

resultado seria a sentença. Porém, como
Joinville, maior cidade catarinense e a

mais poluída em todos os sentidos, e que
municipalizou o comércio da água
tratada, vai precisar de muita água limpa
(para baratear custos de tratamento)
dentro de dez, quinze anos, o negócio é

garantir, de graça, uma das maiores
reservas de mananciais do Sul do país.

I

� Resolvam!
Em reunião com o governador do Rio

Grande do Sul, Germano Rigotto, e

deputados e senadores gaúchos, o

deputado Carllto Merss disse que vai

discutir com o secretário-executivo do
Ministério da Fazenda,Murilo Portugal,
uma forma para incluir compensações
através da Lei Kandir (estados
exportadores). Os governadores estão

reivindicando R$ 10,7 bilhões em

compensações .. "Mas os deputados e

senadores vão ter de dizer se preferem
a Lei Kandir ou o salário mínimo';
antecipou o relator.

� Jogos
A lei ordinária que estabelece a estimativa

de receita da Prefeitura de Jaraguá do
Sul para 2006 será votada em sessão

ordinária no próximo dia 15. Falando
nisso, proprietários de bares, lanchonetes
e afins onde funcionam máquinas caça
níqueis, estão recebendo notificação pará
que providenciem alvará específico, ou
seja, e salvo melhor juízo, a Prefeitura

passa a legislar sobre a liberação, e não

apenas localização, de jogos. Vai ver é a

tal criatividade anunciada pelo prefeito
para se buscar outras fontes de receita.

, Números
. �relator-geral doOrçamento da União,

v deputado Carlito .Me�ss (PT), d:ve
!,

concluir hoje a reestrrnattva �as receitas
doOGU de 2006, quê devera ficar entre

R$ 10 bilhões de R$ 11 bilhões acima

do que constava originalmente. As

revisões iniciais definiam receitas da

�rdem de R$ 1,637 trilhão, sendo que

cerca de R� 834 milhões corres-

pondentes à rolagem da dívida pública.
Sobre o salário mínimo, as estimativas

I do deputado levam em conta valores

I entre RS 330,00 e R$ 400,00- o governo

pretende R$ 321,00.

l.dJ

".
r. l

�Jo:t

mosaico@jornalcorreiodopovo,com:br

VISIBILIDADE Quarta arrecadação do Estado

vem de imigrantes em BostonJaraguá vai sediar encontro
do Campo Majoritário do PT

, ISBosTON/EUA (CNR/ADI) - o
dia começou cedo para a comitiva

catarinense que acordou com a neve

caindo sobreNovaYork, a menos de
4º C, pegando o trem das sete da
manhãparaBoston emPennStation.

Depois de quatro horas de viagem, o
governadorLuizHenrique daSilveira
recebeu a calorosa recepção da
comunidade catarinense, que

'aqueceu' a comitiva em um dia

congelante. Mais de 30 mil
catarinenses vivemhoje emBoston, a

\

maioria do Sul do Estado. São

aproximadamenteUS$ 300milhões
ao ano que são enviados por estes

imigrantes, representando a quarta

posição em arrecadação de Santa
Catarina.

. O encontro aconteceu na cidade
deEverett, que fica adezminutos de
Boston, em uma típica churrascaria
brasileira chamada Sal e Br�sa. O
governador falou aos catarinenses que
lotaram o loca!. Em um discurso

otimista, declarou que apesar da crise

políticanoGovernoFederal, épossível
reverter a situação. "O maior

problema do Brasil é o governo
centralizador que manipula 2/3 dos

impostos arrecadados. Aqui
Washingtoncuidada política externa
e cada município (condado) cuida
de si". Luiz Henrique também

destacou o trabalho do deputado
Clésio Salvaro (PSDB) que. é o

idealizador do projeto chamado Casa
do Catarinense. "Esta casa é de total

importância por servir de apoio para
todos os catarinenses que aqui estão.
Estamos aquiparadizerque vocês não
estão sozinhos", disse o governador,
arrancando aplausos calorosos. ·Além
de falar deste projeto o governador
anunciou também, juntamente com
opró-reitordaUnísul,MarcosVinícius
Ferreira, cursos virtuais de graduação.
A Unisul é a maior universidade à

distância da América Latina, 'com
mais de 5mil alunos. "O primeiro dos
cursos será Administração e

Invesrimentos, porque é necessário

trabalhar e guardar, mas vocês

precisam saber como e onde Investir
os recursos", enfatizouLuizHenrique.
O embaixador [ório SalgadoGama,
que é Cônsul Geral do Brasil em

Boston, estava presente e também
destacou

.

a importância da
comunidade catarinense nosEUA.

Apesar do pouco tempo, Luiz

Henrique ouviu as histórias dos
conterrâneos quemataram a saudade
de casa. A migração começou. há
cerca de 25 anos e existem'famílias
inteiras morando nos EUA, cujos
filhos e netos já estão nascendo em " ...

solo americano.

revelou Camargo.
O presidente do diretório

municipal, do Campo Majoritário,
lembrou que no Vale do Itapocu a

tendência não foivitoriosa somente
emGuaramirim, onde umgrupo da

ArticulaçãodeEsquerda, lideradopor
Jaime de Ávila, venceu o PED

(processo de Eleição Direta). "E este

encontro nada mais é do que a

demonstração do prestígio e respeito
pelo fortalecimento da nossa

representação do partido e do

deputadoDionei", comentou.
Naopinião deCamargo,mesmo

com a crise política envolvendo o
'

governo federal e o PT, "as pessoas
acreditam no partido", fato
atribuído por ele em função da

política econômica e dos
investimentos do governo Lula.

Segundo ele, foram liberados
recentemente R$ 615 mil de
recursos federais para a Secretaria

Municipal de Esportes, R$ 14 mil

para a Secretaria de Educação, e
outros R$ 1,4 milhão, através de
emenda da senadora Ideli, para as

obras da EscolaTécnica de Jaraguá

Jaraguá do Sul realizará um ato de

confraternização e apresentação de
novos miados, hoje em número de
800. Os peristas que participarão do
encontro estadual do Campo
Majoritário tambémestarãopresentes
na confraternização. "Além das

filiações, será ummomento de debate
sobre a conjuntura nacional e as

perspectivas do partido para as

eleições do ano que vern", informou
o presidente do diretóriomunicipal,
SebastiãoCamargo.

Em Jaraguá do Sul, são
. apontados como pré-candidatos o
deputado estadual Dionei da Silva,
que deve tentar a reeleição, o

membro da CUT estadual,
advogado Clemente Mannes, o
primeiro suplente de vereador e

presidente da Ujam (União
Jaraguaense das Associações de

Moradores), Justino da Luz, os

vereadores Jaime Negherbon e

Jurandir Michels e Sebastião

Camargo, estes para uma possível
disputa à Câmara dos Deputados.
"O PT vai apontar um nome a

deputado federal pela região",

AROLlNA TOMASELLI

'"ln

Petistas de todo
Estado se reúnem

J o sábado para
ebater conjuntura

JARAGUÁ 00 SUL - Peristas da
endência Campo Majoritário de
o o Estado participam no sábado

e encontro em [araguá do Sul no
I" tiv (Sindicato dosTrabalhadoresnas

I
"

d�trias doVestuário).O relator do
,) çamento da União para 2006,
·1 eputadoCarlito Merss, a senadora
,; deliSalvatti, os deputados estaduais

onei da Silva, Ana Paula Lima e

:qilson Vieira, o Dentinho, o

residente da Fecam (Federação
tarinense deMunicípios) e prefeito

e Concórdia, Neodi Saretta, já
abaram presença no evento,

Ú, ue reunirá também prefeitos,
,,1: 'ereadores e outras lideranças do

'do.
'

Já ànoite, apartir das 19h30, no
_. Restaurante Mano

/

s, o PT de

i
,

__j

Sebastião confiante no PT

do Su!. Também citou a proposta de

implantação de curso superior na
área de tecnologia a partir de 2006.
"O governo PSDB gastoumais de R$
3 milhões para construção do CEPEG
e hoje um filho de trabalhador tem

que pagarR$ 300,00 pormês oumais
para estudar, enquantoo governo Lula
está fortalecendo os centros

politécnicos públicos oferecendo
curso superior gratuito", comparou.

