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• Quarta de

nebulosidade variada
__ ..__ . ._.

sem previsão de chuva

Versátil, Demi
Moore mostra

que também
'sabe cantar.

lrineu Pasold
quer vaga

na Assembléia
Legislativa
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• Terça de sol de
nebulosidade variada
sem previsão de chuva

·

Secretaria da Saúde está dois meses sem titular
Bertoldi tirou.Alfredo Günther da secretaria há mais de dois meses e a pasta continua s�m titular. Vicente Caropreso já aV,isa que atitude será utilizada pela oposição. - PAGINA 3

NOITE MUITO FELIZ

I A Campanha "Noite M'uito Feliz Ano 2'l, promovida
pelo Correio do Povo em parceria com a Secretaria de
Desenvolvimento Social, Conselho de Assistência
Social e Promoção Humana d'e Jaraguá do Sul, espera
arrecadar mais duas toneladas de' alimentos até a

próxima sexta-feira, quando termina o prazo para as

GREVE

Paralisação dos funcionários
da Seara/completa seis dias,
A greve dos funcionários daempresa SearaAlimentos,
controlada pela multinacional norte-americana

Cargil, completa hoje seis dias e por enquanto não há

previsão para término. Ontem, representantes da

empresa, dos sindicatos, dos trabalhadores e patronal
da categoria, da CUT (Central Única dos

Trabalhadores) e da Confederação Nacional dos
Trabalhadores se reuniram no Ministério do Trabalho
em Joinville para tentar um acordo, porém sem

sucesso. A intenção do Sindicato dos Trabalhadores
da Alimentação é negociar direto com a empresa e não

com sindica to pa tronal. _ PAGINA 7

ITOUPAVA-AÇU
'

Políticos descartam possibilidade
de permuta da região do Bracinho

A anexação do Bairro Itpouvava-açu à Schoroeder voltou !
a ser debatida ontem de manhã na Câmara de Vereadores.
O presidente do Legislativo de [oinville, Darci de Matos,
que. chegou à reunião com meia hora de atraso, tratou

logo de "esclarecer" que nada tinha a ver com a proposta
doações. Até ontem, aproximadamerite 5.S93'kg (cerca de permuta ventilada pelo presidente da Associação de
de seis toneladas) de alimentos foram arrecadados. A Moradores de Itoupava-açú, Darci Graibin: a localidade
entrega das cestas básicas começou ontem' e vai até o pela região do Bracinho. "Esqueçam isso", discursou
próximo dia 21, beneficiando famílias carentes de todos garantindo quea proposta está fora de discussão. Agora, a
os .baírros do município, inscritas no cadastro da expectativa é de que o impasse seja resolvido até março do
PromoçãoHumana. - PAGINA 6

, próximo ano. _ PAGINA 7

É CAMPEÃO

Atlético vence o Rio Cerro
e conquista a Segundona
Otime do Bairro Estrada Nova venceu as duaspartidas
da decisão por 1 xO e garantiu o título do Campeonato
Amadorda Segunda Divisão.Nos aspirantes, depois de
dois empates em OxO, a Ponte Preta levou a melhor
sobre o Guarani nas cobranças de pênaltis e também
ergueu a taça. Na Prlmeirona, o Cruz de Malta saiu na

frente na disputa pelo título com uma goleada por 4xl
sobre o Botafogo. Nos aspirantes, João Pessoa e Caxias
não saíram do zero.Os jogos de volta serão no próximo
domingo, no campo do Botafoqo. - CORREIO ESPORTIVO
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SOCIAL

Catarinenses são beneficiados
,

por projetos do Governo Federal
Através de projetos que incentivam a criação de vagas no
mercado de trabalho e até mesmo incentivo para
agricultores que somaram prejuízo com a última seca, o

governo federal conseguiu ajudar muitas famílias a

melhorarem' de vida. Os resultados aparecem nas

estatísticas. Pesquisa, revela que em queda desde 1997, o
rendimento médio real das pessoas que trabalham
estabilizou-se em R$ 733. Já o nível de ocupação
(percentual de pessoas, ocupadas na população de dez
anos ou mais de idade) foi .« maior desde J996. As
mulheres ganharam mais da metade dos postos de
trabalho criados no Brasil no ano passado. _ PAGINAS 4 E 5
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Mapa da corrupção
: Emmatéria de corrupção, os

p�raguaios têm muito queI

aprender com o Brasil. Naquele
país, segundo estudo da

Transparência Internacional,
elaborado a partir de uma

pesquisa feita pelo Instituto

Gallup em 69 países, o preço
I

médio das propinas é de US$ 36.
Anos-luz aquém da tabela

praticada em solo verde-amarelo,
onde até o vice-presidente da

República (grupo Coteminas),
favorecido no governo do

presidente Lula com em

préstimos subsidiados cujos juros
anuais são duas ou três vezes

menores que as taxas demercado,
dmbém, está erirolado em
J!

denúncias envolvendo caixa dois
"

dg PT. O estudo não inclui o

Brasil, mas em uma escala de um
.

.

I

acínco - em que um significa sem
corrupção e cinco quer dizer
s:
ex'tremamente corrupta -, as

i�:stituições vistas pela
o

. sociedade como as mais

corruptas do mundo são, pela
ordem, os partidos políticos, OS

Parlamentos, a polícia, o sistema
judiciário e as corporações'
empresariais. ONGs e organi
zações religiosas são enxergadas
como as menos corruptas.

Ouviram-se cerca de 55 mil

pessoas entre maio e outubro de

ainda mais no próximo triênio.

Outros 30% acham que ficará nos

mesmos níveis. Só 19% acreditam

que vai diminuir.

Na opinião de 75% dos

entrevistados, a corrupção afeta

mais o cotidiano político do que

os negócios e a vida pessoal e
familiar. Para '65%, o setor mais

afetado é o dos negócios. E para

... Panorama da corrupção mundial em
nada difere da brasileira, tanto nos

governos, instituições públicas e privadas

consecutivo em que a pesquisa
foi realizada. Também nos

levantamentos anteriores os

partidos políticos encabeçavam
a lista dos mais corruptos. Em 48
dos 69 países pesquisados a

maioria da.população cons�dera
que a corrupção aumentou nos

últimos três anos. Para 48% dos

entrevistados, ela aumentará

'J FRASES
c'

que os efeitos da corrupção são

mais sentidos.
Em seis países - Dinamarca,

Holanda, Noruega, Hong Kong,
Singapura e Etiópia - os grupos

corporativos e o setor privado
lideraram o ranking de.

instituições vistas como as mais

corruptas. A situação do
Judiciário é pior na Europa

TERÇA-FEIRA, 13 de dezembro de 2005 .. CORREIO DO POVO

Oriental e Central e na América
Latina. Nessas regiões; ajustiça é

vista como uma das três

instituições mais corruptas. O

Paraguai é um dos países onde as

pessoas mais pagam propina.
Nada menos que 43% dos

entrevistados reconheceram que

pagaram algum tipo de suborno.

no ano passado. Entre os

paraguaios, o valor médio da

propina é US$ 36. O panorama

da corrupção mundial em nada
difere da corrupção que campeia
em solo brasileiro, tanto nos

governos, instituições públicas e

iniciativa privada.
O fato de os partidos

políticos, nos países pesquisados,
liderarem a votação dos

entrevistados, também não causa

espanto por aqui.
Historicamente, desde os tempos
do império. A lamentar que não

tenhamos sido incluídos. De

resto, nada de novo no front.

._ -�

.

�:�Pelé é assim, sempre tem álgo -a dizer. Parece que vem a menstruação e sempre tem

(f!Jma tolice a dizer':

2005. É o terceiro ano 58%, é na vida pessoal e familiar

(l0

� DeMaradona,criticando o Rei do Futebol,que disse queTevez só ganhou o troféu de Melhordo Brasileirão porque Rabinho está na Europa.
,< '

B'

(" I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

"

Comérclocom niais
cautela quanto ao Natal

Média de compras
Já 16% dos entrevistados pela Fecomércio

apostam no uso do cartão do crédito parcelado
para as compras e apenas 4,9% esperam vendas
com cartão à vista. Conforme avaliação de
80,2% dos empresários, a maior pari:e do
consumo deve ser àté R$ 200, outros 16%
acreditam em um desembolso entre R$ 200 e

, R$ 399 e apenas 2,3% esperam compras acima
de R$ '400. A média de consumo calculada pela
Fecdmércio ficou em R$ 114,66.

Elorianópolis - Estatísticas' em Santa

Çatarina'reforçam o otimismo dos

empresários para as vendas natalinas.

Pesquisa da Federação do Comércio de
\

I

�anta Catarina mostra que 55,9% dos
'

empresários ouvidos esperam vender

tnais no Natal desse ano. Outros 27,8%
�guardam vendas igyais às do. ano

passado e 16,3% prevêem vendas
menores. Para 68,2% dos otimistas, a'
k�rs.pectiva évenderentre 5% e �O% a

"rt)als:,Ê a maior parte dos empresários
f51,.30/;) garante que não fará qualquer

,� promoção para esta que é considerada
� principal data comercial do ano.

Forârn entrevistados 263 empresários
has regiões de Florianópolis, Criciúma,
Joinvllle, Blurnenau, Lages e Chapecó.
Em 2004, a expectativa positiva era

maior (65%), o que demonstra 'uma

-certa cautela do empresariado diante
de algumas dificuldades vividas pela
'economia em 2005.Na opinião de

1!1-5,2% dos empresários ouvidos pela, .

[Fecomércio, os pagamentos deverão
ser feitos à vista, enquanto 33,8%
prevêem vendas a prazo ou através de

cheque pré-datado.

Apostando tudo
o presidente da Federação do Comércio de
Santa Catarina, Antônio Pacheco, explica que
o aparente otimismo é justificável por causa da

facilitação de crédito que já vem durante boa

parte do ano, diminuição dos juros e pelo fato
.de se tratar da data comercial que mais
sensibiliza os consumidores. "Em termos gerais,
segundo apuramos com 33,8% dos
consumidores, as vendas em 2q05 foram

praticamente iguais às do ano passado, por isso
a grande aposta do varejo é no Natal agora':

Por região
Entre as regiões, a maior expectativa de vendas
vem de Lages onde 84,4% dos empresários
esperam melhores negócios em relação ao ano

passado. Em Florianópolis, 62,3% dos empresá
rios espera vender mais, enquanto em Joinville
esse índice é de 65,4%. Em Blumenau, prevale
ceu a cautela, pois 43,1% dos empresários
prevêem vendas iguais às do ano passado
contra 29,4% que aguardam vendas maiores.

Em toda se
Em Ouro, no Oeste do Estado, na tarde de

domingo, o governador Luiz Henrique
completou a visita aos 293 municípios
catarinenses e 1.304 viagens em todo o

Estado. Na cidade, Luiz Henrique liberou a

compra de uma ambulância (foto), no
valor de R$ 75 mil, durante encontro com

'famílias beneficiadas por programas
sociais.Também participaram da
solenidade o secretário da Agricultura,
Moacir Sopelsa e o diretor do BRDE
Casildo ,Maldaner.

