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Fernanda

Montenegro é
eleita

melhor atriz
do ano

- PAGINA6

PESQUISA

Serra

ultrapassa
- Lula na

corrida
presidencial
- PAGINA 3

N° 5.291 I R$ 1,25

omEMPO: '

mínima: 18° máxima:32°
HOJE:

mínima: 19° Máxima:33°
AMANHÃ:
• Sexta-feira de
sol e nebulosidade

... variada com pancadas
isoladas de chuva

• Quinta-feira de
sol e nebulosidade

----

variada sem previsão
de chuva
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Secretaria de Segurança lança Operação Verão
A Secretaria de Segurança Pública de SC disponibilizou um efetivo superior a 8.500 profissionais para a Operação Verão. De Jaraguá do Sul, 29 policias partem para Barra Velha _ PÁGINA 5
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IMPASSE
CESAR JUNKES

o agricultor de Massaranduba, alívio Richard, diz que Termo de Ajuste de Conduta vai causar sérios prejuízos para os arrozeiros

A preservação da mata ciliar foi debatida ontem na mínimo de 30 metros entre as propriedades 'rurais e as

Câmara de Vereadores de Massaranduba.A polêmica ficou margens de rios, ribeirões e córregos para a criação de
por conta do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que Áreas de Preservação Permanente (APP). Os arrozeiros

rege a preservação da mata ciliar e das encostas de fundos estão preocupados e alegam que isso pode causar uma

de vale da região. Uma das medidas propõe o afastamento crise no setor. _ PÁGINA6

MAIS UMA GOLEADA

Sem dificuldades, Malwee faz
8x2 no Moita Bonita em Betim

Com o resultado,a Malwee assumiu a ponta do Grupo
A da Super Liga de Campeões com sete pontos, um a

mais que o Moita Bonita.O destaque da partida foi o ala
Márcio) que marcou três vezes. Falcão (2), Aladinho,
teco e Baqé, para a Malwee, e Naldinho e Tibúrcio
(Moita Bonita) completaram o placar.Otimedotécnico
Fernando Ferretti volta a jogar hoje, às 17h30, contra o

Candangos (DF), para buscar a vaga antecipada para a

semifinal. O ala Márcio, com três amarelos, é o

desfalque da partida. _ PAGINA 7
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IMPASSE

Empresa não se responsabiliza
por desratização nos trilhos

\

o engenheiro da ALL, Montezuma Carlos Antunes da

Luz, garantiu ontem que não existe a possibilidade da

empresa se responsabilizar pela desratização nos trilhos
do trem. Ele disse porém, que a-empresa está disposta a

fazer um convênio com a Prefeitura de Jaraguá do Sul
,

neste sentido. _ PÁGINA4

Você escolhe, nós transportamos .
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LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

POLtMICA

Prefeito veta projeto sobre a
.

abertura das escolas municipais
o prefeito Moacir Bertoldi vetou o projeto de lei que
"dispõe sobre a abertura dos espaços das escolas

municipais nos horários sem aulas formais'.A proposta foi

apresentada pelo secretário da Mesa Diretora, vereador
Jurandir Michels (PT), e aprovada por unanimidade em

plenáriona sessão do dia 22 de novembro". _ PÁGINA3

I
.Madso1 SoA.

www.marisolsa.com.br

NO BOLSO

Consumidor paga mais juro em

época de fazer compras de Natal
O, cuidado para não cair no cheque especial deve ser

redobrado nesta época do ano e se manter longe dos
financiamentos também é uma boa decisão. Pesquisa
mostra que os juros médios foram elevados justamente
quando as pessoas começaram a fazer as compras de
Natal.A alta foi de 7,58%para 7,63% ao mês. - PÁGINA4 .

DINHEIRO PÚBLICO

Orçamento de Cuaramirim

para 2006 é de R$ 30 milhões
o projeto de lei orçamentária de Guaramirim para
2006 foi aprovado por unanimidade, em primeiro
turno, na sessão de terça-feira. A estimativa de receita
é de R$ 30,9 milhõ�s. Destes, R$ 3,2 milhões para o

Hospital Municipal Santo Antônio e R$ 1,2 milhão

para o Legislativo. Encaminhado pelo prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL) no último dia 24, o projeto recebeu
cinco emendas, assinadas por todas as bancadas
PMDB, Pl} PT e PSDB e vai à segunda votação na

sessão de hoje à noite. _ PÁGINA3
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OPINIAO

Devendo promessas
Prefeituras do Vale do

I

[tapocu fecham o ano em

baixa. Com os cofres exauri
dos, seja reflexo de dívidas

contraídas nas gestões
anteriores, seja pela queda
generalizada das principais
receitas, e aí incluídos

'fecursos importantes dos

governos estadual e federal,
p rol de obras e serviços
eBperado pelas comunidades
está aquém do anunciado e

prometido em calorosos
discursos de campanha.
pelos valores dos orçamentos
Jã definidos para o ano que
vem, levando-se em conta

g,ue sã� apenas estimativas
de receitas a ser cori

solidadas durante os

próximos dois meses, não se

tem expectativa de um ano

ffiferente do que foi 2005.
�r

Premidos pela escassez de

8êcursos, prefeitos e técnicos

-tributários defendem,- com

! I
iii
I

FRASES

()r_;

unhas e dentes e cada qual
com suas razões, aumentos
generalizados de impostos e

outros tributos da alçada dos
municípios, sem que se

vislumbre nenhum resquício
de criatividade para in

crementar a receita com

outras fontes de arrecadação,
que não são poucas. Pode-

ruas pela necessidade de
escavar espaços para a

tubulação. Quando refaz, o
faz de. qualquer jeito.
Também não paga nada pelo
uso do solo. Redes tele
fônicas subterrâneas tam

bém poderiam ser igual
mente tributadas. São
meios de se ·ter mais

..... Pelos valores dos orçamentos já
anunciados para o ano que vem, não se

tem muita expectativa para 2006

se dar como exemplo a

ocupação de calçadas com

postes por onde passa a fiação
que conduz a energia elé
trica. O solo é propriedade
do município, mas a empresa
distribuidora não paga um

centavo pelo uso.

A rede que transporta o

gás natural é outro exemplo.
Sempre que instalada ou

ampliada, a empresa destrói

dinheiro em caixa. Ocorre

que; pelo visto, prefere-se
manter uma política de boa
vizinhança' com órgãos
estaduais a penalizá-los com
tributos claramente devidos
e, em contrapartida, esfolar
o bolso do contribuinte pelo
menos uma vez ao ano.

É mais cômodo não
aborrecer parceiros impor-,
tantes do ponto de vista

• Do presidente do Irã,Mahmoud Ahmadinejad, negando que tenha havido o Holocausto judeu •.

QUINTA-FEIRA, 15 de dezembro de 2005 • CORREIO DO POVO

político. Porém, descon
siderar o risco político na

própria casa ,em futuro
próximo poderá acarretar

aborrecimentos bemmaiores

que a dificuldade em se

fechar o ano com as contas

equilibradas. Aliás, os

parceiros locais já estão

chiando e não sem razão,
olhando-se pelo ângulo
eleitoral. São porta-vozes
diários de queixas que se

acumulam como resultado
direto da inércia de não

poucas prefeituras. Explicar
o dinheiro curto, repa
ssando responsabilidades, é
fácil, difícil é convencer

que não dá para cumprir o
'prometido. Considerando
se que 2006 é ano eleitoral
e as candidaturas já postas,
alguns poderão ter surpresas
amargas. A reação dos
contribuintes já está em

curso.

L"Eles fabricaram uma lenda sob o nome de "massacre dos judeus" e a colocam acima
i�-'até de Deus, da religião e dos profetas':

"
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'.,1::' I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

�. Estudantesda�nerj
"àjudamHabitação Popular

;)florianópolis - o deputado Dionei
':,J(lfalter da Silva intermediou reunião
-éntre a presidente da Cohab, Maria
�'Darci Beck, e professores do curso de

[)iArquitetura e Urbanismo da Uner]. Os
,!professores têm interesse em firmar
':convênio com a Cohab, para que os

',éstudantes de arquitetura possam
,.participar de projetos de construção de

..moradias populares desenvolvidos pela
Companhia na região. A presidente da
Cohab apresentou aos professores toda
a estrutura e os projetos da Companhia.
Ela acredita que seja possível firmar um
termo de cooperação técnica entre a

Cohab, a Unerj e a Prefeitura de Jaraguá
do Sul, para que o curso de arquitetura
participe do convênio de regularização·
fundiária, projeto em que a Cohab 'está
fornecendo orientação técnica ao

I município para regularização de
loteamentos irregulares. A empresa
também vai lançar, edital para,
.construção de 100 moradias populares
em Jaraguá do Sul e outras 30 em

Guaramirim, no próximo ano. A

iniciativa do deputado merece apoio.

Mídia Regional
Os jornais "Diário da Manhã; de Criciúma (10
lugar), e "Correio Lageano" (Menção Honrosa)
recebem nesta sexta-feira o Prêmio Fiesc de
Jornalismo 2005 na recém-criada categoria
Mídia Regional. Os dois veículos fazem parte
da ADI/SC (Associação dos Diários do Interior),
da qual também faz parte o�orreio do
Povo.

Útil ao agradável
O coordenador do curso de Arquitetura e,
Urbanismo, professor Marco Aurélio

Chianello, ficou bastante satisfeito com o

contato e pretende elaborar, em conjunto
com outros professores da instituição,
projetos que possam ser desenvolvidos
nesses moldes, tanto na questão de
urbanismo quanto na aplicação- de formas
alternativas de construção. O deputado
Dionei considera a iniciativa muito positiva,
porque pode contribuir na formação
técnica dos estudantes, ao mesmo tempo
em que oferece uma contribuição social da
Universidade para a comunidade. O déficit
habitacional de Santa Catarina é estimado

hoje em 120 mil moradias,

Bateu-levou
o Governo do Estado vai começar a bater forte
na propaganda do PFL que diz que estão
sendo gastos R$ 72 milhões para a

manutenção das Secretarias de
Desenvolvimento Regional. O Governo fez as

contas e garante que R$ 14,8 milhões se

referem a 406 cargos antes concentrados na

Capital; outros R$ 22,3 milhões foram doados,
em 2004, diretamente aos municípios, Restam
aí quase R$ 35 milhões, mas o Governo alega
que as despesas feitas nas.SDRs continuariam
existindo mesmo que tudo continuasse em

Florianópolis. No fim das contas, só reconhece
R$ 11,4 milhões de investimento nas SDRs, o

que representa 0,5% das receitás do Estado.