-: ii

eixer pede apoio à candidatura do irmão em encontro do PFL
GUARAMIRIM - o prefeitoMário

érgio Peixer (PFL), na festa de
y: encerramento do ano do diretório
, unlcipal do PFL, realizada sábado

a Pílrque Municipal de Eventos,
n u apoio dos filiados àcandidatura

a�.
,

ão, Maurício Peixer (PSDB),
,: de tado estadual nas eleições de

C06 Vereadorno terceiromandato
" r J,oinville, Maurício deixou o

,

PMDB no início do ano depois de
. er ameaçado de enquadramento
. no Q'd' d

/

;0 IgO e Etica do partido e

Cons ..

d '

�quente expulsão, caso não
eslStIsse de integrar a chapa liderada
�lo befelistaDarci deMatos, eleito
presidente da Câmara. Não foi a

_

,pri '

meIra vez que o prefeito de
�uaramirim deixa explícito o apoio
a candidatura do irmão, o que
POd�rá repercutir negativamente

dentro do PFL, que pela
microrregião tem como pré

\

candidato o vereador por Jaraguá do
Sul, Carione Pavanello.

Peixer também destacou o nome
do prefeito de Lages, Raimundo
Colombo, apontado como pré
candidato do partido ao governo do
Estado. Em seu discurso para
centenas de filiados, o prefeito
abordou ainda o desenvolvimento de

Guaramirim, "o município
catarinense que mais cresceu em

cinco anos foram da orlamarítima,
merecendo reportagem da Revista
Isto é e dois prêmios".

Oprefeito, que foi alvo de ação
movida pela coligação PMDB/PT,
comemorou a decisão da juíza
Karen Francis Schubert, que

arquivou o processo. Peixer disse que

CASA VALDUGA:
Vinho, cuhi",ldlu em f�mm�

ADEGAS CLlM.4.TIZ..\DAS

transporte e turismo

Transporte' Estudantes Transporte Escolar

Joinville cl Microônibus e Universitário

Jaraguá do Sul cl Vans* Positivo * Sociesc (Tupy)
* Ace * Outros

Peixe r pede apoio para o irmão e para prefeito Raimundo Colombo
* Unerj * Fatej * Cepegsofreu perseguição política, "que

nunca houve na história de
Guaramirim". "Vamos passar por

cima disso. Não queremos brigas, só
omelhorparanossopovo", discursbu.
(Carolina Tomaselli)

Ligue: 3371-5891 /9973-8831
com Rosilene

I·· .

t •• :. I,
.

:Leonel Pavan nega racha no partido e' aposta em Serra
leo
DA REDAÇÁO -O senador seu nome para disputar aPresidência cont'\fos, nestas conversas se discute
ne!Pavan (PSDB-SC), primeiro- daRepública em 2006. Pavan deferi- mais do que candidatura, se discute

secretári' /

() nacional do partido, negou deu que o partido busque também o que é melhor para o país, E bom
�ue o prefeito de São Paulo, Jose uma aliança eleitoral como PMDB. que procuremos as alianças agora.
erra, tenha se antecipado a Pavan também negou que haja Ele procurou o PFL e isto foimuito
qualquer decisão partidária e ido um racha do ninho tucano. "Não tem positivo. Eu pessoalmente defendo

liOzinho em busca de uma aliança racha. Não existe isto. O que o Serra que omais importante nestemomen- para o PSDB", disse Pavan em
Com o PFL para garantir o apoio ao fez foram contatos normais. Nestes to é tentar fazer uma aliança com o entrevista a Folha de São Paulo.

PMDB. Atémesmo oferecer a vaga
de vice, por que não?O PMDB não

tem um nome forte e não tem

potencial de crescimento, mas tem
uma base partidária, umamilitância
forte nos Estados e isto é muito bom

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO

Inflação
A meta de inflação do

próximo ano será

praticamente cumprida,
segundo as expectativas dos
analistas do mercado

financeiro, que esperam um

IPCA (índice de Preços ao

Consumidor Amplo) de
4,51 % em 2005 -a meta é
de 4,5%. Para este ano, o
Banco Central trabalha com

um objetivo de 5,1% e a

previsão do boletim Focus
está em 5,63%.

Sem recessão
o mercado, entretanto, não
espera que a economia
brasileira entre em um

período de recessão. Para

2006, a expectativa de
crescimento foi mantida em

3,5%.Já a projeção em

relação ao superávit
comercial subiu mais uma

vez. Os analistas esperam
um saldo positivo de US$ 43

bilhões neste ano, ante US$
42,76 bilhões da previsão da
semana anterior.

• Cotação 0$$
Comercial
Paralelo

Turismo

• Cotação Euro

·CUB

-Indlces

Bovespa
Dow Jones

Nasdaq
• Poupança (%)

!

Ajustes
O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva vai reunir esta
semana a equipe econômica

para analisar os últimos
resultados da economia e

promover "ajustes na

dosagem" sem modificar o
atual modelo, informou
ontem o ministro das

Relações Institucionais,
Jacques Wagner"O
presidente fará com a equipe
uma radiografia mais

profunda dos resultados do
último trimestre e, se

necessário, realizar os ajustes
na dosagem que forem

recomendáveis'; disse
Wagner à Reuters nesta

segunda-feira.Apesar da
queda de 1,2% do PIB no

terceiro trimestre, divulgada
pelo IBGE na última semana,

o Planalto mantém a

expectativa de que uma

recuperação está em curso e

trabalha com um resultado
anual ligeiramente acima de
3% de crescimento do PIB,
acrescentou o ministro.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Compra

2,140

Compra

2,290

Venda

-

concurso: 719

03 - 32 - 37
39 - 47 - 53

2,593 2,596

R$: 858,40 (dezembro)

Pontos Oscilação
31.110 0,03%

10.799 0,31 %

2.236 0,43%

0,6925

concurso: 1532

36 - 39 - 43

59 - 65

concurso: 573
15 - 21 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45
47 - 52 - 53 - 55 - 60 - 61 - 62

68 - 70 - 88 - 89 - 94 - 98

concurso: 03989
1 ° Premio: 21.549
2° Premio: 73.439
3° Premio: 23.340
4° Premio: 10.407

5° Premio: 40.038

Amigo da

Informação:
�o••..ii

LABORATÓRIO JARAGUAENSE� DE ANÁLISES CliNICAS LTDA.

371 0882

MÁRCIA BENTO

... Cerca de 1,8 milhão
de peças foram
utilizadas em 600

metros quadrados

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
14 meses de pesquisa e elaboração
dos mosaicos e mais nove semanas

para monta-los, o artista plástico
Paulo David da Silva, conhecido
como Paulico, entregou ontem 25

painéis que contam a trajetória da
famíliaWeege. O muro do Parque
Malwee serviu de base para os

painéis e foi transformado numa

verdadeira obra de arte. Este é o

primeiro evento em comemoração
aos 100 anos da firmaWeege, que
serão completados no dia 6 de

janeiro do próximo ano. Além do
trabalho artístico o diretor

presidente da Malwee Malhas,
Wandér Weege, lançou kits com

cervejas· personalizadas que serão
entregues para os cerca de 6.500
funcionários e clientes da empresa.

"A.maioria dos painéis são fotos
transformadas em mosaicos",
revelou o artista, que contou com
a ajuda de mais dois profissionais.
Ao todo, são 600 metros

quadrados, que utilizaram cerca de

1,8 milhões de peças. "Este deve
ser o maior painel da América

MOSAICO DE ARTE

Cerveja
A cerveja comemorativa dos

100 anos de indústrias Weege fói
produzida pela cervejaria Colônia,'
no Paraná. "Com exceção da

capinha da long neck todo o resto

foi produzido no Brasil", explicou
o industrial. A cerveja tem 4% de

grau alcoólico. Wandér Weege apresentou também a cerveja comemorativa

Latina. E nós já entramos em

contato com o Guiness Book,
porque usamos peças menores que

.
o campeãomundial", explicou.

O primeiro painelmostra a saída
dos primeiros membros da Família
Weege do estado da Pomerânía,
Norte da Alemanha, em 1868. Os
outros vão contando a trajetória da
família, como a casa do imigrante,
em Pomerode.e outrosmomentos
da empresa, como a fundação da
Malwee Malhas, em 1968. "É uma

história que não tem apenas bons
momentos. A própria malharia

passou por dificuldades", lembrou
o industrial. "Me surpreendi, não
imaginava que o mosaico fosse
ficar tão bonito".

Sobre a programação de
aniversário o industrial adiantou -

que os eventos não devem ficar
concentrados no dia 6 de janeiro.
"Vocês conhecem Jaraguá, em

janeiro poucas pessoas ficam por

aqui. Por isso vamos fazer várias
atividades durante todo o ano",
disse o empresário.

Malwee apresenta obra em
comemoração aos 1 00 anos

Soar faz balanço e divulga programação do cinqüentenário
}ARAGUÁ DO SUL - Na noite

de ontem, a presidente da Scar

(Sociedade Cultura Artística),
Monika H. Conrads, apresentou
para vários setores da sociedade,
entre eles empresários,
universitários e a imprensa, um
balanço das atividades da
entidade neste ano. Em junho
--2006, a entidade completa 50
anos de atividade e ontem

também foi o lançamento das
festividades do cinqüentenário.

