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CORREIO TV

Naomi Campbell
pode participar

da novela
Belíssima

- PÁGINA6

mínima: 20" máxima:30°
HOJE:

mínima: 19° Máxima:24°
AMANHÃ:
• Dorninqo
nublado com alçuns

--,----

períodos de melhoria

." ' .. , '",
e chuva a qualquer

.',.' •• "horadodia",'",'111
,I, ,', ,

• Sábado de

sol e nebulosidade
-r-r-r-r-rr-r-r--r-:

com pancadas
isoladas de chuva

POLÊMICACOMPORTAMENTO

Mais de 800/0 dos consumidores
r'

.'

afirmam evitar o desperdício
Se a proximidade do Natal,

anima os comerciantes, por
outro é necessário estar

atento aos hábitos dos
consumidores. Pesquisa da

: Ogilvy Brasil aponta uma

mudança de compor
tamento e 'mostra que 83%

dos entrevistados estão mais
preocupados em evitar

desperdício.Reportagem do
Correio do Povo' confirma
os dados, entrevistados
afirmaram que aprenderam

P!F-a�pesquii"ãf0s preços, avaliar
o custo benefício e estão

mais conscientes dos seus

direitos. _ PÁGINA 5

ALEGRIA

Casa da Amizade doa presentes
para 'alunos 'dá Ribeirão Molha
Os duzentos alunos da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ribeirão Molha receberam presentes
ontem direto das mãos do Papai Noel. A doação veio da
Casa da Amizade, uma associação de senhoras
rotarianas e voluntárias, que desde 1961 praticam atos

de solidariedade.A Casa. da Amizade promove
anualmente, de três a quatro eventos para angariar
fundos. "Estamos distribuindo presentes em duas
escolas, ao todo são quase 300 crianças beneficiadas
com um Natal mais alegre'; disse a tesoureira da
entidade,NellyMuller,

I
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Câmara retira da pauta projetos
que aumentariam os tributos

Dois projetos de origem do Executivo propondo aumento
de 10% sobre o IPTU (Imposto Predial e TerritorialUrba
no), UPM {Unidade Padrão Municipal) e ISS (Imposto
Sobre Serviços de QualquerNatureza) foram retirados da

'pautá de votação na última sessão. A iniciativa partiu do

presidente Raulino porque a bancada de oposição era

maioria e poderia rejeitar o projeto. - PAGINA

BALANÇO

Administração Municipal realiza
poucas obras no a�o de 2005
Pressionado pelo orçamento e comprometido com

dívidas que ultrapassam os R$ 24 milhões, o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) encerrá o primeiro ano de governo
com poucas obras. Para o ano que vem, mesmo se

consolidada a receita prevista de R$ 206 milhões nos
" próximos doze meses, as expectativas não são nada
animadoras a depender dos recursos próprios que vão

estar disponíveis. Ontem pela manhã o prefeito reuniu
jornalistas para um roteiro de ações do município
realizadas neste ano. - PAGINA

--------------�D�O�O--UT�R�O�L�A�D�O-------------I
Japonês faz estágio na Malwee
e surpreende pela habilidade.

. - PAGINA 6

.c e ViNHOS

CU"kA �. C,.,,..,,14 1'uIIII4
'

.

�:S'":lUA; • 7t.,4"4�_4'
7>'1. .Al';talf�1'1. 101...,,1.1''c-_". c;'(," '11.*

/(4'1)34i2�21'5 'ou ,343'-4120
C m.'wlJI'rtjjjJpt@i;j.u;l;:/(lfIfll:br

, It Blumenau, 178 • Sala 610 • Centro· Ed. Med Clinicas· Joinvllle • se
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIAO

I� . Fazendo as contas
.

Se a eleição presidencial
chegar a um quadro de

polarização entre o PSDB
e iPT, PFL e PMDB terão

dndidaturas próprias. Em
c�so de insucesso no

primeiro turno, estudarão a

quem se aliar no segundo.
,q peernedebista Renan e o

pefelista senador Jorge

Blornh�usen já e�tãodiscutindo o provavel
prato feito de eleição que

monopolize o país em

torno de petistas e tucanos.

As candidaturas próprias
teriam, também, um segun-
'do objetivo, o de puxar

votos nos Estados e facilitar
,

acordos no segundo turno,
especialmente com

túcanos.

Peemedebistas e

pefelistas acham que ainda
é· cedo para conclusões
eleitorais definitivas, ainda

\.

possível se a candidatura do
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) à reeleição .

mantiver, durante a

campanha de 2006, a linha
descendente que registra
nas pesquisas de hoje. Na
análise dos dois partidos,
Lula poderá ficar isolado
com PT e PC do B no

.... Líderes do PMDB e PFL apostam em,

candidaturas próprias para evitar prato feito
de uma eleição mondpolizada em 2006

primeiro turno e chegar
enfraquecido ao segundo.
PMDB e PFL nem querem
falar sobre a possibilidade
de disputarem a eleição na
condição de vices na chapa
dÓ PT e do PSDB, respec
tivamente. O senador
Renan acha impossível

. qualquer coligação em que
o PMDB indique o vice.
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Entende que vice não tem

papel no governo.
O principal empenho

da cúpula do PMDB é

empurrar para maio as

prévias para a escolha do
candidato. Se não houver
o adiamento, o ex-gover
nador do Rio Anthony
Garotinho é considerado o

mais forte, apesar de

rejeitado pela cúpula e por
todos'os governadores. Para
Bornhausen, vice é uma

simbologia eleitoral, um

acessório. O PFL, afirma,
quer ser partido) não 'uma
filial. Embora a disposição
dos dois líderes para um

trabalho de reafirmação no
cenário político nacional, é
certo que se não juntarem
forças, não chegam a lugar
algum, salvo grave acidente
de percursos dos adver
sários já conhecidos.

FRASES�-------------------------------------

mais com duas CPIs fun
cionando. Nem mesmo

descartam aliança, no

segundo turno, do PMDB
e do PFL em torno de
candidato tucano. Como
última hipótese, os dois

partidos fechariam com o

futuro presidente já 'eleito,
em caso de vitória do

PSDB.

Independentemente do"
resultado da campanha, o,
PSDB vai ter que governar
com o PMDB, raciocina o

senador 'Bornhausen,
embora o PFL seja atual,
mente o parceiro preferen
cial dos tucanos. Uma
frente PSDB,PMDB"PFL
no segundo turno só será

:_"A cultura da lavagem de dinheiro vai desde gràndes negociações até a negativa de emissão
�de notas fiscais em restaurantes:

_

!. Do ministro da Justiça,MárcioThomaz Bastos,ao abrir o 30 Encontro da Estratégia Nacional de Combate à Lavaqern de Dinheiro.,
, I

.,
••

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

J Escolas da rede de se

iigadas pelo computador
(

FJorianópolis - Antes de abrir o relato
sobre a missão aos EUA na Casa do
Jernallsta -como sempre faz na volta das

viagens ao Exterior, o governador Luiz
Henrique (foto) fez questão de fazer dois
importantes registros aos repórteres:
"Primelro, que um sonho que vínhamos
p'erseguindo há dois anos está
concretizado: interligamos pela internet
as 1.324 escolas da rede pública. Ou seja,

. os senhores podem acessar agora e

verificar a situação dentro de cada
uinidade de ensino, seja o desempenho

1

do professor, do aluno, da direção. E uma
e!scola ,troca experiência com a outra';
disse LHS. Realmente, o reqistro é

irportante: dificilmente algum Estado

9rasileiro conseguirá atingir esta meta'

tão cedo. O sistema é tão bom que já
.

funcionará no segundo fato registrado
pelo governador:"Em 2006,450 mil alunos
da rede receberão seus uniformes
�scolares. E cada um deles no seu número

,
'

certo, porque o manequim e o número

do pé de cada um deles está registrado
'lo computador da escola.Santa Catarina,
'la Educação, vive uma nova era.

fábrica de atestado
Para dar um exemplo de como é eficaz o
sistema de informática implantado nas escolas,
Luiz Henrique disse que na quinta-feira
acessou uma unidade em Joinville para
levantar o desempenho funcional de uma

professora. Confirmou suas suspeitas: pela
terceira vez ela está de licença médica. UE

pega o atestado com um conhecido médico
atestadista de Joinvílle" denunciou o

governador.

Quem são
O Movimento Catarinense para Excelência é
uma associação sem fins lucrativos, fundada
em dezembro de 2004, por organizações
públicas e privadas. Entre as empresas
associadas do MCE estão Embraco, Weg,

, Celesc, Marisol., Datasul, Aurora Alimentos,
,

Wiest, Intelbrás, Senai/SC, Sebrae/SC e os

Correios/Se.