Teimoso
Esperidião Amin confirmou sua

. participação nas prévias do pp para o

Governo do Estado. Dentro da direção do
próprio partido há forte resistência a esta

estratégia, considerada suicida. Melhor,
dizem dirigentes pepistas, seria assegurar
uma vaga ao Senado ou ainda algumas
vagas na Câmara dos Deputados por
conta dos votos que Amin faria e que
engordariam a legenda. 4)
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Vitória'da cidadania'
Neste 11 de novembro a APAE do Brasil

comemorou 51 Anos de existência .. Em Santa Catarina '

esta data ganhou especial relevo. Nossas 185
associações, que atendem a cerca de 15 mil pessoas'
portadoras de necessidades especiais, conquistaram :
o melhor presente que poderíamos desejar: o .

reconhecimento da seriedade e da importância da �
nossa razão de existir, expresso na aprovação, pela i

Assembléia Legislativa, do projeto de lei que garantirá
às APAEs 1% dos recursos do Fundo Social. Este

I

percentual corresponde a quase R$ 1 milhão/mês, que I
será distribuído às nossas unidades de acordo com o

número de alunos.
, I ,

Devemos esta, importante conquista ao empenho
e à sensibilidade do deputado Julio Garcia que, ao

assumir temporariamente o Governo do Estado em

outubro, encaminhou o projeto de lei à Assembléia.
Ainda em campanha, Julio Garcia dizia do seu

compromisso com a causa apaeana e de sua'disposição'
em trabalhar paraque as APAEs 'pudessem garantir
ummínimo de recursos para continuar sua luta. Como
afirmei no dia 19 de outubro, quando o governador
em exercícioencaminhou a proposta ao Legislativo,
nós, da Federação das APAEs de Santa Catarina,
consideramos a promessa de campanha do deputado
Julio Garcia inteiramente cumprida. Enchemos. hoje
o peito 'de orgulho ao poder afirmarque as APAEs de
Santa Catarina têm o seu defensor! .

.
.

Queremos registrar aqui o nosso profundo
agradecimento a todos os parlamentares catarinenses,
que compreenderam e apoiaram o projeto"
Agradecemos igualmente ao governador Luiz,

Henrique e ao vice Eduardo More ira, que

antecipadamente concordaram- com:' ,; '6',

encaminhamento.damatéria e, certamente, avalizarãó
'

a lei muito em breve. Graças a todos os senhores, as.
APAEs catarinenses, que já são referência para o,

Brasil, iniciam hoje uma nova história.

Jairo Cascaes presidente da Federação das APAEs
de Santa Catarina

Agradecimen,to
Chegado o final de mais uma: jornada, torna-se

J
' .':

necessário agradecer novamente o apoio de tantos

amigos e amigas dos autistas de [araguá do Sul e

região, cujo esforço pela plena integração social.é
.missão 'da AMA.

'

Compartilhamos com todos as alegrias alcançadas:
em 2005, na certeza de que 2006 será ainda mais

promissor graças ao espírito de solidartedade;'
abnegação e altruísmo que orientam mentes e

'

corações de todos os nossos colaboradores.qurante o;
ano, foram muitas as' realizações que só se tornaram I

possíveis com o apoio da comunidade, através das suas I

representações políticas e empresariais, entidades de I

classe e profissionais liberais, funcionários e

colaboradores, de pessoas anônimas que contribuíram

espontaneamente com a nossa instituição. Dentre
muitas conquistas, destacamos a aquisição de imóvel
na rua Gustavo Friedemam, 134, bairro Vila Lalau,
próximo à empresaMarisol:

.

A dir�toria e a equipe daAMA de Jaraguá do Sul
se sentem estimuladas a prosseguir com nossos projetes
futuros, que permitirão ampliar o atendimento em toda.
a nossa região.
A todos, a nossa gratidão e votos de umNatal com I

muitas alegrias e um Novo Ano de felicidades. ;
Carla Haake Mayer, presidente da AMA

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo' 2, fonte',
Times New Roman, O Jornal Correio do Povo.se reserva o direito de fazer
os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como aS1
correções ortográficas e gramaticais necessárias.

'

/1
A
II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 13' de dezembro de 2005 POLíTICA

MOSAICO�--------------------------------��I''1
:� Reserva publicitária
OOrçamentoGeral da União para 2b06
lreserva algo em torno de RS 460

Imilhões para publicidade e pu

blicações legais do governo federal. OI
iOrçilmento do Estado para o mesmo

!ano tem recursos superiores a RS 46

lmilhões para a mesma finalidade,mais

:ou menos 10% do previsto pela União,
[No caso da Prefeitura de Jaraguá do
I

Sul, a Secretaria de Comunicação terá
verba entre HS 400 mil e RS 500 mil, o

que evidencia que o aperto financeiro

vivido em 2005 vai continuar no ano

que vem.

... É uma festa!
Agora se sabe: o presidente da Câmara
dos Deputados, Aldo Rebelo (PC do B)
empregou 11 dirigentes do partido e,

ainda, a mulher e o irmão em cargos
de confiança, com saláriosque variam

, de RS 2,4 mil a RS 6,2 mil. Rebelo é ex

ministro de Articulação Política do

presidente Lula e foi eleito presidente
da Câmara pela maioria dos deputados,
tido como reserva moral da política
nacional. Ainda teve a cara-de-:.pau de
dizer qué, no caso da mulher e do

irmão, ele não teve participação, que
isso "é coisa do partido': Ah, bom!

... Pois é '

Vereador Maurício Peixe r, do PMDB de Joinville
e candidato a deputado estadual, citou exemplo
ontem, segundo ele, das dificuldades que
aquela prefeitura tem em atender moradores
da localidade de Itoupava-açú. Na semana

passada, uma patrola que saiu da cidade às 8

horas da manhã, às 11 horas ainda não havia

chegado. Motivo: furou um pneu. Se serve, lá
vai: trafegar com todo e qualquer tipo de

máquina em perímetro urbano ou não, é

proibido, exceção se feito com batedores.Tives
se a Prefeitura real interesse em fazer o serviço,
a máquina seria transportada em caminhão,
como diz a le,i. Muito mais rápido e barato.

... �Ieições
O advogado Paulo Mattos, ex-presidente da
Acijs e assessor jurídico da Prefeitura de
Schroeder, tem opinião formada sobre a" q

enxurrada de candidatos a deputado I B

estadual/vamos estimular isso,quanto mais,[ g
melhor': O raciocínio é de que haverá umas" r
depuração automática- já bem antes das

eleições. De fato, é a lógica, dando espaços 5

para quem tem, verdadeiramente, cacifé nas: � q
urnas, sem pensar que apenas oss)
-endinhelrados chegam lá. Até porque, em,

passado recente, repetindo outras eleições,�!(J ,

quem já tinha ganho foi pra casa.

... Fala o PT
o diretório nacional do PT, com

aprovação de 60 dos 68 membros que
compareceram, divulgou resolução
onde, entre outras coisas, pede
mudanças urgentes na política
econômica, O texto do documento
afirma que isso é necessário porque lia
base social que elegeu Lula anseia por

mudanças': O presidente tem dito

seguidamente que nem ele nem o

ministroAntonio Palocci,da Fazenda,vão
recuar neste sentido. E ainda tem

petistas que culpam setores da imprensa
de criar manchetes sobre o partido. fi'

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

CRíTICA'

Caropresor'Não sabemos nem
nome do secretário de Saúde"

.. Ex-deputado critica
I
dJesempenho da
I

atual administração
�m encontro do PSDB

I
i JARAGUÁ DO SUL - "Nós

tínhamos um governo estável,
bnde sabíamos quem eram os
I

�ecretários, principalmente o de '

Saúde. Fizeram umà campanha de
haÇão, cornpalhaço, geuteioo.çlq
� respeito de como funcionava a
i

I • ,;..1(, , . '� , .J • " .' • " ,

�aúde pública aqui em Jaraguá do

fUi. E hoje em dia nós não sabemos

fequer o nome dei secretário de

raúde. Parece que há vários meses
[IãO existe". A crítica do

poordenador miCi'orregional do
fSDB e ex-deputado federal

,

�YiCente Caropreso, também
édico neurologista;' sobre o

I ese��enho da. admil}�straçãomUlllclpal, acredita ele, e um dos

rspectos que favorecerá os tucanos'
nas eleições do ano que vem. "O
fSDB, sem agredir ninguém, mas
�evando uma mensagem simples,
�ranqüila, para o' eleitor, vai
�nfrentar o ano que vem com boas
Icandidaturas e commuita vontade
de vencer", declarou.

No começo de outubro, o

cirurgião dentista Alfredo

IGünther deixou o cargo de
Isecretário da Saúde depois da

/confinnação pelo prefeitoMoacirBertoldi (PL) de que seria
nomeado para outra função. O
titular da pasta justificou a saída, à

I

época, pelas informações
desencontradas entre o prefeito e

assessores da Prefeitura, que ele

(Guenther) não especificou. O
cargo continua vago e o consultor
em gestão pública, Eni Voltolini
(PP), vem respondendo pela
secretaria desde então. "Uma área

tão importante comoessa, que foi
de novo o carro-chefe das

reclamações durante a

campanha", lembrou Caropreso,
candidato a prefeito e último
colocado naseleições municipais.

O tucano reafirma que o PSDB
terá candidatos em 20'06 e, além
de criticar a administração
municipal, também avaliou a crise

política nacional, o que, para ele,
vai exigtr "organização e

comunicação com o eleitor", ainda
que na condição de oposição na

esfera federal. "Na prática nós

vemos que talvez tenha sido o.

maior mar de lama que o Brasil
tenha passado e isso nos angustia

FOTOS CESAR JUNKES

Caropreso: "PSDB com boas candidaturas e vontade de vencer"

muito porque como era o governo
da esperança, nós temos que levar
uma mensagem de novamente

conquistar o eleitor e ver tudo o

que estava acontecendo e analisar,
e traçar um paralelo para saber o

que está acontecendo agora",
disse.

vencedora. E pra isso nós

precisamos ter pessoas que se

disponham a fazê-lo e o partido
também está aí para procurar

pessoas que realmente possam
fazer alguma coisa. O meu nome

está a disposição", declarou o ex-.
prefeito, acrescentando que a

definição das candidaturas

dependerá das coligações a serem

firmadas para as campanhas ao

governo do Estado e presidente
da República. "Mas eu acho que
a proposta que nós temos tem que
ser levada adiante"; completou.

Apesar de apostar nas

candidaturas próprias, Pasold
defende o "desprendimento" do
PSDB no que tange às coligações,

O prefeito Moacir Bertoldi (PL) disse ontem que a prioridade para a Saúdeé fazer os investimentos
necessários e não nomear o secretário. "Não estou preocupado com isso. O secretário tem que vir com

naturalidade, dentro da proposta de capacidade" comprometimento e de envolvimento, com
responsabilidade'; resumiu o prefeito, informando que tem 'quatro ou cinco "opções'; mas que "até agora'
não decidi':

'

Segundo ele, as preocupações d� administração municipal no que diz respeito à Saúde envolvem a

ampliação do atendimento médico, encaminhamento às especialidades, descentralização dos postos' de
saúde, que passam a contar com farmácia, presença integral de pediatra no Pronto-Socorro Infantil,
realização de exames complementares, aquisição de consultas médicas extras. "A população não quer
secretário, quer atendimento'; disse.
Bertoldi também disse que a pasta conta com um responsável, o diretor de Saúde Sérgio Ferrazza, que
responde Interinamente como secretário, e que vai participar de reunião do Consélho Municipal de
Saúde, na semana que vem, uma oportunidade pará tratar do assunto. "Quem sabe peço para darem

sugestões neste sentido. Até o começo do mês também não tinha chefe de Gabinete. O importante é
fazer os serviços que melhoré'm o dia-a-dia'; comentou.