"Vamos divulgar o trabalho
institucional da Scar. O nosso

objetivo é sensibilizar os

empresários e a comunidade para
que todos estejam inseridos no

grande projeto que é difundir a

cultura", explicou Moriika.
Segundo ela, esse é um dos
motivos para fazer o balanço do
ano. "Tivemos apresentações
muito especiais como o balé
folclórico da Polônia,
participamos do circuito nacional
de teatro e também as nossas

atividades que foram sucesso de

público e crítica", enumerou o

gerente administrativo, Sérgio
Ayres. Segundo ele, além do

destaque 'das produções locais
"Maracatu do Chico Rei" e

Previsão negativa
o mercado financeiro fez uma significativa revisão para baixo de sua

previsão.de crescimento da economia brasileiro após o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciar na semana passada que
a economia brasileira encolheu 1,2% no terceiro trirnestre.Sequndo
o boletim Focus, elaborado semanalmente pelo Banco Central a partir
de consultas a mais de cem instituições financeiras, o PIB (Produto
Interno Bruto) deve crescer apenas 2,66% neste ano. Até a semana

passada, esses mesmos analistas previam crescimento de 3%, Já há
cinco semanas, a estimativa média alcançava 3,31 %.
As expectativas mais pessimistas devem-se à desaceleração registrada
pela indústria e pela agropecuária nos últimos meses, que levaram a

uma queda acima das expectativas do PIB no térceíro trimestre.De
acordo com o boletim, a previsão para o crescimento da produção
industrial também caiu e passou de 3,56% para 3,51%.

"Tempo de Verão" os destaques
foram o Festival de Formas
Animadas e o programa a Escola
Vai ao Teatro, que mobilizaram
mais de 10 mil pessoas cada um.

Cinqüentenário
A programação de 2006

ainda não está fechada, mas '

algumas atividades já foram
definidas, como uma exposição
comemorativa que vai mostrar

fotos, materiais e instrumentos da
entidade. "É um programa que
vai contar a história da Scar",
explicou Ayres. Apresentação
dos sete núdeos de dança,
música e teatro estão na

programação de aniversário.

"Queremos trazer também
artistas de expressão nacional, na
música e no teatro", completou.
"O importante é que hoje a Scar

pode olhar e planejar o futuro, já
que a cultura e a arte são

investimentos a longo prazo.
Devemos investir neste futuro

para que o movimento cultural
da cidade cresça em quantidade
e qualidade", desejou Monika

para os próximos 50 anos da
entidade.

Monika fez balanço e falou sobre a programação de aniversário

O saxofonista' Dr. Xuxo (médico José Aluísio Vieira) e a Banda Pedra
'

no Rim fará'uma apresentação beneficente na quarta-feira
em Jaraguá do Sul. O espetáculo New Orleans Jazz Shaw promete
um passeio pelas raízes e lendas do Jazz, até chegar à-s estrelas
atuais. Como o nome sugere, o Jazz é a especialidade dessa turma, I

comandada pelo Dr. Xuxo, que morou cinco anos em New Orleans, I

nos Estados Unidos. O nome da banda Pedra no Rim é uma referência
à Fundação Pró-Rim, instituição presidida pelo médico Dr.José Aluísio.
Além do Dr. Xuxo integram o grupo os músicos Toquinho, Márcio,
Diego e Maikon, além dos cantores convidados Paulão e (arina. O

show está marcado para às 21 horas, no Pequeno Teatro da Sear.

O ingresso é dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal.

Editora Unerj participa de. sessão coletiva de autógrafos
DA REDAÇÁO - Escritores

editores e livreiros estarãono próximo
sábado na Grafípel parai 'sessão
coletiva de autógrafos'. A

programação inicia às 10 horas com
acesso livre 'para a comunidade e

todas as pessoas que apreciam a

literatura em todos os seus gêneros.
Entre os nomes já confirmados

estão J.L. Chiodini, Inácio Carreira,
Adriano Marcelo de Souza, Eddv
Bastos, Roberto Lanznaster; Lourival

Stoinski, Gil Salomon, Daniel
Mendes, Cecília Zatteli, João
AmoldoGascho e CarlosHenrique
Schroeder, estes dos últimos com

obras lançadas pelaEditoraUnerj em
2005, além da professora Roziliane

Osterreich de Freitas, que coordena
o setor na Instituição.

A 'Sessão coletiva de autógrafos'
é uma iniciativa da Design Editorial,
Editora daApeijas,Grafipel e Editora
Unerj. Informações (47) 3275-0137.
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PROMOÇÃO DE ANIVERSARIO DUAS RODAS

Família Lima lota o centro da cidade

stimativa é de que 20 mil pessoas tenham assistido ao show de

� Cerca de 20 mil
essoas assistiram

o shaw patrocinado
pela Duas Rodas

]ARAGUÁ DO SUL - Último
'vento em comemoração aos 80
anos da Duas Rodas, o show da

Família Lima foi um grande
sucesso. A praça Ângelo Piazera
ficou lotada, eram famílias
inteiras curtindo a apresentação,
a estimativa de público é de 20
mil pessoas, segundo a Polícia
Militar. Esta foi a terceira

apresentação do grupo familiar na
cidade que veio para promover o

DVD "Família Lima 10 ànos",
"um apanhado de toda a nossa

carreira", explicouAmon-Rá, 28,
violonista do grupo.

Amon foi o mais falante
durante a entrevista coletiva de

domingo. "Eu adorei a cidade.

Principalmente porque gosto
andar de bicicleta e aqui tem
muita ciclovia", elogiou. Já
Moisés, 27, que toca violoncelo e

baixo, foi responsável pela neve
que caiu na noite de domingo.

Leitores mirins visitam o Correio do Povo
]ARAGUÁ DO Sut - Alunos da

scola Municipal de Ensino
FundamentalRodolphoDornbusch
estiveramontemnoCorreio do Povo
para entregar o Projeto com tema

, Meios de Comunicação, realizado
pela turma da 3ª série.A diretora da
escola, Leoní Cimardi estava
acom:panhada pelos alunos David
Bauer, de nove anos e Dayara
Raduntz também de nove anos.

Os alunos lêem diariamente o

jornal e conheceram como

funcionam todos os setores de uma
empresa jornalística, desde a redação
até o setor financeiro e depois
elaboraram o projeto. David Bauer
diz que a experiência foimuito legal
para ele. ''Aprendemos muito e

queremos agradecer pela atenção
que recebemos dos funcionários do

Os alunos estiveram no Correio do Povo acompanhados pela diretora

jornal", disse omenino.
Diariamente a professora da

turma, Dilma Kons, leva o impresso
para sala de aula, os assuntos mais
polêmicos são debatidos e o jornal
fica disponívelpara que todos possam
fazer a leitura. "O que eumais gosto

é do esporte", diz David. Já Dayara
diz que não tem preferência, mas
que a atividade é muito importante
para saber o que está acontecendo
na região. "Se a professora esquecer
do jornal, ela não entra na sala de
aula", conta amenina.

"A SYETE.c �tt'UÚtelÜza a nUAS RonAS
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Integrantes do grupo Família Lima receberam a imprensa local para coltiva também no domingo

"Como estamos perto do Natal
vamos tocar músicas natalinas e

para entrar no clima, um dos
efeitos especiais é a neve",
adiantou ele.

Os músicos, que hoje moram
no interior de São Paulo,
acreditam que trabalhar em

família tem mais vantagens do

que complicações. "O problema
de quem vive na estrada como a

gente é a saudade", explicou
Allen, 32, que toca piano, teclado
e também canta. Lucas, 23, é

ainda mais direto. "Nossa mãe até

administra, é responsável pela
agenda, mas somos uma equipe
e todos damos palpites em tudo",
revelou o caçula, que canta e

toca viola, violão e guitarra.
Sobre a agenda apertada o

grupo é unânime e afirma que com

bom senso é possível fazer de tudo.
'

"O Moisés faz faculdade de '

música, eu estudo administração ::;

e .todos temos outras atividades:
paralelas", explicou Allen. Os fãs.�
não precisam se preocupar. Mesmo
estudando e trabalhando em

projetos diferentes eles não pensam.
em se separar. "N a verdade tudo �
isso é um complemento para o:;
nosso trabalho", finalizou Amon.

-

Regional de Joinville tem escolas
integradas com a comunidade.

Em São Francisco, a Escola Santa Catarina recebeu R$ 700 mil para as obras de

ampliação e conclusão da reforma. Com cerca de 1200 alunos.fa: parte do Programa
Escola Aberta à Cultura e' à Cidadania, uma parceria entre Governo e Unesco -

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A unidade
está agora entre as escolas da Regional de Ioinville que atendem nos fins de semana,

reforçando as atividades entre estudantes e comunidade. É o Governo do Estado

garantindo educação de qualidade para os catarinenses.