Prêmio de Excelência
Será na próxima terça-feira, na sede da Fiesc,
em Florianópolis, a entrega do Prêmio
Catarinertse de Excelência, promovido pelo
Movimento para Excelência. Com a

premiação, a ONG pretende incentivar as

empresas a alinhar seus modelos de gestão
com os critérios da Fundação Nacion�1 de '

Qualidade e estar com seus critérios de
excelência compatíveis para concorrerem ao

prêmio nacional.

Reforço na Saúde
O governador Luiz Henrique e o secrétário
da Saúde Dado Cherem inauguram às onze
da manhã deste sábado (10), em Joinvllle, no
bairro Jardim América, anexo ao Hospital
Materno-Infantil, o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) que atenderá a

Mesorregião Norte-Nordeste.A unidade
contará com 11 ambulâncias de suporte
básico e três equipadas com UTI. Para

.

atender a população foram contratados 200

profissionais entre médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem e motoristas.
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OPINIÃO· --1--------;
Os Construtores do

Mundo
As ideologias e crenças,

quando derivam para o

fanatismo, cristalizam, se em
dogmas ,e fundamentalismos.
E como o ponto de vista é

sempre influenciado pelo
ponto de onde se vê a vista

do palácio ou da favela; da

praia ou do escritório; do campo ou da cidade;
da igrej a, do templo ou da sinagoga "

evidentemente surgem ideologias e crenças para
todos os gos tos.

.

O jornalista só retrata a Imprensa com caixa
alta. O advogado reverencia a justiça, o professor
cultua a Educação, o médico dedica, se à Saúde,
o -padre canoniza a Igreja, e assim por diante,
sempre, em cada caso, evidenciando o que é da
sua predileção.

Para o surfista é a Onda, para Tom Jobim, a

Música, para Paulo Autran, o Teatro. Para o

escritor vienense-brasileiro Stefan Zweig, "Os
Construtores do Mundo" (título de um de seus

romances) eram Balzac, Dickens, Dostoievski,
Hordelin, Kleist e Nietzche. Para Paulo Freire"
todos os homens deveriam ser considerados i

construtores do mundo.
Os Constituintes, os Congressistas, o

Presidente, o Governador, o Prefeito, o

Deputado, o Vereador representam atividades:
políticas, enaltecidas, sempre, como o exercício.
dos que, do nada, criam instituições, viabilizamd
o desenvolvimento.

Mas, como hoje é 11 de dezembro, dia em que
I

são comemorados o Dia do Arquiteto, do
)

Engenheiro, do Agrônomo e do Agrimensor"
nada mais justo do que homenagear estes que,
com todo o direito e justiça, podem ser chamados f

de Construtores do Mundo. h.

A começar pelo Engenheiro Civil Valdir
'I

Ruschel, tragado violentamente, no último dia
7, pela rodovia, quando camírrhava na

construção de uma Santa Catarina melhor.
Desde tempos imemoriais, podemos enxergar;

a contribuição dessas quatro especialidades para.
a melhoria da qualidade de vida da humanidade ..
Do Taj Mahal às pirâmides; dos aquedutos aos:

canais romanos, de Chichén-Itza a Tiauhanaco 1

e Machu-Pichu, dos jardins suspensos da
u

Babilônia ao Colosso de Rhodes e às Muralhas
da China, desde sempre nossa sobrevivência I

esteve intimamente ligada à engenhos idade e.

criatividade de notáveis arquitetos e
"

l'engenheiros.
Ao longo da. minha vida pública, tive o

privilégio de contar com a colaboração de �
dezenas de profissionais dessas áreas, todos da
maior competência, dedicação e seriedade,
fundamentais para que pudesse cumprir OS

I

compromissos assvmidos.
'

;
Para se fazer um bom governo não bastam boas,

intenções, ótimos planos ou excelentes projetos .

ÉI preciso uma equipe competente, coesa,

disciplinada e capaz de materializar os sonhos'i
'

sonhados.

Minhas homenagens a esses valorosoS I

Construtores do Mundo, que sabem transformar
sonhos em realidade e, assim, melhorar a vida
das pessoas.

o governador Luiz Henrique da Silveira,
escreve aos sábados nesta coluna

� � d � .���� ,
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l Pão e água '

�anta Catarina está em penúltimo lugar
ho ranking de repasses do governo

l�deral
aos estados em 2005: RS 77,9

ilhóes de um total de RS 177 milhões

epassados aos três estados do Sul. Uma

Imigalha se comparado a previsão de RS

11 bilhão previsto pelo orçamento da

iUniãO para obras de infra-estrutura na

Iregião. A contabilidade é do Fórum
Ilndustrial Sul que reúne Federações das

'Indústrias de Santa Catarina, Paraná e Rio

brande do Sul. Espera-se uma desova

!compensatória em 2006, ano de
I ....

leleiçóes majontarias.

I

Segurança Desgastel
o ano difícil, seja pelos recursos

insuficientes, pela dificuldade de

formação do secretariado visto interesses
políticos explícitos, ou pelo não

cumprimento de algumas promessas de
campanha, tem desgastado um pouco
o governo do prefeitoMoadr Bertoldi
(PL) neste primeiro ano que fecha no

final do mês. Um perigoso ingrediente
político já é visível e se reflete no

descontentamento de associações de

moradores, que pouparam o ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB) nos doze primeiros
meses daquela administração.

'

Desgaste 2 � Transporte
o prefeitoBertoldi espera poder tirardo papel,
efetivamente, no ano que vem o projeto ,J
Transjaraguá, que vai alterar o transporte
coletivo existente hoje, incluindo mudanças ,q
no sistema viário, podendo também, aí sim cs

fortalecer o seu governo . Depende, '. :J '

fundamentalmente, de empréstimo a ser

liberado pelo BDNES, o que talvez aconteça
em ano eleitoral. Passagem única é o' que o

trabalhador assalariado mais quer, para dar
uma refrescada no bolso. Mas quem mora

J

em localidades distantes, como Garibaldi,
Jaraguazinho;,Jaraguá 99, enfim, precisa de ,q

mais ônibus. '" 8
'mosaico@jornalcorreiodop�lVo.com.br ;

,
'

D

A Câmara de Vereadores de Blumenau
também analisa projeto propondo a

criação da Guarda Municipal, como'
pretende o prefeitoMoacir Bertolid (PL),
no caso de Jaraguá para liberar policiais
militares envolvidos com o controle do

trânsito, porexemplo, e lá pelo reduzido
número de PMs. Em visita à cidade, o
secretário de Segurança Pública e

deputado licenciado, Ronaldo Benedet,
reconheceu que, dada as condições de

'

trabalho, os policiais fazem milagres.
Perguntar não ofende: mas, é só em

Blumenau?

Bertoldi ainda enfrenta queixas internas
de políticos que integram a aliança que
o elegeu. O pedetista Ruy Lessmann,
suplente de vereador, é o principal algoz
quando se trata de reivindicar
visibilidade (empregos) para seu partido
no secretariado de Bertoldi. Lessmann
acha que o PDTfoi injustiçado na partilha
das cadeiras e acusa o prefeito de

privilegiar 6 Pp, adversaria político, com
funções de confiança na Prefeitura. Se

a queixa atinge a ética, isso é outra

conversa. Mas sobre o PP, pura verdade.
Já são três deste partido no governo.

�
,

Bertoldi fecha'ano com

pouco saldo em obras
RECUO 11

Projetos que aumentavam
tributos serão rediscutidos

. A comitiva também. foi ac?:i
CondomíníoJardim dasHortênsias, D

ai�da no Jaraguá Esquerdo-v
projetado no governo passado-a
(financiamento pela CEF) e-3
inaugurado em agosto último. As'j
obras da Arena Multiuso, na Vilá
Lenzi, também foram vistoriadas.
Iniciada em novembro último,' <tq "

previsão de conclusão é julho de 5
2006a umcustodeR$13,5mílhões.,
de recursos municipais, governos
estadual e federal ebancos.OCentro

Vida, que reúne

especialidadeS-jmédicas, obra iniciada na gestão
passada e inaugurada em outubro
deste ano, representou investimentos
da ordem deR$1,066milhão, parte I

.
vinda de convênios. Outra obra I
in�u��ada em setembro�este ano J'e iniciada em 2004 e Escola

Municipal de Ensino Fundamental'
SantoAntônio (loteamento Santo
Antônio), para 650 alunos a um

-

custo de R$ 2,6milhões oriundos do
Fundef

Na Ilha da Figueira, a comitiva
visitou outra escola, a EMEF
WaldemarSchmítz, construção que
substituiu o antigo prédio à beira de
rio e sempre alvo de inundações. A
obra, iniciada em janeiro de 2004,
foi inaugurada em outubro últimot
a um custo de R$ 1,9 milhão com
recursos federais.Nomesmo bairro
a visitá estendeu-se à rua Rínaldo =1

