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vai no reivindica mais
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TENTATIVA DE ACORDO

Empresa promete solução para
vazamento de cereais e óleo

Durante reunião ontem entre representantes do Comdec,
Bombeiros e Promotoria do Meio Ambiente e da ALL, a
gerente da empresa, Priscila Pereira, garantiu que vai

buscar solução para os problemas causados pelo

transporte férreo na cidade. O vazamento de cereais

propicia a proliferação de ratos e mosquitos. A solução, os
'

planos de emergência e manutenção da ferrovia na cidade
devem ser apresentados na próxima semana. - PAGINA S

Lei assinada em 7 de
dezembro de 1978 pelo
então presidente Ernesto
Geisel, transformou o

pau-br as il em árvore
.

símbolo do País. Ontem,
como em anos anteriores,
a data passou em

branco.Na Rua dos Imi

grantes em Jaraguá do
Sul, próximo a Unerj, há
uma espécie preservada e

uma das mais exube
rantes de toda 'região.
Quem plantou a árvore
foi o aposentado Fidélis
Ruspa, há mais de 22
anos,

)
a muda veio de

Blumenau. _ PÁGINAS
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sol e nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

MELHORIA

Trânsito muda na cidade com

implantação de dois binários
_ PÁGINAS

ESPORTE

Final de semana é de decisão

para basquete de Jaraguá do Sul
As equipes masculina e feminina de basquete da

categoria mirim disputam, neste final de semana as finais
do Campeonato Estadual em Jaraguá do Sul. - PAGINA 3

MICRORREGIONAL

Scarpato nega desentendimento,
mas deixa coordenação do PT

,

O ex-vereador Marcos Scarpato deixou a coordenação da
microrregional Norte do PT. Írio Corrêa ,um dos fundadores
do partido em Joinville e assess9r do deputado federal
CarlitoMerss, foi eleito o novo coordenador. - PAGINA 3

SERViÇO

IBGE faz pesquisa para avaliar
. políticas públicas ria região
A agência do IBGE (InstitutoNacional de Geografia e Esta

tística) de Jaraguá do Sul começou a fazer a coleta de dados
para levantar informações que permitam produzir um qua
dro geral e real sobre as prefeituras da região. - PAGINA 4

www.studiofm.com.br
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A raivado Lula
i O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva parece pensar

que todo e qualquer brasileiro,
exceção aos que financiaram

t�das as campanhas das quais
participou disputando cargo
eletivo, inclusive as quatro
tentativas para se eleger, são

desmemoriados ou inocentes

úteis. Como o são não poucos
d� base popular do partido.

9iga-Se, de todo e qualquer
partido político brasileiro. O

�

presidente disse, ontem, que
a oposição de direita feita
contra seu governo hoje é
"mais raivosa" que a oposição
de esquerda feita pelo PT aos

governos anteriores. Lula
reconheceu os erros cometi

dos pelo seu partido e disse

que levará anos para que oPT

possa recobrar sua imagem e

sua credibilidade. Raivosa,
mesmo, tem sido a reação do
presidente quando a oposição
desnuda o governo, quase
sem réplicas consistentes dos

que representam o Palácio do
(

Planalto no Congresso
Nacional.

Para quem não tem

memória, é bom repetir, pura
demagogia. Lula, hoje e ontem

de passado recente, aceitou e

aceita dinheiro para

campanhas eleitorais,
justamente daqueles a quem
rotulava de capitalistas

afirmou que "existe uma

história neste país que o PT
não poderia ter entrado. O PT
nasceu para combater isso.

Quem fez isso cometeu um

erro abominável contra a

história do PT. Agora, vai
amargar muitos anos para

\

recuperar a sua história

política e sua credibilidade.

� Para quem não tem memória, é bom
repetir, pura demagogia; Lula, hoje e ontem /

aceitou e aceita dinheiro para campanhas
selvagens, quando se

reportava ao salário mínimo

pago pelo setor produtivo.
N ada diferente do que

hoje o próprio Lula decreta,
justam.ente para a \camada de
trabalhadores que sustentam

toda a classe política, inclusive
o próprio, a mulher, filhos e

genro, sem necessidade de
outros exemplos.Ao comentar
os desvios de conduta petista,
e ai sim, reverberando como

petista legítimo, o presidente

FRASES

. Eu estarei do lado do PT
tentando contribuir para que
isso aconteça." disse.
O presidente, como sempre

\ tem sido seu comportamento
em questões do gênero,
evitou citar os nomes das

pessoas que teriam traído os

ideais petistas. Falou apenas
sobre o ex-tesoureiro do

partido, Delúbío Soares, que
segundo Lula, já assumiu sua

responsabilidade pelos atos

praticados. Para o presidente,

QUINTA-FEIRA,8 de dezembro de 2005 IMI"9iJ8ulnelguI...

apesar de ter causado um

prejuízo incalculável à

imagem do partido, os erros

cometidos pela direção petista
tiveram um lado positivo.
A arrogância ou a inge
nuidade' diante dos recentes

abalos provocados por
escândalos de corrupção e

caixa dois, que o PT prefere
chamar de dinheiro não

contabilizado, envolvendo
liderança's de renome

nacional, ainda prevalecem
nas explicações do presidente.
"O episódio mostrou que não

somos infalíveis", disse, como
se infalíveis o PT e seus

dirigentes o tivessem sido

apenas por um dia sequer de
seus 25 anos de história. ''A
sociedade brasileira precisa
nos cobrar sistematicamente,
de forma implacável, para que
a gente seja uma referência
ética neste país", arrematou
Lula. Nesse quesito: a

sociedade brasileira dispensa
o incentivo.

CIIEu levaria o José Dirceu pro palanque. Até porque ele foi cassado e não foi provado
.nada contra ele':

c
• Do presidente Lula, ontem, em entrevista a emissoras de rádio.

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

Canto do ringue
Lula para os radialistas ontem: "Não estou

inibido por ser PT. Estou mais orgulhoso.
Agora nós sabemos que também não

somos ihfalfveis. E, quando erramos, temos

que pagar e pagar caro. Nós batemos a

vida inteira, temos que aprender a

apanhar"

Finalmente, fala-se em
i prenderMarcosValério
1
I
I
,

Brasília - Finalmente pouco antes do
tneio-dia de ontem uma autoridade
,

Qública manifestou-se a favor da prisão
I

do "empresário" Marcos Valé.rio. Foi o
relator da CPMI dos Correios, deputado
Osmar Serraglio (PMDB-PR). Há meses

Valério vem desfilando garbosamente sua
careca e sua empáfia pelo País, mesmo
sendo acusado de ser o operador do
esquema de "mensalão" Em reunião com "

delegados da Polícia Federal, Serraglio
pediu uma postura "mais enérgica" da PF
em relação ao "empresário" que estaria
modificando documentos e balanços de
suas empresas para atrapalhar as

Investigações da polícia e da CPMI.

Questionado se defendia a prisão de

Valério, o relator disse que "quem está

�trapalhando as investigações deve sim

ser preso': Foi com uma manifestação
dessas - de parte do deputado Fernando
Gabeira - que começou o processo que
levou à renúncia do ex-presidente/da
Câmara, Severino Cavalcanti. E quem
sabe agoraa polícia começa a focar outro

que merece cadeia:o ex-tesoureiro do PT,
Delúbio Soares.

Encontro inusitado
Um encontro-su rpresa acabou
acontecendo na Embaixada do Brasil
em Washington, esta semana, por conta
da presença do governador Luiz
Henrique da Silveira (que foi a uma

audiência com o presidente do BID,
Luis Alberto Moreno) e do ex

presidente do Brasil Fernando

Henrique Car'doso, que estava

hospedado na Embaixada e fazia

palestras na Capital dos Estados Unidos.
. A repórter Letícia Schlindwein,
enviada especial na Central de Notícias

Regionais (que congrega 23 jornais da

Associação de Diários do Interior de SC,
entre eles o Correio do Povo). não
perdeu tempo e clicou. Está aí a foto,
em que aparece também o embaixador
Roberto Abdenur, Veja também na

página 4 desta edição um balanço do

governador sobre a viagem e uma

avaliaçaão da, cobertura feita pelos
jornais do interior.