Secretaria de Estado da
Educa.ção,Ciência eTecnologia
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i Polícia prende homem com
I

I

109 gramas de crack
I

I I GUARAMIRIM - Por volta das
17h30 de ontem a Polícia Militar
de Guaramirim prendeu em

flagrante por tráfico de drogas José
Carlos de Moura, 37 anos. Ele

estava num carro na Rua 28 de

Agosto. Com Moura a Polícia
apreendeu cerca de 109 gramas de
crack.

A prisão foi feita por causa de
uma denúncia anônima. Moura

estava em um Kadet dirigido por
um amigo. As 10 pedras de crack
ainda não estavam prontas para
serem vendidas. Pelo peso elas

poderiam ser transformadas em

350 pedras prontas para consumo.
No começo da noite de ontem

a delegada regional Jurema Wulf

registrou a ocorrência e o traficante
foi levado para o Presídio Regional
de Jaraguá do Sul.

CESAR JUNKES

Faleceu às 11 :OOh do dia 01/12, a senhora Hilda l.itzernberqer,
com idade de 75 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
de Guaramirim e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 18:00h do dia 02/12, o senhor Orlando Naizer, com
idade de 54 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 22:00h do dia 03/12, a senhora Ingrita Schore, com
idade de 63 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja Cristo
Salvador e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 07:20h do dia 04/12,a senhora Julita Heidemann Dematte,
com idade de 54 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária de
Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às 01 :30h do dia 04/12, a senhora Celly Paul, com idade
de 85 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana do
Centro e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 08:30h do dia 05/12, o senhor Francisco Gasda, com
idade de 80 .anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Falecimentos

Festival Marista de Voleibol
Aconteceu na tarde do último dia 28 de novembro no Colégio
Marista São Luís o Festival Marista de Voleibol.
No evento estiveram envolvidos alunos e alunas do Colégio Marista
São Luí�, Fundação Municipal de esportes de Corupá, Escola
Municipal Renato Pradi e Escola Municipal Anna Tõwe Nagel.
O festival teve a participação de atletas das categorias: 96 (masculino
e feminino) e 95 (feminino) e tinha como objetivo principal a

integração entre as equipes das várias escolas.
Foi um momento de integração, marcado pelo espírito de equipe e

amizade, destaca a professora Gislaine, responsável pelo voleibol;
uma das atividades extra-classe desenvolvidas no colégio.

f
I
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Criança tenta contra própria
vida em abrigo do Procad

CELSO MACHADO

� Nilda Bertoldi diz

que menino queria
chamar atenção e

não se suicidar

]ARAGUÁ DO SUL - Segundo
a Polícia Militar de Jaraguá d�
Sul um menor, abrigado no

Centro da Juventude e Família

Hildegard Hufenüssler, onde
funciona o Procad (Programa de
Proteção a Criança e ao

Adolescente), tentou se matar

no domingo. O adolescente teria
subido no telhado, de onde

ameaçava se jogar. Esta não seria

a primeira vez que o garoto teria
tentado o suicídio no abrigo.

A secretária de Desenvolvi
mento Social e da Família, Nilda

Bertoldi não acredita que o

menino tenha tentado se matar.

Para ela, a criança é bem
atendida no centro e subir no
telhado é apenas uma forma de
chamar a atenção. úComo eles
não têm uma família bem

estruturada, a relação com o

poder é difícil". A promotora da
Infância e Juventude, Leda
Maria Hermann, foi procurada
pela redação do Correio do
Povo e disse que não tinha nada
a comentar sobre o caso.

O abrigo provisório do Procad
atende crianças de zero aos 18
anos incompletos. E segundo a

secretária o programa tem uma

estrutura de atendimento 24
horas por dia. O número de

crianças e adolescentes
atendidos varia, mas atualmente
o centro atende a 14. "Não é uma

prisão, por isso eles têm liberdade
e usam a própria construção para
mostrar rebeldia", destacou a

secretária.
Para ela, subir no telhado foi

um ato de rebeldia. "Sei que não
foi uma tentativa de suicídio

porque na sexta-feira nós fizemos
uma linda festa, o Auto de Natal
e todos estavam muito felizes",
disse.

A auxiliar de cozinha e vizinha
do centro, Fátima Gonçalves, disse
que esta não é a primeira vez que
ela viu o garoto em cima do
telhado .. "Eu acho que ele só faz

para aparecer. Faz escândalo e

deixa as professoras bem loucas
atrás dele", revelou. "Já ouvi ele
berrar e chorar. As professoras
fazem o impossível pelas crianças
e estão sempre aqui, seja sábado,
domingo ou feriado".

L__�====��_�""",,_ I
Nilda nega tentativa de suicídio

Inscrições abertas' para Cursos Superiores de Tecnologia do Senai
DA REDAÇÁO - O Senai/

Jaraguá do Sul está com as

inscrições abertas para três Cursos

Superiores de Tecnologia (120
vagas). Tecnologia em Gestão da

Produção Industrial (noturno),
Tecnologia em Processos de

Produção Mecânica (noturno) e

Tecnologia em Produção do
Vestuário (noturno) são os cursos

oferecidos pela instituição. As
inscrições se estendem até 10 de

janeiro e o vestibular estámarcado
para o dia 15 de janeiro de 2006.
O diferencial é que o aluno que

passar na prova terá o valor da
taxa de inscrição R$ 50,00,
descon tado na primeira
mensalidade.

Além dos Cursos Superiores

próprios continuam abertas as

inscrições, até do dia 13 de
dezembro através do processo
seletivo especial, para o Curso de

Tecnologia em Automação
Industrial em convênio com a

Unerj e até o dia 13 de janeiro
para os cursos Técnicos em

Eletromecânica, Eletrônica,
Eletrotécnica, Estilismo da

Confecção Industrial, Informática
com habilitação em Redes, I

Mecânica e Vestuário.
A educação profissional, uma

das diretrizes do Sistema FIESe
na promoção da competitividade
catarinense, atende à crescente

demanda do setor industrial de

profissionais
qualificados.

altamente

CORREIO TV
<'

Troca-troca
Dizem nos bastidores da MTV que parte dos VJS
devem ser trocados em 2006. Comenta-se que
Edgar é um dos que têm grande chance de ficar.

Na Globo
Aguinaldo Silva voltará a escrever novelas em

2007 e já trabalha numa sinopse. Se em "Senhora
do destino" ele tratou dos valores familiares, desta
vez escolheu como terna central a educação. A
história será ambientada numa universidade

particular e todos os personagens estudarão ou

estarão envolvidos em tramas ligadas ao assunto

'Belíssima' 1
Ainda não é oficial, mas na Globo circula a

informação de que "Belíssima" será esticada.
.

Embora a novela tenha estreado há pouco tempo,
ela é desde já um sucesso absoluto de audiência.

'Belíssima' 2
Apesar do sucesso de Bia Falcão, Fernanda
Montenegro deixará mesmo "Belíssima" antes do
fim. "A novela vai continuar como foi planejada e

como está na sinopse'; diz Silvio de Abreu.

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Nas bancas
FemandaPaes Leme é a capa da última Playboy do ano. Ela posou nua pela
primeira vez e foi fotografada por Luis Crispino em Vinhedo, no Rio Grande do
Sul. A atriz passou três dias fotografando em casas antigas, típicas de colonos

italianos, para o ensaio que conta com 18 páginas e um pôster. Fernanda, que
demorou para aceitar o convite da publicação para tirar a roupa, explica:"nunca
descartei a possibilidade de posar nua, mas realmente não estava-nos meus

planos nesse momento. A proposta foi irrecusável, aceitei porque há um

retorno financeiro muito bom que me dará uma independência pessoal e
profissional muito maior do que tenho hoje': Com exercícios leves e uma dieta
balanceada, a atriz ostenta 49 quilos em 1,60 metro de altura aos 22 anos.

No Jornal Nacional
No último sábado, o trabalho de Elza & Germano Woehl Jr. do Instituto Rã-bugio
foi mostrado para cerca de 60 milhões de brasileiros, que é a audiência típica
do Jornal Nacional. A matéria com 2 minutos e 20 segundos de duração'
contou a história da dedicação do casal em prol da preservação das últimas
áreas de Mata Atlântica. Alunos do Centro Educacional Carrossel, de
Guaramirim, também participaram das filmagens e apareceram na matéria.O
trabalho de Elza & Germano já foi também mostrado no Globo Repórter do
final do ano passado, onde ocupou a metade do programa (que bateu o

recorde de audiência do ano). Portanto, em menos de um ano, é a segunda vez

que o trabalho do casal é mostrado para todo G Brasil.

Sob nova direção
Apesar de ser visto saindo do camarim de Ratinho,
no SBT, Vildomar Batista (ex-diretor de Tom
Cavalcante) continuará na Record e deve dirigir "O
Aprendiz" em 2006.