Reforço na Escola
O ano letivo de 2006 inicia em todas as
escolas da rede pública estadual com o

reforço de 3.484 novos professores e

profissionais aprovados no Concurso para o

Quadro Civil e do Magistério da Secretaria da

Educação, que já começam a ser contratados

para exercer tarefas pedagógicas e adminis
trativas. Com o encerramento das aulas nesta

semana na maioria das unidades, os 1.337 .

assistentes de educação aprovados para o

Quadro do Magistério iniciaram capacitação
no dia 12 de dezembro, nas 30 Gerências

Regionais de Educação. O calendário de

capacitação e contratação dos concursados
foi divulgado durante o Seminário de

/
Avaliação e Planejamento dos Modelos
Diferenciados de Escola, em Blumenau.

Sinal trocado
Contestado o número, o Governo do Estado
deve aproveitar ainda o fato de que o PFL não

critica a descentralização. Pelo contrário, até
elogia e diz que era necessária - mas que faria
de outra forma. Aliás, o que se esperava era

que o papel de crítico da descentrallzação
.

ficasse com o Pp, mas o PFL espertamente
tomou a frente.

. q)

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
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OPINIÃO I l

Página de um livro bom I
Uma de nossas maiores preocu

pações ao elaborar um plano de governo
era o de proporcionar alternativas ao

jovem, fossem no campo do trabalho, do
esporte, do lazer ou do estudo, e o

trabalho desenvolvido com o jovem neste

ano mostra o início da concretização de
nossos planos.Através da modernização
de alguns projetos e a criação de outros,

. pudemos constatar a elevação da auto-

estima de nosso adolescente carente.

O multiprofissionalismo envolvido nesses projetos é que
propiciou tudo isso - a paciência e a competência, o carisma e a

empatia, a seriedade e firmeza de- propósitos e acima de tudo o

comprometimento das pessoas que trabalham com esses jovens
ajudando a formar sua personalidade nesta fase de verdadeira
revolução - física, psíquica e emocional.

Mas, acima de tudo, a conscientização trabalhada com esses

adolescentes foi primordial para que,quem sabe no futuro,
tenhamos adultos mais comprometidos com o patrimônio público,
a ética e a cidadania. Ao findar deste ano, com o encerramento

das atividades no Procad, Caad, Projeto Cidadão, entre outros,
olhamos para trás e nos orgulhamos do trabalho feito com eles,
por eles e para eles.Em meio a tantas decepções decorrentes de
crises políticas e de valores em nossa sociedade , ver crianças e

adolescentes se envolvendo em projetos é gratificante. Para isso
muito contribuiu o trabalho dos Conselhos como o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho
Tutelar, e o Conselho Municipal de Entorpecentes, estimulando'
a seriedade e a solidariedade, transformando o trabalho cotidiano
em beneffciós reais e palpáveis para esses jovens,

'

Este trabalho proporcionou ao jovem, mesmo lidando com i

situações discriminatórias, abuso e violência doméstica a i
integração, a oportunidade de opinar, ver suas idéias serem levadas
em consideração, tendo como meta e prioridade absoluta
minimizar o sofrimento e dar oportunidade de ser um cidadão
integral, dando proteção a este ser em formação, vulnerável diante
de um mundo em transformação, principalmente de valores,

1
. Em meio a tudo isso, procurou-se ensiná-lo a conviver

compreender a si próprio e ao outro, aceitar e lidar com a

diversidade e com amor, atingir o que parecia impossível. Oferecer J
oportunidade de estudo, de integração, de profissionalização, foiil ,

o objetivo deste projetos e iniciativas como essas vêm nos alertar

para voltarmosnossos olhos para o futuro com carinho e não com

intolerãncia , acolher nosso adolescente em meio a seus muitos I

problemas e devolvê-lo seguro, confiante, digno, oferecendo hoje,
qualidade de vida a ele, fazendo hoje com que mais tarde, no;
futuro ele ta�bém possa olhar para trás e ver sua juventude
como "página de um livro bom". Que possamos todos nós fazer-a.

diferneça neste mundo tão hostl e individualista e que possamos
deixar para esta juventude este legado de esperança.

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas-fêiras,
nesta coluna '"

Emprestimos consignados
Quando observei a avalanche de publicidades em rede

nacional recheado de celebridades oferecendo estes empréstimos
aos aposentados e pensionistas, fui um dos poucos a manifestar'
através de artigo o grave erro cometido pelos governos federal,
estadual e municipal.A realidade vem a tona, são muitas as'

lamentações dos servidores e ex-servidores que contraíram

empréstimos, o dinheiro sumiu rapidamente e o capital
adicionados aos juros, serão debitados direto nos seus contra'

i

cheques durante longos e intermináveis 36 meses. '

Não basta o nocivo monopólio que alguns bancos conseguem'
para manipular os proventos dos servidos com a chamada conta

salário que chegam- nas contas correntes "castradas" pelos
empréstimos consignados, pelas vendas ca�adas de seguroS,
previdências, tudo proibido pelo código de defesa do consumidor.
Impressionante como os Bancos conseguem cada vez mais controlar
os benefícios dos servidores, sejam ativos ou aposentados e desta

forma, tanto em consignação como nas vendas casadas, também
debitando todo tipo de taxas, tarifas, manutenção de contaS,

diferenças de cpmf, etc.Basta entrar em qualquer auto atendimento
principalmente na virada do mês, observe a correria das pessoas com

semblantes de raiva e tristeza, procurando retirar o pouco que restoU

após seu suado salário ter sido, literalmente, decapitado!
Enquanto isto; mais lucros e mais felicidade aos banqueiros,O

'ano está terminando e lamentavelmente é mais um Natal de

endividados.O dinheiro que deveria ser utilizado no consumo, na

produtividade vem sendo cruelmente desviado para especulação,
para o lucro fácil de uma minoria forte que se oportuniza pelos
"acordos" realizados com um governo fraco e covarde permitindo
a exploração sem limites em cima de um povo trabalhador, sofrido
e totalmente refém dessa agiotagem oficializada!

Emanuel Gonçalves da Silva, consultor e instrutor do cursa
"Como ser Consultor de Dívidas" - (71) -35341265'
www.sosdividas.com.br
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MOSAICO
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� Adrenalina
! o Orçamento da União prevê para
j 2006 salário mínimo de RS 321,00, o

, ministro do Planejamento anuncia RS

340,00, como quer o relator geral do
OGU,Carlito Merss (PT) e o presidente

I Lula promete RS 350,00. Levando-se

em conta que a cada dez trabalha

dores brasileiros em atividade, cinco,

ga,nham o salário mínimo como

referência em carteira (os dados são

do IBGE), não é de duvidar que, até lá,
alguns 'morram enfartados. Pior para
os aposentados, estes muito mais

vulneráveis no quesito saúde.

QUINTA-FEIRA, 15 de dezembro de 2005
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POLíTICA I 3,1

'� É fácil � Rombo
A receita para se evitar a esbórnia com Se no Congresso Nacional o Executivo optar
dinheiro público para pagar sessões por convocações extraordinárias (o ano

extraordinárias neste final de ano a parlamentar acaba amanhã e o Orçamento
vereadores, deputados e senadores, que de 2006 ainda não foi votado) cada

durante o ano não demonstraram deputado federal e senador receberá como

interesse em votar certos assuntos, ou extra pelo "esforço coletivo" a bagatela de

pela morosidade dos poderes RS 100 mil considerando o período de 60

Executivos em elaborar projetos, é dias, independente do número de sessões.

simples. Basta que estes poderes (os De qualquer partido político ao qual'
Legislativos) se autoconvoquem, pertençam, todos, se indagados, se acham

'abrindo mãoda remuneração. O que, muito merecedores. Poucos discursam

convenhamos, seria andar na contramão "indigna,dos';, mas, sem nenhum

da tradição instalada no País, que é a de constra,ngimento, também depositam na

sugar os cofres à última gota.
J

conta pessoal centavo por centavo. '

� Versão
Durante palestra para policiais em

Brusque, sua terra natal, o comandante
geral da Polícia Militar de Santa

Catarina, Bruno Knihs "revelou" a causa
de tanta violência no Estado. Segundo
disse, a proximidade do verão traz

turistas e, também, bandidos.

Perguntar não ofende: e tudo o que
ocorreu até agora, especialmente em

cidades como Florianópolis e Joinville
desnecessário citar outras onde a

, violência está em crescimento- � coisa

de bandido caseiro, que não conta na

hora das estatísticas? Tenha dó.

� Será?
Coincidindo com ano eleitoral, o governo
federal anuncia que ocupantes de cargos
públicos nomeados ou eleitos serão J

monitorados pela Polícia Federal a partir ,(
de 2006. Para impedir a incidência de í]
crimes de corrupção e lavagem de):
dinheiro. Empresários, como banqueiros 0'

e proprietários de grandes grupos de
l,

,

cornu n icação (neste' caso, reflexo da 3�,

síndrome da perseguição que Lula dizr
ser alvo) e até mesmo parentes destas-r
pessoas serão vigiados. Salvo rnelhor;
juízo, é a versão tupiniquim das SS de

'

Hitler.
mosaico@jornalcorreiodopovo.com.brc

'GUARAMIRIM

Câmara aprova orçamento
de RS 30 milhões para 2006

, CAROLINA TOMASELLI

I� Projeto de lei teve
(cinco emendas,
I -

'

assinadas por todas as

bancadas, até do pp

GUARAMIRIM - o projeto de lei

'orçamentária da administração
.municipal para 2006 foi aprovado
'por unanimidade, em primeiro
iturno, na sessão de terça-feira. AI

lestimativa de receita é de R$ 30,9
imilhões, e destes, R$ 3,2 milhões
[para o Hospital Municipal Santo

IAntônio e R$ 1,2 milhão para o'
ILegislativo. Encaminhado pelo
: prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL)
'no último dia 24, o projeto recebeu
! cinco emendas, assinadas por todas
I
as bancadas - PMDB, Pp, PT e I

'PSDB - e' vai à segunda votação
� na sessão de hoje à noite.

i Uma .das emendas, de caráter
j modificativo, altera o Inciso III do
i Artigo 10, que, pelo projeto inicial,
jautorizava'o Executivo, através de
i decreto, a abrir créditos suplemen
� tares até o limite de 8% da receita
I orçada. Os vereadores reduziram o
: limite para 4% e, a partir disto, as

suplementações deverão passar pelaI ,

apreciação do Legislativo.
I

Outra emenda retiraR$ 200mil
! da reserva de contingência, orçada
: inicialmente em R$ 284.320,00,
: para bolsa de estudo� para
! universitários através dá

i Secretaria de Esporte, Lazer e

Promoção de Eventos,OExecutivo

previa R$ 12 mil para o auxílio
financeiro a�s estudantes, que,
com a emenda, passa ter R$ 212
mil disponíveis. Já 'os recursos da
reserva de contingência foram
fixados em R$ 84.320,00 e poderão
ser remanejadosmediante decreto
para atender passivos contingentes
e outros riscos e eventos fiscais

imprevistos, bem como ó seu saldo
em dezembro de 2005, para:
suplementar dotações que se

mostrarem insuficientes.
Da Secretaria de

Administração e Finanças, uma'
das emendas suprime R$ 100mil
dos R$ 210 mil previstos
inicialmente. O recurso. foi
transferido para .o Fundo

Mupicipal de Saúde, destinado.

para compra de material de
consumo. do Programa Saúde da

Família, que, pelo. Executivo, tinha
receita inicial estimada em R$ 20
mil. Outra emenda transfere R$ 30

,

mil dos serviços de terceiros da
Câmara de Vereadores para

compra de equipamento e

material permanente da Casa,
totalizando R$ 130mil, sornando
se os R$ 100miljádestinados pelo.
Executivo. Uma última emenda
retira um total de R$ 120 mil da
Secretaria' de Esportes, Lazer e

Promoção de Eventos, e- repassa

para a Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente para
assistência ao. produtor rural, que
tinhaR$ 120 previstos inicialmente

e passa a terR$ 240mil disponíveis
para investimentos.