Concurso para Polícia
o secretário da -Sequrança Pública e

Defesa do Cidadão, Ronaldo Benedet,
assinou os editais para a realização de
concurso público na Polícia Civil, São três
os editais: para delegado de Polícia

substituto, para as carreiras de escrivão de

Polícia, escrevente policial e investigador
e para psicólogo policial. No total estão
sendo oferecidas 336 vagas para todo o -

Estado, As inscrições vão desta sexta-feira
a 10 de janeiro de 2006 e podem ser

feitas em qualquer agência do Besc ou na

Internet

WASHINGTON/lETICIA SCHUNDWEIN/CNR

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Na era da tecnologia e na busca pelo ter as pessoas estãOl
P " A '7"sem tempo para o outro. ergunta-se como voce valo e

j

não se quer ouvir a resposta, ou por falta de tempo, ou porl!
egoísmo, ou por estar cansado de ouvir lamentações e choros"
O amor ao próximo, a caridade, o ouvir com atenção ficam,
para amanhã..., II

Pensando nisto implantou-se em várias cidades do Brasil'1
há 43 anos, o Programa-Cv'V de Valorização da Vida, que,!
está em Jaraguá do Sul desde janeiro deste ano. Este programa
constitui-se de um grupo de voluntários que atende a todas
as pessoas, diariamente, por telefone - 275-1144 - (das 11 :OOh,;
às 23:00h) ou pessoalmente (das 11:00h às 22:00h). São

pessoas orientadas e treinadas para ouvir o desaba!o\ a,
.

angústia, a tristeza e também a alegria de quem precisar. E um

trabalho totalmente gratuito e sigiloso.
Ligue! Divulgue! E se possível colabore com o Programa
CVV em forma de patrocínio para maior divulgação.
E você? Como vai?

Responsabilidade coletiva
Gostaríamos de nesta semana

homenagear entidades que em nosso

município desenvolvem um trabalho
de grande importância junto a nossa

comunidade, o que por si só salienta a

importância do repasse de verbas

públicas para que este trabalho
continue sendo viabilizado. Isso não

só é responsabilidade , privilégio e

exercicro de cidadania da I'

Administração Pública como também de toda a sociedade
civil, pois sabemos que benefícios, por menores que sejam

. auxiliarão algumas dasmuitas obra8'de�tas entidades.É precis� :

valorizar nossas instituições municipais sejam elas esportivas,
beneficentes, filantrópicas, ligadas à saúde, à educação ou à
ação social, pelo importante trabalho que prestam a diferentes
segmentos da sociedade,

r J
Queremos ressaltar algumas das entidades beneficiadas,

não pelo valor do benefício em si, que talvez esteja aquém do
I

merecido, mas pela relevância do trabalho que prestam.
Os hospitais, pela sua função primordial humana e quase

divina que é zelar pela saúde e pela vida, contando não apenas
com funcionários especializados, mas também com pessoas
de espírito elevado, preocupadas com o bem estar do próximo.
Atividade que envolve amor, carinho, afeto e não apenasj'
conhe-cimentos específicos e técnicos.
-. As entidades educacionais e filantrópicas como a

AADAY, a AJADEFI, a AMA, a APAE, entre outras, que-]

prestam um trabalho solidário, educativo e afetivo, de apoio
tanto aos assistidos como a suas famílias, trazendo para a

(j

sociedade os valores que levam à inclusão (tão buscada nos)

dias de hoje) do portador de necessidades especiais. Afinal,
deficiências todos nós possuímos em algumas ou muitas áreas
de nossas vidas, e muitas vezes, muito mais graves como"!

deficiência de valores, de afeto, de responsabilidade social. je

Lembramos também do Corpo de Bombeiros, com seu)',

trabalho voluntário, de grande valor, credibilidade e respeito I

em nosso município. As APPs, de fundamental importância fi !

para à integração escola e família, base sem a qual o crescimento Ic.l
moral, pessoal e educacional da criança e do adolescente nâo-]
são completos. lil

A Rede feminina' de Combate ao Câncer, trazendo)')
acolhida, esperança, além do tratamento e apoio profissional, fi!

psicológico e até material a mulheres que passam por esta'l'
I

difícil experiência. 0,

Poderíamos citar muitas outras entidades., . [
É fundamental que a sociedade civil em todos os âmbitos)'

tenha essa consciência e o desprendimento para cooperar e l

enxergue a importancia desta responsabilidade de cídadão''
pois não deixa de ser um estímulo ao potencial e às habilidades·
propiciadas por essas entidades que precisam estar em

constante capacitação, preparo técnico adequado e de bom I'
nível. '

J

"

Você, munícipe , governante, empresário, cidadão : tem,
como direito e dever conhecer o trabalho destas entidades e:
colaborar quando possível, quer seja com tempo ou com apoioq
material e neste sentido queremos, como Admínístração ]
Municipal ser o exemplo de doação humanitária ao próximo. )

1
o prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas
feiras nesta coluna

j,

Sentiu tristeza?
3275-1144

Ligue! !! Desabafe!!!
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MOSAICO

POLíTICA

� Novos tempos 1
Em outros tempos, quem diria que um

deputado do PT (Dionei da Silva) fosse
se transformar no paladino justiceiro da
causa dos bombeiros voluntários de
Santa Catarina, ameaçados de extinção
por força de projetos de lei do

governador que tramitam na Assembléia

Legislativa. Um trata do orçamento de

2006, sem reservar um tostão para essas

corporações, outro cria guarnições
militares onde já existem voluntários e

um terceiro cria os bombeiros

comunitários, um apêndice dos militares
que, assim, garantem mais verbas.

São 70 corporações voluntárias no Estado
e, por isso, o governador, por um lado, se J
desgasta politicamente a se projetar o

[J
contingente e que a maioria vá votar

contra ele, levando junto votos das
famílias. De outro, soma. Fortalece os ':1

bombeiros militares e abre oportunidades 'q
com as guarnições comunitárias. Resta ,5

saber de que lado fluirá mais votos a favor )j
nas urnas, considerando-se que a maioria

'n
dos municípios catarinenses não têm

ii
bombeiros de espécie alguma, ficando

:bassim meio que equilibrada a contenda.

li> Na boa � Esclarecimento � Fartura

�uncionários públicos estaduais terão Sobre a fiscalização nos bares da Por que será que a maioria dos prefeitos

h1ais onze dias de ponto facultativo cidadequepossuemmáquinasde deixam para mandar às Câmaras de

tJecretado pelo governador em jogos (caça-níqueis), o prefeito Vereadores balaios de projetos, nem

bercício, Eduardo Pinho Moreira Moacir Bertoldi informou que sempre tão urgentes, às vésperas do

�PMDB). Só em período de dois meses cumpre decisão judicial. Bertoldi recesso de final de ano? No caso de Jaraguá
foram, decretados nove pontos apresentou o mandado de do Sul, também, ressalvando, porém, que
�acultativos,masosdiasnãotrabalhados intimação assinado pelo juiz aqui as sessões extraordinárias não são

c, unca
foram compensados pelos federal, Marcelino Teixeira que remuneradas, ao contrário da imensa

ervidores conforme o dito nos impede que a admlnlstração maioria. Até dá para desconfiar que não

�ecretos. O presidente da Fiesc, forneça alvará de funcionamento poucos prefeitos proporcionem, de

rlcantaro Correa, cunhou a frase: para qualquer pessoa que propósito, um belo décimo-terceiro aos

I"Quando há muita folga, começamos a pretenda explorar atividades de vereadores, embora tenham que

[pensar que o Estado tem funcionários bingo ou loterias eletrônicas na contemplar a oposição também. Com

,que não fazem falta" cidade. Dito e feito. dinheiro público, claro. mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br'
ul__----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�oq

. MUDANÇA

IScarpato deixa a coordenação
,

i microrregional Norte do PT
,

qAROLlNA TOMASELLI
i

� Ex-vereador, que

1ssumiu mandato

tampão, é substituído

por írio CorrêaI
r
I

I JARAGUÁ DO SUL - O ex-

vereadorMarcos Scarpato deixou

alcoordenação da microrregional
�orte do PT. Em eleição realizada

1a quarta-feira da semana passada,
�m dos fundadores do PT de

Joinville e assessor do deputado
f�deralCarlitoMerss, Írio Corrêa,
Fbi eleito o novo coordenador. Ele
I

r�cebeu 10 dos 11 votos - houve

uma abstenção - dos presidentes
dos diretórios municipais da

�brangência da coordenadoria:

J�raguá do Sul, Guaramirim,

1chroeder, Massaranduba, Corupá,�Joinville, Garuva, Itapoá, Barra
40 Sul, Barra Velha, Araquari e,

r-
o Francisco do Sul.
Com a saída de Scarpato,

I rgiram as especulações de que
�le estaria se desentendendo com

�s lideranças petistas da região,
qrincipalmente por conta do
impasse gerado com o PED

IProcesso de Eleição Direta) de

Schroeder, onde uma das chapas
disputou a eleição sub judice. O ex

vereador negou e disse, inclusive,
que a eleição do novo

coordenador já estava prevista
depois das eleições internas do

partido. "O meu mandato era

tampão. Dei procedimento ao PED,
que teve problema apenas em

Schroeder, e no mais correu tudo
tranqüilo", declarou. Scarpato que
não tentou a reeleição, segundo
ele, por ter dificuldade de participar
das reuniões e cumprir com as

obrigações enquanto coordenador
em função de seu trabalho em

uma agência bancária de Jaraguá
do Sul. O ex-vereador, no entanto,
diz que "por enquanto" continuará
como secretário de nucleação da
Executiva do PT de Jaraguá do
Sul.