Bogo, cuja primeira etapa fore
concluída na gestão de Pasold. E� L

julho deste ano, Bertoldi inaugurouv
a parte final de asfaltamento. Mas <t �
rua continua sem calçadas e;'!
'iluminação pública em quase toda.
a extensão. Sinalização vertical;
ainda não existe, como também

'-'

,"

não aconteceu ainda a'
arborização anunciada à época:"

,·�fC�lso Ma,�hado) � j

]ARAGUÁ 00 SUL- Pressionado

pelo orçamento de 2005,
comprometido com dívidas que

ultrapassamosR$ 24milhões eR$3,3
milhõesmenor que o orçamento de

2004, oprefeitoMoacirBertolcÍi (PL)
encerra o primeiro ano de governo
com poucas obras. Para o ano que

vem,mesmo se consolidada a receita

prevista de R$ 206 milhões nos

próximosdozemeses, as expectativas
não sãonada animadoras adepender
dos recursos próprios que vão estar

disponíveis. Ontem pela manhã o

prefeito reuniu jornalistas para um

roteiro de ações do município
realizadasneste ano. Entre elas, cinco
iniciadas ainda na gestão do ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB).
O roteiro começou pela área

que abrigará um dos,pórticos, noRio
Cetro 2 (germânico) que a

Prefeitura projetou para dar aos

visitantes locais estruturados com

informações sobre o que a cidade
oferece. Neste projeto, com 80
metros quadrados, serão investidos
R$ 18mil. No loteamento Firenze,
o prefeito e assessores foram ao

Centro da Juventude e Família

(Procard), que abriga
temporariamente menores e

adolescentes, obra iniciada e

concluída pelo ex-prefeito Pasold
em julho do ano passado, com
investimentos de R$ 972,3mil.

,

No Jaraguá Esquerdo, a

Prefeitura toca as obras do Centro

Municipal de Educação Infantil,
com custo de R$ 900 mil,
envolvendo parceria 'entre o

município e o sistema Sesi/Fiesc,
sem previsão de conclusão. Outro
CMEI, no mesmo bairro e

investimentos de R$ 899mil (Sesí/
Fíesc) tem sua conclusão prevista
até o final do ano.

I
I
I

I
,
I

CkROLlNA TOMASELLI político desnecessário", disse o

vereador, que pediu a retirada dos

projetos da pauta de votação depois
de uma conversa comos colegas do
Legislativo. Mas, afirmou, a

depender apenas dele o índice a

ser aplicado a partir.do ano que vem
não ultrapassará a inflaçãomedida
no período, que é' de 6,5%. (o
vereador Dieter Janssen, do Pp,
defende percentual de 2,8% para o

ISS). "O índice previsto nos projetos
não acrescentará quantia
representativa no caixa do

município em 2006 a ponto de
compensar o desgaste que aCâmara

e a Prefeitura estão tendo nessa

discussão", resumiu Ronaldo

Raulino, que propõe votação do ISS
só no ano que vem.

De fato, as associações de
moradores já - manifes taram

contrariedade, incluindo outros

20% sobre a tarifa de água cobrada
hoje pelo Samae- (ServiçoMunicipal
de Água e.Esgoto) para vigorar a

partir de janeiro, com a justificativa
de que a autarquia municipal não
tem recursos próprios suficientes

para bancar a continuidade da rede
de tratamento de esgoto sanitário e,

ainda, ser preciso um limite seguro

para financiamentos demodo a não

comprometer todo o sistema.
Ontem à noite, no auditório do CPL

(Centro de Profissionais Liberais),
presidentes e outros representantes
de associações de moradores,
durante uma explanação feita pelo
prefeitoMoacir Bertoldi (PL) sobre '

as ações do município em 2005,

i

� Oposição em

maioria poderia
r�jeitar índice
�ara impostos
I }ARAGUÁ00 SUL- Dois projetos
I

dF origem do Executivo propondo

a�mento de 10% a partir de janeiro

s?bre ° IPTU (Imposto Predial e

1!erritorial' <Urbano), UPM

I (}JnidadePadrãoMunicipal), e ISS,
(fmposto Sobre Serviços de

Q1ualquer Natureza) que
ehabelece valores cobrados pelo
�unicípio para taxas, alvarás e

�C�rtidÕeS' foram retirados da pauta
e votação da sessão de quinta-feira
a Câmara de Vereadores. A

iriciativa partiu do vereador e

�residente do Legislativo, Ronaldo
�aulino (PL) e foi estratégica. As

�a,:n;cadas de oposição estavam em

'jtaloria (einco votos contra quatro),
j� que a vereadoraMaristelaMenel

(fmpartido), ausentou-se da sessão
Barmotivo de viagem. Além disso,

9 presidente da Câmara pesou o

gesgaste político que o Executivo

�em tendo por causa do índice
proposto. "De qualquer forma, a

�refeitura precisa andar, o caixa está
�azio", ressaltou. '

I "F d .

dI azen o as contas, iSSO tu o

qaria um incremento de caixa
�nual da ordem de R$ 800 mil. É

IUito pouco para tamanha

fpercussãonegativa, com desgaste

Ronaldo Raulino retirou projeto da pauta estrategicamente

voltaram a manifestar desagrado
quanto aos aumentos anunciados

pela Prefeitura.
,

Em documento, assinalaram
que "até o, presente momento"

jamais foram convocados para
discutir questões relativas ao

aumento da carga tributária

municipal. "Lamentamos que os

nossos 'novos' governantes, que
chegaram ao poder comum discurso
inovador e participativo, tomem

, ações isoladas como essa", diz trecho
do documento.

Baseadas no Plano 22, que
continha as propostas decampanha
feitas por Bertoldi, as associações
assinalam palavras do prefeito:
Durante nosso governo
executaremos obras e ações que
atendam as reivindicações do povo.
Isto é, vamos administrar juntos

com a comunidade".
No encontro com as associações,

o prefeito e assessores expuseram o

ponto de vista do Executivo para

justificar aumentos de impostos e

taxas a partir do ano que vem,

alegando necessidade urgente de
reforçar o caixa. O projeto que
estabelece receitas e despesas para
2006, já tramita na Câmara de
Vereadores e estima orçamento de

R$ 206 milhões, porém, mais da
metade já comprometido com

,

salários, encargos, manutenção da
máquina administrativa e dívidas
até agora ao redor dos R$ 24
milhões que devem ser quitadas
até o final do ano que vem. Outros

R$ 61milhões estãoprevistos a�nas
para o Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores

Municipais) .

\(
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�ombeiros ganham novo aliado
I '

I ,FLORIANÓPOLIS_ o deputado como está acontecendo atual-

�eno Caramori (PP) irá à reunião mente, a exemplo de Caçador
envocada peloMinistério Público (base eleitoral do parlamentar),
�ara:próxima segunda-feira com que recebia R$ 65 mil anuais até

tSiçoes bem definidas a respeito 2003, não ganhou nada em 2004 e

ia que precisa ser feito para dar recebeu apenas R$ 36mil em 2005.

spluÇão aos problemas enfrentados O que ocorreu, também, com

�elos Bombeiros Voluntários. O Jaraguá do Sul, cidade onde se

�arlamentar defende a libertação originou toda a polêmica sobre o

lefin�tiva da ameaça de milita- assunto, com defesa

intransige,
nte

cl!zaçao e pede que o governo do deputadoDionei daSilva (PT).
jstadual cumpra o artigo 109, Caramonitambém afirma que o

iarágrafo 2° da Constituição Executivo deve "uníficarodíscurso",

�,stadual, que assegura apoio diante da declaração do secretário'

lcnico e financeir� do Executivo regional de Caçador, Valdir

I corporações voluntárias. Cobalchini, que disse que a posição
\ I

Para Caramori, os Bombeiros do governador sobre a permanência
yolUntán' d ' .

1 " transfi -

I os evem ter, no rmrumo, comovo untanosou a ormaçao
�s rnesmos valores que vinham em comunitários, com a presença
recebendo até o ano de 2003, e não dosmilitares, é da população.

,

Projeto vai beneficiar
a 'iniciativa privada

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPA.L'DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAçÃO
]ARAGUÁ 00 SUL- o projeto de

lei complementar número 19/2005
de autoria do Executivo 'que cria o
Desenj araguá (Programa de
Desenvolvimento da Empresa
'Jaraguaense)já está na Câmara de
Vereadores para 'análise nas

comissões técnicas e votação no
plenário ainda antes do recesso

paslamentar, que deve' começai:
em 23 de dezembro caso não haja ,

convocação de sessões

extraordinárias.
De acordo como artigo 2º, o

programa "visa incentivar a

instalação ,e a expansão de
atividades sócio-econômicas

privadas, estimular o desenvolvi
mento, o crescimento e o

fortalecimento da atividade
industrial ou comercial com a

geração de empregos e renda,por
intermédio da destinação de
recursos domunicípio para pessoas
jurídicas de direito privado com

fins lucrativos.
De acordo com a mensagem

número 301/2005, que acompanha
o projeto, a administração e a

fiscalização do Programa de
Desenvolvimento da Empresa
Jaraguaense serão de competência
da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico.