Dois horários
"A Mentira" abrirá o segundo horário de novelas do
SBT. Como a trama já foi exibida no SBT, na versão

mexicana, o nome será mudado.

Concorrência
A ordem no SBT é investir pesado na

teledramaturgia, afinal a Record está ganhando no

Ibope com ;'Prova de Amor': Novos equipamentos,
como câmeras digitais, estão sendo comprados. Os
testes com atores estão acelerados.
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ARour-iA TOMASELLI

Segundo o

onsultor, todos os

inca Municípios vão

ssinar o documento

}ARAGUÁ DO SUL - o

onsórcio Regional de

aneamento Vale do Itapocu ou

" 'mplesmente Consórcio das

!' 'guas voltou a ser debatido

j� ontem, des ta vez por

11:, epresentantes das associações
1 comerciais e empresários dos

cinco municípios interessados
,

em aderir à proposta, que prevê,
'nicialmente, o gerenciamento
únicos dos sistemas de água e

';' esgoto pela microrregião. Em

i etapas anteriores, o projeto foi

, apresentado aos presidentes das
- ii Câmaras de Vereadores, e depois

a todos os vereadores, além de
, inúmeras reuniões técnicas com
o representantes das prefeituras e

, do Samae (Serviço Autônomo
, Municipal de Água e Esgoto). Os

TERÇA-FEIRA,6 de dezembro de 2005

trabalhos são coordenados pela
equipe da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu).
Segundo o consultor em

gestão pública da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Eni Voltolini,
ontem foi a última etapa das
audiências públicas antes da
assina tura do protocolo de

intenções pelos municípios, o que
deve acontecer ainda este ano.

O documento manifesta o

interesse das adrriinistrações
municipais, porém não exige a

obrigatoriedade em participar do
consórcio. "A partir deste

momento, o próximo passo é

agendar encontro com o

Ministério das Cidades, já que é

o primeiro consórcio que será

efetivado no Brasil", lembrou.
Para ser implantado, o

consórcio precisa passar por

aprovação das Câmaras de
Vereadores dos municípios
envolvidos, o que deve acontecer
a partir de fevereiro, quando
termina o período de recesso

parlamentar na maioria dos

,:' Engenharia mecânica é o curso

'( mais procurado na Uner]
}ARAGUÁDO SUL-Domingo foi

,�,' dia de vestibular para os cursos
"

oferecidos pelo Sistema Acafe. Em

araguádo Sul o índice de abstenção,
, 4,5%, foimaior doque o esperado por
causado cancelamento do vestibular
para osoito cursos comprocuramenor

doqueO,7 candidatos por vaga. Seis
pessoas perderam a prova: duas

,'1 chegaram atrasadas e quatro sem

i: documentos.
AvestibulandaCarlaMoleri, 17,

1,': achou as provas da manhã fáceis.
,j� uportuguês, Literatura eRedação foi
,i, fácil. A tarde são as provas
;;': direcionadas, mas estou tranqüila.
'I Acho que vou conseguir", disse. Ela

prestou vestibularpela primeira vez e
o curso escolhido foi Ciências
BiolÓgicas, naUniville.

Já o estudante Paulo Coral, 18,
estáprestando vestibular pela 3ª vez,

, sempre para medicina. "Escolhi o
" campus daUnisu], emFlorianópolis.

O curso énovo e são 7 candidatospor
vaga", explicou.

Na Unerj foram colocadas a

dispOSição 442 vagas, em 11 cursos,
Com 622 inscritos. "Aqui 993
candidatos iriam fazer as provas, mas
181 entraram na reopção com o

cancelamento do vestibular de oito

cursos", explicou a coordenadora local
do vestibular da Acafe,MarizaPradi
FlorianiGarcia.

Na Unerj o curso mais

concorrido, com 2,27 candidatos por
vaga, foi o de engenhariamecânica
(vespertino e noturno). Foram 82
inscritos para 36 vagas.

Os cursos de Administração
(matutino), Tecnologia em Auto

mação Indus trial (noturno) ,

Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos (noturno),Tecnologia em
Mecânica - Modalidade de Processos
Industriais (noturno), Tecnologia
Têxtil (noturno), Engenharia de
Alimentos (vesp/noturno), Enge
nharia de Produção (vesp/noturno)
e Pedagogia (noturno) tiveram o

vestibular cancelado por causa do
baixo número de candidatos. "Estes
alunos agora vão passarpela reopção
e processo seletivo", explicouMariza.

O gabarito das provas pode' ser
encontrados no site da acafe:

www.acafe.org.br. Os aprovados
devem ser conhecidos até o dia 16.
Asmatrículas, para os que optaram
pelos cursos daUnerj, serão realizadas
nos dias 16,19 e 20 de dezembro.

PANORAMA'

Empresários e comerciantes debateram Consórcio das Águas
Legislativos. "O assunto não será
novidade por conta das reuniões
e porque ficou claro que este

protocolo não define contrato,
não significa que a partir dele já
será realizado o serviço",
explicou. A expectativa,
informou Voltolini, é que no

primeiro semestre do ano que

sejam firmados os primeiros
contratos de serviço. "Neste

primeiro momento é destinado a

água e esgoto, mas, se no

momento seguinte, osmunicípios
quiserem discutir outros assuntos,
como questões ambientais, por
exemplo, o consórcio permite",
disse.

REGIÃO

onsórcio das Águas próximo
da assinatura de protocolo

Milhares de pessoas prestigiam
chegada do Papai .Noel

DA REDAÇÁO - Mais de 15 mil

pessoas passaram pelapraçaAngelo
Piazera no sábado, durante a

chegada do Papai Noel de

Helicóptero da 105 FM. Os dados
são da Polícia Militar.A festa iniciou
às nove horas da manhã com

apresentações de artistas locais e os

comunicadores da 105 FM.
O Papai Noel chegou às 11

horas de helicóptero na Praça
Angelo Piazera,

para alegria e emoção das

crianças. Ele ainda desfilou nas

principias ruas da cidade de trenó.E
dando continuidade a programação
de natal, a rádio 105 realiza o

caminhão da sorte, Um caminhão
de prêmios que será entregue ao

grande ganhador no dia 26.

Promoção da 105 reuniu 15 mil pessoas na 'Praça Ângelo Piazera

AO COMPLETAR 50 ANOS, A CELESC AGRADECE
A ENERGIA DE TODOS OS SEUS COLABORADORES.

�
No inldo dos anos 50, a (elesc trouxe a luz para Santa Catarina, Em seguida veio o rádio, depois a televisão, a geladeira, o liquidificador, o ventilador, o ar-condicionado. Era o

conforto chegando em forma de energia elétrica nos lares e nas indústrias catannenses, tio começo era apenas uma subestação de energia.Depois construlmosmais uma,emais
outra e outras tantas,Hoje são mais de 100 em todo o'estado.No inldo éramos vintededicados funcionários.Depois passamospara dnqilenta.e para duzentcs,e hojesomos quase

quatro mil.Tínhamos um grande sonhorabasterer os catarinenses com a nossa energia,wnfiável esegura .Agora somosa melhorcompanhia de energia elétrica daAmérica Latina
no índice de satlsfação dos clientes; atendendo mais de 5 milhões de pessoas. Incluindo você. Em poucas palavras, essa é a história da (elesc. E tudo começou cem uma luz. Há 50alWS, tada a lJOiliJ f!II!rgNl é po1O vod.
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VENDAS DE NATAL

Comércio aberto no

domingo atrai clientes
MARCIA BENTO

� Comércio fica
aberto todos os

dias da semana

até o Natal"

]ARAGUÁ DO SUL-No primeiro
final de semana com o comércio

aberto em horário natalino, os

comerciantes mais felizes eram QS

donos de barzinhos localizados no
calçadão. Mesmo com o

movimento intenso de pedestres, os
gerentes e vendedores reclamavam

que amaioria dos clientes ainda está

pesquisando preços.
Para o gerente da Salfer, Iria

Piske, o movimento foi bom, se '

comparado com o mês de
novembro. ''Apesar das pessoas
estarem só olhando o movimento
de compras já é um poucomelhor",
disse. Segundo ele, vale a pena
manter a loja aberta, mesmo no

domingo. "Os clientes vem passear
com a família e acabam olhando e

atémesmo levando o produto". Nas
lojas de eletrodomésticos os três

produtos mais procurados são,
celular, máquina fotográfica digital
e a televisão 29 polegadas. "O custo

destes produtos vem caindo ano a

ano e a procura só aumenta",
comemora Piske,

Aencarregada de setor, Arlete
Erdmann, cohfltn\� a� previsões do
.gerenteda loja de eletrodomésticos.
"Sempre deixo pra última ho!a, mas
este ano quero aproveitar o

comércio aberto nos finais de
semana e comprar os presentes com

antecedência", disse'. Para ela,
quanto antes comprar mais fácil é

para conseguir melhores preços e

produtos demaiorqualidade. "Este
ano acho que vou conseguir
comprar mais do' que

'. lernbrancinhas já que estou me

preparando desde o começo do
ano", completou.