O líder do governo naCâmara,
Luís AntônioChiodini (PP), disse
que a intenção da bancada

pepista, ao assinar as emendas, é a

de "aperfeiçoar" o projeto de lei'
encaminhado pelo Executivo, e

não o de "interferir em questões
administrativas". "Nós somos o

pára-choque da Prefeitura perante
o povo, no bom sentido, Em: alguns

_ aspectos, a administração não

sente os problemas que a Câmara

acompanha de perto", declarou.
Chiodini.

Pelo. projeto. aprovado no final
do ano passado, a arrecadação di
Prefeitura até o final de 2005 deve

chegar a R$ 23,5 milhões, o que
representa um aumento de 30%

(R$ 5 milhões) em relação a 2004,
com receita estimada e despesa
fixada em R$ 18,1 milhões,

i IBGE: Serra venceria Lula no primeiro turno

I
BRASÍLIA - Se as eleições

: preslGlenciais fossem hoje, o. prefeito.
I de SãoPaulo, José Serra, venceria o.
I .

: pnmeir.o turno, com 37% das
: intenções de voto, contra 3 I% do.
; presidente Lula.Ó ex-governador do
,

Rio de Janeiro.AnthonyGarotinho
: teria 11% e a senadora Heloisa
: Helena (PSOL), 4%. Brancose nulos
: ficariam com 12%. No segundo
: tumo, o petísta teria 35% e Serra,
, 48%. Brancos e nulos ficariam com

'12o/r -

'

� ,- 0, nao sabemnemopinaram, 4%.
: Pesquisa do Ibopedivulgada em
Outubro mostrava empate técnico

I entre Serra e Lula (30% a 31%) no.
Primeiro. turno e vitória do tucano
nosegundo (44% a38%). Emagosto,
OUtra pesquisa do Ibope

,

e
� ncomendada pelaGlobomostrava
também empate técnico entre Serra

e Lula, dessa vez com vantagem de
um ponto para o. tucano (30% a

29%). No. segundo. turno, apontava
a pesquisa, Serra teria 44% dos votos
contra35% de Lula.

Lula venceria outros
Se o candidato do PSDB fosse o

governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, Lula venceria com 32%,
contra 20% do governador paulista.
Garotinho teria 20%, Heloisa, 7%,
brancos e nulos, 15%, não sabem
nem opinaram, 5%. No. segundo
turno, Lula teria41%,Alckmin, 37%,
brancos e nulos 17%.Não.sabemnem

opinaram, 5%.
Na terceira lista, Lula venceria

.
com 33% dos vastos, contra 11% de

Garotinho, 11% dogovernadorMinas
Gerais, Aécio.Neves, 9% de Heloisa.

-

Brancos e nulos teriam 18%. Não.

sabem nem opinaram, 6%. Num

segundo. turno. contra Aécio, Lula
teria 43% d_os votos. O tucano teria

29%; brancos e nulos, 21%, não. sabem
ou não opinaram, 7%. Se Garotinho.
fosse para o segundo turno, Lula
venceria com 41%, contra 33% do.

ex-governado.r. Brancos e nulos teriam
20%. Não. sabemnemopinaram, 6%.

Dívida
Apesquisa do. Ibope foidivulgada

lf{aticamente junto. com o anúncio.

do fim da dívida do país com o FMI

(Fundo. Monetário Internacional).
Até o fim domês, vão serdepositados
os US$ 15,5 bilhões que o Brasil só
teria que quitar até 2007. Com o.

pagamento antecipado, o país deixa
de pagarUS$ 900milhões em juros.

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Chiodini: idéia é aperfeiçoar

Executivo veta projeto para j�
abertura das escolas municipai�

}ARAGUÁ 00 SUL - o prefeito
Mo.acirBertoldi (PL) vetou o. projeto
de lei que "dispõe sobre a abertura
dos espaços das escolas municipais,
nos horários sem aulas formais, para
as comunidades realizarematividades

sócio-educacionais, culturais,
recreativas e de lazer nomunicípio.".
A proposta foi apresentada pelo
secretário. daMesaDiretora, vereador
[urandir Michels (PT), e aprovada
por unanimidade em plenário na

sessão do. dia 22 de novembro.
Michels afirmou que vaibuscaro '

apoio. dos vereadores para derrubar o.
veto na Câmara. "�to.u atendendo
um apelo. das comunidades,
principalmente dos moradores dos
bairrosmais afastados do centro, onde
as crianças não possuem local de

recreação.", enfatizou. De acordo com
o artigo 2º do projeto caberá à

SecretariaMunicipal de Educação e

Cultura disponibilizar os espaços e

horários, que segundo o artigo 3º
deveráser solicitado. com três dias úteis
de antecedência na direção da
escola. O projeto destaca ainda que
o usuário do. espaço assinaráum termo.

de responsabilidadeparamanutenção
do.patrimônio.público,

Projetos
Na sessão. extraordinária de

ontem, foram aprovados' por
unanimidade 19 projetos e 10

indicações.Oprojeto. de leique dispõe
sobre os horários de funcionamento
do comércio, de autoriado presidente
da CâmaràRonaldo Raulino (PL) e
do vereador, à época, Ruy Lessmann
(PDT), foi retirado da pauta de

votação. a pedido do. secretário. dá
Mesa Diretora, o vereador [urandir

Michds (PT). Michels pediu vist'<l�
aoprojeto.parapropornovas�mendafu

DoExecutivo foramaprovados G:tl

projetos que conceçlerri subvenção�
R$ 6 mil para o Condomínio '31
Produtores de Leit� de Jaraguá �
Sul e R$ 35.400,00, através de
convênio comFroagro que será pago
em 12 parcelas; que autoriza:!;)
município adoai paraPolíciaMilitar
três veículos Meriva, adquiridos
através de convênio entre a PM e

Prefeitura; que concede subvençãõ,

I

de R$ 40 mil para os Bombeiros
Voluntários; que concede auxílio. d�
R$ 150mil paraoHospitale SãoJosé�
que autorizaoExecutivo repassarR$
30milparao Instituto deReabilitaçãtEncontro comaVida. I

I
I

I
,_JVistas

G vereador 'IerrvsdaSilva (PTB)
pediu vistas de dois projetos do
Executivo: ao que autoriza a

contratação de terceirização demão
de-obra pelos órgãos e entidades da
administração. pública municipal,
com vistas a atendernecessidades da
prestação. de serviços de recepção,
instrutor de informática, higiene,
limpeza, vigilância, preparaçã�'ie
distribuição de merenda, copa,
condução de veículo de tração.
mecânica e serventia. O ouao
projeto. retirado. da pauta foi 'o, qfie
segundo o artigo 1º "fica 0.. poder
Executivo autorizado a concederps
serviços de limpeza urbana 46
município de Jaraguá do. Su],
mediante licitação, na modalidade
de concorrência, à pessoa jurídicaou
consórcio. de empresas qte
demonstre capacidade para siu
desempenho, por sua conta e risco",

\
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CORREIO ECONÔMICO
Inclusão digital
O,Magazine Luiza será a primeira empresa credenciada a participar
do Projeto Cidadão Conectado - Computador para Todos, que faz

parte do Programa Brasileiro de Inclusão Digital, do governo federal.
A partir de 20 de dezembro, todas as 360 lojas da empresa vão
comercializar computadores em até 25 prestações, de RS 69,90. O
Magazine Luiza foi a única empresa credenciada ao programa por
atender aos requisitos exigidos pelo BNDES - Banco' Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social. Entre eles, está o fato de a

rede ser 100% brasileira, auditada e ter seus acionistas majoritários
residindo no BrasiLO preço máximo do computador será de RS 1.400.
Esta negociação só foi possível graças à isenção de PIS (Programa de

Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da

Seguridade Social), proporcionada pelo governo federal para facilitar
o acesso da população brasileira a esta ferramenta tecnolóqica.

l

Produto
o computador tem
Processador Intel Celeron

D315, 40 GB de HD, 128 MB
de memória, gravador de CD,
preparado para Internet,
monitor de 15'; teclado ABNT,
Sistema Operacional Linux,
em português e mais.ê?

aplicativos. O micro está
sendo produzido pela
Positivo, com exclusividade

para o Magazine.

Liberdade
Recorrer a empréstimos do
Fundo e estabelecer um

programa com a entidade é
um sinal de vulnerabilidade

para qualquer país, que "joga
a toalha" quando suas opções
de 'financiamento se esgotam:
Na mão oposta, afirmam, abrir
mão do socorro do FMI é
indício de fortalecimento de
uma economia, que seria

capaz de enfrentar seus

compromissos sem ajuda
externa.Campanha

IA decisão do governo de

antecipar o pagamento da
dívida total com o FMI faz
todo o sentido do ponto de
vista financeiro, mas seu

maior impacto é simbólico: o
fim do período de sete anos

no qual o país esteve sob

monitoramento do

brganismo financeiro

internacional, afirmaram
analistas em entrevista à

edição on-line Folha de São
Paulo.