Processo Adm. N°.: 52/2005
Edital: CONVITE P/COMPRAS,E SERVICOS N°.: 52/2005

Tipo: Menor Preço/Preço Global

Objeto :AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES .'

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Quatorze de Dezembro de 2005. 1:',
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Quatorze de Dezembro de- 3
2005

, )
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta,

.,

das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 07 de dezembro de 2005

FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS NETO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005

INTEGRATOR - COM0200 Aviso de Licitação
,

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.: CORREIO ECONÔMI,CO
I '

I
I

: Previsão
I ,

I A Weg já está fechando seu Planejamento para o ano de 2006, e· a

I previsão é mais uma vez de crescimento. Em relação a 2005, a empresa
: prevê um crescimento de 15%; apesar das projeções em relação ao

I Dólar,aWeg é otimista na possibilidade do crescimento.Para continuar
i crescendo ano a ano de forma sustentada, a empresa realiza

i investimentos constantes na ampliação e modernização de seus

I.parques fabris, e no treinamento de colaboradores. A empresa não
J\ . ,

: pára de crescer: novos produtos e incrementos acontecem em todas

i as linhas. As máquinas rotativas de maior potência, por exemplo,
: ganham espaço. Para 2006, estão previstos investimentos de

I aproximadamente R$ 175 milhões, dos quais R$ 34 milhões são

I destinados às operações fora do.êrasil, principalmente àmodernização
I das plantas da China e do México. Em relação a pessoal, a Weg deve

I fechar o ano de 2006 com pouco mais de 15 mil colaboradores, com

i a contratação prevista de cerca de 800 profissionais.

ii Top deMarketing Recuo
I
A Marisol S.A. é uma das A inflação medida pelo IPCA

i empresas patrocinadoras do (índice de Preços ao
I

I prêmio Top de Marketing Consumidor Amplo) recuou
I

2005, promovido pela ADVB - para 0,55% em novembro,
Associação dos Dirigentes de segundo dados divulgados
Vendas e Marketing - de hoje pelo IBGE (lnstituto
Santa Catarina. No próximo Brasileiro de Geografia e

dia 15 de dezembro, Estatística).O resultado
acontece a solenidade de mostra desaceleração em

entrega dos prêmios para as relação ao desempenho do
15 empresas catarinenses mês anterior, quando o índice
merecedoras do troféu. havia apurado alta de 0,75% -

o maior patamar em seis

Dentro do previsto
A desaceleração em relação a

outubro já era esperada: a
média das previsões dos
analistas apontava para uma

redução da inflação.Apesar
disso, a taxa acumulada no
ano pelo IPCA é de 5,3%, um
resultado acima da meta

ajustada definida pelo Banco
Central dé 5,1%.
redacaoêjomalccrrelodopovo.ccrn.br

Como futebol
A campanha da 19° edição
do Top de Marketing ADVB

traz no slogan "Quem marca

gol, recebe a taça': A idéia é

passar a lnteqração do
trabalho em equipe de um

time de futebol, na busca de
melhores resultados. A

i avaliação seguiu os critérios:

i problemas, objetivos,
I soluções ou estratégias
I adotadas e resultados

lobtidos.

meses.

J -
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!:para onde estou indo

1Outro caminho não escolhi

�Rezei toda a minha vida
<Quero que meus filhos e descendentes assim o façam
�Um pedido deixo aos meus amados

�Entreguem vosso corpo e alma a Deus, assim como eu fiz.

�.
.

Escrito por Nélcia Paul
�
:
�Os filhos(as), genros e noras, netos (as) e bisnetos(as) ,
� .

�familiares e amigos, lembram com saudades da Oma Celly
�que foi se encontrar face a face com seu Senhor no ultimo

�dia04/12.
�Aos 85 anos, completados no ultimo
,

�dia 27/11 - Oma Celly ainda reuniu
� .

l;num almoço festivo grande parte de
�sua família.
�:Uma vida dedicada a cultivar
,"

�amizades e participar ativamente de

�grupos da Igreja Luterana, ama Celly
�foi exemplo para muitas pessoas.

�AOS que ela deixou, fica a certeza de

:qtie ela foi se. encontrar com Jesus.

�"Preciosa é à vista do Senhor a
•

�morte dos seus santos" (Salmo
� ,

: 116:15).
�

PORQUE

• Cotação U$$ Compra Venda
r Comercial 2,251 2,253,

Paralelo 2340 2433

Turismo 2,170 2,360
• Cotação Euro Compra Venda

,

; 2,652 2,655. I
,

·CUB R$: 858,40 (dezembro)

·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 32.921 1,36%
Dow Jones 10.778 0,22%

Nasdaq -

2.256 0,46o/d
;;;;.1

• Poupança (%),.'
�.�.

"

,.

ê

PAPAI NOEL

Crianças da Escola Ribeirão
Molha ganham presentesI

MARCIA BENTO

.". Doação foi feita por
integrantes da Casa
da Amizade e deixou
crianças emocionadas

}ARAGUÁ DO SUL - Os
duzentos. alunos da Escola

Municipal de Ensino Fun
damental Ribeirão Molha
receberam presehtes ontem

.direto das mãos do Papai Noel.
A doação veio da Casa .d a
Amizade, uma associação de'
senhoras rotarianas e voluntárias,
que desde 1961 praticam atos de
solidariedade.

O estudante da 3ª série

Leonardo santos Vargas, 10,
esperava pela visita do bom
velhinho ansioso. "Qualquer
presente tá bom. O Papai Noel é
muito legal e ainda bem que ele

pode vir aqui na escola", disse o

menino enquanto - assistia a

apresentação natalinas de outras
crianças da escola. Já Daniel
Souza, 6, estudante do CBA 2,
equivalente .a antiga 1 ª série; se
vangloriava de saber o que ia

ganhar. "Eu já tenho um carrinho
e hoje vou ganhar outro. Sei que é

um carrinho porque é isso que o

Müller. A presidente da Casa da

Amizade, Eliana Gumz, também
ajudou a entregar os presentes e

destacou que o trabalho delas é

voluntário. "Não é apenas tomar

café, como pensam alguns. É
importante se doar para termos

uma sociedade melhor".
As próximas atividades do

grupo já estão marcadas. No dia

Presentes foram entregues pelo Papar Noel que deixou a criançada emocionada com tanto brínquedoi

Borchard, ':A_ComédiadosErros" tem
no elenco Cleysson P. de Souza, Jair
Burger, Margareth Klein, Flávia
Cristina Passos, FabioKlement,Nery
Mendes Junior, Leonardo Neckel

Junior, ManoelVitorino Bispo, Leila
Muller, Célia BussarelloVolpato e

BetoDurval.

Papai Noel dá para os meninos",
disse ansioso.

A Casa da Amizade promofe
anualmente de três a quatro
eventos para angariar fundos.
"Estamos distribuindo presentes em
duas escolas, ao todo são quase 30Q
crianças beneficiadas com um

Natal mais alegre", disse a

tesoureira da entidade, Nelly

16 elas vão estar na Escola Adelin�
Franzner, no morro da Boa Vist!i
"Lá vamos entregar presentes pam
94 crianças", explicou Nelly. N�
mesmo dia as senhoras rotariana
vão preparar um café para os idos�.
quemoram no Lar das Flores. "Hi
16 p'no� fazemos café da tarde pa�t

.

os i�os?s � distribuímq� presentes't
.

completou Eliana.

''A Comédia dos Erros" de Shakespeare estréia'em Jaraguá
DA REDAÇÃO - Estréia nos dias

15 e 16 de dezembro, às 20 horas, no
CentroCultural daScar, em Jaraguá
doSul, o espetáculo ':A_Comédia dos

.

Erros", deWilliamShakespeare.Com
direção de Nelson Borchard, a

produção conta com o apoio da

Fundação Catarinense de Cultura,
através da Leide Incentivo àCultura.
Os ingressos custam entreR$ 5,00 e

R$ 2,50 e podem ser adquiridos na
bilheteria da Scar.

O diretor explica que a proposta
básica damontagem é apresentar ao

público a obra de um dos mais

importantes autores da dramaturgia
mundial, reforçandoo caráterpopular
e acessível de Shakespeare.