Com mandato até o final de

2008, Írio Corrêa disse seu nome

foi apontado por ter

disponibilidade de tempo para
exercer a função e que, a partir de
agora, vai atuar, principalmente, na
questão da construção e

reestruturação do partido nos

municípios. ''A gente sabe que a

tarefa é muito árdua, temos a,

reeleição de lula e pensando

DIVULGAÇAO

Fundador do PT de Joinville, Corrêa fica na coordenação até 2008

também nas eleições de 2008",
comentou.

Com 'relação às candida
turas a deputado estadual e

federal pela região, Corrêa disse

que o assunto será discutido a

partir de fevereiro. A reunião,
no dia da eleição, discutiu a

reestruturação do partido na

microrregião, mas não se entrou

na discussão das candidaturas.
Não sabe nomes e quantos

serão", disse. Segundo ele, os

diretórios estão finalizando as

atividades este ano, a maioria

com festas de confraternização,
a exemplo da que acontece no

sábado em Jaraguá do Sul.
"Durante este período, está

sendo feito o planejamento dos

municípios para 2006. Isto já
está acontecendo, alguns já
iniciaram e outros vão concluir
até final de janeiro", informou.

!
'

mico-financeiro, no comparativo
de 2001/2004 com 2005, também
projetado para 2006, aponta que a

dívida aumentoumuito em função
de compromissos que passaram a

vencer neste ano, segundo
informou o secretário Edson

Caporal. O balanço de janeiro a

outubro acumulou um superávit
orçamentário de R$ 789 mil,
conforme os números apre
sentados.

O prefeito apresentou, dida

ticamente, as ações desenvolvidas
durante o ano, alinhavando todas

prefeito, será criada a Diretoria de

Segurança e Cidadania e a

Guarda Municipal, que vai atuar

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

Bertoldi faz balanço do ano em reunião no CPL, amanhã à noite

n«.cuidado do trânsito urbano, do
estacionamento rotativo e da

mudanças do trânsito e

investimentos na humanização.
Novos binários estão sendo criados

para facilitar o escoamento do

�' Novos tempos 2

Chiodini pede contratação de !�
),)

funcionários para os Correios .t"
Jb

GUARAMIRIM - o líder de

governo na Câmara de Vereadores,
Luis Antônio Chiodini (PP), está
reivindicando o aumento do
'efetivo de funcionários na agência
dos Correios e Telégrafos de
Guaramirim. Na sessão de terça
feira, o vereador relatou os

problemas no atendimento por
conta da falta de pessoal e solicitou
o envio de ofício ao gerente da

Região Operacional dos Correios
de Itajaí, AldomirWolf, para que
sejam contratados mais

funcionários.
Guaramirim conta com cerca

de 28 mil habitantes, mas a única

agência possui apenas dois

funcionários, que se revezam no

atendimento; às vezes feito pelo
próprio gerente, Humberto

Agostín. Segundo Chiodini, que
visitou a agência na terça-feira, a
maior queixa da população é

quanto ao horário restrito de
atendimento: das 9 às 12 e das
13h30 às 17 horas. "Por isso procurei

.

a agência, mas o gerente informou
que para: ser contratado mais

pessoal a cidade precisa ter acima
de 50mil habitantes, por isso vamos
pedir interferência do gerente

regional", disse.
O vereador também destacou

a grande demanda de trabalho na
agência, que não se resume ao

recebimento e entrega de cartas,

mas inclui pagamento de contas e Vereador cobra melhorias b

outras questões de orderrig
financeira. Por isso, justifica, a:'3'I

íd d da acênci 'D
necessi a e a agencia estar

fechada para que nunca fiquéP
apenas um funcionáricq
atendendo, segundo informou oe

gerente. iII

Outro pedido da comunidadttq
e solicitado através de índicação.j,
informou Chiodini, tra ta d�2
regulamentação dos carros de som

.

II)
no município pela administração'
municipal. Segundo o vereador,
independente da legislaçã�
vigente, os carros de som transitam I
durante todo o dia, perturbando o

Isossego dos moradores que
trabalham nos segundo e terceiro i

turno e que dormem de dia. A

Iintenção, explica, é que o serviço
,
fique restrito das 9 às 16 horas. 'JARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKE

'1

l)'Projeto do Executivo cria o

Conselho de Juventude
}ARAGUÁ DO SUL - Tramita

nas comissões técnicas da
Câmara o projeto de lei número
346/2005 do Executivo, que cria
o CMJ (Conselho Municipal de
Juventude). Na sessão.do dia 31
de outubro foi aprovada moção
de apelo da bancada do PT,
integrada pelo vice-presidente
Jaime Negherbon e o secretário

da Mesa Diretora, Jurandir
Michels, para que fosse
encaminhado pelo
Executivo projeto para a

Câmara criando o conselho.
De acordo com o artigo 1 º, o

órgão terá caráter "consultivo e

fiscalizador, integrante da estrutura
administrativa do Executivo

municipal, vínculado ao gabinete
do prefeito, que tem por finalidade
formular e propor diretrizes da ação
governamental, voltadas à

promoção de políticas públicas de
juventude".

Dentre as competências do

\1
,

.)

conselho estão "propor estratégías
de acompanhamento e avaliação
,da política nacional de juventudej
apoiar a estrutura do gabínetç
do prefeito na articulação c0ll"l
outros órgãos da administraçã�
pública e de entidades afin11
promover a realização de estudos,
debates e pesquisas sobre �
realidade da situação juvenil, carl{
vistas a contribuir na elaboração dg ,

propostas de políticas públicas". G
conselho, de acordo com B

artigo 4º, será integrado pà:l
representantes do poder público

é

da sociedade civil "com
reconhecida atuação na defesae
promoção dos direitos da
juventude". Serão 12 membros
titulares com suplentes, quatro
representantes do poder público fl
oito da sociedade civil. Aind�
segundo o projeto, o conselho
contará com recursos do orçamentq
de algumas secretarias e da FM�
(Fundação Municipal de Esportes):

prefeito realiza prestação de contas do exercício de 2005
I

I
! }ARAGUÁ DO SUL - O prefeito de 50 moradias localizadas em

\vioacir Bertoldi e sua equipe áreas de risco. O sistema econô-

�dministrativa realizám outra

�restação de contas do exercício

�e 2005 da Prefeitura de Jaraguá
i o Sul, que será apresentada a

presidentes das associações de
jlloradores a partir das 20h de
�exta-feira no CPL (Centro de
Frofissionais Liberais) . Na segunda
feira, Bertoldi fez o balanço das

ftividades na reunião da Acijs
�Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul),
�uando 'destacou: "Existem
�enas 162 servidores estranhos ao

�úadro na Prefeitura de Jaraguá
I
o Sul. Os demais detentores de as secretarias municipais, com

�argos de confiança são servidores destaque para a Saúde, Educação,
Fe,carreira.Não existe inchaço na Infra-estrutura, Meio ambiente,
maquina administrativa, como os Turismo, Esporte e Gestão: "O ano
c

- ,

: ntlcos estão dizendo". foimuito difícil, mas chegamos ao
! A apresentação da retros- final com resultados positivos a

'II
pectiva iniciou com a DefesaCivil, comemorar e mostrar".

r �través da qual, informou Bertoldi, Em 2006, de acordo com o

p município conseguiu recursos

Éderais no valor de R$ 500mil para
Investir na construção e remoção

segurança dos bens públicos, "num
grande trabalho de parceria com a

Polícia Militar". trânsito e a segurança. "As

perspectivas de realizações são

grandes para 2006", prometeu o

prefeito.