No palanque
É um ótimo discurso para um

ano eleitoral, não? "É um

ótimo discurso para qualquer
ano'; responde Sergio
Werlang, diretor do Banco Itaú
e ex-diretor de Política
Econômica do BC (Banco
Central). Em sua opi'nião, o
Brasil já tem volume de
reservas suficiente para "se '

livrar" dos compromissos com
.0 Fundo.
redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,279 2,281
Paralelo 2,347 2,437 Â

Turismo 2,190 2,390 Â

• Cotação Euro Compra Venda

2,735 2,737

·CUB R$: 858,40 (dezembro)

·Indices Pontos Oscilação'
í

� Bovespa 33.629 0,63% Â
,

Dow Jones 10.883 0,55% Â

Dasdaq 2.262 0,11% T

• Poupança (%) 0,7292

� �� �� � �� � ��

LOTERIAS

53 - 58 - 61
74 -78

concurso: 03992
1 ° Premio: 25.654
2° Premio: 55.058
3° Premio: 08.037

, 4° Premio: 48.065
5° Premio: 22.973
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FORA DO TRILHO

ALL e·Prefeitura tentam acordo
sobre problemas na linha

MARCIA BENTO

lJo: Empresa nega
pedido e diz que não é

responsável por
desratização nos trilhos

.

}ARAGUÂ DO SUL

Representantes da ALL (América
Latina Logística) e da Prefeitura se

encontrampela terceira vez estemês
ontem para debater os problemas na
linha férrea que corta a cidade. As

principais dificuldades apontadas pela
administração pública são a

proliferação de ratos emosquitos e a

falta de manutenção na faixa de
domínio.

Segundo o engenheiro res

ponsável pela via permanente'da
região, Montezuma CarlosAntunes
da Luz, não existe possibilidade da

empresa concessionária fazer a

desratização pedida pelo Comdec
(Conselho Municipal de Defesa

Civil) e Vigilância Epidemiológica.
"Nós podemos pensar em um

I

convênio, entre aALL e aPrefeitura,
mas sozinhos nós não vamos arcar

com estes custos", afirmou.
Na reunião ficou acordado que a

Secretaria deObras fariaumaparceria
com a empresa para a retirada dos
entulhos que ficaram na faixa de

Esta foi a terceira reunião entre a empresa e a Prefeitura para tratar do assunto somente este mês

domínio depois da limpeza feita pela
empresa esta semana. '';\Vigilância
Sanitáriavaielaborarumprojeto, com
orçamento, para adesratização.Assim
cada um assume a sua

responsabilidade, nós da Prefeitura e

a empresa", confirmou o chefe de

gabinete Celso Piermann. Outro
acordo fechado namanhã de ontem
,está relacionado com a educação e

preservação domeio ambiente. "Nós
vamos nos reunirmais umavezdepois
do carnaval para definir um projeto

Início das compras de Natal fez
aumentar juro ao consumidor

DA REDAÇÃO - O consumidor
deve tomar cuidado para não cair
no cheque especial e, se possível;
deve fugir de financiamentos neste
fim de ano. Pesquisa feita pela
Associação Nacional dos
Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade

(Anefac) mostra que os juros
médios foram elevados em

novembro, justamente quando as

pessoas começaram a sair às

compras para oNatal. A alta, de
7,58% para 7,63% ao mês ocorreu

apesar de o Banco Central ter
reduzido o juro no mês passado em
0,5%.

'

o. financiamento que mais

encareceu foi o Crédito Direto ao

Consumidor (CDC) dos bancos,
que é voltado basicamente para a

compra de veículos. A taxamensal

passou de 3,48% para 3;55% ao

mês, o equivalente a 94,93% ao

ano. O juro do empréstimo pessoal
ficou emmédia 0,88% mais alto e

subiu de 5,67% para 5,72% ao mês.

No cheque especial, a taxa mensal
passou de 8,23% para 8,27% ao

ano, com alta de 0,49%.

O comércio também tomou seu

crédito mais salgado.A taxamédia,
cobrada nos financiamentos
oferecidos pelos lojistas passou de
6,1% em outubro para 6,16% em

'novembro, ouI04,89% ao ano. A
alta foi de 0,98% e tornou a taxa a

mais elevada desde janeiro de
2004. Ou seja, a mais cara em

quase dois anos. Nas financeiras,
que cobram os juros mais altos do
mercado para a pessoa física, a taxa
subiu de 11,68% para 11,76% ao

mês, o que representa nada menos
do que 279,7% ao ano.

Só ficou no mesmo lugar o juro
do cartão de crédito. Más quem

, comprar deve pagar o valor gasto
integralmente no vencimento da
fatura. Mesmo sem ter aumentado,
.a taxa do cartão de crédito é a

segunda mais cara entre as

modalidades e está em 10,3% ao

mês, em 'média. Por ano, isso

significa 224,27%.
Paraas empresas, o juro médio

passou de 4,4%.ao mês para 4,44%,
o que equivale a 68,62% ao ano. É
t�mbém a maior taxa desde julho,
de2004.

de educação para as escolas", disse o
vice-presidente do Comdec Carlos
Alberto Dias. "O problema é que as

pessoas não respeitam a passagem de

nível, destroem osdormentes e pegam
'carona' no trem, o que é muito

perigoso", explicou o engenheiro.
Dias também reclamou aos

representantes da empresa que o

mato toma contada faixa de domínio.
A gerente da ALL, Príscila Pereira,
lembrou um acordo feito com a

administração passada. '';\Prefeitura

construiu a cicloviana nossa faixa de, (

domínio, em troca eles prometeram
fazer a manutenção do trecho",
éxplicou ela. Nem o chefe de

gabinete, nem o secretário de

comunicação Carlos Alberto Dias '

sabiam do acordo. Mesmo assim o I

engenheiroMontezuma afirmou que t

vai trazer uma roçadeira mecânica

para limpar o trecho entre Corupá e :

Guaramirim. '';\máquina está emRio"
do Sul e em uma semana deve

começar os trabalhos por aqui".

Mundo ignora 50 milhões
de crianças, diz Unicef

DA REDAÇÃO - Milhões de

crianças estão sofrendo abuso e
.

sendo ignoradas pelomundo, diz o
relatório anual da Unicef (Fundo
dasNações Unidas para a Infância),
-dívulgado ontem. ,

A organização estima que cerca
de 30% do total das crianças nascidas
anuahnente (ou 50milhôes) não são
registradas e acabam engrossando a

fila daquelas que são ignoradas e se

tornam invisíveis para os seus

- governos. Outras formas de
"invisibilidade" incluem a vida nas

ruas demenores abandonados, que
têm negado seu direito a escola e

assistênciamédica.
Mais dametade das crianças na

maioria dos países em desen
volvimento - excluindo-se a China
- não sio registradas ao nascer, e

os governos freqüentemente não

as levam em conta, afirma a

organização.A Unicef pede que
todos os nascimentos, sejam
registrados e sejam aprovadas
novas leis para desencorajar
meninas a se casarem porque, diz

,

o relatório, ela-s têm menos

condições de cuidar de seus filhos.

Segundo o relatório, quase �
milhões de crianças entram na

•. , .' a
indústria do sexo, 5,7 milhões são

e
vendidas como escravas e 1,2milhe

, (
são alvo de tráfico anualmente.

(
Melhora - O Brasil melhorou,

mas precisa continuar avançando,
Este é o resumo do estudo Situaçã�' (

da Infância Brasileira. Entre 199ge
i

2004, o Índice de Des�nvolvimento:
Infantil (!DI) subiudeO,61 paraO,61
- quantomais perto de 1, melhores
são as condições de vida das

_r:rianças.SeisEstados deixaram de ter

baixo IDI: Acre (0,516), Amazonas
(0,520), Bahia (0,525), Maranhãã
(0,542), Pará (0,552) e Piauí (0,534),
E São Paulo (0,803) é o único que
tem o índice alto. RioGrande do Sul
(0,719) eSantaCatarina (0,764) tem
IDI médio.A pesquisa analisa aS

condições das crianças com até se�,
anos de vida - a chamada primeira,
infância. O !DI é composto pelos
indicadores de escolaridade dos pais,!
de acesso dasmães ao pré-natal, daí
taxas de 'imunização e de acessO à

pré-escola para crianças de 4 a 6 anos.

O Brasil tem hoje 23 milhões de'

crianças com até 6 anos de idade,

{liAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇA

) Operação Verão tem 8.500

I profissionais em ação em se
TRICIA GOMES

precisam ficar preocupadas que,
UNKEI todas as regiões continuarão com

J De Jaraguá do Sul, operações especiais e que avigilância
e patrulhamento estão garantidos".

póliciais serão o comandante do 14ºBatalhão de

Jnsferidos para
Jaraguá do Sul, tenente coronel,
Ricardo Alcebíades Broering diz que

r�ia de Barra Velha a população pode ficar despreocu-
I pada. "As férias dos policias aconte-I

I
FWRIANÓPOUS!JARAGUÁDO SUL cem de março a-dezembro e neste

CNR/ADI) -A Secretaria de período, que alguns vão para a praia,
egurança Pública e Defesa do ninguém tira férias. E os jaraguaen-
idadão disponibilizou um efetivo ses, vão estar aonde neste verão?A

f"
8.500 profissionaisporo" maioria em Barra Velha. A cidade

eração Verão -2005/2006, um vai estar segura", garante. O efetivo

estimento deR$ 11 milhões. Para de [araguá do Sul é de 163 policias.
�cretárioRonaldoBenedet é impor- o, 76 balneários catarinenses,
nte a atenção ao turismo. "Como que totalizam 500 quilômetros de

�é urnaboa fonte de recursos para Litoral, as estâncias hidrominerais e
atÍlta Catarina, vamos dar um apoio a fronteira seca de Dionísio
I dé naOperação Verão para ga- Cerqueira são os pontos que terão

'tini segurançadas pessoas", desta- segurança reforçada combombeiros,
ou. De Jaraguá do Sul, 29 policiais salva-vidas, policiais civis emilitares.
ruo transferidos paraBarraVelha de O serviço de salva-vidas vai contar

de ezembro deste ano amarço de 2006. com831 profissionais, destes, 663 são

nn Segundo o secretário, as regiões civis, contratados pelo Governo

l" alneárias, que compreendem estadual para reforçar a estrutura da
,

de penas 14% do território catarinense, Operação Verão. A estimativa da

de hegam a concentrar nesta época Santur é que mais de dois milhões !

ias 4% dapopulação, fora os turistas de de turistas - nacionais e estrangeiros
10 urros Estados e países. "Por isso, - visitem o Estado durante a

ue ram deslocados policiais civis e temporada. A Operação Verão foi
.