Pasold reafirma disposição para se candidatar em 2006
o que poderá, na opinião dele,
facilitar a-eleição de dois ou até

três representantes do município
para a As;embléia Legislativa e

Câmara dos Deputados. "A
minha batalha vai ser neste
sentido: que possamos fazer a

maior composição possível para
uma vitória de Jaraguá do Sul, \

com a eleição de representantes
para o Estado que se faz

n'tcessário, e quiçá pudesse ter

.um representante deJaraguá do.
Sul também, como já tivemos na
pessoa do Vicente.iern Brasília",
concluiu o ex-prefeito, no

encontro do PSDB, que contou

também com a presença do,
deputado federal Paulo Bauer. Pasold: "nome a disposição"

I
I }ARAGUÁ DO SUL - O ex
prefeito Irineu P�sold reafirmou"
�� encontro de,' encerramento dotSDB, no sábado, na Toca da

I aninana, que seu nome está a

�isposição do partido para uma

possível candidatura a deputado

tstadual nas eleições do ano que! em. o. tucano também citou os

�?mes do ex-deputado federal

i Icente Caropreso, da secretária
:de Desenvolvimento RegionalN' '

I lura Demarchi dos Santos e do
Ivereador Eugênio Garcia� já
lapontados como pré-candidatos.
I "Nós estamos a disposição do
lpa id bI
rtí o, 'atalhando para que uma

,propOsta da Social Democracia
Passa ser cada vez mais

Governador retira projeto quê:'
ampliava bombeiros militares���

FWRIANÓPOLlS- Por enquanto,
a polêmica causada naAssembléia
Legislativa por causa de projeto do
governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), viabilizando a

ins talação de corporações de
bombeiros militares nos 293

municípios catarinenses (hoje, 150
cidades não tem nenhum tipo de

bombeiros. militares ou voluntários)
ganha uma trégua. O governador
ordenou a retirada do projeto para
reavaliar alguns artigos -um deles
cria os bombeiros comunitários,
vistos pelas bancadas de oposição'
como um apêndice para que os

militares garantissemmais recursos
,

no orçamento de 2006.
A diretoria dos bombeiros

voluntários de. Jaraguá do Sul,
corporação que, a exemplo das
demais (são 70 no Estado), nada
recebeu em 2004 e teve a verba do
governo suprimida pelametade em
2005, foi quem desencadeou

manifestações de protesto. Pelo
medo de que as subvenções
previstas para o ano que vem

beneficiassem apenas o militares.
Os governistas na Assembléia

Legislativa, através do deputado
João Henrique BIasi (PMDB)
trataram de alterar alguns artigos
do projeto original, impedindo que
em cidades como Joinville e

[araguá do Sul, onde os voluntários
têm as maiores estruturas, fossem
instaladas unidades militares.

No final de semana, durante
visita a [oinville, o .governador
mostrou-se irritado com acusações
de que o projeto teria a finalidade
de prejudicar as corporações
voluntárias, a ponto de leva-las à
falência compulsória. "Ou houve
má-vontade/ (referência aos

deputados de oposição) ou tiveram
uma visão errada (do projeto)",

i1B

disse LHS, acrescentando que', sxrr
dúvidas houvessem, "bastaria ql{�:l
alguém me ligasse, mas ninguémf(da oposição) fez isso", afirmou '6)
governador, numa demonstraçãêl'
de desconhecimento, proposital ouB
não, sobre discussões travadas entr5B
deputados governistas ô:)
oposicionistas através da imprensa

X5
desde o ano passado.

"Nenhum homem público fEfiI
mais pelos bombeiros voluntários do
que eu", disse o governador, que
foi por três vezes prefeito de

Joinville, onde a corporação dos
voluntários já temmais de cem anos
de existência e a qual, de fato,
nunca negou recursos públicos. ro
governador reafirmou que o projeto Icontinha, apenas a -Ler- 4e
Organização Básica dos bombeiros ,.
militares. Quanto a iniciativa do r+,-J
que o apoiou no setgundo turno das
eleições de 2002, de criar uma CPI
(Comissão Parlamentar de

IInquérito) para investigar a

destinação de recursos do

Fundosocial, LHS foi direto': "]les
" têm é que cuidar dás CPIs em

Brasília", referindo-se a

parlamentares petistas envolvidos
em denúncias de corrupção e caíxà
dois. (Celso Machado)

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNK��,

Prezados Senhores,
Informamos a todos os participantes da promoção do Jornal Correlccl
do Povo/Marujo Amigo, que devido a mudanças climáticas no dia 1 l,
de dezembro e, visando a s�gurança de todos, não foi realizado o

, '.
passeio com a embarcação MARUJO AMIGO 10.
Informamos ainda" que os passageiros que retiraram o ingresso para a�:__
data já cancelada, poderão participar do passeio no dia 18/12/05 ou1t

'

então, em qualquer data após o dia 17/12/05, pois os passeios serào
realizados diariamente, com saídas às 10:00 e às 15:00hrs, podendo ten b
um passeio extra às 17:30hrs se houver público.

-

-t

Agradecemos a todos os participantes pela cornpreenção €'
colaboração pois estamos sendo priorizando a segurança de todos" (
os nossos clientes e amigos. ,q
Atenciosamente, L
José Ramos de Carvalho I Sócio - Gerente

Marujo Amigo Pesca Oceânica e Turismo Ltda.
Rua Macapá, 1332 - Enseada - São Francisco do Sul - SC

I 89240-000

TeI.55-47-449.0875
TeI./Fax:55-47-449.1525

Cel.55-47-9146.3986

]
, I
-I
, I
, I
_"
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CORREIO ECONÔMICO
Vendas de Natal
Estatísticas em Santa Catarina reforçam o otimismo dos empresários
para as vendas natalinas. Pesquisa da Federação do Comércio mostra
que 55,9% dos empresários esperam vender mais no Natal desse
ano.Outros 27,8% aguardam vendas iguais às do ano passado e 16,3%
prevêem vendas menores. Para 68,2% dos otimistas, a perspectiva é
vender entre SOAi e 20% a mais. E a maior- parte dos empresários
(51,3%) garante que não fará qualquer promoção. Foram entrevistados
263 empresários nas regiões de Florianópolis, Crkíúrna, Joinville,
Blurnenau, Lages e Chapecó. Em 2004, a expectativa positiva era

maior (650/0), o que demonstra uma certa cautela do empresariado.Na
opinião de 45,2% dos empresários ouvidos pela Fecomércio, os
pàgaméntos deverão ser feitos à vista enquanto 33,8% prevêem
'vendas a prazo ou através de cheque pré-datado.Outros 16% apostam
no uso do cartão do crédito parcelado para as compras e apenas 4,9%
esperam vendas com cartão à vista.

Previsão
Conforme avaliação de
80,2% dos empresários, a

maior parte do consumo

deve ser até R$ 200,00,
outros 16% acreditam em
um desembolso entre R$
200,00 e R$ 399,00 e

apenas 2,3% esperam

compras acima de R$
400,00. A média de
consumo calculada pela
Fecomércio ficou em R$
114,66.

Fotos beneficentes
O Shopping Center

Breithaupt e a Image estão
-,

promovendo uma

campanha beneficente em

prol da ala infantil do

Hospital e Maternidade'
Jaraguá. Para contribuir,
basta tirar uma foto com o

Papai Noel do Shopping.
Além da recordação do
Natal 2005, que é entregue
no mesmo dia, as pessoas
estarão participando da

campanha. O custo da

.fotografia é

deR$5,00(1 Ox1 5) e

R$8,00(1 5x2.1).

Em queda
A produção industrial

registrou queda em oito dos
14 locais pesquisados em

outubro, segundo dados

divulgados ontem pelo IBGE
. O resultado compara o

desempenho de outubro
com o de igual mês do ano

passado. Em Santa Catarina a

queda foi de (-5,0%).
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

,

Shopping
Duas novas lojas vieram
diversificar o mix de

produtos oferecidos pelo
Shopping Center Breithupt.
As lojas EDEI, especializada
em coniputadores e

.periféricos e Multisom,

.que comercializa

,instrumentos musicais,
.eletro-eletrônicos, CD's e

,DVD's se instalaram no 2°

.piso do Shopping, espaço
onde funcionava o Magic
Point.

Il./
I t.,.,

.

• Cotação U$$ Compra Ve,nda
Comercial 2,258 2,260
Paralelo 2,347 2,447

Turismo 2,210 2,360
• Cotação Euro Compra Vénda

2,704, 2,708

-CUB R$: 858,40 (dezembro)

-Indlces Pontos Oscilação
Bovespa 32.970 0,15%

I

I Dow Jones 10.759 0,18%• I

I
Nasdaq 2.259 0,13%I

I

I • Poupança (%),
,

Quina
concurso: 721

�,,,__,,_03 - 14 - f.L �",,,, I".",__�?�.?t.,;;;,.!o!;!-__.-J

25 - 36 - 55

Lotomania Loteria Federal

Amigo da
I

Informação:
••
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
OE ANÁLISES CLiN.ICAS LTOA.

371 0882

IN'VESTIMENTO FEDERAL

Projetos sociais do Governo
mudam rumo dos catarinenses

FERNANDO BOND

...,: Pesquisa mostra

que pobreza caiu 8%

no Brasil e nível
de ocupação subiu

LAGES!BALNEÁRIO CAMBORIÚ/
S. BENTO DO SUL (CNR/ADI) -

Três anos atrás, Iolita Leite daSilva
estava desempregada. Há três

,

,

meses' conseguiu um 'emprego e

agora é vendedora. Com isso,
-

conseguiu colocar não só as contas,
mas também a auto-estima em dia.
Iolíta tem 40 anos emora no Bairro

Guarujá, em Lages, onde vive com
omarido, autônomo, e dois filhos.
A mesma sensação de alívio e

vitória de lolita vive hoje a família

Siqueira, que no começo do ano

fugiu da seca em Pinhalzinho, no
Oeste de Santa Catarina. O pai,
Manoel, chegou a catar latinhas
na rua, e a mãe, Ângela, fazia uns
bicos como diarista. Em agosto,
através do Sine (SistemaNacional
de Emprego), os dois conseguiram
emprego com carteira assinada, ele
de pedreiro e ela de costureira

numa malharia.Um verdadeiro

milagrena vida d�les e dos cinco
filhos: amais velha,Maria Inês, está
na escola, osmenores vão à creche
e o casal já pôs até luz na casinha
construída no tinal da rua

Indonésia, no Bairro das Nações.
Exemplos como o de lolita, em

Lages, do casal Siqueira, em

Balneário Camboriú e de outras

pessoas que você vai conhecer
nesta reportagem estão espalhados
hoje pelo País e por Santa Catarina
como resultado de ações do
Governo Federal paramelhorar o

emprego e a renda dos brasileiros.