O próximo ano será o do início
efetivo da implantação do

Transjaraguá, que prevê obras,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Álcool'adulterado
A ilegalidade representa mais de 20% do mercado de álcool no Brasil,

,

estima o Sindicom (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras
de Combustíveis e de Lubrificantes). Existem diversas formas de

adulteração doálcool. As principais consistem em adicionarmais álcool
'do que a proporção de 25% à gasolina ou molhar o álcool anidro e

Fvendê-Io como hidratado. O álcool hidratado é usado para abastecer
,

os automóveis, vendido nas bombas dos postos.Os dados oficiais da
- ANP (Agência Nacional do Petróleo) estimam o crescimento do
.

mercado de álcool em 2005 em 2,3%. As distribuidoras do Sindicam
'- registraram no período um crescimento de 14,1%.De acordo com as

'3estimativas do Sindicam, existem 2,4 bilhões de litros de álcool
- hidratado e anidro no mercado clandestino.
,

cCálculo
::J A projeção é decorrente do

3seguinte cálculo: para produzir
; os 23,5 bilhões de litros de
r gasolina previstos para este ano

" são necessários 5,9 bilhões de
litros de álcool anidro. Dados
dos produtores de álcool

_
mostram uma oferta de 7,5

� bilhões de litros. As
, informações oficiais citam o

tamanho do mercado de álcool
hidratado em 4,4 bilhões de
litros. A oferta, segundo os

i produtores, chegou a 5,2

1
bilhões de litros.

r Números
t As estimativas do Sindicom

t apontam que a sonegação de
: combustíveis pode chegar a RS
;. 2,6 bilhões por ano. Deste total,
� a adulteração de álcool e a de

� gasolina representam RS 1

� bilhão cada.5egundo o vice

�_ presidente executivo do
;::1 Sindicam, Alisio Vaz, o mercado

l�: de álcool sofreu uma múda'nça
i:; drástica com o encarecimento
e do petróleo e com o aumento

dos veículos bicombustíveis.

Bi combustível
\

De acordo com dados da
Anfavea (A§sociação Nacional

. dos Fabricantes de Veículos

Automotores), a venda de
veículos flex fuel cresceu 65%
no acumulado do ano até
novembro. Somente no mês

passado, o crescimento foi de
195%. Neste ano, a venda de
veículos flex fuel vai superar
pela primeira vez a venda de
carros movidos a gasolina. A
associação prevê que este

cenário se mantenha no,

próximo ano.

Mudança
Entre as soluções apontadas
pelo sindicato para resolver a

questão, uma já está prestes a

ser pronta em prática: a imple
mentação da obrigatoriedade
do corante no anidro conforme

resolução da ANp, publicada
ontem no "Diário Oficiai':Os

produtores terão 30 dias para
se adequar à mudança. Com o

corante laranja, o álcool não
poderá ser hidratad�.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Compra Venda

Â

Â

Turismo . 2,110 2,300, T

• Cotação Euro Compra Venda
;..-
""'

2,567 2,570�,"
,.,
,.

• C.UB R$: 858,40 (dezembro)."
i
I
f
.
, -Indlces Pontos Oscilação,

Bovespa 32.836 1,17% T

10.782 T

2.247 0,57% T

• Poupança (%) , 0,7222

concurso: 1533

24 - 34 - 37

44 - 45

concurso: 574

03 .: 04 - 06 - 09 - 14 - 16 - 25

30 - 31 - 32 - 45 - 48 - 56 - 64

71 - 73 - 76 - 85 - 94 - 96

concurso: 03990

1 ° Premio: 23.328
2° Premio: 13.613
30 Premio: 46.513
40 Premio: 52.820
5° Premio: 57.269

t.
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-COMPROMISSO DE INFORMAR

de praxe na volta das missões

internacionais, na sexta-feira, às

10h30, na Casa do Jornalista, em
Florianópolis, Dos três objetivos
previstos - atração de turistas e de

produtoras de cinema americanos,
intercâmbio tecnológico e o BID 5

para asfaltamento demil quilômetros
noEstado - o governador considerou
que amissão foi um sucesso: "Temos
dois desses objetivos praticamente
assegurados, Um deles é a vinda de
turistas, porque assinamos com sete

grandes operadoras de turismo os,

compromissos para que eles operem
em Santa Catarina. Alguns deles
inclusive já colocaram propaganda
do Estado nas suas revistas e folhetos
e já há pacotes sendo oferecidos para
nosso Estado", Luiz Henrique
também considera assegurado o

intercâmbio de alta tecnologia:
'(Neste caIJ?po nós assinamos um

acordaicomaSunMicrosysterns, que
vai ser uma das âncoras do Sapiens
Parque,Ou seja, vai levar um centro

de pesquisa e desenvolvimento

,científico-tecnológico para oSapiens
Parque, o que vai representar um
chamariz para muitas outras

empresas do setor".
"Por outro lado - continuou -

nós tivemos uma perspectivamuito
clara de que a indústria do cinema
de Holywood transferirá parte da

produção dos seus filmes para Santa

(' IBGE levanta dados para
avaliar políticas públicas

\

Governador destaca cobertura
internacional da CNR/ADI

LETíCIA SCHLlNDWEIN

� Em Nova York, LHS
elogia jornais do'
interior e antecipa
balanço da viagem

NOVAYoRK!EUA (CNR/ADI)
- Ao sair da Unesco (organismo das

'Naçôes Unidas para a Educação),
último compromisso damissão de dez
dias pelos Estados Unidos, o

governador Luiz Henrique fez um

balanço da viagem e destacou a

cobertura internacional que vem

sendo feita pelos jornais diários do
Interior: "Em primeiro lugar, quero
dizer que a cobertura é a melhor

possível. É a mais honesta, a mais
isenta e a mais realista possível dos
acontecimentos, Tanto você

[dirigindo-se à repórter] como os

outros jornalistas que fizeram essas

coberturas foram muito

competentes", De novembro do ano
passado para cá, oito jornalistas da
CNR (23 jornais filiados àAssociação
dos JornaisDiários do Interior - ADI/
SC - incluindo o Correto do Povo
,6 parceiros e 70 emissoras filiadas à
Acaert) acompanharam setemissões

internacionaisdoGoverno do Estado.
O governador antecipou àCNR

o balanço daviagem que fará como

i

}ARAGuÁ DO SUL- A agência do
IBGE (Instituto Nacional de

Geografia e Estatística) de Jaraguá
do Sul já começou a coleta de
dados para levantar informações
que permitam produzir um quadro
geral e real sobre as prefeituras da

região. Quando tabuladas, essas

informações vão servir para ações
de planejamento,monitoramento e

avaliação das políticas públicas
municipais reunidas em

documento-consulta para as

prefeituras. Segundo Soldemir
Antonio Zanella, chefe da agência
local, nos dois últimos anos

observou-se muitas mudanças nas
estruturas dosmunicípios que, cada
vez mais,estão assumindo

atribuições e responsabilidades.
"Isso faz com que seja necessário

manter uma visãomais ampla sobre
os municípios, de modo a se poder
gerir commais eficiência os recursos

originados em receitas próprios, do
governo do Estado ou da União", .

observa Zanella. A pesquisa
envolve o preenchimento de dois

questionários, um deles tratando
exclusivamente de questões ligadas

à administraçãomunicipal- prefeito,
estrutura administrativa, o grau de
escolaridades dos servidores,
legislação e instrumentos de

planejamento, recursos, habitação,
tr�ri.sporte e cultura, Um segundo
questionário vai reunir informações
sobre legislação, formação de

_conselhos, assistência social

proporcionada pelo município à

população, infra-estrutura do órgão
gestor, entre outros temas .

Paralelamente às duas pesquisas
com temas definidos, acrescenta
Soldemir Zanella, um terceiro

questionário pesquisará dados sobre
entidades de assistência social

privadas e sem fins�lucrativos,
incluindo temas como caracte

rísticas e funcionamento, público
alvo, além de instalações e

equipamentos existentes, recursos
humanos disponíveis, financiamen
tos e parcerias com os vários setores
da sociedade. Depois de apuradas,
todas as informações serão

disponibilizadas através da página do
IBGE na Internet: wwwíbge.govbr,
onde também estão dados da última

pesquisa do gênero. (CelsoMachado)

Luiz Henrique em Nova York, ao fim do último compromisso

Catarina, Eu tinha idéia inicial de

locação de filmes de faroeste, por
exemplo, Mas agora veojo que

podem ser filmes de época ou atuais,

em cidades, praias., nas diversas:
regiões de Santa Catarina, Ainda'
não temos compromissos assinadoS;;
mas tudo indica que deveremos ter" I

I.