'tares de outras regiões do Estado lançada em 8 de dezembro e irá se

araaumentar o efetivo e dar apoio estender até 16 de abril, abrangendo
o Litoral", explica Benedet, neste período o reveillon, Carnaval,

ve sclarecendo que "as pessoas não Páscoa e o turismo da terceira idade. Coronel Broering diz que quem ficar na cidade estará seguro

atividades ligadas à área de
extensão.

Nas três situações, os

acadêmicos beneficiados com o

desconto deverão manter o

pagamento das parcelas em .dia
até o quarto dia útil de cada
mês, sendo que o atraso no

pagamento poderá acarretar em
perda do benefício para. o

semestre seguinte. As portarias
esclarecem ainda que havendo
abandono, trancamento ou'
cancelamento da matrícula do
curso pelo beneficiado, o

cancelamento do desconto será

imediato.

lenos de UTI são prioridade
nos investimentos em saúde.

rograma de desconto beneficia acadêmicos
.

DA REDAÇÃO - O Centro
niversitário de Jaraguá do Sul
(Unerj) está concedendo
escontos para funcionários elas

1 ntidades que mantém

la onvênío com a Instituição,
,,' acadêmicos da mesma família e
10 '

e
ex-alunos em novas graduações,

I cursos de pós-graduação ou de
extensão.

U,

o'
Através da Pró-Reitoria de

'o' dministração, estão sendo'

le divulgados os critérios para

:0' �cesso ao benefício, que se

111ntegra a outros programas de

�
apoio a alunos economicamente
caren-tes. O pró-reitor de

Admini-stração, professor Paulo
Matos, esclarece que o benefício
nas mensalidades não será

cumulativo com outras formas de
bolsas ou benefícios concedidos I

pela Unerj.
'Para as entidades que

mantém convênio com a Unerj,
o

.
desconto é de 4% nas

mensalidades. J á o benefício

para famílias é de 5%, porém,
restrito a irmãos, pais, filhos e

'

cônjuges. O mesmo percentual
de 5% é destinado a egressos, ou

seja, ex-alunos que desejarem
cursar uma nova graduação ou

participar de pós-graduações e

beoni participa de Conferência da Cultura
e ]ARAGUÁ DO SUL - Encerra

Ui amanhã,em Brasília, a 1 ª"

n Conferência Nacional da
Cultura, evento que discutirá
sQbre o PlanoNacional deCultura
que entrará em vigor a partir do
prÓXimo ano. A convite da
Funarte (Fundação Nacional de'
Arte), Leone Silva, integrante do

I Grupo de Teatro GATS e

presidente da Fed�ração

Catarinense de Teatro Jaraguádo
Sul � região participa da
Conferência. Mais informações no
site 'do Ministério da Cultura

(www.cultura.gov.br).

PRoÍOCOWDE lNrnNçÃO
A Câmara de Vereadores

aprovou o Protocolo de Intenção
encaminhado pelo Prefeito

Municipal, Sr. Moacir Antonio

...�-�.-.....

LUIUIIl:
tram!porte e tunsma

Através da Política de Saúde Descentralizada, a ampliação do número de leitos de
UTI tem tido bons resultados. Já foram qualificados 450 leitos, e ainda Tlnovos

para UTl neonatal, pediátrica e adulta estão credenciados. Entre os destaques,
a inauguração do primeiro serviço de UTI Neonatal no Hospital Santa Catarina
em Criciúma: uma parceria entre Governos Federal, Estadual e Municipal.
É:o Governo investindo em mais saúde-para os catarinenses.

Bertoldi, para a criação do

Conselho, Fundo e LeiMunicipal
de Cultura. Essa será uma vitória
da classe artística cultural, que
vêm�e articulando e mobilizando
há dois 'anos através dos Fóruns
de Cultura, evento que a cada

edição une mais artistas e

entidades culturais que discutem
sobre ações culturais' para o

município.

Transporte Estudantes

Joinville cf Microônibus
*

Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros

III

Transporte Escolar � Universitário cf Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau_
* ,Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

Final do ano aquece também
o mercado de segurança

DA REDAÇÃO - Não é apenas
o comércio de brinquedos/roupas
e eletrodomésticos que fatura
mais ,nesta época do ano. O
mercado de segurança também
está aquecido em jaraguá do Sul
e região. Empresas de vigilância e

de equipamentos de segurança

pegam carona nas férias e nas

festividades de fim de ano, época
em que várias indústrias fazem
férias coletivas e muitos

moradores aproveitam para sair

da cidade em busca de descanso
e diversão no Lit�ral.

A procura por vigilantes para
proteger empresas, condomínios
e residências cresce cerca 50%
no período entre dezembro e

janeiro. Segundo Estatísticas da',

polícia civil de Jaraguá do Sul,
entre os meses de dezembro �
janeiro os arrombamentos a'
residências aumentam até 15%'1
O acréscimo é devido ao grande,
número de casas que per
manecem fechadas aos finais
de semana ou, por longos
períodos, o que facilita a açã�dos ladrões.

- Não faça comentários que fará uma viagem perto de pessoas
estranhas
- Comunique a ausência aos vizinhos para que, casos eles notem

alguma anormalidade, avisem a polícia
- Telefone para ele de vez em quando para saber se está tudo bem
- Evite que as luzes fiquem acesas durante o dia.Os ladrões conhecem
bem este artifício.
- Suspenda ou redirecione a entrega de jornais e peça para um

vizinho recolher a correspondência.
- Peça ,para um parente ou amigo para visitar sua casa

periodicamente, para demonstrar a presença de pessoas (abrindo
janelas, regando jardins, entrando com carro na garagem etc.

- No caso de residências com jardim na frente, contrate alguém
para mantê-lo limpo, evitando aspecto de abandono.
- Evite colocar cadeados do lado externo do portão.lsto poderá
denunciar a saída dos moradores.
- Desligue a campáinha. Assim você deixa em dúvida quem usa-Ia

para verificar se tem alguém em casa.
'

� Feche as portas e janelascom trincos e trancas
- Reforce .a porta da frente com fechaduras auxiliares
- Feche válvulas de qás e deixe uma pequena abertura em janelas
gradeadas para a entrada da ventilação. Se tiver um vazamento de

gás e o ambiente estiver totalmente fechado, no retorno, qualquer
faísca pode causar uma explosão
- Evite contratar um vigia clandestino. Apesar de gastar menos, em

'

muitos lugares, supostos vigias praticam furtos em residências.

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

Secretaria de
'Estado da Saúde
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PANORAMA

Um acidente envolvendo duas motos na rua José Theodoro

Ribeiro, próximo à Ilha bela Embalagens, causou ferimentos leves

:' em Josiel Ribeiro da Silva, 22 anos, e Elimar da Silva, seu irmão que
I estava de carona. Segundo Josiel, uma outra moto cortou sua frente

e não prestou socorro. A polícia recebeu denúncias de que os

motoqueiro disputavam "racha.pols a moto de Josiel, que admitiu
não ter habilitação para dirigir, havia sido recolhida do local.

Sociedade Cultura Artística
reformula site na internet
I,

i

I DA REDAÇÃO - A Scar (Socie
dadeCulturaArtística), está anun-I

éíando mudanças na página da
I

instituiçãona Intemet,wwwscarart.br;
'Com o objetivo de ampliar o

relacionamento com todos os

públicos de interesse na área cultural.
Com visual dinâmico e de fácil

navegação, o site pretende se tomar

bm portal cultural, oferecendo as

Informações sobre os cursos e outras
atividades nas áreas da música,
teatro, dança e artes plásticas.
:' Sérgio Ayres Filho, gerente
administrativo da Scar, assinala que

a reformulação da página atende a

um desejo da instituição de estar

aindamais próxima do público e dos

produtores culturais, uma vez que o
Centro Cultural vem se tomando

,

,

referência como um dos espaçosmais

completos para espetáculos de

qualquer natureza artística, graças à
qualidade dos recursos acústicos, de
iluminação, etc." que oferece a

artistas e produtores.Além do

endereço www.scar.art.br,
ínteressados em obter, mais

informações podem fazer contato

pelo telefone (47) 3275-2477.

. �
INFORMATIVO ACIJS§.I APEVI

. ASSOCIA -OCOME,RCIAlE �i!>IIf$_(
• rNDusnnA�e JA,lI'AGUA DO SUL ��:WD<'�

Novos Núcleos Setoriais
Fortalecem o Associativismo
o total de núcleos setoriais cresceu 56% na atual gestão,
passando de 16 para 25. A fnformação é de Laercio Luis Coelho,
Vice-Presidente da ACIJ5 para assuntos de Núcleos Setoriais, ao
apresentar o balanço das ações desenvolvidas durante o ano de
2005: os núcleos setoriais realizaram mais de 450 eventos,
envolvendo número superior a 15 mil participantes em missões

empresariais e técnicas, cursos, palestras, eventos de int�gração
e .outros. "Iniciamos o mandato com 362 empresas nucleadas e

a expectativa é de que esse número alcance 600, com os novos

núcleos que devem ser criados de Revendas de Autopeças,
.'
Segurança �o Trabalho e Saúde Ocupacional e de Consultores e"

Empresas de Consultoria. O balanço que fizemos é altamente
.' positivo. É Q associativismo cada vez mais forte'; avaliou Laercio:

"

Plantão monitorado na

Educação Infantil Marista
,
o Colégio Marista São Luís fiel a seu estilo de educar, busca
t-ornar realidade uma pedagogia integral, de presença e

, simplicidade, fazendo com que nosso educando sinta-se em casa,

.sendo a escola uma extensão do lar, um espaço onde além de
estudar e aprender possa conviver e brincar com os amigos.