Resultados,' que aparecem
claramente' também nas

estatísticas, como na Pesquisa
Nacional por Amostras de
Domicílios (PNAD) do IBGE,
divulgado no fim de novembro. A

Pesquisa, .que entrevistou quase
400mil pessoas e visitou poucomais
de 139 mil domicílios em todo o

Brasil, revela que em queda desde
1997, o rendimento médio real das
pessoas que trabalham estabilizou
se em R$ 733. Já 'o nível de

ocupação (percentual de pessoas

ocupadas na população de dez anos
oumais de idade)' foi amaior desde
1996:

O caso de lolista também faz

parte de uma outra estatística

revelada pelo IBGE há alguns dias:
a participação feminina no

trabalho é recorde - as mulheres

ocuparam mais da metade dos

postos de trabalho criados no Brasil
durante o ano passado (vejá
reportagem nesta página). "Aminha
vida melhorou muito. Ter um

emprego' é tudo ,que as pessoas

precisam para viver dignamente",
-desabafa lolita. "Meus três filhos

que estavam desempregados
também conseguiram emprego e

isso ajudou mais ainda, pois a

despesa diminuiu". Apesar de ter
voltado aomercado de trabalho há

poucos meses, lolita j á conseguiu
pagar as dívidas, comprar algumas
coisas que precisava, além de

ajudar os netos e até fazer uma

poupança.

Poupança, aliás, é uma das

conquistas dos últimos meses dos

aposentados Messias de Jesus
Lemes eOlívioMaia, de SãoBento
do Sul, Norte de Santa Catarina.
Com o aumento do saláriomínimo,
que pesou no valor da

aposentadoria, os dois puderam
comprar televisão nova "e umas

outras coisinhas que amulher tava

precisando lá na cozinha", brinca
Messias. "Estes últimos dois anos
vão ficar na memória, porque
forammuitomelhores", diz Olívio.

Mas a vida de Messias eOlívio
é muito diferente de quem
enfrenta a miséria. N a Vila

Esperança, em Lages, no Planalto
Serrano, o casal Douglas Costa de

Oliveira, de 18 anos, e Elaine

Camargo Pereira, de apenas 15,
sabe o que é passar necessidade.
Casados há pouco tempo, estavam

desempregados e forammorar com
os pais dele. Os tempos difíceis
foram superados com o novo

emprego que ele conseguiu, de
cobJador de ônibus, e o primeiro
emprego dela, que agora é

vendedora. Alugaram uma casa,

estãomobiliando e até compraram
-um carro usado. "Depois que a

gente começou a trabalhar a vida
mudoumuito, pra melhor. Agora,
nossameta é trabalharmais ainda
para comprar nossa casa própria e

garantir o teto para os filhos que
vêm aí", prevê, feliz, Eliane. O casal
de Lages também faz parte das

Elaine e Douglas, de Lages: empregados, compraram até carro e agora querem uma casa

estatísticas: segundo o IBGE, d
brasileiros estãomenos pobres e

'

acontece pela primeira vez desdi
1997. O PNAD revela aindaqu
houveaumento de consumo, n'

nível de emprego e no acessai

Educação. Este dado fecha com

\ outro número importafite, 'histónco
2,6 milhões de brasileiros, como

Douglas e Eliane, saíram da miséd�
porque só em 2004 a pobreza caiu

8% no Brasil, segundo revela um;
outra pesquisa feita pela Fundaçã
Getúlio Vargas. �

(* Com reportagens deA Gazeta, �
São Bento do Sul, Correio Lagea�
de Lages, Diário do Iguaçu, di

Chape�ó, Jornal da Manhã, d

Criciúma'é'Tribuna Catarinense,d
Balneário Camboriú)

Continua na página I

Criciúma (CNR/AO!) - De brinco, maquiagem leve e

algumas bijuterias, Fabíola Alves, de 20 anos, e Diana

Borges, de 19, mudam o cenário do posto de gasolina
Pinheiro, no Bairro Comerciário, em Criciúma, e

também mudam as estatísticas sobre emprego no

Brasil. Frentistas do posto - função que era exclusiva
dos homens há pouco.
tempo - Fabíola e

Diana estão entre as

mulheres que
ocuparam mais 'da
metade dos postos de
trabalho criados no

Brasil no ano, passado
(Pesquisa PNAD//8GE/
novembro 2005). Assim
como elas, Elaine Luiz

Jorge também foi à
luta para pegar um

emprego típico de
homem: cobrador de
ônibus. Desempregada,
'ela foi para a fila da

contratação sabendo
, que a preferência era

'por "eles'; mas mostrou

que tinha competência
e coragem para
enfrentar a parada.
Hoje é funcionária da

Empresa lçarense e

dribla até as piadinhas
de mau gosto dos

passageiros homens:"A
gente lida com isso

impondo respeito'; diz. Fabíola e Diana: fazem parte do mercado domindo pelas mulheres

Elaine. Parece até que ela conhece as frentistas
Fabíola e Diana, que também escapam com jeito:
das gracinhas e' não têm medo da concorrência
masculina:"Pode ter homem que faz igual a gente
faz aqui no posto, mas melhor não tem'; garàntern,
as moças.
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AçÃo RÁPIDA

Vítimas da seca, agricultores
; são beneficiados com verba

ERNANDO BOND

�. Programa ajudou
ais de 1,5 milhão de

ssoas e repassou
is de R$ 700 milhões

CHAPECÓ (CNR/ADI) - Dava

ó ver a plantação do agricultor
limar Finco, que tem uma

eCjuena propriedade na Colônia
.

lUa, interior de Chapecó, Oeste
dSanta Catarina, em abril deste

�: 70% da safra quebrada por

�tsa da seca que castigou o Sul

o País noVerão passado. Como em
&apecó, a estiagem atingiu 80%

�municípios do Rio Grande do

f, 30% de Santa Catatina e 10%

G;Paraná. Uma desgraça que só

ão foi maior porque o Governo

�deral agiu rápido e, criou

�ogramas de proteção contra a

eca que beneficiaram mais de 1,5
,

ilhão de pessoas em todo o País,
d om o repasse de mais de R$ 702

�'milhões. Só o Seguro da

,di Agricultura Familiar (Seaí), criado
lU eIJl2004, pagou R$ 673,4 milhões
�ó elJl indenizaçôes a 203,7 mil

d agricultores que tiveram prejuízo
)ln c\')m a lavoura de Verão.
:II ,-Entre os beneficiados em SC

na (o}lde o Governo Federal liberou

da FJ 98,3 milhões para 31,8 mil

liH agricultores) está Gilmar Finco.

u; ijoje dá prazer de ver a plantação
ã d€,le, que nem desce do trator para
: não perder tempo. Finco ganhou
um abatimento de 50% para quitar

� a:9ívida deR$ 4,9mil com oPronaf
(�rograma Nacionai de

Do trator, Gilmar Finco olha a nova safra, que está no lugar da plantação perdida por causa da seca

Fortalecimento da Agricultura viramosonhoruircomaseca:80% Trabalhadores na Agricultura de

Familiar). Para comprar os insumos, de quebra no milho e no feijão. Santa Catarina (Fetaesc), Rolf
as sementes e investir na lavoura, "Nossa sorte é que veio o dinheiro Sprung, a ação rápida do Governo
conseguiu junto ao Governo um do BolsaEstiagem", dizMariaSueli, Federal foi fundamental para
financiamento de R$ 7,5 mil para que ainda teve R$ 150 em insumos combater o êxodo rural. Sprung
plantar 6 hectares de milho e4 de do Governo do Estado. Bastante lembraque oGovemo temdisponível
soja. "Se o tempo e o preço da apertados de dinheiro, eles R$ 1,1 bilhão o para a agricultura
'produção não ajudam, pelo menos conseguiram plantarum hectare de familiar só em Santa Catarina, na
agora a gente tem dinheiro para milho e feijão e rezam para que safra 2005/06. Para ele, a principal'
plantar.É um incentivo amais para chova neste Verão. O casal faz parte - barreirá para o agricultor chegar a
continuarnaagricultura",dizFinco. do contingente de 20,8 mil este dinheiro é faltade informação.

O caso de Finco é diferente do agricultorescatarinenses socorridos "Neste ano, os recursos são

casal Darci Maciel e Maria Sueli pelo Governo Federal com oBolsa suficientes para financiar as lavouras

Brisola, que há um ano resolveram Estiagem, que liberou R$ 6,2 do Estado, mas aliberação emperra
abandonar a cidade mais uma vez milhões no Estado. Em todo o Sul no pouco conhecimento que os

para voltar para a lavoura. do Patsforambenefícíados ôê.ó míl produtores têm sobre os programas

Compraram uma pequena agncultores,comR$18,6milhQes. doGoverno", critica ele. É verdade:
propriedade de 1,5 hectare, Parao diretor executivo da Base até agora só 50% do dinheiro foi
também no interior de Chapecó.e Oeste da Federação dos acessado pelos agricultores.

I
I
I

I:
i
i-
I.

I' No último sábado, a FM 105 promoveu o shaw da dupla Gian e

j=Giovani e Chiquito e Bordoneio. Mais de quatro mil pessoas

I ç prest.igiaram a festa.Nesta sexta feira, a partir das 20h na Casa do

" Papal Noel em Guaramirim, acontece mais uma etapa da promoção

I; Natal Sucesso 105 FM. A festa inicia pelas ruas da cidade com carreata

I:
do Papai Noel no caminhão do Corpo de Bombeiros. Haverá

apresentações artísticas com a dupla sertaneja Cauâ &Cauee a cantora
i Franciele, distribuição de mil brinquedos e no palco a participação
dos comunicadores da 105 FM.

No último sábado, editores, escritores e livreiros se reuniram
na Grafipel para comemorar o crescimento de 40% do mercado
editorial no Vale do Itapocu. O ano bateu recorde no número de

lançamentos e também de vendas. Os autores presentes foram
Gilmar Moretti,João Arnoldo Gascho, Inacio Carreira, Gil Salomon,
Lourival Stoinski, Daniel Mendes, Roberto Lanznaster, Eddy Bastos
Rosa.Carlos Henrique Schroeder, Roziliane Oesterreich de Freitas
e Adriano Marcelo de Souza. O evento encerrou o calendário
editorial de 2005 e foi promovido pela Design Editorial, Editora

, '

da Apeijas, Editora Unerj e Grafipel.

Transporte Estudantes

Joinville cl Microônibus
i

'

1* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace *'Outros
I '

...�.���

LUIUIJ:
transporte e turismo

Transporte Escolar e Universitário cl Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau',

* Uneri * Fatei * Cepeg * Fameg * Furb

",

PANORAMA

Associações Comerciais encerram
'

plenárias e atividades em 2005

DA REDAÇÃO - O prefeito
Moácir Bertoldi prestigiou a

última reunião de 2005 da Acijs
ontem no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Acompanhado'
do secretário de Produção
Leônidas N ora, o chefe do
Executivo assinou convênio em

parceria com a ACI]S para apoio
na manutenção da Cambra

(Câmara de Negócios In'ter
nacionais), órgão que vem

articulando o desenvolvimento
de várias ações de incentivo à

expansão do comércio inter

nacional na região.
Ainda 'na reunião, o vice

presidente para assuntos de
Núdeos Setoriais, Laércio Luis

Coelho, fez uma exposição de

ações desenvolvidas durante o

ano. A apresentação destacou o

projeto de organização setorial da
entidade que atualmente conta
com 22 grupos de atividades que
envolvem mais de 500 ern

preendedores. Em 2005, foram
criados os núcleos de farmácias
de manipulação, drogarias,
responsabilidade social, repre
sentantes comerciais, hotéis e de
restaurantes (Núcleo da

Hospitalidade) .