No balanço da viagem que antecipou à CNR o governador disse que,
"no BID tivemos assegurada todo boa vontade para o BID 5, para que.
o plano apresentado aqui para pavimentar mais de mil quilómetros,
em Santa Catarina seja concretizado': Luiz Henrique adiantou que
"quando da execução do BID 5 os acessos aos municípios já estarão'
feitos e nós vamos fazer aquelas rodovias de interligação que vão'
melhorar o acesso às nossas cidades me que vão interligar aquelas'
cidades que estão agora recebendo asfalto'Deu como exemplo trechos'
como Butuverá-Vidal Ramos, Limeira-Camboriú, MajorGercino-Leoberto
Leal, Leoberto Leal-Vidal Ramos, Angelina Major Gercino, São Bonifácio-,
São Martinho,Guabiruba-Blumenau,"São obras que estão estabelecidas '

no BID 5 para serem construídas no quadriêniol2007-2011 por quem,
for o próximo governador':

/Hospitais e Apae recebem
alimentos do Fome Zero

DAREDAÇÁO - Três entidades de

Jaraguá doSul serãobeneficiadas pelo
programa Fome Zero do governo
federal. A Conab - Companhia
Nacional de Abastecimento vai

comprar alimentos de agricultores de
Jaraguá doSul, pormeio do programa
Compra Direta da Agricultura
Familiar, para destinar aoHospital e
Maternidade Jaraguá, ao Hospital
São José e à Apae domunicípio, Os
produtos dos agricultores também
serão enviados a 125 instituições
beneficentes deJoinville.

O anúncio fóí feito ontem

durante reunião entre o Consea -

Conselho de SegurançaAlimentar e
a Secretaria de Agricultura, Os
produtos começam a ser entregues a

partir da próxima semana, Serão

adquiridos daAssociaçãoJaraguaense
de Aqüicultores (AJA), que
fornecerá caldo peixe, e da

Cooperativa de Produção
Agropecuária de Jaraguá do Sul

(dopajas), que fornecerá leite,
defumados e carne moída. Serão

adquiridos pelaConab R$ 216,2mil
em produtos da Copajas e R$ 125,7
mil daAJA.

I

Segundo o presidente do Conseá:
-'II

José Pendiuk dos Santos, devido às.
dificuldadesimpostas pela atuaI

';

administração para implantar °
li

programa em Jaraguá do Sul.,o
"

Conselho local foi forçado a se u!1l\
ao Consea de Joinville, por isso tq

'II

possível credenciar apenas trêl
entidades do município para 'ó

recebimento de alimentos do Fom�
Zero.

José Pendiuk dos Santos acredita
que agora, com criação da

Secretaria deAgricultura, os projetal
vão se desenvolver de forma ma�
harmoniosa, Segundo ele, outr9,s
projetos ligados ao programa Fome

Zero podem ser instalados emJaragu�
do Sul, tais como o Restaurant�
Popular e aCozinhaComunitária, II
meta da prefeitura é fazer este projeto
crescer em Jaraguá, segundo f
inspetor agropecuário da Secretan;
de Agricultura, André Cleber de

. J

Melo.
O deputadoDioneida Silva faia

grande incentivador da criação do

Cansea e da implantação do

programaCompraDireta emJaraguí
do Sul.

\

�VIAÇA�CANARINHO-.-,---
Uma Transportadora de Vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



[jIn@iJM(,•.n.gUj._ QUINTA-FEIRA,8 de dezembro de 2005

ACORDO

PANORAMA

ALL promete encontrar solução
para o vazamento de cereais

MARCIA BENTO

,

I

� Linha férrea é fonte

de alimento, abrigo
�I!água para roedores,
s"gundo técnica

']ARAGUÁ DO SUL ,

proliferação de ratos, mosquitos,
�azamentos de óleo vegetal e óleo
diesel, atingindo e contaminado a

�gua dos rios e mananciais da

região foram as principais recla

mações feitas pelos representantes
do Comdec (Conselho Municipal
de Defesa Civil), Bombeiros e

Promotoria de Meio Ambiente à

g�rente da ALL, Priscila Pereira.
D�pois de escutar as reivindicações
equeixas causadas pelos cerca de

40 quilômetros de trilhos que

atravessam a cidade, Priscila
afirmou que vai buscar soluções
para os problemas apontados por
cada um dos setores responsáveis.
Ficou marcada também uma

reunião na próxima quarta-feira
para definir os planos de

emergência e manutenção da

ferrovia na cidade.
: O vice-presidente do Comdec
(Conselho Municipal de Defesa

, Civil), CarlosAlbertoDias, reiterou
� preocupação com as canaletas

que acumulam água e com a

queda de cereais e grãos dos

vagões, proporcionando o aumento
da população de roedores. A
mesma preocupação levou a chefe
do serviço de controle de Zoonoses,
Regiane Schiochet, para a reunião.

"A linha férrea é a fonte de

alimento, abrigo e água. Tudo que
os ratos precisam para procriarem
em larga escala", defendeu

Regiane.
Á preocupação do

comandante dos Bombeiros
Voluntários, Maicon da Costa, é

,

com relação ao transporte de

cargas consideradas perigosas,
como o óleo vegetal e o óleo diesel.
"Hoje, nos (Bombeiros Voluntários)
não temos infra-estrutura para
atender um acidente como aquele,
que pode novamente deixar

Jaraguá e Guaramirim sem o

abastecimento de água potável",
explicou. A preocupação do
Promotor do Meio Ambiente,
Alexandre dos Santos, também
está relacionada com as cargas

perigosas que atravessam a região.
"No último acidente com óleo

diesel, em 2003, a ALL prometeu
durante todo o dia que omaterial

para contenção estava chegando,
mas não veio. Enquanto isso a

Petrobrás, de São Francisco do Sul
tinha omaterial para nos emprestar

Gerente da ALL disse que vai tentar solucionar problema

e por causa da promessa da ALL
deixamos que o desastre ambiental
se alastrasse", protestou o promotor.
(O vazamento de 10 mil litros de
óleo diesel aconteceu depois de um
erro humano no -dique de

contenção no centro de Corupá).
Segundo ele, o objetivo do
Ministério Público é prevenir
acidentes e também que algum
cidadão morra de leptospirose
durante as cheias dos rios.

No dia 2 deste mês a Defesa Civil alertou sobre um possível surto de

ratos e mosquitos próximo aos trilhos. Segundo Dias, famílias e até

empresas já estão ligando para reclamar da situação. Para ele, o

problema agora é de saúde pública. "Quantas doenças podem estar

sendo espalhadas com a proliferação de mosquitos e ratos?';indagou
Dias na época.

Implantação de dois binários muda o trânsito
]ARAGUÁ DO SUL - A primeira

mudança no sistema viário de

Jaraguá do Sul estámarcada para
às 6h deste domingo, 11, no Vila
Ienzí, Este vai ser o primeiro binário
ímplantado com o objetivo de

��mentar a segurança para ciclistas
e pedestres e reduzir o número de
acidentes com vítimas fatais. O

s,�gundo deve ser implantado em

�O dias, no domingo, 18 de

gezembro, no Bairro Ilha da
Figueira.
fu Ruas José Leier e aVenânci�

daSilva Porto vão ter sentido único,
formando um binário. A primeira
yaioperar no sentido centro-bairro,
�nquanto a segunda será no

sentido oposto, bairro-centro, até a

�ua Coronel Bernardo Grubba.
"Dois semáforos vão ser retirados,
aeixando o transito do local com
,mais fluidez", explicou o

engenheiro e vereador Afonso

,PiazeraNeto,
�, No dia 18 é a vez das Ruas José
Theodoro Ribeiro e Rinaldo Bogo
formarem um binário. O trânsito
da JoséTheodoro vai ser no sentido
centro-bairro, enquanto a Rinaldo
Bago vai fazer o sentido bairro
,centro. "Estas ruas também vão

Semáfaro da Rua Venâncio da Silva Porto será retirado

ganhar ciclofaixas", completou. O
engenheiro Antônio "Coca"

Ferraz, contratado pela Prefeitura
para ajudarno desenvolvimento do
novo projeto viário da cidade,
afirmou que nenhuma destas

mudanças foi feita com base em

"achismo". "Os dados pesquisados

aqui são levados para um simulador
em São Paulo. E essas mudanças
devem deixar o trânsito mais fácil
nestas regiões da cidade, sem

contár que os pedestres e ciclistas
vão precisarolhar apenas para um
dos lados na hora de atravessar
es tas ruas".

... ..-.. ..-........