O fato de que muitos

consumidores. desconheçam o

horário especial deNatal também
foi citado como causa da baixa
venda. "Pelo menos hoje eu

acredito quemuita gente ainda não
sabe que o comércio está aberto

todos os dias e quem sabe só leva o

produto se o preço forbom", explicou
vendedora do Lojão daMarechal,
Mari Aparecida da Paz .Os

operadores demáquinaRosicléia de
Lima e Elismar Pereira acreditam que
é bom o comércio abrir nos finais de

semana. ''Adoramos essa idéia,
porque nos dias de semana não dá

tempo para nada", explicou ele. Já
Rosicléia acredita.que os preços
ainda precisam cair. "Tá tudomuito
caro e mais uma vez vou comprar
lembrancinhas de presente".

. lt dos da Pnadmostra reduçcio
. I. seadlf em resu a .'

PesijulStl [Ia I salário mílllnlO
mentos do emprego

e' o
,

�b;��;a�aiu gOlonopais
em2004,dizFGV

Terça-ieira. 29 de novembro
de 2005

TERÇA-FEIRA, 6 de dezembro de 2005

Vereadores aprovaram projetos e

indicações
Na sessão ordinária de segunda-feira (28) , da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul,
foram aprovados dois projetos de lei, nove indicações e três pedidos de informação.
Os projetos aprovados são dos vereadores Pedro Garcia(PMDB) e Afonso Piazera
Neto(sem partido). O projeto-de Garcia altera o nome da rua número 1111 de

Henrique Heise para Professor Henrique Heise, no bairro Rio da Luz. Segundo o

vereador a mudança foi uma solicitação da família do homenageado, para destacar a

atuação dele que durante muitos anos foi professor. O projeto de Piazera denomina a

rua número 1116 de Alfrida Frerichs Krüger. As indicações aprovadas são dos
vereadores Jaime Negherbon(PT), [urandir Michels(PT) e Afonso Pü�zera Neto.

Negherbon solicita ao Executivo a instalação de sistema de água do Samae em todo o

bairro Garibaldi. O vereador Jurandir Michels, o Lika, teve aprovadas todas as cinco

indicações apresentadas: Ele pediu para o Executivo providenciar o alargamento,
macadamização, patrolamento e insta'lação de iluminação pública, na rua Ribeirão
das Pedras, no bairro Jaraguá 99. Para o mesmo bairro, Lika solicitou um posto de
saúde e um telefone público. Indicação do vereador Afonso Piazera solicita ao

Executivo a implantação do projeto Calçada da Vitória, no futuro Centro Histórico de
Jaraguá do Sul. Ele explicou que trata-se de registrar com as mãos e assinatura os

líderes empresariais, religiosos, entre outros, do município. Também foram aprovados
dois pedidos de informação do vereador Eugenio Moretti Garcia(PSDB) e um do
vereador Carioni Mess Pavanellotf'Fl.). Garcia solicita ao Executivo cópia do

processo de leilão do veículo ômega e informações sobre contratação de mão-de-obra
terceirizada. Pavanello solicita ao Executivo relação dos funcionários efetivos e

comissionados. Participou da sessão o presidente da Associação Brasileira de

Odontologia(ABO) regional de Jaraguá do Sul, Luis Fernando Medeiros. Ele

apresentou os projetos sociais desenvolvidos pela ABO, que atua há 25 anos no

município, justificando o reconhecimento de utilidade pública recentemente

conquistado através de projete do vereador Dieter Janssen (PP). Foi registrada
ausência dos vereadores Terrys da Silva (PTB) e Maristela Menel(sem partido) que

estão em Brasília.

www.cmjs.sc.gov.br

Participação feminina no
trabalho é r�����!de dos

Segundo o IBG�, mUlherBesa��u::::nte o ano passado
ostos criados no

r
P

bisa'bado 26 de novembro de 2005
0610 o '

)r

2 6milhões de ,?r��eiros, dannsenasaem
di 'buiçãode renda e

deve àmelhor 15m
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Isso se
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41 TíTULO: MAIS UM PARA A GALERIA

Maior campeão do Estado
{

CESAR JUNKES

I
�
r

RETA FINAL:

Cruz de Malta eBotafoqo
fazem a final da 1 a Divisão

Os dois alvinegros
Conquistaram a vaga na

disputa de penâltis. O
time da Barra do Rio
Cerro venceu o Flamengo
em casa, por 3xl no

tempo normal e 5x3 na

prOrrogação. Já no
clássico do Bairro Rio da
Luz, o Cruz de Malta
levou a melhor, após
perder no tempo normal
por 2xO e vencer nos

penâltis por 6x5.

tesar Junkes

ENCONTRO:

Giovani participa
do encontro de

pólos.de vôlei em
Jaraguá do Sul'

Com o sexto título do

Campeonato Estadual

conquistado no último
sábado, a Malwee se

tornou o maior

campeão da

competição. O time

jaraguaense venceu o

[oinville de virada por
4x3, com três gols do
craque Falcão e um de
Xande. O time já
volta aos treinos hoje
à tarde, pensando na

Super Liga dos

Campeões, que
começa na semana

que vem em Betim

(MO). Esta será a

última competição do
ano, que contará com

a partipação dos dois

primeiros colocados
das ligas regionais,
além do campeão e

vice da Liga Nacionai.

PREPARATIVOS:

Juventu s apresenta Os 24 jogadores que farão parte do elenco tricolor para
.

d
2006 foram apresentados ontem no João Marcatto. O

JO9 a o re s e promete técnico Itamar Schüller prometeu um time competitivo,

time pa ra b r i9 a r pois confia na qualidade individual de cada atleta. Hoje
. os jogadores parte para uma pré-temporada em Balneário

com os 9 ra ndes Barra do Sul, onde ficam até na semana que vem.

,PÁDIO ��)
JARAGUÁ
www.jaraguaam.com.br

Fone/Fax: (47) 3370.4714
Fone: (47) 3372.1070

Você conhece, você confia info@solsports.com.br
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� I TERÇA-FEIRA,6 de dezembro de 2005 ESPORTES
H VELA
A única mulher presente na Volvo Ocean Racefoi demitida
da embarcação Brasill e está fora das próximas etapas da
competição. A navegadora australiana Adrienne Cahalan
admitiu que ficou surpresa com a notícia ..

H FÓRMULA 1
Vice-campeão da temporada 2005 da Fórmula 1, ao perder a
briga pelo título para o espanhol Fernando Alonso,da Renault,
o finlandês Kimi Raikkonen foi eleito o piloto do ano pela
revista britânicaAutosport.

�� FUTEBOL
O Internacional pode ficar fora da Libertadores.Tudo porque a Conrnebo'
avisou que proíbe a ação de torcedores na justiça comum. Se o Coloradi
foi beneficiado por esta ação, a entidade sul-americana prometeu tiraro
time da competição.

I

CORREIO DO POV�

SÉRIE A1: COMEÇAM OS PREPARATIVOS

Juventus a resenta os 24/ adores ara a Série A 1

Coli (G)

II André Freitas (M)

Alex Albert (LO)

John Daniel (A) Leandro Nunes (V) Leandro Pereira (Z) Mário (V)

} Hoje à tarde, o grupo vai
para Balneário Barra do Sul,

. onde faz a pré-temporada.
A intenção é fazer alguns
amistoso até o início da
competição

JARAGUÁ DO SUL; Ontem
foi dia de apresentações no

Grêmio Esportivo Juventus.
Entre rostos' conhecidos e

estranhos, foram apresentados
os 24 jogadores que farão parte
do elenco tricolor na Série AI
do Campeonato Catarinense.

Hoje, depois de encerrar os

testes físicos, o grupo viaja para
Balneário Barra do Sul, onde
fica uma semana fazendo uma

pré-temporada. Até o início da

competição, marcado para o dia
11 de janeiro, a equipe deve
fazer alguns amistosos.
O técnico Itamar Schüller

garantiu que será um time

competitivo, não apenas para se

manter na Série AI. "São

jogadores que eu conheço, que
eu sei que terão condições de

fazer um bom trabalho. Tem

qualidade e agora é só ter

disposição e vontade de vencer

que poderemos trazer bons
resultados", analisou. Mas. a
política do "chefe", é conquistar
as coisas passo a passo. "Vamos

primeiro nos concentrar para
ficarmos entre os quatro da
chave. Depois vamos pensar em

nos classificar e assim por
diante", comentou.
Depois de voltarem de Balneário
Barra do Sul, o time segue
treinando e só para de 23 a 26 de
dezembro, e no dia IOde janeiro.
Sobre o grupo, Schüller
confessou que mais algum
jogador pode chegar. "Estamos
vendo a possibilidade de trazer

um atacante, mas para isso

vamos ter que esperar o aval da
diretoria", disse.