"As peças de Shakespeare
retratamo serhumano em toda a sua

complexidade e' riqueza", assinala
Borchard. Ele lembra também que o

uso expressivo do corpo do ator era
uma das características do teatro

renascentista. Tanto a Commedia
dell'arte quanto os atores elisabetanos

. possuíamamplo domínio dos recursos
físicos, que podiam ser postos a

disposição da criação dopersonagem.
.

':A_Comédia dos Erros" pretende, na
concepção do diretor, fundir algumas
tradições na preparação corporal de
seus atores. Tudo para criar um

universo de leveza, agilidade emagia.
.' A Commedia dell'arte se

caracteriza como umamanifestação
baseada amplamente no improviso
dos atores, personagens de tipos fixos
com características bem definidas e

funções pré-estabelecídàs, Os roteiros
éram escritos pelo diretor da

companhia ou por algum ator mais

letrado.

Adaptação e direção de Nelson

o que: nA Comédia dos Erros';
espetáculo de teatro

'

Quando:
Dias 15 e 16 de dezembro,

.

quinta e sexta-feira
Horário: 20 horas
Onde: Pequeno Teatro do
Centro Cultural da SCAR, em
Jaraguá do Sul

Quanto: R$ 5,00 (inteira) e R$
2,50 (estudantes, menores de
18 anos e

maiores de 60 anos)
Informações: (47) 327.5-2477
(Secretaria da·5CAR)

j

DIVUlGAÇM
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Peça trabalha com uso expressivo do corpo do ator

o mercador Egeu ê sua esposaEmília tinham dois filhos gêmeos, para os quais cç>mpraram doiS;

escravos, também gêmeos, para que lhes servissem como pajens. Durante uma viagem de barco pelo"
mar mediterrâneo, um naufrágio procede uma cruel separação: numa ponta do barco ficam o pai,
um dos filhos e um dos pajens. Na outra ponta, também à deriva pelo mar, a mãe e os outros dois

garotos. Afastado violentamente de seus familiares, Egeu e os dois garotos (Antífolo, o filho, e

Drômio, o pajem) instalam-se em Siracusa. Depois de um tempo, Antífolo resolver partir à procura
de seu irmão gêmeo, levando consiqo o companheiroDrômio. Egeu também parte em direção a

terras distantes, na esperança de reunir sua família novamente, indo parar em Éfeso, cidade que está
em litígi� com Siracusa; sendo assim, nenhum cidadão de uma delas pode pisar na outra, sendo
condenado a pagar multa ou ir para a forca.Egeu não possui o montante de dinheiro para pagar a

referida multa e é avisado "elo Duque de Éfeso que possui apenas 24 horas para conseguir a soma.

Em Éfeso também estão Antífolo e Drômio, que não chegam a se encontrar com o pai e nem sabef11
de sua situação. Mas a história realmente esquenta quando ficam sabendo que Éfeso é a cidade
onde foram morar o outro Antífolo e seu pajem, o outro Drômro, cujos gêmeos estão à solta e à sua

procura. Da troca de identidades entre os dois pares de gêmeos é que vão nascer qsmal-entendidos
e as situações mais hilárias e absurdas. Eles serão continuamente confundidos com seus irmãos

pelos habitantes de Éfeso: uma prostituta, mercadores, oficiais, Adriana (mulher do Antífolo de

Éfeso) e Luciana (sua irmã).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Às VÉSPERAS DO NATAL

troquei por achar demá qualidade
e pela falta de segurança", relatou.

Para a funcionária pública
Janine Bylaardt, a pesquisa de preço
é fundamental, já que a diferença
de um lugar para outro é, muitas
vezes, considerável. "Eu olho o preço
e a qualidade e hoje tem muita
oferta. Acho que tem que

pesquisar, já que aumento de salário
não se recebe há muito tempo",
disse, acrescentando que parte das

compras deNatal ainda não foi feita

por conta da análise custo/
benefício.

O empresárioJuliano Caldas, 28
anos, se considera exigente na hora
da compra. Para ele, o preço não é o
mais importante, o que o diferencia
'dos 70% dos entrevistados da

pesquisa daOgilvy Brasil, que estão
optando por produtos emarcasmais

baratas. "Eu analiso a qualidade do
produto e a beleza. Quando gosto,
o preço não interfere, mas a gente
sempre tem que levar em conta",
ponderou.

A gerente de uma loja de

calçados no Shopping Breithaupt,
Marlise Nagel, acredita que o

consumidor está mais cauteloso na
hora de gastar. Por conta disto, diz,
omovimento nas vendas ainda não

atingiuo esperado para esta época
do ano. "Temmuita gente que entra
'na loja e já vai avisando que está

fazendo pesquisa. Amaioria deixa
as compras para a última semana",
contou. "Nesta época é comum

fazer pesquisa, mas às vezes 0-

consumidor olha o produto e

quando volta já não o encontra

mais", afirmou o gerente de uma
loja de acessórios diversos, Sidnei
Atoji.

Consumidormais cauteloso, na
, I ,

hora de fazer as compras
CESAR JUNKES

-,

Consimidores dizem que aprenderam pesquisar antes de comprar

- Escolher exatamente o que pretende comprar;
- Definido o presente, verificar se cabe no orçamento:
- Fazer pesquisa de preço;

.

-Exigir a nota fiscal no ato da compra e o certificado de garantia
para aqueles produtos com garantia estendida, ou seja, bens
duráveis com garantia além dos três meses previstos;
- Ler o certificado que acompanha o produto (em muitos casos,

para ter validade a qarantla estendida, é necessário enviar carta a

, empresa);
- Certificar-se quanto à possibilidade de troca de' produto. A lei

vigente prevê troca apenas nos casos de compra via catálogo, correio,
internet e de porta em porta, consideradas fora de domicílio. Nestes

casos, o prazo de devolução do produto é de sete dias, sem'
necessidade de justificativa;
- Informar o lojista no caso de problemas com produto do tipo
bem durável, que terá prazo de três meses para manutenção;
- No caso de bem consumível, não comprar produto vencido ou

próximo do prazo de validade;
- Brinquedos, Observar se é adequado para a idade da criança;
- As taxas de juros adotadas pela loja devem estar expostas em

local visível, incluindo taxas- aplicadas em parcelamento e o valor

acumulado, e em pagamento à vista,

*Informações repassadas pela agência do Procon de Jaraquá do SuLTelefone
3275-3893

i
! Pesquisa mostra
I
,ue 83% das pessoas

�tão preocupadas em

yitar o desperdício,
h�
, }ARAGUÁ 00 SUL - Se por um

1do a proximidade com a data'

��tiva mais esperada do ano cria

19as perspectivas de vendas para o
atal, por outro lado o consumidor
é mostra mais atento, exigente e

cfudadoso nos seus gastos. É istoque
rostra uma pesquisa realizada

écentemente pelaOgilvy Brasil e
qbe aponta, também, novos hábitosI

dos consumidores. De acordo com

a,Fesqui�a, 83%dos entrevistados

estão mais preocupados em evitar

• desperdício e 78% deles dizem que
s� tomaram mais conscientes de

lo I, seus direitos.
Amuseóloga Alcioni Canuto

lin� aílrma que se encaixa neste perfil e
st!; q\ie prima pela qualidade e pelo

cbnforto que o produto apresenta.
"Prefirci pagar um pouquinho, e não
riÍllito, amais para terum produto

IS�, d(� qualidàde", completou, com a
H' ,

l s�cola de um calçado que acabara
a�t rdhompt'ar, depois da�esquisa de
JS1

'

preço, da qual também não abre
ir mão. "Neste mesmo produto, em

--; três lojas encontrei dois preços bem
diferentes", contou., Alcioni

" também disse estar consciente dos
5 seus direitos . enquanto

çAO c�nsumidora e que, inclusive,
qhegou a trocar de mercadoria. "Já
ffi por ocasião de uma sandália ter
ii!

n,rovocado um acidente,

�\achuquei meu pé. Fui na loja e

fapai Noel aterrisa hoje na Duas Rodas
l JARAGUÁ DO SUL - Neste

s�bado os funcionários da Duas
�odas Industrial e suas famílias vão
r�eberuma visita ilustre. PapaiNoel
V:;:ii chegar de helicóptero na

rfcreativa da empresa às 17h. Ainda

1as comemorações de Natal a
e,J:llpresa vai realizar no último dia
antes das férias coletivas,dia 22, um
cqquetel para os funcionários no

r�teitÓrio. '

r�' No sábado passado a empresa

rFaiizou uma grande comemoração
�6 ParqueMunicipal de Eventos,A
festa em comemoração aos 80 anos

I: da empresa foi realizada um grande
sucesso e só acabou no domingo com
9 show da Família Lima, na Praça'
�ngelo Piazera. Mais de 20 mil

�essoas assistíram ao espetáculo,
�egundo a PolíciaMilitar.