:' Fundamentado nestes princípios Q colégio criou o Plantão

�:Monitorado, que nesta edição acontece entre os dias 14a 16 de
,'o

�: dezembro para alunos da Educação Infantil.
�:No Plantão Monitorado, os alunos que antecipadamente. "

"

�: confirmaram sua presença, vêm à escola e desenvolvem atividades

�: recreativas e pedagógicas.
f: Nestes dias as crianças acompanhadas pelas professoras das turmas
�
e pelos estagiários participam de jog�s, caminhadas, contação de
histórias, brincadeiras e pinturas.
O Plantão Monitorado é mais um serviço oferecido pelo Marista que

, assume o chamado de colaborar no crescimento

harmônico de cada um de nossos alunos para formar
"

I. bons cristãos e virtuosos cidadãos.
;;.

"Marista.Grande notamanho, gigante no ensino." MARISTA

DAIANE ZANGHELlNI

� Termo Reajuste de
Conduta revolta os

agricultores e os

sindicalistas rurais

QUINTA-FEIRA, 15 de dezembro de 2005

PREOCUPAÇÃO

Nacional do Meio Ambiente),
causando desagrado e revolta
entre agricultores e sindicatos
locais. "Inviabilizar uma área de

plantação não garante a

preservação da natureza, nem a

proteção dos rios, uma vez que são

as áreas urbanas que mais

prejudicam o meio ambiente", I

comenta o.presidente do Sindicato
-

dos Trabalhadores Rurais, Lucia
Stolp. I

Durante a reunião, a

secretária Niúra Demarchi dos

Santos 'afirmou que a Fatma

(Fundação do Meio Ambiente)
está dando prazo para a

adequação das propriedades ao

espaço proposto até 201l.
"Verific�mos que essa distância de
30 metros é viável devido à

intensidade das águas; Jaraguá do
Sul temmaisde 400 córregos e rios

e a maioria das. casas estão muito
próximas e o caso não é muito

diferente em Guaramirim e

Massaranduba", comenta. Na
visão de InácioOlos, presidente do

, Sindicato Rural de Massaranduba,
a medida deveria englobar
tambénro espaço urbano da região.
"É injusto exigir somente que 'os
agricultores cumpram a legislação
quando muitas' construções
urbanas também não respeitam

/, CESAR JUN UI

,Agricultores e sindicalistas saíram insatisfeitos da reunião

esse limite", opina.
O agricultorOlívio Richard, 50

anos, acredita que aprovaçãos do
termo pode culminar numa crise

produtiva. "Imagine quantos sacos
de arroz deixarão de ser produzidos
se perdermos esse espaço",
comenta. Já Pedro Cisz, 72 anos,

também agricultor, destaca que a-

e

cidade (Massaranduba) está � �I

tornando cada vez mais populo c

diminuindo, o espaço que en
.

destinado anteriormente i

plantações. "Se tirarem de nós di

pouco espaço que temos par n

produzir, mais gente irá parai çl
cidade e mais miséria vai existir1 ,€
conclui. fo

Auçliência debate preservaçã I
,

ambiental em Massaranduba

JARAGUÁ DO SUL - Ontem, a

Câmara de Vereadores de
Massaranduba foi palco de uma

'

audiência pública que debateu a

preservação da mata ciliar e as

encostas de rios da região. A
reunião contou com a presença da
secretária de Estado, Niúra
Demarchi dos Santos, do gerente
regional do Fatma, Jaime Duarte,
de agricultores e representantes do
Sindicato Rural e do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Massaranduba.

O tema debatido foi o Termo
de Ajuste de Conduta (TAC), que
rege a preservação damata ciliar e
das encostas de fundos de vale da

região. Uma das medidas propõe o
-

afastamentomínimo de 30metros
entre as propriedades rurais e as

margens de rios, tibeirões e córregos
para a criação de Áreas de

Preservação Permanente (APP).
Desde 2000 a questão está sendo

, estudada pelo Conama (Conselho

CORREIO TV

o programa "Direito de Resposta'; produzido por Ongs em parceria com

o Ministério Público, deu média .de um ponto no Ibope na Rede TV!. No

horário, João Kleber dava de três a quatro.

redacao@jornalcorreiodopovo,combr

Audiência 'I (Ceia Especial
Sabe o que Adriane Galisteu ganhou de presente de
Natal de sua mãe? Uma apresentação exclusiva de
Daniel. Isso mesmo: ele cantou urna música na

tradicional ceia que a apresentadora promove todo ano.

A festa aconteceu na terça-feira em seu apartamento de

Higienópolis.Neste ano, a confraternização foi mais
íntima do que constuma ser: apenas vinte amigos I

. estiveram lá. Entre eles, Da\niella Cicarelli, Jô Soares -

vizinho de Adriane -, Marco Antonio de Biaggi e o diretor
. Nilton Travesso. O namorado Roger Flores, por
compromissos profissionais, não foi.

Na Globo ii
"Muralha da China" é o título provisório 'da sinopse -de'novela que Miguel" c

Falabella escreve para a Globo. A história, para a faixa das 19h, começará' :1
em Hong Kong com um roubo milionário envolvendo a máfia chinesa. "I

Nopique
Fernanda Lima revelou que apesar das gravações de "Bang Bang"
estarem na maior correria, ela continua se dedicando por inteiro aos

estudos de dramaturgia. Fernanda conta que mesmo trabalhando muitas'
horas diariamente, por encarar a protagonista Diana, o esforço está

compensando. Com tanta dedicação, a bonitinha admite que não tem

sobrado tempo para descansar. Basta saber se, com todas as críticas, ela
vai continuar seguindo carreira de atriz após "Bang Banq"

Assediado
Ratinho tem contrato com o SBT até 2009, fala que
pretende cumpri-lo, mas por outro lado há uma

negociação na surdina com a Band. Um patrocinador
seria o responsável por tudo e estaria disposto a ajudar a
bancar a troca de emissora. O assunto está sendo tratado
em sigilo. Ratinho não confirma. A Band diz que admira o

apresentador, que gostaria de um dia tê-lo. em seu

casting, mas que não negocia com artista que tem
contrato com outra emissora. Raul Gil que o diga ...

Premiada
Fernanda Montenegro
mal estreou em

"Belíssima" e já está
colhendo os louros pelo
seu trabalho. A atriz foi
eleita pela Associação
Paulista de Críticos de
Arte (APCA) como a

melhor atriz pelo seu

trabalho na novela.
Como Bia Falcão,
Fernanda tem dado um

shaw todas as noites I

em horário nobre.
Outro que faturou o

prêmio pelo seu papel
na telinha foi Fúlvio
Stefanini, que vive o

.
eJswaldo em "Alma

gêmea': A minissérie

"Hoje é dia de Maria"

tar,nbém não foi
deixada. de fora. Ela

ganhou o grande i

prêmio da associação.

Namira
Betty Faria, cujo contrato com a Globo venceu e não foi'
renovado após "América'; tem sido assediada pela Record

para fazer a novela "Cidadão Brasileiro':

Salário
Outra que também recebeu convite da Reco'rd f!Ji Sônia
Braga. Mas ela pediu muito .

,

Velha guarda
Chico Anysio, que atualmente está no ;'Sitio do Picapau
Amarelo'; foi convidado para fazer novela na Globo.
Benedito Ruy Barbosa o quer em "Sinhá Moça':

Censura?
Revistas de Portugal têm dado capa a João Kleber,
dizendo que ele foi censurado no Brasil. O apresentador
foi impedido pela Justiça de gravar o "Teste de
Fidelidade" com mulheres na Rede TV!. Em Portugal, o
quadro é líder de audiência.
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oMalwee goleia o Moita 'Bonita
I e assume a ponta no Grupo A

Time jaraguaense
;'
lta à quadra hoje,

. 17h30, contra

Candangos (DF)

BETIM/.JARAGUÁ DO SUL - Mais

�a vez a Malwee não teve,
t culd�des naprimeira fase daSuper
� dosCampeões.Avítimadeontem
-,' MoitaBonita (SE) que sofreuuma
ieada de 8x2, gols de Márcio (3),
Jcão (2), Aladínho, Leco e Bagé.
aldinho e Tibúrciomarcaram para

'. sergipanos. Com o resultado, a

alwee assumiu a liderartçadoGrupo
'com sete pontos, um amais que o

róprioMoitaBonita.Hoje aMalwee

entaoCandangos (DF), às 17h30,
om transmissão da Rádio Jaraguá.

li árcio, que levou o terceiro amarelo,
táfora do jogo.
A Malwee começou impondo

eu ritmo de jogo desde o inicio.e,
í, �pm cinco minutos, Xoxo

DlI cmpletou com amão parao gol, mas
el juiz anulou acertadamente. Dois
à

.

utosdepois,Nildo acertou a trave
ís pqgoleiro Bagé. Golmesmo só aos

a pove minutos, quando Falcão

a'l shutou forte da direita. Trinta
ir': ,egundos depois, Xande encontrou

, Aladinho, que chutou forte para

B'TO COSTA/CBFS

Leco foi um dos destaques da partida e marcou o terceiro gol da equipe jaraguaense

ampliar.O terceiro saiu dasmãos de

Bagé, que encontrou Leco sozinho
e chutou sem chances para o goleiro.

No segundo tempo, logo aos dois
minutos, Márcio fez bonita tabela
comAntônio e oompletou para o goL
Umminuto depois, omesmoMárcio
driblou o goleiro e fez SxO. Aí foi a
vez do Moita Bonita descontar.
Naldinho teve que chutar duas vezes

1 Coordenador da bocha avalia
,�I ('

o ano da modalidade em JS
}ARAGUÁ DO SUL-Na noite de atletas que mais se destacam não

terça-feira, os praticantes da bocha podem jogar no mesmo time. Isso
sul-americana se reuniram em um propicia uma competiçãomelhor e
jantar de confraternização na sede mais acirrada, o que ébompara todas
da Arsepum. Na oportunidade, as equipes e para o público que

, I foram entregue asmedalhas para os acompanha", informou.
, 'três primeiro col�cados da terceira e �

"Aqui em Jaraguá do Sul temos"

,última competição do ano, que um grande número de praticantes,
" terminou na semana passada, e foi mesmo não tendo carichas de�cha
I

:vencidapelaJoãoPessoa.Naprimeira sul-americana nos bares", disse
'que ganhou foi a Metalúrgica Américo. Neste ano foram jogadas
:Wintere o segundo aMalhas Pradi. cerca de 300 partidas envolvendo

Na oportunidade também foi quase 160jogadores. "Paraopróximo
'. homenage,ado o atletaJoséMartins, ano, se eu permanecer no cargo,
: que faleceu no último sábado e era pretendo montar um cronograma

I
! uma das pessoas que sempre para evitaro excesso de jogos".
: participou das competições. A Américo falou também que foi
: intenção é que a próxima procurado pela FME para dar
; competição leve o nome dele. O continuidade ao trabalho e comen-

: coordenador damodalidade, Carlos tou sobre a possibilidade de formar
:Américo,dissequeoanofoipositivo 'uma equipe competitiva para
,

e que três equipes diferentes disputar os [ase. "É de interesse dos
: ganhando as competições mostra jogadores montar estas equipes.
; Como a bocha está bem nivelada. Temos atletas que podem represen-
i "Temos no regulamento que os tar todas as cidades da região". ,

CESAR JUNKES

� EqUipe do João Pessoa recebe o troféu e as medalhas de campeão

para vencer o goleiro Bagé. O sexto

da Malwee saiu após uma roubada
de bola de Falcão, que Márcio

completou para o goLOmelhor do
mundo fez o sétimo, na saída do

goleiro, dando um toque sutil por
cima dele. O goleiro Bagé, por
cobertura, fez o oitavo, e Tíbúrcio
fez o segundo dos sergipanos,
deixando o placar em 8x2.