Hoje às 19 horas, acontece
reunião visando à criação dos
núcleos de revendas de autopeças,
segurança no trabalho e saúde

ocupacional e de consultores e

empresas de consultoria, o que"
totalizará cerca de 600 associados

participantes. Durante o ano, os

núcleos setoriais movimentou mais
de 400 eventos, envolvendo mais

de 15 mil participantes em várias

atividades.
Os 79 a'uos de fundação do

Grupo Breithaupt também foi

lembrado na reunião semanal da

Acijs, com as presenças dos diretores
Roberto e Bruno Breithaupt
falando sobre as atividades da

empresa, cuja trajetória se

confunde com a própria história do
município.

Outro tema apresentado foi o
Encontro Catarinense de Direito
e Congresso Catarinense de
Direito do Mercado Imobiliário,
apresentado por Ricardo [oséda
Rosa, presidente da Casa da
Cultura Jurídica, e Gilmar dos

Santos, presidente do CRECI.
Finalizando a reunião, .o padre
Sildo César da Costa e o pastor.
Carlos Luiz Ulrich deram uma

benção ecumênica de Advento.A
primeira reunião de 2006 será

realizada no dia 30 de janeiro.

.Acíag
Ontem também aconteceu a

última plenária da Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim). Na
ocasião ocorreu o lançamento do
Prêmio Empresa Referência 2005.
O evento irá premiar as empresas
de Guaramirim que se destacaram
em 2005, através de critérios de

'avaliação que elaborados pela
comissão organizadora.

Receberáo prêmio uma empresa
de cada segmento: indústria,
comércio, serviços e agronegócio.A
entrega dos prêmios acontecerá em
março de 2006 junto com � possé
da nova diretoria da entidade

(Aciag), no parque de eventos

IPerfeito Aguiar.
Parte da renda do evento será-��

destinada aAPAE deGuaramirim.T
,

O evento é uma realização daApae..
Aciag e organizado pela Episteme'
Eventos.

A ALLJAmérica Latina Logística) começou ontem a limpar as
canaletas de escoamento da água nas laterais do trilho do trem.

Uma retroescavadeira está retirando material no trecho localizado
no Bairro Água Verde, atrás do salão Chopp & Club. Desde o dia 2
de dezembro a Defesa Civil está pedindo manutenção da linha
férrea para evitar a proliferação de ratos e mosquitos. Amanhã a.

empresa tem um novo encontró com a Defesa Civil para decidir
um plano de manutenção da linha.

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

Objetivo éarrecadaroito toneladas de alimenta
CAROLINA TOMAS!,LLI

... Entrega das cestas

básicas começou
ontem e acontece

até o dia 21

, }ARAGUÁ DO SUL - A

Campanha "Noite Muito Feliz
- Ano 2", promovida pelo
Correio do Povo em parceria com
a Secretaria de De sen

yolvimento Social, Conselho de
Assistência Social e Promoção
HUmana de Jaraguá do Sul,
espera arrecadar mais duas
toneladas de alimentos até a

próxima sexta-feira, quando
termina o prazo para as doações.
Até ontem, aproximadamente
5.893 kg de alimentos foram
doados à campanha, que
também inclui a arrecadação de

roupas e brinquedos em bom
estado e condições de uso.

"precisamos destes dois mil

quilos que faltam para garantir
que a proposta da campanha
seja atingida, ou seja, que mil
famílias recebam as ces tas

básicas", declarou o diretor do
Correio, Francisco Alves.
i A entrega das cestas básicas

�omeçou ontem e vai até o

wóximo dia 21 (veja

�rogramaçã) ,

.

beneficiando
famílias carentes de todos os

bairros domunicípio, inscritas no

Até agora, foram arrecadas quase seis toneladas de alimento, campanha vai até sexta-feira

cadastro da Promoção Humana.
No sábado, os donativos
arrecadados até a data foram
levados para o salão da Igreja
Matriz São Sebastião e

embalados em forma de cestas

básicas, que incluem ítens como

arroz, fubá, feijão, café em pó,
azeite, bolachas, leite 'e
achocolatados.

As doações à campanha
podem ser feitas até a sexta

feíra.jia-sede doJornal Correio
do Povo, na Rua Coronel

Procópio Gomes de Oliveira,
246, centro. Informações, com

I Maria, pelo telefone 3371-1919
ou com Ana, no 3275-0489.

,
, Falecimentosi "

faleceu às 04:30h do dia 10/12, o jovem Wilson José Henriquê,
com idade de 23 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
:Faleceu às 13:00h do dia 10/12, a senhora Alia Michéluzi
lMelchioretto, com idade de 59 anos. O velório fOI realizado na

!Capela Santos Anjos e o sepultamento no cemitério Municipal de
!Guaramirim.
iFaleceu às 17:00h dodia 10/12,0 senhor JoséAgostinho Martins,
;com idade de 61 anos, O velaria foi realizado na Capela da Vila

iLenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
lFaleceu às 23:30h do dia 10/12, o senhor Mário Leitholdt, com

lidade de 55 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Santo Estevão. .

.

:Faleceu àsOp:40h do dia 12/12,a senhora EdeltráudtMúllerWeiss,
icom idade de 67 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
!Apostolo Paulo e o sepultamento no cemitério Benjamin Constant.

iEducação infantilmarista:
I

[Respeito e compromisso
:0 ano de 2005 foi bastante significativo para os alunos e educadoresI

[daêducaçâo Infantil do Colégio Marista São Luís. Foi um ano
I

j_de descobertas para todos, que v,ivenciarammomentos especiais
i de lazer, integração e apropriação de novos conhecimentos.Através
ido desenvolvimento de projetos, as crianças mostraram

: envolvimento, competência e curiosidade, participando ativamente
.das pesquisas, discussões, interação com profissionais da
i'comunidade e do Colégio. De forma criativa, os educadores
i incentivaram seus alunos a avançarem em suas d�scobertas, pois
'i no Marista a criança não é vista como um ser passivo, mas sim
ativamente participante do processo de construção do
conhecimento e que, como tal, merece ser ouvida e respeitada.
Assim, os profissionais que atuam neste segmento, estão
constantemente se capacitando, em
eventos de reflexão e estudo internos e

: em outras instituições do Paraná e São

: Paulo.
: Além da dimensão do cuidado, necessário
: no atendimento às crianças pequenas, a
, fotmação depessoas mais conscientes e
,

que tomem atitudes corretasao longo da
,

sua vida é um dos grandes objetivos da
Educeção InfantilMari�ta. MARISTA

*******
*****

A Promoção Humana, que congrega várias entidades religiosas de

Jaraguá do Sul, está se organizando através de uma associação, com
o objetivo de captar recursos e facilitar o trabalho das voluntárias e

instituições que atuam com as famílias carentes no município.
Segundo a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e
também diretora social da Secretaria de Desenvolvimento Social,
Maria Rech Schiochet, a formalização através de uma associação
permitirá a criação de um cadastro único das famílias de baixa renda,
acessível pela internet. Hoje são' dois cadastros, um da secretaria e

outro da Promoção Humana, o que, segundo ela, pode favorecer ou

privileqiar famílias em detrimento de outras, já que não há um controle

integrado dos auxílios concedidos.
Maria também informou que o estatuto da associação já foi elaborado
e que passará pelo crivo do Conselho Municipal de Assistência Social,
e pela apreciação dos vereadores, posteriormente. "Tem famílias que
'vivem da menc!icância e com a rede isto não vai mais acontecer,
porque vai haver um controle rígido� completou.

CORREIO TV
("

Veto
Os cantores que têm participado do programá comandado por
Márcio Garcia na Rede Record não são visto com bons olhos pela
produção do "Caldeirão do Huck"O "Melhor do Brasil" é concorrente

da atração comandada por Luciano Huck e por isso comenta-se quea
ordem é para deixar na geladeira da Globo os artistas que se

apresentarem na emissora do bispo Edir Maéêdo.

Outro rumo
Muita coisa está. mudando em "Bang Bang" com a entrada de
Carlos Lombardi, Ele foi incumbido pela Globo de tentar salvar a
trama, que. vem patinando na audiência. Cenas de alguns
capítulos estão sendo regravadas com os novos textos entregues
pelo autor. Como ainda não deu tempo de Lombardi acertar o
ritmo, a correria 'los bastidores é grande. Os atores têm recebido
os capítulos em cima da hora para decorar e gravar. O que dá

para perceber nos textos do autor é que o humor de "Bang Bang"
está ficando mais fácil de entender. Antes, as piadas eram meio
confusas. Dois novos personagens estão entrando na história: um
novo bandido e um coronel vindo de outra cidade. O bandido vai
morrer.

·TVfechada
Os fãs de Madonna não vão sair de casa hoje. Vai ao ar pelo GNT a

nova entrevista que ela deu a David Letterman. Na pauta, muitas
histórias sobre sua família. Além, Claro, do sucesso que seu CD
"Confessions on a Dance Floor" tem feito no mundo todo.

. Distância
Fernanda Young foi a convidada da última gravação de 2005 do

"Madarne Lee'; de Rita Lee, no canal GNT. A escritora não fez a

menor questão de encontrar 'as novas apresentadoras do "Saia

Justa'; do qual já fez parte, e que gravam no mesmo dia que Rita
lee. Nada melhor do que evitar saias justas ...

Cantora
Demi Moore (foto) quer mostrar que é uma atriz versátil. Depois de

caprichar na coreografia e no sexappealcomo uma stripper no film

"Striptease.ela vai soltar a voz em seu novo trabalho. Para viver o
papel de Virginia Fallon em "Bobby" - que contará a história do
assassinato do senador Robert F. Kennedy - ela tem passado boa

parte do tempo num estúdio de Los Angeles qravandoa música
"Louie Louie'Sequndo O "New York Post�"Louie Louie" será uma das
duas canções que ela aparecerá cantando na produção
hollywoodiana.

Pedra
Há rumores de que a Globo pretende esticar "Belíssima" para
atrapalhar a estréia de "Cidadão Brasileiro'; em ,abril de 2006, que
vai inaugurar o segundo horário de novelas da Record.

I

Reação
Dona Emma, mãe de Adriane Galisteu, está tão chateada com a

reconciliação da filha com Roger que quase não tem ido às
gravações do programa da loira no SBT. Ela não se conforma ...

Teatro
Gabriela Duarte substituirá Paloma Duarte na peça "As Mulheres
da Minha Vida'; que tem Antonio Fagundes como protagonista.
Paloma vai fazer riovela na Record.

Tá rolando
o

Gisele Bünchen passou o final de semana em Honolulu, Havaí,
conferindo o Pipe Masters, última etapa do Circuito Mundial de
surfe. O detalhe é que a top model ficou hospedada na casa do
cantor Jack Johnson, onde também ficou o surfista americano

Kelly Slater, apontado como seu mais recente affair.Apesar da
proximidade, o heptacampeão na modalidade repete o famoso
clichê de que eles são apenas bons amigos ...
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POR AUMENTO

na Seara

.chega ao sexto dia

'�Sindicatos não
tram em. acordo e

�vem voltar a
à "gociar hoje

:]ARAGUÁ 00 SUL - A greve dos

donários da empresa Seara

imentos, controlada pela
ltinacional norte-americana
gil, completa hoje seis dias e por

quanto não há previsão para

rmino.Ontem, representantes da

presa,' dos sindicatos dos

ba1hadores epatronaldacategoria,
CUT (Central Única dos

balhadóres) e da Confederação
à<;ional dos Trabalhado'res se

upiramnoMinistério doTrabalho

]oinville para tentar um acordo,
rémsem sucesso.