Primeira fábrica de aromas e

o -de3�w. da entp�a CMtfJefiflvtt 'é tle3CohJWt, C'lÜlJt e numteJt

�� cmft ab� de� o. efieme.

"P� Vu® RBdaa pOJt MÚlIt 80 tuW

À b'WHfe ®�itt e da pug'teMo.".
UItUt�eIft

Empresa presenteou o público e trouxe a Família Lima nos 80 anos

essências do Brasil, a Duas Rodas é

atualmente uma das maiores

produtoras dematérias-primas para
a indústria de alimentos daAmérica
Latina e exporta para diversos países

, do continente americano, Europa,

África, e Ásia. Lidera, ainda, o

rankíng nacional na produção de ,

ingredientes para a indústria de
alimentos. Alémda sede, emJaraguá
do Sul, possui unidades-no Chile,
Argentina e Nordeste (Sergipe).

MARCELINO SCHMIDT
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPALDE JARAGUÁ DO SUL

•

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO·SOCIAL E FAMfLlA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO,N° 30/2005.

Referente ao Credenciamento na 30/2005 do

,

Fundo Municipal de Assistência Social, para
fornecimento de gêneros alimentícios,
material de limpéza, higiene pessoal, em
atendimento as Famílias em Situação de Risco
Social-"VALE CIDADÃO'icomunica a todas as

empresas interessadas a se credenciar junto a

Secretaria de Desenvolvimento Social e Família

que a entrega das documentações fica

prorrogada para 16/01/2006 até 16/02/2006 nos -

seguintes horários: das 13:00 às 16:30.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e

esclarecimentos poderão/ ser obtidos no
'

seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO

1.111, bairro; Barra do Ri-o Molha, município de

Jaraçuá do Sul-SC, ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 01 de dezembro de 2005.

Rede de Feminina de Combate
ao Câncer

A Rede Feminina de Combate ao Cânc�r Regiona.1 de Jaraguá do
Sul vem a público agradecer a doação de alimentos feita pela
Associação Amigos do Esporte Amador,através do vereador Cacá
Pavanello.

TECNOSYN
Tecnologia em Sínteses Ltda.

o

Transporte Estudantes
I::>C> PC>�C>

9'?'L,.<.. ;I:;;";.::z.....L..e::..c:;'.:;,..�:?i:;�,��-',:z... .9"3...:51'

..,�.�......-

LUIUIII:
transporte e turismo

Transporte Escolar e Universitário cf Varis

1<., r

Joinville cf Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros ,,: * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * FurbF1L:zII<:>- - -�jl,

es,

i
Rua O"C).ming<>s da Nó"a, 227 - .:Jar-agL.llá cs ca Sul -

Fe>noe (47)275-3475 _ E_-maJ,I: f'oellc>vvs@>netun<>_Cc>TT\_br
I • I A::: : I I f. ligue: 3371-5891 / 9973-8831 com Rosilene

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERCÂMBIOScar promove
-

Concerto de
Natal hoje

REALIZE SEU
SONHO

NESTE NATAL Japonês faz estágio na Malwee
e se diz apaixonado pelo BrasilDA REDAÇÃO - O tradicional

Concerto de Natal que a

Sociedade Cultura Artística de

Jaraguá do Sul programa todos os

anos, reserva para o público uma

atração especial hoje às
20h30min� Ao lado dos

integrantes da Orquestra'
Filarmônica, da Banda Sinfônica
e do Coral da Scar, o público que
comparecer ao Centro Cultural
vai poder apreciar e aplaudir o
talento dos alunos das escolas
Santo Estevão e Ana Towe Nagel, .

que fazem parte do projeto
Cultura Artística, uma iniciativa
de responsabilidade social
mantida pela Scar em parceria
com a Prefeitura Municipal com
o propósito de desenvolver o

potencial artístico de crianças e

adolescentes.-
O Concerto de Natal -já se

constitui em atividade obrigatória
do calendário de eventos,

repetindo-se há 30 anos. Ingressos
. na bilheteria do Centro Cultural,
a R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00
(meia) ..

01 CROIS FOX o KM
ele surpreendeu até mesmo o

.

f
. auxiliar técnico Marcos Moraes.
"Ele demonstra muita técnica e

tem bom domínio de bola",
analisou. Keigo disse que quis vir
para o Brasil para aprender mais.
No Japão, como o futsal ainda é

• muito amador e não tem categorias
.

de base, ele começou a jogar no
campo, mas a sua paixão é pelas
quadras. "No Brasil o futsal é de
muita habilidade. Vim aqui para
àprender, pois meu sonho é ser

jogador", disse ele, que ainda tem
um pouco de dificuldades com a

língua portuguesa.
Keigo também falou com

orgulho da oportunidade de poder
jogar com Falcão. "Ele é o melhor
do mundo. Sou fã do futebol dele",
comentou. Mas o japonês disse

que não quer imitar o camisa 12.
"Eu só faço para brincar". Keigo
deve voltar para o Japão no início
do ano, mas já adiantou que quer
voltar. "Meu visto venceu e eu

quero renovar para poder

JULlMAR PIVATTO

... Keigo,22 anos,
está na segunda
"temporada" no
futsal brasileiro

01 CASA

}ARAGUÃ DO SUL - Keigo
Hashimoto é natural de Tóquio e

veio para o Brasil pela primeira vez
em 2002 e ficou até o ano seguinte
treinando e aprendendo no

Banespa, em São Paulo.

Apaixonado por futsal e pelo
Brasil, o jovem, que hoje tem 22

anos, voltou para o Japão em 2004,
mas quis retornar e.ontem fez o
último dia de treino com o grupo
da Malwee depois de três semanas
em Jaraguá do Sul. Seu destino
agora é novamente a capital
paulista, onde mora com um

amigo que o incentivou a praticar
-,

o esporte.
Mostrandomuita habilidade,

Keigo mostra habilidade para jogar e diz ser fã de FalcãoQuer real�ar seu Sonho de Natal?

Então compre no Comércio de Jaraguá do Sul!
Este ano, a CDL de Jaraguá do Sul vai distribuir

R$ 80 mil em prêmios para os consumidores.

A cada 30 reais ein compras, você ganha 01 cupom
e já está concorrendo aos prêmios da promoção.

Você tem muitas LOjas para optar.
\ ; Quanto maior a quantidade de cupons que você

depositar nas umas, maiores serào as chances

. de você ganhar. Participe!

fitas com partidas de futsal da Lig;
,

NacionaI e da Seleção Brasileira,
"Eu gravo para pode assistin

. .continuar aprendendo. Meu!
amigos e minha família tambéi I

gostam de assistir", disse ele.

continuar aprendendo futsal

aqui".
Na bagagem' para o seu país de

origem, além de levar a

experiência e o aprendizado aqui
no Brasil, Keigo leva também várias

Vida sexual começa mais cedo e é mais segura entre os jovens;
\ , �

SCAR
DA REDAÇÃO - Os brasileiros

estão iniciando sua vida sexual
mais cedo. De acordo com a

Pesquisa sobre Comportamento
Sexual e

I

Percepções da
População Brasileira sobre HIVI
Aids (1998-2005), divulgada
ontem, os homens na faixa de 16

20 a 24 anos perderam a

virgindade aos 16,5 anos, as

moças com 16 a 19 anos tiveram
a primeira experiência sexual aos
15,3 anos.

Por outro lado, aumentou o

número de jovens brasileiros que
estão usando. preservativo na sua

A Sociedade Cultural Artística - Scar apresenta Concerto
de Natal, participação da Orquestra Filarmônica Bandas
e Corais.
Data: 10/12
Horário: 20h30 min

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

-No Grande Teatro- Centro Cultural, situado na Rua Jorge
Czerniewicz, 160 - Czerniewicz
Não percam!

primeira relação sexual. Na

população geral de pessoas com I!
a 19 anos, o uso da camisinhanl

primeira relação cresceu de 47,S%;
em'W9'8; para 65;8%, em tz005.!Nl·
faixa-etária que vai dos 20 aos i
anos, esse número puloude 37,7
para 55,2%, no mesmo período. t

a 19 anos tiveram sua primeira
. relação sexual aos 14,7 anos,

enquanto entre os homens com
idade de 20 a 24 anos, a primeira
relação foi aos 15,3 anos. As
mulheres também estão

transando pela primeira vez mais

jovens: enquanto as jovens com

CORREIO TVFalecimentos redacao@jornalcorreiodopovo.com,br
J'F.aleceu às 08:00h do dia 09/12,0 senhorWerner Sell,cóm idade

de 72 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja Cristo Bom

Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
Falecéu às 18:00h do dia 08/12,0 senhorOsmarino Damásio de

Jesus, com idade de 44 anos. O velório foi realizado na Capela da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 21 :30h do dia 08/12, o jovem Leonrado de Borba,
com idade de 24 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila
�enzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 13:30h do dia 08/12,a senhora Lúcia PetriPauli,com
i�ade de 75 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Ilha da

Figueira e o sepultamento no cemitério do Centro.