LUIUIII:
transporte e turismo

Transporte Estudantes

Joinville cf Microônibus
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros

9>

Transporte Escolar e Universitário cf Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau

* Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

Ligue: 3370-4888 / 9167-2890 com Lú�i�:!i��. Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Rosilene

'\
"
"

Ladrões levam quase R$ 30 de

fábrica de móveis em Corupá
CORUPÁ - Dois bandidos

armados com revólveres calibre 38
invadiram e assaltaram na tarde de

terça-feira a fábrica Domus Móveis
de Corupá. Era dia de pagamento
de cerca de 10 pessoas esperavam
para receber. Segundo a Polícia

Militar, os bandidos levaram cerca

de R$ 26.300.
Um dos funcionários, que

preferiu não se identificar, disse
que os bandidos entraram por um

portão de-carga e descarga que
estava aberto. "Eles chegaram com

a Biz, desceram da moto e

puxaram a arma da cintura

rendendo todo mundo que estava

esperando o pagamento", contou
ele. Segundo ele, os bandidos não
tiraram os capacetes e ainda

usavam um lenço protegendo a

parte de baixo do rosto, "como se

fossem caubóis".
Ainda de acordo com a

testemunha um dos homens era ,

magro e o outro gordo. "O gordo
'

colocou a arma na barriga de um

colega e mandou todomundo ficar
de costas e deitar no chão". O outro

'

homem subiu até o escritório, onde '

estava sendo feito o pagamento e :.
colocou' a arma na cabeça da ;

secretária da empresa. "Um deles
falou pra gente não reagir que esse

dinheiro a gente não ia perder. E
'

,

não levaram mais nada, nem,
carteira, nada", confirmou. A:
moto usada no assalto foi roubada
uma semana antes em Jaraguá do
Sul.

/
/
/

r

I
,

---------------------------------------------------------------------------

Empresa iria pagar os funcionários no dia em que foi assaltada

Secretaria de Estado do
Desenvolvimemo
Regional emTubarão

Governo instala Unidade
Coletora deSangue emTubarão.

A saúde na Regional de Tubarão conta com uma importante contribuição: a Unidade

Coletora de Sangue. A ampliação do prédio e a compra de equipamentos
possibilitaram ao morador de Tubarão ajudar a salvar vidas sem ter que se

deslocar até Criciúma. Atendendo a esta antiga reivindicação da população,
o Estado garantiu mais oferta de sangue para os hospitais da região. É o Governo

possibilitando mais solidariedade em Santa Catarina.
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Religiosos ficam durante 72
, \

horas lendo a Bíblia na Praça
iJARAGUÁ DO SUL - Em

comemoração ao Dia da' Bíblia,
que é comemorado no 2º domingo
deldezembro, a Igreja Evangélica
A�sembléia de Deus e' a

comunidade cristã promovem
desde ontem o "Desafio da Leitura
Bílblica" na Praça doMuseuEmílio
dajSilva. Religiosos se revezam de

qUfltro em quatro horas na ati

vidade e convidam a comunidade

a participar. O encerramento

acontece sábado também na praça
às nove horas da manhã.

Segundo o diácono Dilomar
Cavalheiro o evento é importante
para que as pessoas não só leiam a

bíblia, mas sim entendam o que
realmente ela diz. "A bíblia deve

reger a nossa vida. Uma coisa é
. ler,outra é entender as passagens",
diz o religioso.

R�ligiosos desafiam comunidade a participar da leitura bíblica

'r .

,

INFORMATIVO ACIJSIrJ A4::
ASSOCIA ÃO COMEltCIAl"E �.f'''W�E

'

, INt)USt'R1A?O� JAAAOUA DO SUL ::.uN \Q""

Programa prepara à
Gestão daQualidade

A ACIJS, em parceria, cqm a SOCIESC e o SEBRAE, oferece a

oportunidade de participaçáo no Programa de Gestão da

Qualidade. O objetivo é aumentar a competitividade de empresas
associadas, com apoio técnico para a implantação do Sistema de
Gestão da Qualidade ISO 9001-2000, tornando-as aptas, ao final

! do processo, a serem auditadas por órgão certificador.A duração
1 do programa é de 12 meses, com 216 hóras de consultoria,
: sendo 120 horas compartilhadas e 96 horas individuais. As
: empresas associadas a ACIJS e APEVI, com até 100 colaboradores,
são as clientes preferenciais. O custo por empresa é de 12

parcelas mensais de R$ 1.040,00, sendo que o SEBRAE-SC
subsidia 50% do custo. O programa inicia no dia 8 de dezembro

(quinta-felra). Para viabilização é necessária a adesão de no
, mínimo 5 empresas e no máximo 10, com até três participantes
por empresa. Mais informações pelo fone (47) 3275 7017 ou

pelo e-mail capacitacao@acijs.com.br.

�
� COMUNICADO
"

�
•
"

�Relata o comunicante que foi estraviado
� , ,

�a s notas fisca is 000201 a 00025 O de
,
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�03.712.836/0001-07.
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ASSEDIADA

Árvore símbolo do Brasil
é preservada em Jaraguá

CELSO MACHADO

... Hoje a madeira
é empregada na

confecção de
arcos de violino

JARAGUÁ DO SUL- Lei assinada
em 7 de dezembro de 1978 pelo
então presidente Ernesto Geisel,
transformou o pau-brasil em árvore

símbolo do País. A mesma lei
instituiu o dia 3 de maio como a

data para comemorar a Caesalpinia
echinata Lam (nome científico da

árvore), com campanhas
promovidas pelo Ministério da

. Educação sobre a relevância dessa

espécie vegetal na História do

Brasil, determinando, ainda, que
o Ministério da Agricultura
implantasse em todo o território
nacional viveiros de mudas que
seriam distribuídas com finalidades
cívicas. Vinte e sete anos depois,
nem uma coisa, nem outra.

Ontem, como em anos anteriores,
a data passou em branco.

Muito utilizada pelos índios

para o tingimento de tecidos, os
portugueses, em suas investidas de

colonização, logo descobriram
nessa espécie uma riqueza

\
,

inesgotável. Além do pigmento
vermelho intenso extraído do
cerne e conhecido como

"brasileína", utilizado cdmo

corante e tinta de escrever, o pau
brasil também foimuito usado na

construção naval e civil e em

trabalhos de torno e marcenaria de
luxo. A madeira é empregada
atualmente para confecção de
arcos de violino.

É uma árvore de porte
elegante, copa arredondada,
folhas verde-escuras brilhantes,
flores ern cacho amarelo-ouro,
suavemente perfumada,
prestando-se como ornamental e
própria para arborização urbana.

Atinge até 30m de altura e 40 a

60cm de diâmetro em condições
naturais. Florestas inteiras de pau
brasil, de incidência original nas
regiões centro-oeste, norte e

nordeste, foram devastadas
principalmente pelos portugueses.
À época de seguidas invasões do
território nacional, também

patrocinadas por expedições
holandesas e francesas, a árvore,
por suasmúltiplas utilidades, valia
tanto ou mais que ouro.

Na Rua dos Imigrantes,
próximo a Unerj (Centro
Universitário), há uma espécie
preservada e, segundo o

CESAR JUNKE;.d

Pau-brasil foi plantado há mais de 22 anos na Rua dos Imigrantes
, �

engenheiro florestal Robin Pasold,
é, .provave lmenre, a mais

exuberante de toda a região. Quem
plantou a árvore foi o aposentado
Fidélis Ruspa, hámais de 22 anos, a
muda veio de Blumenau. Na praça
localizada na confluência das ruas
Marechal Deodoro e Barão do Rio
Branco, havia até dois anos atrás

um pau-brasil tombado pelo

município, ele tinha sido plantadas
há 15 anos, mas uma forte ventania»
danificou a árvore a ponto de sere

sacrificada. À época, a Secretarísa
de Meio Ambiente a substitui por,)

.

Outra d� mesma espécie, Tambémli
por iniciativa da Secretaria, mudass
foram plantadas em todas as escolao
da retle pública municipálvdé', r
ensino,

Tudo em cima
Nove meses depois de ter dado à luz, Angélica não tem do que
reclamar. Pelo contrário, a apresentadora já retomou o corpo escultural,
e ainda garante que está melhor do que antes da maternidade."Depois
da gravidez, meu corpo mudou.Acho que minhas formas ficaram mais

arredondadas. Outro dia, vesti uma calça que não usava havia muito

tempo. Reparei que meus quadris estão diferentes e qostei muito do
efeito. Fiquei mais gostosa depois da chegada do Joaquirnl" contou ela,
em en�revista à 'Boa Forma; deste mês.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Sem mudança
Apesar dos rumores de que a Globo teria pedido a Silvio de
Abreu para não matar Bia Falcão (Fernanda Montenegro),

. devido aos pedidos de telespectadores querendo que a

personagem fique, o autor diz que não vai mudar a história
de "Belíssima': "Já dei muitas declarações dizendo que a

sinopse será respeitada. Tudo o que está lá vai acontecer
, como tem que acontecer. O resto é boato, não mudei e nem

quero mudar nada'; diz Silvio de Abreu.