Segundo o presidente do
�clicato dos Trabalhadores da

límenração, Sérgio EcceJ; o

I rrdicato patronal' está
transigente" quanto à proposta de
�uste salarialde7,5%; aprincipal'
ívindicação e quemotivou a greve
r parte dos funcionários da

presa. Antes da .paralísação, o
. clicato patronal ofereceu 5,4% de

ento,� ii'proposta foirejeitada
I larepresenfuÇfrü'd6kiTab'allili.õores'.·
teí lrJÓ;u;.ôu que' vai tehtar�m�

Ontem, grevistas fizeram uma manifestação na frente da prefeitura

negociação direta com a Seara para do presidente do Sindicato dos
que o acordo não atinja 'todas as Químicos, Sérgio Ferrari, e do
empresas alimentícias da região. funcionário do sindicato, Nilson de
"Vamos separar a Seara das demais Souza, liberados no mesmo dia.
porque não queremos que este Ontem à tarde, os funcionários
conflito se estenda para outras protestaram em frente à Prefeitura.

empresas. Acredito que até amanhã Namaiorpartedo tempo, porém,
ou ainda esta noite encontraremos os grevistas ficam reunidos em frente

.

uma saída", disse opresidente, no final àempresa, onde foramcolocadas lonas
da tarde de ontem. I

pretas para que os funcionários não
No sábado, os cerca de 200 vejamos colegas fazendo os protestos.

funcionários que aderiram à greve Segundo uma das trabalhadoras que
estenderam os protestos ao centro da aderiu a greve, RLPp, o telefone

cidad�-aempresaficanoBairroRio público no pátio da empresa foi \

CerroI-,onde,emfrenteaoMuseu "cortado. "Eles (os patrôes) estão

Emílio daSilva,manifestaram através ameaçando e dizendo que vão dar a
de panfletagem.Os grevistas também conta semos direitos para aqueles que
e*ihiain cartazes e fotos'do primeiro pararem.Mas issonãovainos derrubar
dia da greve, que resultou naprisão Se precisar, ficoodia todo aqui", disse.

,
'

I

lodoterapia é implantada
naGrande Florianópolis.

I f

Mais uma melhoria no Instituto de Cardiologia, em São José, está fazendo a diferença na
saúde de Santa Catarina. Com quase R$ 1 milhão investido, foi inaugurada a Iodoterapia,
aplicação de lodo radioativo. A implantação do quarto terapêutico acelera o atendimento e

aumenta o conforto dospacientes, além de reduzir custos para o Sistema de Saúde, evitando
o pagamento de passagens p�ra quem precisa ser atendido em outros Estados. É o Governo

modernizando a saúde para melhor atender aos catarinenses.
{)

I

f
I

I

Secretaria de .

Estado da Saúde

PANORAMA 171 :
-------------------------------------------'

, ;;,�

Destino de Itoupava-açú será definido até março
SCHROEDER Discursos

previani.ente alinhavados e propostas
que podem embutir um consenso

evitaram um possível clima de
hostilidade ontem pela manhã, na
Câmara de Vereadores, sobre a

anexação da localidade de Itoupava
açú a Schroeder, decidida pela
absoluta maioria dos moradores

através de consulta popular em
novembro último. O presidente da
Câmara de Vereadores de [oínville,
Darci de Matos, que chegou à

reunião com meia hora de atraso,
tratou logo de "esclarecer" que nada
tinha a ver com a proposta de

permuta ve�tilada pelo presidente
da Associação de Moradores de

Itoupava-açú, Darci Graibin: a

localidade pela região do Bracinho.
"Esqueçam isso", discursou,
afirmando que a idéia de permuta

tinha partido do prefeito Marco
Tebaldi (PSDB). Ele (Tebaldi) já
retirou a proposta", garantiu. Disse,
ainda, também emnome do prefeito
de Joinville, que a idéia é "dar uma
vida digna àquelasmoradores".

De prático, mesmo, a

argumentação de que a anexação
deva ser feita pelo divisor de águas
e, ainda, uma segunda proposta
apresentada pela comissão que

representa os interessesde Schroeder
e da localidade, reduzindo a área a

ser anexada de 37 mil metros

quadrados estabelecida pela lei 926/
95, para algo em torno de 27 mil
metros quadrados, limitando com as

regiões conhecidas como 8º Salto,
em território de Schroeder, Rio
Manso eRio doJúlio, já emJoinville,
próximo a represa de antiga
hidrelétricaem território de [oínvílle. _

E que umanova reuniâo acontecerá'
nos próximos dias.

O presidente da associação de
Itoupava-açú, DarciGraibin, acha
que as I?artes estão perto de um.,
consenso. O deputado Dionei da )

Silva (PT), que se comprometeu a

encaminhar a decisão oficial à �

Assembléia Legislativa, o que deve .�
serfeito até março por causadoano.l
eleitoral, sugere que quem ainda tiver .,
dúvidas ou discordar da anexação,�
"que fale agora, ou cale-se para:"
sempre". O assessor jurídico da
prefeitura de Schroeder, advogado
PauloMattos, apeloupara umaetapa-'
de encaminhamento prático da
questão."O aspecto político dá)
discussão (reservas hídricas), me"
parece, já está superado. Se é J

consenso é o divisor de águas, então:'
é só acertar dos detalhes", disse.

,;

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ \

DISTRIBUIÇAo DE CUSTOS PARA CADA PROPRIETÁRIO

._,

CORUPÁ, 08 de dezembro de 2005.

EDITAL N.o 001/2005

o Prefeito Municipal de Corupá, 5r. CONRADO URBANO MÜLLER, torna público de acordo com o estabelecido na Lei

n.O 62 de 28 de fevereiro de 1961, o Orçamento contendo os custos de pavimentação da Rua 18 - Francisco Mees,
perfazendo uma área total de 3.450,80m2, iniciando na propriedade de Alvino Gessner (lado esquerdo) e de Elvira

Buttgen Baumle (lado direito), até a propriedade de Ademar Klemms (lado esquerdo) e Jefferson_Baeumle Reese e

Fernanda Baeumle Reese (lado direito), em RS 152.180,28 (Cento e cinqüenta e dois mil, cento e oitenta reais e

vinte e oito centavos), conforme discriminação abaixo:

-,

ITEM MATERIAL/SERViÇOS QDADE UNID. CUSTOUNIT. CUSTO TOTAL

1 TERRAPLENAGEM
1.1 Escavação em material de 1." categoria 33,75 m3 16,00 540,00

, 1.2 Reforço de subleito 683,20 m3 17,90 12.229,28
2 DRENAGEM
2.1 Escavação vali! em material de 1." categ. 554,20 m3 5,00 2.771,00
2.2 Fornecimento e assentamento de tubos: <.

2.2.1 De00,40m 588,00 m fi 21,00 12.348,00 '. ,

2.3 Reaterro de vala com rnater. de 2." cateo. 439,00 m3 17,90 7.858,10
2.4 Fornecimento de materiais e execução:
2.4.1 De caixas coletoras do tioo CA-l 2100 un 18190 3.81990

3 PAVIMENTACÃO
3.1 Regularização e compactação do subleito 3.623,20 ,m2 1,25 4.529,00
3.2 Fornecimento e assentamento do meio fio 688,00 m 15,00 10.320,00
3.3 Encosto do meio fio' 68800 m 150 1.03200

3.4 Base brita graduada compactada e =1 Ocm 345,08 m3 55,00 18.979.40
3.5 lmorimacão da base com CM-30 3.450,80 m2 1,75 6.038,90
3.6 Pintura de Lioacão com RR 2C

-

3.450,80, m2 '150 5.17620
3.7 Revestimento com CBUQ e = 5,Ocm 172,54 m3 375,00 64.702,50
4 SINALlZACAo
4.1 Faixa sinalizacão c durabilidade 2 anos 10200 m2 1800

.

1.83600

CUSTO TOTAL 152.180.28

OBS.: O VALOR POR m2 - RS 44,10 (Quarenta e quatro reais e dez centavos).

CONRADO URBANO MOLLER
PREFEITO MUNICIPAL

LADO ESQUERDO
NOME TESTADA(m) ÁREA(m2) CUsTOEMR$
ALVINO GESSNER 4,00 13,33 588,00
ANDRÉIA C. JANKOWSKI E AROLDO C. JANKOWSKI 21,00 , 70,00 3.087,00
ULRICH LlNZMEYER 24,00 80,00 3.528,00
ULRICH LlNZMEYER 1900. 6333 2.79300

JOAO IVO MUZIOL 6,00 20,00 88200
ELIANE DOS SANTOS 4,00 13,33 588,00
LEANDRO DOS SANTOS 1700 5667 2.49900
GILMARDIAS 2170 7233 3.18990
GILMARDIAS 500 1667 73500
GILMARDIAS 5,80 19,33 852,60 ,

GILMARDIAS 2500 83,33 3.67500
SANTINO KOHN 2500 8333 3.67500
JACKSON PAULO KOHN 16,00 53,33 : 2.352,00
JOAO KRAZEWSKI 13,00 43,33 1.91100
HEINZ RUDOLFO KÜHL 300 1000 44100
ANGELINA KOHN STRITHORST 700 2333 1.02900
ROLANDO ZEMKE 300 1000 44100
ISAIAS HUTTEL 36,00 120,00 5.292,00\
JAMILTONTEUBER E MARLENE LOPES 41,80 139.33 6.144,6Q
ADEMAR KLEMMS , 19,55 ,65,17 2.873;85

LADO DIREITO

NOME TEsTADA(m) ÁREA(m2) CUSTO EM RS
ELVIRA BUTTGEN BAUMLE . 114,50 381,67 16.831,SO
ELVIRA BUTTGEN BAUMLE 15,00 50,00 2.20500

\ JOAO KRAZEWsKI 14,50 48,33 2.131 50
ROSILENE KRAZEWSKI E GEOMAR ROSNIAK 20,50 68,33 3.01350
JEFFERSON BAEUMLE REESE E FERNANDA BAEUMLE REEsE 175,50 585,00 25.79850

DISTRIBUICAo DOJ CUSTOS
ParticiDacao dos proprietários dos Imóveis no lado esauerdo 46.57695
Partlcloacêo dos proprietários dos Imóveis no lado direito 49.980,00
Partlclp'açâo do Poder Público 55.623,33..

Ficam notificados todos os proprietários beneficiados pela Obra, para no prazo de 30 dias (trinta) dias contados do
recebimento da notlflcaç80 Impugnar quaisquer elementos dos custos apresentados.

.
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Patticipante do projeto:

(Q)
TecnoFlex

Sistemas

ti 47 3371-7676

Número da linha telefônica direta entre

�;.
---------SERVI<;OAUTÓNO.MO M.UNIC.