Na Justiça
Rodrigo Scarpa, o Vesgo do "Pânico'; por meio do advogado Sylvio
Guerra, entrou com ação por danos morais contra Netinho de

Paula, que o agrediu no dia 20 de novembro na entrega do Troféu

Raça Negra, em São Paulo. Netinho diz que não foi citado

judicialmente, mas que tomará as medidas cabíveis.

Cúmplices
Em Belíssima, Bia Falcão está empenhada na compra do terreno L

da vila para a construção de urna nova sede de s-ua empresa. Já r

sua neta Júlia, não concorda pois acha que a vila e seus

moradores devem ser preservados. Bia vai fá'zer de tudo para
convencer a neta que a construção é o melhor para a empresa,

I E quem vai" ajudar a convencê-Ia é seu próprio marido, André.
Um dia ao voltar de surpresa na empresa, André flagra.Bia com

Murat, mas muito discreto, ele garante que não comentará nada'
do que viu. Aí será o início da amizade dos dois. Bia começa a

achar André engajado e competente para o cargo de diretor de
;

Belíssima.

Andando sozinho
Junior Lima, que vem se preparando para lançar carreira solo,
cantou com sua banda a música "Enrosca" na gravação do "Shaw
da Virada'; que vai ao ar em 31 de dezembro na Globo. Mas ele
também se apresentou com a irmã Sandy. Os dois interpretaram a

canção "Nada Vai me Sufocar':

Participação
A modelo Naomi Campbell está no Brasil mais uma vez. A top
participa da edição especial da Vogue, em cerca de 40 fotos
realizadas em Maceió.A novidade é que ela pode ser a próxima
modelo a participar de Belíssima. Giovanni Bianco, consultor da_
novela, já negocia a presença da inglesa na tarma.

. Colégio Marista recebe
título de Escola

Solidária

Paixão antiga
Os ex-namorados Vitória (Cláudia Abreu) e Pascoal (Reynaldo
Gianecchini) vão se reencontrar em "Belíssima':

I •

I

Festa do Latino
"Festa _no apê" de Latino, deu ao rebolativo cantor o recorde
nacional de "rlnqtones" esses toques musicais de celular (muito
chatos, com todo o respeito) que a turma baixa pela internet. Já
são mais de 5 milhões de downloads .

O Colégio Marista São Luís recebeu na última semana o

.

Certificado de Escola Solidária 2005.
O certificado é conferido pelo Instituto Faça Parte (Ministério
da Educação) por sua relevância social e pedagógica e por
mostrar que juntos - cada um fazendo a sua parte -

podemos construir um país melhor para todos.
O título foi recebido devido ao projetoTormação Solidária"
desenvolvido durante o ano de 2005 nos Encontros de

Formação.
Semanalmente um grupo de alunos do Colégio,
acompanhados pela Assessora de Pastoral Andréa G.
Cardoso e pelo educador Elcio Cechetti. visitava um Centro
de Educação Infantil da região e após estudos sobre o tema
Solidariedade desenvolviam atividades recreativas, culturais

.

e contação de histórias com as crianças,
valorizando assim o trabalho voluntário e

Quero sermamãe
Paula Burlamaqui já bateu o martelo. A atriz confessou que vai
encomendar o seu primeiro filho no ano que vem. Depois de

interpretar a decidida Islene, em "América'; o lado maternal da
atriz ficou ainda mais forte.Ela planeja engravidar do namorado (e
ex-martdo);o apresentar Jorge Guimarães, do canal a cabo GNT.

Vaiada
Na noite em que o cantor Roberto Carlos gravou seu especial de
fim de ano para a Rede Globo, ao menos por alguns minutos a

protagonista foi a apresentadora Hebe Camargo. Na quinta-feira
(dia 8), ela foi recebida com uma sonora vaia pelo público que
estava no Credicard Hall, em São Paulo, e já esperava por quase
duas horas para ver o músico. Impassível diante das vaias,-a
apresentadora distribuiu beijos até ocupar seu lugar. Além de

Hebe, a gravação do especial contou com a presença de famosos
como as atrizes Regina Duarte e Gabriela Duarte, o ator Marcos
Frota e John Herbert, o apresentador Serginho Groisman e até-a

primeira-dama de São Paulo, Lu Alckmin.

II '

solidário.
1/Parabéns aos partiâpantes de mais este

trabalho formativo desenvolvido no Colégio
Marista': MARISTA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



uLlMAR PIVATTO

�

I Equipe estréia

a segunda-feira,
21 horas, contra

�(olegial em MG '

,

,
DA REDAÇÃO - O torcedor do

Internacional, Leandro Konrad
) Konflanz, retirou, na manhã de

9ntem, na Justiça Gaúcha, a ação
que movia contra a decisão do

r �TJD (Superior Tribu�al de
[ustíça Desportiva) que mandou
repetír os 11 jogos doCampeonato '

) �rasileiro apitados pelo árbitro

�ílsonPereira de Carvalho. Perto
qo meio-dia, o vice-presidente
iurídíco do clube gaúcho, Luís
tntônio Lopes, enviou à CBF a

qópia do documento.
i Com isso, a CBF está livre para
I

'

P,f0clamar o Corinthians como o

f qampeão brasileiro de 2005.
'

1-pesar de já ter entregado a taça
3,0 clube paulista, a entidade que
comanda o futebol nacional teria
de pagar uma multa de R$ 4
'}lilhões se mantivesse a

qficialização do título alvinegro.O
�nter espera assim que não se

Qonfirme a pretensão do Fortaleza:
que iria entrar nesta sexta-feira,
�o STJD, com �m pedido de
�ebaixamento do clube gaúcho. O
yice-presidente jurídico aguarda

FIM DE SEMANA, 10/11 de dezembro de 2005 '

QUASE DE FÉRIAS

CESAR JUNKES

Jogadores fizeram ontem um treino físico leite na academia

com a vantagem de já terem visto

a gente jogar, pelo menos pela
televisão", .disse Marcão. "O

importante é que vamos viajar sem
àquela pressão. Mas é claro que

queremos ganhar e encerrar o ano
com chave de ouro", concluiu.

Da equipe principal, viajam
Bagé, Antônio, Xande, Xoxo,
Leco, Márcio, Falcão eValdin. Para

completar o time, serão

incorporados ao elenco Café,'
Dudu e Léo, do time juvenil, além
do já citado Aladinho. P�rto das

férias, depois de um ano cansativo,
o ala Xoxo disse que ainda não

também que a CBF e o STJD se

manifestem aceitando a

desistência do torcedor. Isso é

necessário porque já foram citados

pela Justiça comum.
'� Conmebollogo deverá ser

informada das novidades e, assim,
confirmar a participação do Inter
na Libertadores", disse o presidente
do Clube dos 13, Fábio Koff, que
na véspera ajudou a intermediar o
acordo junto à CBF.

Histórico
Konrad atendeu, com a

desistência, a um pedid� do Inter,
que tinhamedo de ser sancionado

por causa da ação na Justiça
comum. Na última quinta-feira, a
CBF encaminhou ao clube
colorado uma carta em que a

Confederação Sul-Americana

ameaçava de desfiliação qualquer
equipe que se valesse de decisões

judiciais fora da esfera esportiva
mesmo que fossem impetradas por
torcedores do clube. Dessa forma,
aparticipação do Inter na Copa'

pode se pensar em folga. "Nossa
intenção é terminar o ano com

título. Por isso treinamos bem
durante a semana para

conseguirmos este objetivo".
, O ala Xande tem a mesma

opinião que Xoxo. "Quem estiver

em condições vai dar o máximo

para conquistar este título. Antes
da cobrança da torcida e da
diretoria, existe a cobrança de nós
jogadores, que queremos manter
essa boa fase", comentou. Xande
também comentou sobre o

desgaste físico dos companheiros.
"Esta será a nossa primeira dúvida,

FATOS

,
• O Inter espera assim que
não se confirme a

pretensão do Fortaleza,
que iria entrar nesta sexta

feira, no STJD, com um

pedido de rebaixamento
do clube gaúcho.

• Com isso, a CBF está

livre para proclamar o
Corinthians como o

campeão brasileiro de

i005,apesardejáter
entregado a taça ao clube

paulista.

Libertadores da América do

próximo ano estaria ameaçada.
O pedido de Konrad está

baseado no fato de que, sem a

anulação dos 11 jogos, o Inter teria
sido' o campeão brasileiro. Na
tabela do Brasileiro que considera
o resultados dos primeiros
confrontos, o time gaúcho
terminou a competição com um

ponto amais ao que o Corinthians.