O alaValdinho, quemarcou seu
segundo gol com a camisa da

Malwee, disse que ainda está em

período de adaptação. 'Aos poucos
a gente vai conseguindo se

enquadrar no esquema da equipe.
Ainda estou meio perdido nas

jogadas ensaiadas, mas como tempo
a gente vai aprendendo. Faltamuito
ainda", completou:

Juventus volta de pré-temporada
e começa os treinos com bola

Alambrado poderá enfrentar possíveis confrontos entre torcidas

}ARAGUÁ DO.SUL - O time do poderão nos dizer como está q nosso
[uventus voltou ontem de manhã time".
da pré-temporada em Balneário O treinador também
Barra do Sul, onde fez comentou sobre os 20jogadoresque
treinamentos físicos. O técnico tem à disposição. "Temos um time
Itamar Schüller avaliou que foi bem montado de acordo
positivamente este primeiro teste com a folha de pagamento. Não
com os jogadores e disse que agora podemos garantir que vamos brigar
os jogadores continuam o trabalho pelo título porque ,nossa realidade

'

de' preparação física, mas já é bem diferente dos grandes clubes
começam os treinos com bola. "O do Estado. Mas vamos fazer o

trabalho desta semana fora ajudou melhor dentro das nossas

bastante. Não só na parte física, possibilidades", garantiu.
como também para os jogadores
irem se conhecendo".

Ontem à tarde o time já
retornou aos treinos no campo da

Arsepum e agora Schüller disse

que começa a preparação para
m8ntar um time e começar a

pensar no padrão de jogo. "Vamos
fazer �oletivos e estamos

agendando alguns jogos treinos",
comentou. Segundo o treinador,
ainda não tem datas e adversários
definidos. "Estes amistosos é que

Reformas
Enquanto isso, as reformas para

melhorar a segurança do Estádio

JoãoMarcatto continuam. {>. grade
que dividirá as torcidas na

arquibancada já está pronta e

agora estão construindo a divisória
na parte de trás, onde fica o portão
de acesso. A grama também está
sendo reformada. Tudo para
melhorar aindamais o espetáculo
no ano que vem .•

--------,{ L I NHA D E FUNOO :I--------!
,

JULIMAR PIVATTO

Contratações,
Enquanto o técnico Itamar Schüller trabalha com os 20 jogadores
que têm à disposição, segue o esforço da diretoria em trazer,
pelo menos, um meia e um atacante. Segundo o treinador, os
contatos continuam, mas até agora não tem nada fechado. Sobre
os jogadores que estão aqui, já vem sendo apontado pela
imprensa estadual como um bom time, pelo menos no papel.
Competência para montar uma equipe competitiva e ter o grupo
na mão, sabemos que Schüller tem e de sobra. Mas uma

contratação de um meia (camisa 10), que arme as jogadas e de
um artilheiro matador só viriam a somar ainda mais no elenco.
Sabemos que'será difícil brigar pelo título,mas dá para incomodar
os grandes.

Massaranduba CopaClio
A equipe do Morangos/Osiléia O piloto jaraguaense Kreis Jr,
venceu o Cachoeira/Deretti não foi bem na última etapa
por 2x1 e conquistou o da Copa Clio. domingo em

'

Campeonato Municipal de São Paulo, e terminou
Futsal Adulto de apenas em 110 lugar. Com o

Massaranduba. O terceiro resultado, ele caiu uma

lugar ficou com o Glória, que posição na classificação e

bateu o Amizade por 6x5. O ' terminou o ano apenas com

campeão ainda teve o a décima colocação . .o
Vilcinho Ignowski que, pelo objetivo que o piloto
sexto ano consecutivo, estipulou no começo do ano

conquistou o troféu de goleiro era de ficar entre os cinco,
menos vazado. O artilheiro foi para no ano que vem

Renato Deretti, do Cachoeirai terminar entre os três. Quem
-

Deretti, com 18' gols. sabe, agora mais experiente,
ele consiga.

Travessia "

Neste fim-de-semana, 25 Desafio
nadadores entre 14 e 41 anos Hoje à tarde, no Ginásio Artur ,;

da Academia Impulso parti- Müller, haverá um desafio de

cipam da última travessia do basquete masculino nas

ano. A prova acontece no categorias mirim e infantil. A
sábado na cidade de Palhoça, equipe da Unimed/FME
na Ponta do Papagaio, e é enfrentará o Clube América,
válida pelo Circuito Mercosul de São Paulo, em dois jogos
de Travessias. O percurso será a partir das 14h. O evento

i
de 1500 metros e deverá ter serve como encerramento
a participação de 600 nada- das atividades do basquete
dores dos três Estados do Sul. masculino em 2005.

julimar@terra.com.br

Amoroso comanda vitória do
São Paulo contra o AI Ittihad

DA REDAçÃo - Com dois gols
do atacante Amoroso, o São Paulo
venceu por 3x2 sua partida de estréia
contra o AI Ittihad noMundial de
Clubes da.Fifa, no estádioNacional

,
de Tóquio. O goleiro e capitão
Rogério Ceni, cobrando pênalti,
completou o placar, enquantoNoor
eAlMontasharibalançaram a rede

pela equipe da Arábia Saudita.
\ Depois de sofrer para passar'pelo
representante asiático da

competição, o campeão da Copa
Libertadores da América espera o

vencedor do jogo entre o Liverpool
(Inglaterra), campeão daCopa dos

,

Campeões da Europa, e o Saprissa
(Costa Rica), campeão daConcacaf.

Liverpool e Saprissa entram em

campo às 8h20 (de Brasília) de hoje.
Já a grande decisão seráno domingo,
no mesmo horário. Embalado pela
sua torcida, grande maioria no

estádio que recebeu um público de
31.510pessoas, o time tricolor contou
com uma grande atuação de
Amoroso, pivô da polêmica que
tomou conta do clube às vésperas da
estréia.

O atacante contou ter assinado
um pré-contrato com o Tokyo FC,
vínculoque prevê umamulta deUS$
500 mil no caso de quebra.
Momentos antes de entrar em

campo, Amoroso já colocava panos
quentes dizen:do que pode até pagar
o valor para renovar com o time do
Morumbiem 2006.A equipe tricolor
abriuo placar logo aos 15minutos do

primeiro tempo, quando Danilo
Cruzou da esquerda e a bola sobrou

paraAmoroso, quematou no peito,

chutou e contou com o desvio na;
zaga.

Aos 32, Kallon puxou um'

contra-ataque e chutou forte.:
RogérioCeni espalmou e dividiu no:
rebote com Noor, que conseguiu:
mandar para a rede. O São Paulo:
reencontrou seumelhor futebol n�
segundo tempo e voltou a liderar o

placar logo no primeiro minutoJ
Cicinho recebeu na linha de fundd
e cruzou na pequena área. A bol�

, passou pelo goleiro Zaid, eAmoroso
,

completou livre para a rede.
'

Com 10 minutos, Aloísio fol
derrubado por trás dento da área:

Rogério Ceni cobrou e marcou. O
goleiro são-paulíno colocou abolano
canto alto direito de Zaíd. Apesar
davantagem no placar, durou pouco '

tempo a tranqüilidade do time

brasileiro . Aos 22 minutos, Tcheco
cobrou escanteio da esquerda, abola
foi desviada no primeiro pau, e At
Montashari cabeceouparadíminuif

Amoroso marcou duas vezes
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com
371 2847 - 2752005

Convidativo
Para fazer diferença neste,

fim-de-ano, a coluna deixa a mais

que preciosa dica: Alexandre
Meldau, fera jaraguense do lápis e

pincel, estará até sexta fazendo a

venda de seus trabalhos a preços
mais convidativos. São pinturas,
posters (reproduções) e desenhos
o r i qi n.a is disponibilizados
possibilitando um presentear
com mais personalidade e

originalidade. Ilustrando, ao lado,
a peça 'Periferia".

Interessados podem efetuar

cOQtato pelo telefone 3370 6797.
Para conhecer mais trabalhos ou

fazer contato eletrônico, acesse

www.meldau.com.br.

Studio FM comemora em grande estilo,
Há uma semana começou toda badalação em torno do aniversário da famosa

rádio jàraguaense, que agora convida toda cidade para nesta sexta-feira, dia 16 de
dezembro, vir à praça Angelo Piazera desfrutar da enorme celebração marcada
para acontecer. Serão assados sete porcos no rolete para serem servidos

.

gratuitamente à multidão.Oàgito que começará às 16h-terá ainda desfile de moda,
tenda mix,exposição do Fórmula Clio do piloto Krels Junlor.karts.carros de corrida
e show com Star Boys. As atrações musicais ficam porconta do show nacional com
a cantora Lilian Donadelli, que será seguida das bandas Legião Urbana Cover e a

Alta Rotação.Nãodá para passarindiferente ...Parabénsà rádioetoda sua equipe!

Celebrando
I,

Se você abrir o dicionário e encontrar a palavra
"alto-astral", vai ver que ao lado dela está a foto de
nosso grande brother Neni Junkes, que comemora
hoje seus 23 anos e 12'meses de muita alegria e

otimismo. Amigo de todas ocasiões, é presença
contagiante nas baladas da cidade. Mais que
merecido aqui nosso reconhecimento. Um abração
meu caro,parabéns!

Extendendo ainda mais seus domínios, o i
Hai inaugura neste sábado agora, dia 17,maisu
casa noturna pelo nosso litoral. O ponto escolhi'
fica na Rodovia SC 434, Kni S,altura de Garopaba
casa terá três tendas (Surf, Eletrônica e Vibe)
promete funcionar nos mesmos moldes de nos�'
já conhecidas de Piçarras e Porto Belo. Maior
informações no sitewww.balihaí.com.br.

Bye*Bye 2005 na ComBat
Agendada para este final-de-semana a última balada do ano da ComBat, que apresentará em s�

palco todo talento do DJ Erik Caramelo e das feras jaraguaensesAntony,Túlio, Léo Renan e R.Costa.Ponl
alternativo, o lounge será palco da banda Alta Rotação. Ingressos antecipados aos valores de R$10
feminino e R$1 5 omasculino. Doando-se lkg dealimento.os valores baixam para R$So feminino e R$10
masculino. Pontos de venda: loja Extreme Premium, Posto Mime Matriz e Deltacell Cíaro, O telefone pa
reservas é 8806 8899. Maiores informações no endereço www.sitecombat.com.br.