IPAL oe AGU�E ES�OT� .. Identifica o mês e o ano de referência da

fatura.,SAMAE eo Cllente. 1\\ ÂMAE:.. RUlI�",jr.OMtlr.\lII,W,1,18'&'""'À9uav",ce- fMi:fl,.31I,WJO.
JoraUl.l4 QO SUl ' $�nlll Çi1tRrjfl"

. ...
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41 É CAMPEÃO: FESTA NO BAIRRO ESTRADA NOVA

o time do Bairro Estrada
Nova venceu Rio Cerro no

segundo jogo da decisão, no
domingo, por lxO. O gol do
título saiu dos pés de Arlei,
a<?s 33 minutos do primeiro
tempo. Já nos aspirantes,
quem levou a melhor foiã
Ponte Preta, que empatou

, em OxO com Guarani e' foi
mais eficiente na cobrança
de penâltis.
Na Primeira Divisão, o Cruz
de Malta goleou o Botafogo
por 4x 1 e agora precisa
apenas de um empate poJa;'

'

conquistar o seu oitavo "título
da competição e se tornar o

clube em atividade com
maior número de conquistas
do campeonato. Nos

aspirantes, [oãoPessoa e

Caxias ficaram no OxO. Os

jogos de volta serão no

próximo domingo, no campo
do Botafogo.

BASQUEI·�:
Basql.;I

..
·'.·.•.ê...t.e,mi.fl�femini·80 fica

"com o fítulo do Estadual

As menil).��od� equipe
JaFlgadafEME..venteram os
três jogos no quadrangular
decisivo"e ficaram com o

troféu da competição. Esta
foi a Quanaconquista do

basq�ete}fê�intl1o em
2005. Já omasculino
teve a mesma sorte e

deixou o [oinville virar no
último tempo, ficando
então COm o segundo"
lugar. "0"0

."

ven
'4:

31DECISÃO . "

.

NA FINAL:

Juvenil feminino

quer fechar o ano
com-o título da
Taça 'Curitiba

Depois do título estadual e do vice

campeonato nos Joguinhos Abertos, a equipe
juvenil feminina da Faculdade Jangada/FME
quer fechar o ano com o título da Taça Curitiba
de Basquete Adulto. As atletas viajam hoje
para a capital paranaense onde disputam o

o quadrangular final contra o Colégio
Paranaense, o Colégio Estadual e São

José/Koltek. Enquanto isso, o técnico Júlio
Patrício já começa a planejar a próxima'
temporada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�� GOLFE
Seguindo uma tradição que ocorre de forma quase
ininterrupta desde 1999, o americano TigerWoods
terminará 2005 como número um do ranking de
golfistas 'profissionais.

H ATLETISMO
O britânico Dwain Chambers.campeão europeu dos 1 00
metros em 2002, pode perder sua medalha de ouro na citada
competição e nas anteriores ao ter admitido o consumo de
THG (tetrahidrogestrinona).

H BOXE
A alemã Regina Halmich, 29 anos e ex-advogada, campeã mundial dos
pesos mosca pela Federação Internacional Feminina de Boxe (WIBF, na
sigla em inglês), doou uma luva ao Museu da História de Baden
Wuerttemberg, em 5tuttgart.

'

Autuori
.lntenslflca
treinos de
finalização·
DA REDAÇÃO - O

treinador do São Paulo,
Paulo Autuori, intensificou
os treinos de finalização dos
atacantes Christian e

Amoroso, nesta segunda
feira, no Japão.A dois dias
da estréia no Mundial de
Clubes da Fifa, contra o AI
lttihad (Arábia Saudita), o
treinador ainda não confir
mou a escalação oficial da

equipe brasileira, mas dá a

entender que o ataque será
formado pela dupla.

Amoroso e Christian
ficaram grande' parte do
treinamento sozinhos com

o auxiliar técnico Milton
Cruz completando cruza

mentos dos' laterais Cici-
nho>e Júnior. O jovem
Thiago também participou

\..1;'.,., •
'. (I",

da movimentação e pode
aparecer no decorrer da

partida contra os sauditas.
As atividades desta

i segunda duraram cerca de

ti - duas horas. Autuori treinou

1',':; também a defesa são

paulina nas bolas .levanta
das na área.

II Já no final do treino, o

técnico comandou um "ra

chão", no qual o goleiro
Rogério Ceni jogou na li
nha. Hoje, às 8h (de Brasí
lia), o São Paulo fará um

treino de reconhecimento
do gramado do Estádio
Nacional de Tóquio, palco
de estréia da equipe no

Mundial.
.1

II

-

GráficaCP
Tel. 47 370 7919 ! 370 0816
E-mail: graficacp@cromoart.art.br

le
CROMOART
COMUNICAÇÃO

! . '.

i
I

Tel 47 370 7919 I 370 0816 I�1 E·mall crOllloarte@terra,com br
.

I
;
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FECHAR O ANO: FINAL NO PARANÁ

Basquete feminino quer fechar o ano
com o título da Taça Curitiba
� Equipe juvenil viaja hoje e faz três jogos pelo
quadrangular final da competição

JARAGUÁ DO SUL

Enquanto as meninas da

categoria mirim ainda co

memoram o título estadual
de basquete, o time da Fa
culdade Jangada/FME juve
nil viaja hoje para o qua

drangular final da' Taça
Curitiba de Basquete Fe
minino Adulto. Os adversá
rios das jaraguaenses são o

Colégio Paranaense, o

Colégio 'Estadual (São José
dos Pinhais) e São José /
Koltek.
O time do técnico Júlio

Patrício tem quatro vitórias
e apenas uma derrota na

competição, esta por WO,
já que foi no mesmo dia da
final do Estadual. "Serão jo
gos muito

-

equilibrados. A
equipe da Koltek é a favo
rita, pois além de ter uma

boa base juvenil, contra
. com quatro jogadoras adul-'
tas, inclusive a pivô Dalila,

que foi campeã do mundo
corri a Seleção Brasileira em

1994", comentou o treina
dor.

Segundo ele, o principal
objetivo desta competição
era a preparação para os Jasc
(jogos Abertos de Santa Ca
tarina), mas ela se estendeu
até o fim do ano por causa

do calendário das equipes
participantes. ''Agora vamos
atrás deste 'título. Como é a

primeira edição desta com

petição, podemos entrar para
a história", disse Patrício.
'" PLANEJAMENTO -

Com o término da tempora
da, o treinador já. começa a

pensar no ano que vem.

Segundo ele, já acertaram a

permanência das pivôs
lamar e Denise e da arma

dora Carla. "Estamos ten

tando contratar outras joga
doras, pois a intenção é
estrear um time adulto no

POR POUCO: NÃO FOI DESTA VE

Basquete juvenil feminino tem chances de fechar o ano com título na categoria adulto em Curitiba

Estad�al para nos preparar- 'patrocínio para manter a

mos para os Jogos Abertos' equipe", disse ele. Além do
de .2007. Mas para isso time adulto, deve chegar
vamos precisar de mais um também um reforço para o

time da Olesc (até 16 anos)
que, segundo Patrício, tem
grandes chances de
campeão.

Futsal sub-20 perde título do Campeonato
(

Estadual no .saldo de gols
JARAGUÁDOSUL - A

equipe de futsal sub-20 da
Malwee/FME perdeu o título
do Campeonato Estadual pa
ra a Anjo Futsal nos critérios
de desernpa te. As duas

equipes terminaram o qua

drangular decisivo, disputado
em Jaraguá do Sul, empatadas
com 15 pontos. No critério de

desempate, o time de
Criciúma teve um gol a mais

que os jaraguaenses (11 a 10).
No fim-de-semana, o time

do técnico Renato Vieira ven
ceu os três jogos: 5x2 contra

Joinville, 7xl contra Lages e

4x2 na Anjo Futsal. "Perde
mos o título no turno, quando
não fomos bem lá em Criciú
ma. Tivemos apenas uma

derrota na competição, mas

perdemos o título", disse
Viera, que lembrou que não

foi a primeira vez que isso

aconteceu. "Neste ano nós só

perdemos dois jogos, e os dois
decisivos. O outro foi no

(

Campeonato Brasileiro",
comentou.

Em São Bento do Sul, a

equipe sub-I? daWizard /Cej
/FME sofreu com os desfal
ques e as contusões e termina
ram em quarto lugar no esta

dual. O time do técnico

Augustinho Ferrari perdeu os

três jogos: 10x3 para o time da
. casa, 3x2 para Blumenau (que
ficou com o título) e 7x5 para
Timbó. "Mesmo assim esta

mos felizes com o resultado,
pois temos um time novo.

Ficar em quarto lugar num

campeonato que tinha 24
equipes é uma boa coloca-

- "

çao.
Ferrari já pensa no pró

ximo ano, já que vários joga
dores estão sendo "assedia
dos" por outras equipes do
Estado. "Se conseguirmos
manter este time para o ano

que. vem, temos grandes
chances· de conquistar o

título", comentou.

o�@��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO - (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOsÉ)

#& .

$, 275 ..0351
...'" .. , , " .. "., " .. ,. " , .

Correio do Povo- Rua Coronel Procópio G.

de Oliveira, 246· CEP 89251·200 - Caixa
Postal19 Centro - Jaraguá do Sul· se
Tel.(047)3711919-Fax2763258

Diretor
Francisco Alves

Editor-chefe
Fernando Bond

'CORREIO ESPORTIVO

Edlção:Julimar Pivatto • E-mail: esporte@jon\alcorreiodopovo.com.br
Juvenil da Malwee/FME perdeu apenas uma partida na

competição, mas não ficou com o título Estadual
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OMEMORAÇAO: FESTA NO ARTUR MÜLLER

asquete feminino conquista
ais um título no estadual

) Já o masculino não teve '

mesma sorte e perdeu a

nal para o Joinville por
I penas sete pontos

JARAGUÁ DO SUL -

equipe mirim feminino

a Jangada/FME con

uistou, no fim-de-semana,
Campeonato Estadual de

'[ asquete. De forma invicta,
time da técnica Vivian

ampos fechou com chave

e ouro o ano do basquete
eminino, que já tinhacon
uistado o título catarinen-
e nas categorias mini,

,

fantil e juvenil. Já os me

inos da equipe Unimed I
ME não tiveram a mesma

orte e perderam a final pa
aJoinville por 57 aSo..

Vivian, que comanda
ambém as categorias mini

infantil, creditou a boa
,

ase do basquete feminino à

edicação das atletas e' o
poio que elas recebem dos
ais; da Fundação -Munici
al de Esportes e do patroci
adoro ''Além disso, temos
quipes competitivas no in-

1 anta e no juvenil. Isso serve
r, e espelho para as atletas,

: que sonham um dia estarem
lá. Também tem o trabalho
dos pólos, que formou a.

, base das equipes campeãs",
disse.
As meninas conquista-

'

, ram nove vitórias em nove

jogos, marcando 541 pon
tos e sofrendo apenas 20.8.

• No fim-de-semana elas
I venceram São Miguel d'

;' Oeste por 41 x3o., Xaxim por
51x31 e, na final,

, Florianópolis, por 70x52.
, "O último jogo foi o mais

II' difícil, mas' conseguimos
r manter a vantagem e ven-

I; cernas o jogo. Foi bom por
que praticamente todas as

jogadoras .entraram e a

equipe manteve o ritmo",
comentouVivian.

Já os meninos da
Unimed / FME fizeram uma

final empolgante contra o

Joinville. O time.jaraguaen
se fechou o primeiro tempo
dois pontos à frente do
placar, mas os adversários
voltaram melhor e levaram

o. título. A equipe do téc
nlCO Manoel Vieira fechou
a participação com o segun

" do lugar, com oito vitórias
em nove jogos, marcando
498 e sofrendo 355.