'PNL . Curso de formação em
i Programação ,Neurolingüística
!A'maIS moderna tecnolo la em Com ortamentoHuman

() ,

1M1kaIo ... co.unl�_
C9mportllmqn�o
Slrley Gonzãles

, a...l1rit,�...Wm&cl

Rua N�sUn�,525 banoAmmTel47-302�025fa2
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LINHA DE FUNDO �

Malwee faz o último treino
, \

I antes da viagem para Betim

JARAGUÃ DO SUL - Apenas
, : co jogadores estiveramno último

fno da Malwee antes do início

a Super Liga de Campeões,

clnpetição que começa na

egunda-feira e que encerra o

�austivo calendário da

e�porada. Com alguns atletas

dionadós, outros já liberados e dois
a Seleção Brasileira, o auxiliar

; técnico MarcosMoraes, oMarcão,

r.igi fd;apenas um treino físico leve com
,ua.

Huern se apresentou. O destaque
ir t nesta competição será a estréia do
eUI ivôAladinho, contratado junto ao
é� Cáscavel e que se apresenta em

_J Betim (MG) na segunda-feira.
AMalwee viaja no domingo de

,S; manhã e estréia na segunda-feira,
às 21h, contra oColegial. Alémdo

Ni time de Florianópolis, também
Il estão no Grupo A, ao lado dos

nl iaraguaenses, Remo (PA), Moita

1%, Bonita (SE), Candangos (DF) e

� ntellt(SP). "Conhecemos apenas
2' três equipes, mas todas chegam

� Torcedor do Inter retira ação da justiça

Grupo A
Malwee (SC)
Remo (PA)
Moita Bonita (SE)'
Candangos (DF)
Intelli (SP)
Colegial (SC)
Grupo B

Atlântico (RS)
Paysandu (PA)
ABC (RN)
Fesurv (GO)
Santa Fé (SP)
São Miguel (PR)
Jogos da Malwee
Segunda-feira
21 h _ Malwee x Colegial
Terça-feira
19h _ Malwee x Remo

Quarta-feira
17h30 _ Malwee x Moita Bonit

Quinta-feira
17h30 _ Malwee x Candangos
Sexta-feira
16h _'Malwee x Intelli

- Semifinais
Sábado
16h - .1 o do A x 20 do B
17h30 _ lodo B x 20 do A
Final

Domingo às 12h

pois temos que avaliar como estará
a condição física do grupo. Depois
é se concentrar, ir conhecendo os

adversários e buscar o título".

JULIMAR PIVATTO

Recordistas
DIVULGAÇAO

A conquista do título estadual
também rendeu recordes

pessoais para dois jogadores da
Malwee. O capitão Chico chegou
ao seu sétimo título, sendo o

único da equipe a vencer os seis

títulos conquistados por Jaraguá
do Sul (quatro pela Malwee e dois

pelo antigo patrocinador, o

Breithaupt), Já Xande tornou-se o

atleta com mais títulos em Santa

Catarina (oito). Foram três pela
Tuper de São Bento do Sul

(1'9996/97/98), e cinco por

Jaraguá do Sul (1999/2000/03/
04/05), Os dois são os jogadores que há mais tempo vestem a

camisa da Malwee e sempre foram exemplos de determinação e

garra dentro das quadras. Parabéns aos campeões.

No Bahia Bocha
o torcedor do Juventus deve Favorito ao' título do
se lembrar do atacante Roni Campeonato Municipal de
que defendeu o clube na Bocha Sul-Americana, o
Série A2 deste ano. Ele Baependi/Sipaca caiu diante

chegou no tricolor com status do João Pessoa e perdeu por
de campeão e artilheiro do 2xO, O jogo chave foi logo o

campeonato alagoano com o primeiro, quando Aliberto

Asa de Arapiraca (2005) e Fritke fez uma das melhores

também goleador do partidas do ano,
Brasileiro da SérieC de 2003 desbancando Clair José
com o Rio Grande (RS). Mas Benatti, A vitória empolgou a

não foi muito bem por aqui, equipe do João Pessoa, que
marcando apenas um gol, no venceu a segunda partida e

último jogo do ano, na confirmou o título. Já o

derrota de virada por 2x1 terceiro lugar ficou com a

��Ipara o Joinville, fora de casa, Malhas Pradi, que bateu o

Ontem o site do Bahia, que Arduíno Pradi por 2x1. A �
caiu para a Série C, anunciava cerimônia de entrega da f�
a contratação do jogador. premiação será na próxima
Esperamos que ele tenha terça-feira, na Arsepum,
mais sorte por lá, já que aqui junto com um jantar de
não caiu nas graças da comemoração, Parabéns aos

torcida, campeões.

Rodovia se 431, na Regional
de TUbarão, é reabilitada.

As rodovias estaduais da Regional de Tubarão vêm ganhando com os investimentos
em infra-estrutura. A conclusão da reabilitação da SC 431, que liga Gravatal,
Armazém e São Martinho, é um bom exemplo. Com os R$ 6,6 milhões investidos,
os 24 quilômetros de rodovia acabaram com os problemas de buracos, falta de
acostamento e dificuldade de transporte de produtos das empresas da região.
É o Governo investindo para Santa Catarina crescer.

Secretalta de Estado do
DeseovoMmemo
Reglooal8mTubarão'

I
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NESTE NATAL
SEJA UM ANJO:
A _,

E O BOTICARIO

I I R$ 159.00

R$ 79.90

FIM DE SEMANA, 10/11 de dezembro de 2005

NOITE 'MUITO FELIZ

Cano Quente doa 600 quilos de alimento
A empresa ARTE
LAJE parabeniza
os profissionais
"Engenheiros e

Arquitetos" pela
comemoração do'
seu dia 11 de
dezembro

Integrantes do éano Quente entregaram doação para o diretor do Correio do Povo, Francisco Alv

o em.
Fazbein pra quem?

Faz bem para
as famílias.

Com a MP do Bem,
queijos e leite em pó

ficam ISENTO

de PIS e Cofins.

o Governo Federal sancionou a Medida Provisória n° 255, a MP do Bem,
Que reduz impostos em R$5,8 bilhões anuais e estimula investimentos

em diversas áreas da economia.
.

Esta nova lei vai
aumentar a produção,

criar empregos
e distribuir renda.
AMP do Bem

vai fazer bem para
o Brasil.

Faz bem para quem
tem ou aluga imóvel.

Com a MP do Bem, quem
f---�""""i.- vende imóvel residencial para

comprar outro em até 6 meses não paga

Imposto de Renda sobre o ganho de tapital. .

,� A MP do Bem.cria um fundo de investimento

para ser usado corno garantia na locação de

imóveis, substituindo o tradicional fiador.

Fàz bem para
os taxistas.
Red uz de 3 para 2 anos

o prazo para os taxistas

trocarem de carro com

ISENÇÃO de IPI.

Faz bem para
quem exporta.
Empresas que exportam 80%
da sua produção estão ISENTAS,
do PIS/Cofins na compra de
novas máquinas e equipamentos.
As que exportam serviços

, de tecnologia da informação também
terão benefícios.

Faz bem para quem
. tem pequena empresa.
O limite anual de faturamento

para que a empresa possa ficar no

Simples subiu de R$1,2 milhão para.
R$2,4 milhões, permitindo que
milhões de empresas de pequeno

porte paguem menos impostos.

Faz bem para quem
quer um computador.

A compra de computadores até

R$2,5 mil fica ISENTA

do PIS e Cofins. Os preços
ficarão, em média,

9,25% mais baratos.

MARCIA BENTO

� Hoje acontece à

entrega das cestas

básicas e brinquedo
arrecadados

JARAGUÁ DO,! SUL

Representantes do Moto elu
Cano Quente entregaram ont

600 quilos de alimentos pai

campanha promovida pe
Correio doPovo em parceríat
a Secretaria de Desenvoi�lme
Social, Conselho de Assistên

.

Social e Promoção Humana

Jaraguá do Sul, "Noite Mui!
Feliz ano 2". Os motocicls
fizeram a arrecadação durante
aniversano da entida
comemorado no dia 19
novembro no parqueMunicir
de Eventos.

Este é o quinto ano que
Cano Quente arrecada alimen

para doar para as. famíli
carentes. Os mótociclist
também dividirão outros 6

quilos entre a comunida�
evangélica, Santa Clara, Vil!l�
e Santa Ana. "Poder ajud'
quem precisa é gratificante
disse Altamir Corrêa".

E hoje pela manhã acontece

doação dos produtos arrecada&
na Campanha Noite MuitoFe
para as famílias caren!
registradas na Prefeitura.

Você escolhe, nós transportamOI,

,

.Bernardo Dornbusch, 540 I Sa!�Baependi I Tel.: (47) 3371.0
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