NoSBT
Kajuru é um dos preferidos no SBT para comandar o
"Casamento à Moda Antiga" durante a semana. Aos

domingos, será Silvio Santos. Além de Jorge Kajuru, outros
apresentadores gravaram piloto. O resultado sairá hoje. O
reality show estréia neste domingo, às 22h30.

Ãg,u/a salgada
A Record planeja gravar cenas de "Prova de Amor" em
Fernando de Noronha. Poderiam convidar a Galisteu ...'

'

Renovou
Esta semana, o apresentador do "Altas horas'; Serginho
Groismaru.renovou seu contrato com a Globo por três anos. O

semanal vem obtendo boa audiência apesar do horário. No

último sábado, o "Altas horas" cheqou a entrar no ar às 2h40m
e seu encerramento foi às 4h40m. Mesmo assim, a média do

programa ficou em sete pontos

Ataque na picanha
Romário, aos 39 anos, ainda ganha uns quilinhos. É que
apostou com Renato Gaúcho que iria ser o artilheiro do

I '

campeonato brasileiro. E foi. Agora, o técnico do Vasco terá

de pagar 30 rodízios numa churrascaria da Zona Sul do Rio

para o Baixinho

Curtindo a vida
Leonardo Di<::aprio aproveita,a fase de' solteiro para fazer uma

, faxina no planeta. Ele produz e 'narra. o documentário "11 a

Hora'; sobre o efeito do aquecimento global. Mas isso não

quer dizer que as baladas ficaram de fora ..O ator encontrou

Sienna Miller no clube Bungalow 8, em Nova York, na terça
feira. Depois de um abraço apertado, os dois passaram o resto

da noite conversando num canto.

Zezé lança OVO
Muitos estranharem a ausência de Wanessa Camargo (foto) no lança
mento do DVD "2 Filhos de Francisco" de Zezé, pai dela, e de Luciano.
Mas quando o assunto veio à tona teve gente comentando que o

popular não é mais a praia dela. Ao lado dos pais Francisco e Helena, a
dupla lançou o DVD no Multimídia Trade Center, em São Paulo. Na área

vip, Luciano se irritou com os fotógrafos e saiu andando. A cena foi

gravada pela TV Gazeta e vai ao ar sexta no "Giro do Guerreiro': 'I
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DECISÃO

Basquete tem duas decisões
estaduais no fim de semana

... i Categoria mirim
tJm chances de

v v�ncer no masculino e

I) dmbém no feminino
I

]ARAGuA DO SUL - As duas

equipes jaraguaenses de basquete da
categoriamirim disputam, neste final

d� semana as finais doCampeonato
Es'tadual em Jaraguá do Sul. Tanto

�I nJmasculino quanto no feminino,
os:times chegam invictos, o que não

significa que são favoritos, como
I. friSaram os dois treinadores. Os jogos

começam no sábado de manhã, no
AhurMüller. Às 10bJO asmeninas
"

erJrentam sãoMiguel doOeste e, às

14h30, omasculino pega Chapecó.
As finais estão programadas para

I

domingo demanhã, a partir das 9h.
ManuelVieiraNeto, treinador

do timemasculino daAjab/Unimed,
disse que a expectativa é conquistar
o título da competição. "Desde o

começo nós trabalhamos pensando
I nisso. Pelo que pude perceber da

.

categoria infantil, nosso adversário
i mais forte deve sermesmoJoinville",
li analisou. Os outros dois times que

participamdo quadrangular final são
Ahlluhje eChapecó, da chaveOeste.

.

O treinador também falou da

RÁDIO ��
JÂRAGUÁ

CESAR JUNKES

Equipe mirim masculino chega invicto no quadrangular final e quer o título da competição

dificuldade que tem paramanter os

atletas em Jaraguá do Sul. "Temos
um patrocinador que é responsável
pelas categorias de base, mas se

. tivéssemosmais alguém para apoiar,
teríamos condições de manter um
bom time só com jogadores daqui",
comentou. "Nós temos uma boa
base. Sóprecisamosmanter os atletas
aqui", concluiu.'

A equipe feminina da Ajab/
Jangada, comandada por Vivian

Campos, terá pela frente Xaxim,
Adiee/Florianópolis eSãoMiguel do
.Oeste. Mesmo chegando invictas,
Vivian não qu·er pensar em

favoritismo. "Prefiro nãopensar nisso.
Asmeninas terão que se superar, pois
as duas equipes do Oeste vêm com

mais ritmo de jogo e a competição lá

foi bem equilibrada", comentou.
A técnica também falou da

vantagem de poder jogar em casa.

"Será bom contar com o apoio da
família, que sempre prestigia os

jogos aqui. Depois elas já
conhecem a quadra, o aro, pois os
jogos são no mesmo local em que
elas estão acostumadas a treinar",
analisou.

Kreis Jr. viaja hoje para a última etapa da Copa Clio
: }ARAGUÁ DO SUL - O piloto
jaraguaense Kreis [r, terá um

desafio duplo neste fim-de

semana, pela Copa Clio. As duas
9ltimas etapas da competição
a:contecem sábado e domingo no
Autódromo de Interlagos, em São
Paulo. Ele viaja hoje para a capital
p'aulista, onde faz os últimos ajustes
I

110S carros e se prepara para os

treinos livres e as tomadas de
tempo. A intenção do piloto é

t�rminar entre os sete primeiros no
geral, o que aumentaria três

gosições em relação à temporada
gassada.

.

i "Nas últimas semanas eu

iptens�quei os-treinos físicos, pois
o esforço terá de ser redobrado. O
carro também passou por uma

.

revisão, para evitar possíveis
�esgastes durante as provas",

analisou o piloto.O trabalho com o

motor do carro também foi
intensificado. ':A_ pista de Interlagos
é muito rápida e todos os pilotos já
a conhecem bem. Vamos fazer o
melhor para conseguir omáximo
da nossaperformance", comentou
ainda Kreis.

Para o próximo ano, Kreis [r,
(Pakalolo/Dipil Ind. Química/
Similar Automação/Studio FM/
Romaço Rolamentos/Cosmos
Turismo/Raumak Máquinas/
Uniplas t/Vian Consui to ria/
Officer/HP) já renovou com a

equipe Officer e tem planos mais
ousados. "A intenção é ficar entre
os três mais primeiros. Neste ano

eu queria ficar entre os cinco, mas
não consegui. Mas espero que no
ano que vem tenha um poucomais

de sorte", comentou.

Kreis Jr. quer brigar para ficar entre os sete melhores de 2005

Quem quiser acompanhar os
treinos livres e classificatórios, pode
acessar o si te www.kreisjr.com.br.

com Kléber Leite e Hélio Ferraz,
ex-presidentes rubro -riegros
interessados em encontrar

investidores. Joorabchian descarta
uma parceria nos mesmos moldes

que tem com o Corinthians, mas
tem interesse em lucrar com

jogadores no clube. .

Além das duas revelações do
Atlé tico-MG, Joorabchian
pretende ceder também o meia

Renato, que defendeu o Flamengo
por empréstimo e tornou-se

capitão. Seu empréstimo
terminaria no fim do ano, mas será
renovado. A decisão contraria a

intenção de PauloAngioni, diretor
doMSI, que havia dito que Renato
ficaria no Corinthians em 2006.

FATOS

• Kia Joorabchian descarta

uma parceria nos mesmos

moldes que tem com o

Corinthians, mas tem
interesse em lucrar com

jogadores no clube.

• Além das duas

?evelações do Atlético-MG,
Joorabchian pretende
ceder também o meia

Renato, que defendeu o

Flamengo por empréstimo
e tornou-se capitão.

A última e definitiva etapa será

transmitida ao vivo, domingo às

l lh, pela Rede Record.

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

Dia do ciclista
Hoje é dia do ciclista, um dos atletas

que.mais sofrem com a falta de apoio
em Santa Catarina e no Brasil. Aqui
na região temos grandes nomes no

esporte, como Markolf Berchtold, de
Schroeder, um dos melhores pilotos
de down hill da América Latina. No

feminino, temos o exemplo da

jaraguaense Paola Hackbarth, na

categoria cross-country, que depois (;1

de seis anos sem competir, voltou às

atividades em 2005 e conquistou o ;_.:

Campeonato Estadual de maneira ;.;

incontestável. As dificuldades são

enormes, principalmente no início

de carreira, já que o ciclismo é um esporte muito caro. A torcida

fica para que, como Jaraguá do Sul sediará os Jasc em 2007, seja
formada uma equipe competitiva com atletas daqui. Parabéns a

todos os praticantes da modalidade.