.

Sobre amistosos, a intenção dele
é fazer amistosos fora de Jaraguá
do Sul. "O gramado está em

manutenção e terá que ser
<'

preservado até janeiro, senão me
engano. Devemos fazer apenas
um amistoso aqui na cidade",

AMADOR: CONHECIDO OS FINALISTAS

Botafogo e Cruz de Malta fazem a final da Primeira Divisão
com Paulo César (31') e

Álvaro Marcelo (33'). No Rio
da Luz, o Vitória fez 2xO em

cima do Cruz de Malta com

Charles (lO' do primeiro) e

Daniel Pereira (37' 2). Na

cobrança de pênaltis, melhor
para os visitantes, que se

garantiram na decisão, ao

lado do Botafogo.
Nos aspirantes, Tupy e João
Pessoa empataram em 3x3, o
que deu a vaga para o time

jaraguaense. Os gols foram
marcados por Eurícledes (2) e
Dirceu, para o Tupy, e Jair (2)
e Ronan, para o João Pessoa.
Na Barra do Rio Cerro, o

Botafogo venceu o Caxias por
3x1, com gols de Leonardo,
Everton e Sivohir. Peretto
descontou para o time de
Santa Luzia, que venceu por
4x3 nas cobranças de

pênaltis.
SEGUNOONA Quem saiu

na frente na final da Segunda

Oliveira (Z) Paulo Rossi (M) Pedro-Paulo (G) Pereira (LO)

comentou.

Enquanto não começa a

competiçao, a diretoria está

procurando resolver a questão de

segurança, que gerou .muita
polêmica depois do jogo contra o

Joinville. Até a data do jogo, deve
estar pronto o alambrado· que
divide as torcidas e mais um

embaixo da arquibancada. A
torcida adversária terá um acesso

restrito, para evitar encontros.

Cerca de 700 lugares devem ser

reservados aos visitantes, o que

corresponde a 10% da

capacidade do João Marcatto,
como prevê o Estatuto do
Torcedor.

Lio Tironi (centro) fala sobre as contratações do Juventus para a

próxima temporada

Divisão foi o Atlético, que bateu
o Rio Cerro por 1xO com um gol
de Damásio, aos 40 minutos do

primeiro tempo. Com este

resultado, o time do Bairro
Estrada Nova tem a vantagem

Rafael (M)

Ronaldo (M)

Tião (V)

Acássio (Z)

Adilson (G) Ademir (V)

",

do empate no jogo de volta, em�----------------------

local e data a serem definidos. Já
pelos aspirantes, Ponte Preta e

Guarani não saíram do OxO e

um novo empate leva a decisão

para os pênaltis.

:A COrpO &Mente
COMEMORA SEUS 5 A�(i)S

I COM CASA �OVAI?
i

'

I FITNESS CENTER I
� o=�
I AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3

I CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JosÉ)
m
Jj ·f*4!'S75 035114�� .�.

�
.. ..

CESAR JUNKES

SODY JAM
BODYPUMP
aODY BALANCE
BODYCOMBAT
RPAA.

NATAÇÃO 1\DULTO
�INFANTIL
BODYSTEP

MUSCULAÇÃo
'HH.)RO K!DS

POWERPOOL
POWERJUMP

MASSOTERAPIA

Jaraguá do Sul Os dois
finalistas do Campeonato
Amaçlor da Primeira Divisão
foram conhecidos nos

pênaltis. O Botafogo venceu o
Flamengo em casa por 3x1 e

)

por Sx3� Já o Cruz de Malta

perdeu, fora de casa, por 2xO

para o Vitória e venceu por
6xS\ nas penalidades. Nos

aspirantes, os finalistas serão

o Ca-xias e o João Pessoa. As
finais acontecem no próximo
fim-de-semana, sem data e

local definido ainda. Os dois
times fazem uma final inédita
na competição e o vencedor
se igualará ao Clube Atlético

Baependi, com oito títulos

conquistados.
Jogando em casa e precisando
da vitória, o Botafogo foi pará
cima e marcou aos 19 do

primeiro tempo com Eduardo.
Mas Adilson empatou aos 37.
Os gols que levaram a partida
para a cobrança de pênaltis
vieram no segundo tempo,

{l,Á.r.

JUMPKIDS
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Botafogo venceu o Flamengo no tempo normal e nos pênaltis e

conquistou a vaga para a final da Primeira Divisão
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VISITA ILUSTRE: BICAMPEÃO OLÍMPICO EM JARAGUÁ
�bol

� Éncontro dos pólosdevôlei
....._

recebe avisita do jogadorGiovani,)

MÁRCIA BENTO

� o projeto atende

cerca 1,2 mil crianças em
20 pólos nas escolas de ;'

Járaguá do Sul

I '

l� JARAGUA DO SUL· No

último 'sábado o bicampeão'
Olímpico e atual gerente de

esportes da Unisul, Giovani
Gavio, esteve no Colégio

I' São Luís, onde cerca de 1,2
4i1 crianças, entre 8 e 15

,

anos, esperavam por' ele.

Giovani veio para retribuir o

passe do jogador José Jorge
de Souza Santos Júnior, 18

anos, cedido para a Unisul
em setembro.
O coordenador do voleibol
da FME (Fundação,

I Municipal de Esportes),
Benhur Sperotto, explicou
que o vôlei ainda não é um

esporte como ,o futebol: "Os

passes dos jogadores aqui são
mais difíceis, não rola o

dinheiro que rola com o

futebol de campo, por

exemplo". Segundo ele, este
é um dos motivos da vista de
Giovani. "Nós somos amigos
hámuito tempo e na hora de
encaminhar um jogador que
é forte no bloqueio e ataque
pensei logo no.Giovani e na

Unisul", explicou Benhur.
"Jogar é mais fácil. Hoje

.

tenho que me preocupar
com a vida de 30 pessoas,
sem contar que a Unisul
está expandindo para
Outros esportes como a

natação e o fursal", explicou
Giovani sobre a nova fase
da carreira, longe das
quadras. Ele confessou que
mesmo quando ainda era

jogador já pensava em atuar

no outro lado do esporte. "A
minha motivação são os

projetos sociais. Na Unisul
temos um projeto que
beneficia d u a s

' mil

crianças" .

Para ele o projeto Pólos de
Vôlei desenvolvido na

cidade com o patrocínio da
Marisol é um bom exemplo
de inclusão social. "É
importante que as empresas
invistam nas crianças,
dando oportunidade para
elas entrarem em contato

Com um grupo saudável, ter
Uma o p ç ã o d e v i dia
diferente", disse, e

Concluiu: "se cada um fizer
a sua parte, o mundo pode
sermelhor". '

Pólos de Vôlei O projeto é

CESAR JUNKES

Giovani esteve no encontro dos pólos de vôlei no último sábado no Colégio São Luís

desenvolvido na cidade
desde 2001. Hoje, existem
20 pólos que atendem a 1,2
mil crianças de 8 a 15 anos.

"O programa já esta

rendendo frutos. Os
melhores exemplos são

Rodrigo Teles (pólo do

Caie) e Jairo Medeiros

(Jangada e FME), ambos
de 15 anos", explicou
Benhur. Segundo ele, os

dois foram convocados

para a seleção catarinense

infanto-juvenil cuja idade é

de 17 anos. "Eles nasceram

em 1990 e estão tem

condições de jogar com

outros adolescentes que são

dois anos mais velhos de

igual para igual" .

A, ;: ..

'SJ3.fafi@netuno.com.b�k .

II UNHA DE FUNDO
Julimar Pivatto

Encontro
No sábado, cerca de 600 crianças participaram do Encontro dos
Pólos de Futebol na Arsepum (foto). Durante o evento, os atletas
tiveram a oportunidade de fazer um jogo recreativo com os atletas
do Grêmio Esportivo Juventus, O diretor-presidente da Karlache,
Edmar Hélio Micheluzzi, foi homenageado com uma placa de
agradecimento, já que é ele que fornece uniforme às crianças, Os
pólos de futebol fazem parte do Pec (Projeto Esporte e Cidadania),
da FundaçãoMunicipal de Esportes. -,

:

DIVULGAÇÃO

É campeão
o jaraguaense Lucianó "Boca"
Oliveira fez o que precisava
para conquistar o
Campeonato Estadual de
Motovelocidade, na categoria
Força Livre Nacional. No
mínimo, ele teria que ficar com
um segundo lugar e foi assim
que terminou a etapa de Barra
Velha, O vencedor da etapa foi
Denísio do Nascimento

(Brusque), adversário direto na

briga pelo título, Boca (Elite
Móveis/Águia Negra
Transportes/Koru Motos),
comemorou muito a

conquista, agradecendo ao

apoio de toda equipe."Eu
estava muito nervoso antes da
prova e todos me acalmaram,
tirando a pressão dos meus
ombros, Até poderia brigar
pelo primeiro lugar, mas
preferi não correr o risco'; disse
ele, O jaraguaense ficou
apenas dois pontos à frente
do sequndo lugar,

Apresentação
Os 24 jogadores que devem
compor o elenco para 2006
no Juventus foram

apresentados ontem na j,

sede social do clube. Como
'

o técnico Itamar Schüller k •

ressaltou, não é apenas um
: .

time para semanter na Série .;;�
A 1, e sim um competitivo .�,=
que possa brigar de igual ;,

para igual com 05
adversários, Pelos nomes,

podemos perceber que será
um grande time, pelo
menos no papel. Além dos

destaques que se

mantiveram no grupo,
como Acássio, Pereira, Fábio
Lopes e o goleiro Adilson,
temos grandes destaques
da Série A2 deste ano, como
Everaldo, ex-Caxias, que foi
o artilheiro da competição.
Tem também Sabiá, que foi
um dos destaques do
Metropolitano em 2005.