Equipe femlnlnada Jangada/FME
\ teminou invicta o Estadual e conquistou
o quarto título estadual para as meninas
do basquete jaraguaénse

A equipe masculino fez um-bom jogo contra

Joinville, mas sofreu a virada e terminou em

segundo lugar no EStadual
'

"

�

ararl
o ENDEREÇO DO SEU HOBBY
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Tiro
Três atletas da equipe jaraguaense de Tiro Olímpico participaram"
"no fim-de-semana, da última etapa doClrculto Brasileiro, em
Curitiba.Samuel Lopes ficou com o título da carabina deitado na

categoria sênior com 593 pontos e Thiago Nicolodelli foi vice na

categoria júnior com 576.Já na carabina ar comprimido, Samuel "

ficou com o segundo lugar, com 576 e Thiago foi o campeão do
júnior, com 532. Com estes resultados, Samuel se firmou como o

segundo melhor atirador do pais na sua categoria, com 2.338
pontos, sete a menos que o mineiro Mauro Salles.Com os 593
pontos na carabina deitado, ele também iguaiou o recorde,
nacional, ao lado de Fábio Coelho (RJ).

Em Brasília
o presidente da FME, Jean Leutprecht, esteve reunido, na última
sexta-feira, com o Secretário Nacional de Esportes Educacional,
Rafael de Aguiar Barbosa (fotol.Na oportunidade, foi assinado um

convênio de R$ 615 mil para a implantação do Programa Segundo
Tempo. Cerca de 5 mil crianças de 6 a 17 anos serão beneficiadas
com estes recursos. O programa tem o mesmo objetivo do Pec "

(Programa Esporte e Cidadania) que está em seu primeiro ano e ;..'

dá oportunidade para as crianças/alunos praticarem alguma
modalidade esportiva e que, para 2006, deve dobrar o número de . ::
participantes. A iniciativa é de fundamental importância para o
crescimento do jovem na sociedade e nada mais justo quem dar a

•

melhor estrutura possível para estas crianças. ��,

De saída \
"

Muricy Ramalho-conversou com
;J.

a diretoria do Internacional :. ;:! '

ontem de manhã e avisou que .':"'-;:
está de saída do clube gaúcho.
Mas ele já adiantou que não ,)�

acertou com nenhum clube e ; (3

que agora vai decidir sobre sua <.1
carreirà.Muricy é um caso raro

no cenário atual do futebol.
Estava há quase três anos
dirigindo o Colorado e

'conseguiu o que muito
treinador sonha: tempo para
realizar os projetos.Tanto que, �')
por muito pouco, o time não
ficou campeão brasileiro. Agora, <li
a vaga está aberta e não existem. ir.
tantos treinadores de ponta à
disposição. Já tem gente falando

-

"

em Luxemburgo. Será? ,
.-;!)

Em Guaramirim
A equipe do União Futebol
Clube venceu, no último
sábado, o Beira Rio por 2xO e

conquistou o Campeonato
Varzeano de Guaramirim.O
terceiro iugar ficou com o

Misto, que bateu o Desportivo
Guará.ltailso Dalmoro, do
União, foi o goleiro menos
vazado e Derli Ottoni, da Real
Piayer/Speed Pneus foi o
artilheiro. Segundo o chefe do
setor de eventos da Secretaria
de Esportes, Lazer e Promoção'
de Eventos, Adilso Comim,"a
final aconteceu num clima de

confraternização e muita

alegria':O campeonato teve a

participação de 19 equipes,
num totai de 420 jogádores.

:)

j

',.:::;

Super Liga
Começouontem a Super Liga dos Campeões em Betim (MG).A >?
Malw,ee estreou contra o Colegial, mas, como a partida era às 21 h
e atrapalharia no fechamento desta edição, o Correio do Povo
não pode trazer o resultado. Mas a partir de hoje faremos a

_
cobertura de todos os jogos. O adversário desta terça-feira é o
Remo, à 19h, com transmissão da Rádio Jaraguá. Com o titulo da
Liga Nacional e um dos melhores elencos do futsal mundial, a
Malwee pode chegar como favórita, mas terá como principal
adversário o cansàço físico e mental por causa do excesso de
competições. Claro que a torcida qostartaque terminasse o ano

com título, mas o time deve jogar em ritmo de "quase férias" e
ainda tem vários jogadores lesionados.

,
, :->.,

.;(

____________________-'----'<:1
�

.

, HandebolVôlei
No domingo foi realizadaa
última etapa do II Circuito
Amivôlei/Acaraí/Sorvetão de
Vôlei de Praia. Confira os

atletas campeões gerais de
cada categoria: adulto
masculino .Ricardo de Castro
(795 pontos) e Cézar de
Oliveira (770); adulto
feminino Graziele da Silva
(550) e Bruna da Silva (350);
infantil masculino Gustavo
Maiochi (1.000) e Juno
Orhtey (800); infantil
feminino Janaína Maiochi
(790) e Tlaita Dias (630);
volley-four BrunoWehmut
(950) e Sabrina Pauli (860).
Parabéns aos vencedores.

. �\;
A equipe masculina de
handebol mirlrn (12 anos)
conquistou, no último fim-de
semana em Rio do Sul, o
segundo lugar na Taça
Governador do Estado. O time' .,',

perdeu por 29i<14 para o
campeão Itajaí e ganhou de

I 21 xl1 do time da casa e 12x9 de
Florianópolis.Já o feminino
terminou com a quinta posição.,
As meninas ganharam apenas
de Rio do S.ul (23x13) e
perderam para Barra Velha
(19x20),Capão da Canoa (5x29),
Florianópolis (8x12) e Itajaí
(12)<22). Os destaques ficaram
Leonardo, Com 15 gols marcados,

,
e Aline, que anotou 43.

"
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��BASQUETE
O Brasília venceu o Sport Recife por 98 a 60, na primeira
partida do Campeonato Nacional masculino de
basquete, neste domingo, em Brasília. O cestinha da
partida foi o ala americano Kenya, do time
pernambucano, com 22 pontos marcados.

H TÊNIS
Gustavo Kuerten conquistou, na sexta-feira, o título de
campeão do Desafio de Tênis, realizado no Rio de Janeiro,
ao bater o argentino Mariano Puerta por 2 sets a O, com
parciais de 7/5 e 6/3, e quebrou um jejum de um ano e nove

meses sem títulos.

TíTULO: FESTA EM VERMELHO E PRETO

.

Atlético (calções pretos) foi melhor e venceu as duas partidas
decisivas, levando o troféu de campeão da Segunda Divisão

tos),Machado (47) eAdenildo
(49). O jogo de volta será no
domingo, às 16h, no campo
do Botafogo. O time da Barra
do Rió-Cerro precisa vencer
por qualquer placar para
levar a deósão para os pênal
tis. Na categoria aspirantes,
Caxias e João Pessoa não saí

ram do zero e um novo em

pate no jogo de volta leva a

decisão para os pênaltis.

CORREIO DO PO

HVÔLEI
Gisele Gomes,jogadora desliqada recentemente da equipe
Flamengo/Campos, registrou queixa acusando o técnico Sérgio Ne�de assédio sexual. Segundo reportagem do Jornal dos Sports, a atle
teria dito que o treinador pediu favores sexuais em troca de uma
chance de jogar como titular. .

Atlético vence o Rio Ce.rro e

comemora o titula da Segundon
.

". CE�AR JUNKES
_ CESM

atleta destaque (Itamar).
Pela Primeira Divisão, o

Cruz de Malta aplicou uma

goleada de 4x l' sobre o

Botafogo, 'com' 'três gols nos

15 minutos finais da partida.
Machado abriu o placar para
o Cruz de Malta ao quatro

I
.

minutos e Paulo César empa-
tóu aos 40. No segundo tem

po, o time da casa fez mais
. três com Graciel (30 minu-

RESULTADOS: SUPERAÇÃO NA ÁGUA

nadadores sentiram o desgas
te por causa do excesso de

. competições neste fim de
ano. "Os atletas não conse

guiram superar suas marcas

pessoais. M'as eu considero a

nossa participação positiva,
pois o nível da competição foi
muito alto", comentou.

O próximo, e último
desafio do ano, da equipe será

o Brasileiro Júnior(Sênior,
que acontece de 15 a 18 de
'dezembro em Santos (SP).
Duas nadadoras represen
tarão Jaraguá do .Sul nesta

competição: Luana Martins,
nacategoriajúnior 1 eNathá
lia Krelling, na sênior. Este

campeonato servirá de sele
tiva para o Mundial de Xan

gai e para a Copa Latina de
2006. Além disso, será feita
uma seleção dos melhoreã
atletas para a preparação dós

Jogos Pari-Americanos.

Ponte Preta (camisa branca) bateu o Guarani�ha cobrança de penâltis e levou o título na
.

. � ,.

categoria aspirantes \

Na Primeira Divisão, o
Cruz de Malta goleou o

Botafoqo por 4xl no

primeiro jogo da decisão

JARAGUÁDO SUL - O
Atlético precisava apenas de
um empate para conquistar o
título, mas foi além e bateu o

Rio Cerro por lxO. O gol que
deu a taça do Campeonato
Amador da Liga Jaraguaense
foi de Arlei, aos 33 minutos
do primeiro tempo. Nos aspi
rantes, a Ponte Preta levou a

melhor sobre o Guarani, e fi
cou com o título, depois de
dois empates em OxO e a dis

puta por pênaltis,
.

A competição entre os

titulares teve uma média de
3,54 gols por partida e teve

como artilheiro Dietmar, do
Guarani, com 16 gols marca
dos. A defesa menos vazada
foi a do Rio Cerro, com 19

gols sofridos. A mesma equi
pe ainda teve Walter Junior
como atleta revelação. O
Garibaldi levou o troféu dis-

, ciplina entre os titulares e

entre os aspirantes. Esta se-

. gunda categoria também teve

uma boa. média'de gols, de

3,09 por partida. Os artilhei
ros foramCelestino (Guarani)
e Leandro (Rio Cerro), com
nove gols cada. O Guarani
teve a defesa menos vazada

(19 gols sofridos) e também o.

Ajinc traz três medalhas da Travessia da Lagoa da Conceiçã
JARAGUÁDO SUL - A

equipe
.

Ajinc/Urbano/FME
trouxe três medalhas da 23 a

Travessia Internacional da

Lagoa da Conceição. Midiâ
de Andrade ficou com o ouro

na categoria 11 a 13 anos,
,

Henrique Fructuozo foi prata
na 14 a 16 e Marina Fructuo
zo também foi prata na 17 a

19 anos. A equipe jaraguaen
se participou com 14 nadado
res na competição que acon

teceu domingo, em Florianó

polis, e reuniu cerca de 450
atletas de todo o Brasil. '

.

Nó mesmo fim-de-sema
na, butros seis nadadores da

\

equipe estiveram em Brasília,
no Campeonato Brasileiro [u
vénil de Verão. O destaque fi
cou com Soelen Bozza, que

. terminou em sétimo lugar nos
400m livre. O técnico da

equipe, Ronaldo "Kiko"
Fructuozo, disse que os Nathália Krelling é uma das nadadeiras que vão representar Jaraquá do Sul no Campeonato Braslleiro Júnior/Sênior
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