Taça Lehzi
As finais da Taça Lenzi de Fu

tebol Suíço Sub-ll aconte
cem hoje à noite, no campo
da Vila Lenzi. Às 18h, dispu
tando o terceiro lugar, jogam
Albano Kanzler e Estrela de
Nereu Ramos. Logo depois, a
grande decisão entre

Francisco de Paula e Vila
Lenzi. Vale lembrar que as

crianças que participam
fazem parte do Pec.

Tricolorna rede
Resolvidos os impasses entre a

diretoria e os organizadores do
site

www.juventusjaragua.com.br.
a página volta a estar no ar a

partir de hoje. As duas partes
entraram em um acordo e

perceberam a importância do
Grêmio Esportivo Juventus ter
uma página na internet. Os .

responsáveis pela manutenção
diária do site serão Henrique
Porto e Rafael Rangel, já
avisaram que o site será oficial.
"A importância de ser oficial é

que as informações serão

precisas ,e virão de dentro do

clube" disse Rangel. "Vamos ter
a autonomia que tínhamos

antes, com a diferença de ser

site oficial. Basicamente, não
mudou muita coisa; disse
Porto.

Massaranduba
Neste domingo acontecem

os jogos finais da 3" Copa
Dipil de Futsal Menor, no
Ginásio Alfredo Jacobowski,
de Massaranduba. Os jogos
começam a partir das 8h30 e

seguem até por volta das

18h30.
julimar@terra.com.br' .

................................................-t.�

Educação Marista:
ensinar é uma arte, aprender um desafio.

Uma rede de ensino com

mais de 6500 professores em

todo Brasil.

Colégio Marista São Luís

INSCRiÇÕES ABERTAS

para 2Q06
As inscrições para alunos novos podem ser feitas na

secretaria do colégio, pelo telefone 371 0313 ou através

do site www.marista-jaragua.com.br na área de
matrículas on-line.

�
Celesc
Centrais Elétricas de Santa Catarina

�,"Il.�J�
SANTA CATARINA

�SI deve enviar dois reforços para o FIa
I

: DARmAçÁo-OmeiaRamon
e o volante Renato ambos do
Atlético-MG e que es�ão prestes a

ser contratados pelo MSI, devem
ser repassados ao Flamengo assim
que a negociação for concluída.
O acordo é parte da aproximação
pretendida pelo clube carioca. A
transação entre o clube mineiro e
aMSI envolve também os grupos

�-dos empresários argentinos
Ustavo Arribas e Fernando

Bidalgo - e GSI fundo de
inv '

'

estImento operado pelo
empresário português Jorge
Mendes. Kía [oorabchian é
bastante próximo dos três, com
quem trabalha normalmente.

O iraniano vem negociando

www.sc.gov.br

COMUNICADO PÚBLICO

A Celesc comunica que, em virtude do seu aniversário de 50-

anos, não haverá expediente na próxima sexta-feira, dia 9 de

dezembro, nas Agências Regionais, nas Lojas de
Atendimento, nos Escritórios e na Administração Central.
Serão mantidos todos os serviços essenciais.

Emergência, ligue 0800 48 0196
A Diretoria
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A última
Saindo pela organização da galera Santo Mariachi a data da última festa do ano em Jaràqua dOI'

Marcada para 22 de dezembro, numa noite de quinta-feira, a apresentação de Betão e Banda no espaço'
Pianos Bar da Scar. A banda em questão pode parecer nova, mas será familiar a muitos: trata-se da no,
formação da saudosa Estatura Mediana, que mantém a pérola da equipe; o vocalista Betão" leva0
inclusive seu nome à frente.A festa será apenas para quinhentos convidados.Fiquem de olho paranãon(
defora.

.

Stereo Rock, no Piano's Bar
Programa alternativo para a sexta é aceitar o

convite que a banda Boa Noite Cinderela faz a

todos e ir curtir a partir das 23h uma noite de
Rockn RolI no espaço do Pianos Bar da SCAR.
Sucedendo a banda, subirão ao palco DJs
convidados . .Ingressos antecipados podem ser

adquiridos na Licoreria e Loja Next Brazil ao valorde
R$5,OO.Na hora a entrada.passará a valer R$1 0,00,

"llove 80's" na Moinho pisco
Aos amantes nostálgicos da década de 8ij

Moinho Disco promete uma noite ao melhoresti!
para marcar a última festa do ano da casa. Mu�
rockn rol! por conta dOs Chefes e discotecage
por Není Wolff e Paulico são as atrações q
agitarão a pista do point na noite da sexta dia 16,

A julgar pelos preparos feitos desde já, oi
pode-se deixar de recomendar: garantam s

ingressos.

Finíssima Tudo bem que já faz algum tempo, mas

aguardávamos pela primeira oportunidade para
deixar uma nota em reconhecimento à excelente

apresentação feita pelo cantor jaraguaense Enéas
Raasch de seu show "Eu não Beijo em Público" dia 24
de novembro na SCAR, fechando com chave de
ouro a última Quinta Cultural deste ano. No

programa constavam apenas composições
próprias, de letra e arranjos finíssimos, que fizeram
voar os mais de 80 minutos da apresentação.

Imperdível o repeteco do show que Enéas
estaráJazendo nesta segunda, às 19h, defronte ao

museu da praça Ângelo Piazera. Em formato
acústico,será acompanhado de violino e violoncelo.

Cutucando: a coluna ainda aguarda o CD

prometido.

Dose de Quarta
Agendada para próxima semana mais uma

edição da Dose de Quarta da Choperia Bierbude,
que rola no famoso espaço do Shopping
Breithaupt à partir das 22h, tendo o som aos

caprichos da dupla jaraguaense Léo Renan e R.
Costa.Uma excelente pedida agora para as férias,

Bye Bye 2005
Chico Piermann já manda o toque para adat

de encerramento da ComBat este ano: 17 ü:
dezembro. A balada em questão trará de volta'

.

cidade o talento do DJ Erik Caramelo e integrara
campanha de arrecadação Natal Solidário da Une

Hoje na ComBat

Eis uma noite de quinta que não deve nada à uma balada de
.

sábado. Hoje apresentam-se na ComBat mais duas estrelas' do
casting da agência Hypno:direto de pràga,República Tcheca, a musa
La.Dí.Da dividirá o palco com o favorito da cidade, Fabrício Peçanha,
para bombar com o melhor do techno na penúltima balada doano ,

daComBat. .

,

'A festa terá início às '23h, com DJ Handerson abrindo a pista.
Após as estrelas principais, entra para encerrar a noite nomain stage
o blumenauense Nando Oliveira. Galera que ainda prefere uma

balada "às antigas", longe dos graves, terá espaço reservado no

lounge da casa onde a banda Trivium estará fazendo mais uma de
suas descontraídas apresentaçõesde puro rock 'n roll.

Quem ainda não garantiu sua entrada pode fazê-lo indo à loja
Coleei ou Deltacell Claro ou Posto Mime Matriz e adquirir o ingresso
que está sendo vendido ao valor de R$1 0,00. Reservas e informações
podem ser feitas pelo telefone (47") 8806 8899 ou

www.sitecombat.com.br

SkyLine traz Sandrinho no sábado

260 mil catarinensés beneficiados.
E dando continuidade no embalo.a boa para o sábado é garantir

o 'lnqresso e conferir a segunda 'edição da festa SkyLíne, balada de
autoria dos cabeças Charles lux, léo Gadotti e Luciano Junkes; que
têm como ponto o espaço do panorâmico da SCAR. \

Atração principal escalada para a noite, DJ Sandrinho irá

apresentar seu set de technol techouse para um público previsto em
1.500 pessoas. Fecham o line-up os nomes dos DJs Richard Otto e

Carlos Henrjquede Blumenau e Edu Schwartz,daqui de Jaraguá.
.

Quem quiser garantir presença pode dirigir-se à Licor.eria, Posto
da MimeWalter Marquadt ou loja Teltron TIM no shopping e adquirir
seu ingresso antecipado ao valor de RS'10,00. Para maiores

infonnaçõesotelefoneé9136-0793. Abalada terá inícioàs23h.

A falta de chuvas atrapalhou os planos de muitos agricultores familiares do Sul do País,
mas o apoio do Governo Federal não faltou. Pára combater os efeitos da seca, o Seguro
da Agricultura Familiar e o Programa Bolsa Estiaqsm ofereceram R$104 milhões em

indenizações para os produtores. Mais de 52 mil famílias foram beneficiadas, somente
em Santa Catarina, um instrumento eficaz para garantir a tranqüilidade de

quem trabalha no campo e suas famílias, mesmo quando a chuva não vem.

Ministério do
Desenvolvimento Agrário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