Natação
Dois atletas jaraguaenses conquistaram pódio na última etapa do
Circuito Catarinense de Natação para Não-Federados.A competição
aconteceu em Brusque. Lucas Watanabe ficou com o bronze nos
SOm peito e SOm costas, na categoria 13/14 anos.Ana Zanandrea foi
prata nos SOm borboleta e nos SOm costas, na categoria 17/19 anos.
Com estes resultados, Os dois somaram pontos valiosos para os

colocarem como finalistas do circuito, que foi dividido em quatro
etapas.

Bicicross
Quatro jaraguaenses
conquistaram títulos, no fim
de-semana, na última _

competição de Bicicross
deste ano, A Copa Camboriú
aconteceu em Balneário
Camboriú e teve quatro
pilotos aqui da cidade no

lugar mais alto do pódio:
Eduardo Spredemann, na
categoria boys 5 anos;
Leonardo Spredemann
(Armazém Frutas e

Verduras/Posto Cidade/Bike
New), na boys 9 anos; Jaison
Soares, na 'boys 12 anos e

Guilherme Getelina (Posto
Behling/Reàl Vidros), na boys
13 anos.Todos os atletas
sobem uma categoria no

próximo ano e a esperança é

que 2006 seja melhor que
2005 para todos.

Trabalho na Liga
Às vésperas de encerrar a

principal competição do ano (o
campeonato amador das
primeiras e sequnda divisão) o

\ presidente da Liga Jaragua.ense,
Rogério Tomazelli, fez uma
análise de 200S."Estou feliz

porque depois de cinco anos

sozinho à frente da presidência,
posso dizer que a competência
me acompanha. Sempre faço
meu trabalho com lucidez e

profissionalismo': Ele também
comentou sobre as críticas que
recebe,"Nem sempre agrado a

todos, O que eu procuro é
fazer o meu trabalho com a

. razão e não com paixão. Estou
continuando a história do
futebol jaraguaense,
respeitando a ao outro';
completdu. Está dado o

recado.
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HBASQUETE
A partida entre Partizan e Hemofarm Vrsac, válida pela 1 o- rodada do
Campeonato Adriático de basquete, teve 14 jogadores expulsos após
uma autêntica batalha que obrigou as duas equipes a disputarem os

últimos 22 segundos dejogo com apenas quatro atletas em quadra.

��HANDEBOL
A equipe do Londrina derrotou o Pinheiros por 15xll e sagrou
se campeã da Liga Nacional de handebol.A equipe paranaense
precisava ganhar por três gols de diferença, já que o time

paulista havia vencido o primeiro jogo,em São Paulo,por23 a 21.

HVÔLEI DE PRAIA
A dupla formada por Adriana Behar e Shelda derrotou
formada por Juliana e Larissa, por 2 sets a 0, com parciaisdd
18/14 e 18/8, e ficou cOm o título da etapa de Maceió de
Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia.

n

CORREIO DO POV�

MAIS UM: MAIOR VENCEDOR DE SANTA CATARINA

Depois do título Estadual,Malwee
- .

começa a pensar na Super Liga
segredo para manter um

grupo sempre vencedor?
"Eles não têm motivos

para ficarem desmotivados
com esta ou outra'

competição. Como sempre
foram muit9 profissionais,
nunca tive trabalho para
manter o grupo
motivado", completou.
O craque Falcão, que

conquistou seu terceiro

título catarinense, foi um
dos mais assediados no

final da partida. "Está
sendo um ano maravilhoso

para mim. Começou no

campo onde, mesmo não

jogando todas as partidas,
fui campeão da
Libertadores. Voltei para o

futsal e já ganhei a Liga, o
Sul-Americano e agora o

Estadual", lembrou o

jogador. O camisa 12 disse
<'

que o essencial é manter a
�

concentração em todas as

competições. "Não

podemos acostumar' a

FUTSAl DE BASE: ATRÁS DO TíTU LO

vencendo Joinville por 4x2
e Lages por 7x5. Mas

tropeçou na última partida,
justamente contra o time

da casa, e perdeu por 7x2.

''Agora complicou a nossa

situação para reverter estes

resultados. Temos que
vencer os três jogos e torcer

por um tropeço de

Criciúma", explicou o

técnico Renato Vieira. O
returno começa nesta

quinta-feira, no Parque
Malwee, quando os

jaraguaenses enfrentam

[oínville às 20h. Na sexta

feira, no mesmo horário, é a

vez de enfrentar Lages e,

ganhar senão pode
acontecer o .q u e

aconteceucnos Jasc. O

importante' é que nos

principais rríornentos o
.

'\;" .

grupo. seIl;).pre manteve a

concentração e conseguiu
alcançar os objetivos",
completou.
SUPER LIGA A última

competição do ano começa
na semana que vem em

Betim (MG), mas ainda
não tem a tabela definida.

Participam do campeonato
os dois primeiros colocados
das Ligas Regionais e da

Liga Nacional, no caso, a

Malwee e Atlântico. Os
classificados são: Liga
Norte Paysandu e Remo

(PA) j Liga Sudeste Intelli
e Santa Fé/Funec (SP) j
Liga Sul Colegial (SC) e

São Miguel Sicredi (PR) j
Liga Nordeste Moita

Bonita-(AL).e ABC (RN)j
Liga Centro-Oeste Fesurv
(GO) e Candangos (DF);

sábado, às 18h, a partida
contra Criciúma.

Já a equipe sub-I? 'esteve

em Blumenau, onde
venceu São Bento do Sul

(atual campeão) por 7x5,
I

perdeu para o time da casa

por 4x2 e empatou em 5x5
com Timbó. C0m os

resultados, a competição
está bem embolada.
Blumenau é o líder com

seis pontos, seguido dos

jaraguaenses e de Timbó
com quatro e de São Bento
do Sul, com três. O
returno acontece sexta

feira e sábado, em São
Bento do Sul.

Chico (E) se recuperou de uma lesão no ligamento e voltou a jogar nas
duas partidas decisivas com o Joinville

Ontem os jogadores
tiveram folga e voltam
aos treinos hoje à tarde

Jaraguá do Sul Depois de
comemorar o hexacam

peonato Estadual e se

tornar a equipe que mais

conquistou títulos
.

na

competição, a Malwee deu

folga para todos os

jogadores: Mas eles voltam
hoje à tarde, onde já
pensam no último desafio
do ano, que é a Super Liga
que acontece na semana

que vem em Betim (MG).
O time treina durante
toda' esta semana e

embarca domingo para
Minas Gerais.
Com o sexto título da
Divisão Especial, con

quistado depois da vitória

por 4x3 em cima do

Joinville no sábado, a

Malwee quebrou a

hegemonia da Perdigão e
,

se tornou o time que mais

venceu a competição
estadual. "Este' título
representa mais um

recorde da nossa equipe.
Isso mostra que nossa'

eq u ip e não perde a

vontade e não cansa de

ganhar", disse o técnico

Fernando Ferretti. O

",

Sub-20 esub-tr estão em segundo lugar
'na fase final do Céttarinense
JARAGUÁ DO SUL � As
duas equipes jaraguaenses
que disputam a fase final do

Campeonato Estadual de
Futsal ainda têm chances
de brigar pelo título. Na

categoria sub-20, o time da
Malwee/FME está em

segundo lugar,' com seis

pontos, três a menos que
Criciúma. Já na sub-17,' a
equipe Wizard/Cej/FME
está com quatro pontos,
dois a menos que
Blurrienau. Os campeões
serão definidos no próximo
fim-de-semana.
Em Criciúma, o time sub-
20 começou bem a rodada,

ARQU!U

Depois de conquistar os Joguinhos Abertos, equipe sub-20 corre atrás do título estadual
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