Pré-estréia de Kong
Os pessimistas torcem o na

com a nova: pré-estréia hoje
King Kong 2005 no Jaraguá Cenl

Cine, com sessão às 20h30 no d
02. Quem quiser antecipar
compra de seu ticket pode fazê·lo
partir das 13h 1 O, na bilheteria o

cinema.
A tão aguardada produ('

vêm sob a tutela de Peter Jacks
(Senhor dos Anéis) e é um rema
baseado no roteiro do fil

original de 1933.A ação, inclusive,
toda ambientada nessa época,(�
direito a teca-tece atirando
gorilão e tudo' mais. Divers

ga rantida! Inforrrt!ções: 3275 021

Prisci_la Lorentz, Juli Papp e Amália Papp

A pedida desta sexta , ,

As previsões são todas para uma noite bombástica nesta sexta na

Moinho Disco, onde a balada vai rolar ao som do melhor de décadas
passadas. Após longo jejum, retorna aos palcos jaraguaenses a saudosa
banda Os Chefes, trazendo seu tão solicitado show de puro rockn roll e
diversão na bagagem. Mais tarde tomam a cena os DJs Paulico e Neni

Wolff,que discotecarão clássicos dos 80 noite adentro, para o delírio dos
nostálgicos. Ingressos antecipados disponíveis na loja Extreme
Premium (Reinaldo) e Posto Mime Matriz.Reservas pelotel.9918 9090.,

Main Stage_

DJ Erik (o
lcunoe show
com BaRdo

.; f'

:;
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E o sonho virou

realidade. • •

Mais uma vez!

A edição da campanha "Noite Muito Feliz - Ano 2" promovida pelo Correio do
Povo com o apoio da Secretaria.de Desenvolvimento Social, do Conselho de

Assistência Social, do Centro Empresarial e da Promoção Humana de Jaraguá do
Sul conseguiu alcançar mais uma vez as expectativas dos voluntários e da comissão

organizadora. Foram arrecadados 5.893 kg (aproximadamente seis toneladas) de
alimentos, até o fechamento desta edição - além de roupas e brinquedos em bom

estado e condições de uso. No último Sábado, dia 10, os alimentos f9ram embalados

em forma de cesta básica no salão da Igreja Matriz São Sebastião pelas voluntárias.
Os donativos foram distribuídos entre as 21 instituições religiosas que participaram
da arrecadação. A quantia será distribuída para 617 famílias carentes cadastradas

nos mais diversos bairros de Jaraguá do SuL
'

De acordo com a diretora social da Secretaria de Desenvolvimento Social e

Familiar de Jaraguá do Sul, Maria Rech Schiochet, o objetivo para o próximo ano é o

de organizar-se antecipadamente. "O ideal seria deixar o marketing da campanha
pronto até o início de outubro, para alcançar resultados ainda melhores", diz
Schiochet, Já o diretor do Correio do Povo, FranciscoAlves, acha que é necessário

criar o marketing no sentido de arrecadar maior quantidade de alimentos, já que é a

principal necessidade das farnílias. Ele acredita que deveria haver um esforço maior
. para unificar as diversas campanhas de arrecadação existentes na cidade nesta época.
"Assim as pessoas terão certeza de que a distribuicão das doacões será feita de forma

organizada", sugere. Ele ainda aponta que uma b�a idéia seria levar o assunto ao

Núcleo de Responsabilidade Social da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul (Acijs) para que p projeto chegue aos empresários e, assim, oportunize a

organização e fortalecimento de uma única campanha.
A secretária de Desenvolvimento Social e Familiar do município, Nilda N. S.

Bertoldi, afirma que a prefeitura está disposta a: apoiar uma campanha séria e

organizada como esta. "Esperamos que daqui a dez anos, não hajamais ninguém nas

ruas dando esmolas", ressalta. A divulgação da campanha tanto da preparação
quanto da pós-distribuição, segundo ela, serve para dar maior credibilidade ao

mesmo tempo que se torna uma forma de prestação de contas aos que colaboraram.
O objetivo para 2006 éo de se organizar para arrecadar 600 cestas básicas.

'Diferenças não foram barreiras
'cos, �dventis!as, evangélicos e espíritas. Não importou o credo quando o li!angariar G máximo de doações para distribuir às famílias carentes .

1 instituições religiosas de Jaraguá do Sul. "O trabalho voluntário e o

es"qu{l.se prontificaram a fazer uma doação foi tão importante quanto
useram a arrecadar os donativos", comenta a coordenadora geral da

ay���llo. Para a voluntária da comunidade católica São Roque,
3; participar de uma campanha como esta enobrece o espírito
omente na ?ão Roque são 150 famílias cadastradas. A doação

1 delas muito mais feliz, com certeza", comenta.
munidade da Assembléia de Deus, Maria [úlieta

e arrecadações foi alcançado nos supermercados.
.

de semana, teríamos duplicado esses

.os como voluntária em campanhas de
costumam atuar especialmente nos

, ;, eles também se deparam casos de
inhamento da aposentadoria e uma

rente.

Dia, do Jardim São Luís, Geni .

iciativa das pessoas para

;picipando ativamente de campanhas
arentes 'semanalmente. "Eu vejo a

'

de", diz. A aposentada conta ..que
realmente muito cat(mtes':êiw� c;;<\j}�,:

,
,

";,.' , . �.·�:�f�)�:\:��

, 1it���.'
s crianças sonham com 0 tã6" //�\,;

oano de bom comportamento. Para "
<tpm um pouco de fartura à mesá ;-
tó Feliz" aproxima o sonho da

'
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ESPECIAL CORREIO DO POVO :

EDITORIAL

Ao leitor,
com carinho

-....

I

o rue t/�t;i costUrVlt?l �3er f/t?lrt?l
de/tk't?lr � seu Nt?ltt?l( rVlt?lr"S S�(r(;(tf.r/�.?

Natal é renascimento, época de perdão, de amizade e de se comprometer a iniciar uma
o nova etapa na vida. É tempo de celebrar o nascimento de Jesus Cristo. A troca de presentes,
o abraço apertado e a reunião em família podem estar perfeitamente aliados à solidariedade.
É contaminado por est� clima nostálgico que o Correio do Povo, nos últimos anos, se

compromete e se preocupa tanto com a noite de Natal daqueles que não têm condições de
ter uma ceia digna.

Há mais de cinco anos, este periódico realiza promoções de arrecadação de alimentos e,
desde o ano passado; organiza a campanha "Noite Muito Feliz," em parceria com a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e com o Conselho de Assistência Social e Promoção
Humana de Jaraguá do Sul. A cada ano cresce o número de famílias carentes atendidas pela
campanha e as expectativas são felizmente superadas.

Nesta última edição, muitas instituições aderiram à promoção. Um bom exemplo é o
'Moto Clube Cano Quente, um grupo de motoqueiros de Jaraguá do-Sul, que pelo segundo
ano consecutivo colabora com a arrecadação. Aproximadamente uma tonelada de alimentos
foi arrecadada por meio de um evento que o Cano Quente promoveu para comemorar os

cinco anos de fundação do grupo. Metade desta quantia foi doada à campanha "Noite Muito
Feliz - Ano 2" e a outra parte será distribuída pelos associados em comunidades como a

'

Santa Clara, na Vila Rau. Os seis grupos de CCQ (Círculo de Controle da Qualidade) do
Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul) também contribuíram. Os voluntários
trabalharam-explicando os objetivos da campanha nos pontos de arrecadação em

'

supermercados da cidade. Também não podemos esquecer da participação ativa e

fundamental das pessoas que representaram as igrejas e paróquias da região. Sem elas, o
trabalho ficaria muito mais dífícil..

Este caderno especial representa nosso presente de Natal a você, leitor amigo que nos

acolhe todos os dias, de terça a sábado, na sua casa ou no seu local de trabalho. Procuramos
escrever matérias que se identifiquem com o espírito natalino para que ele se fortaleça em

cada um. Além disso, pesquisamos algumas informações importantes e dicas para as férias
de verão que vêm por aí. Aproveite-as ao máximo! Esperamos que gostem deste caderno.

A todosum Feliz Natal e que o Ano Novo nos traga uma nova etapa em nossas vidas,
muitas realizações e muita, muita paz.

I
I
t�

Natais vêm, Natais vão e você com a promessa de que no próximo ano vai prestar a sua :
solidariedade a alguém que precisa, certo? Pois então, é hora de pôr suas promessas em :�(
prática pois há muitas famílias em Jaraguá do Sul e região precisando de um quilo de I dialimento ou um brinquedo para alegrar uma das datas mais esperadas do ano. Até mesmo, se dvocê tiver condições, doe um pouco do seu tempo para ajudar a profissionalizar um pai ou !

- mãe de família ou até um jovem carente que está iniciando no mercado de trabalho. Pode ser
b

que, nos próximos anos, estas pessoas estarão ajudando a outras e assim 'por diante. Então,
seja um voluntário. Se você não sabe como fazer para ajudar, informe-se na secretaria da sua

paróquia ou procure a prefeitura da sua cidade. Participe. Seja você a dar o primeiro passo

para deixar a vida de alguém mais completa. Você vai perceber que fazer uma doação lhe
deixará muito mais feliz que qualquer outra pessoa!

Caderno Especial de Natal _ Jornal CORREIO DO POVO

Jornalista responsável: ÉviLin K_ Fritzke _ Mtb SC 02042 JP
Fotos: César }unkes e arquivo Cromoart
Fotolito: Cromoart Comunicação· Impressão: Gráfica e Editora CP

CORREIO DO POVO
PubUc<uW-�1919
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VOLUNTARIADO
"

Exemplo de liderança que traz resultados
Líder, objetiva, forte e decidida. Estas são as

características facilmente visíveis da voluntária

e coordenadora da Promoção Humana, que
:congrega várias entidades religiosas dejaraguá
do Sul; Ana Elisa Moretti Pavanello. A frente

da equipe há três anos, Ana sempre sonhou

lconseguir reunir diversas entidades religiosas
Ipara fortalecer a arrecadação de donativos e

, !para poder atender ao maior número possível
Ide famílias carentes na região. "Do ano

, passado para cá, reunimos cinco credos
, :diferentes. Para nós foi uma vitória", comenta.

: Neste ano, ela foi a líder da distribuição e

'da divisão dos donativos arrecadados através

I :dacampanha "Noite Muito Feliz - Ano 2". "É
, lum trabalho gratificante que nos deixa
�contente pois todo o esforço é visível quando
percebemos aalegria de quem recebe as

doacões", diz. Para o próximo ano, Ana está se
.

'org�nizando para criar uma associação para
'

captar recursos e, então, almejar o sonho de
'

construir uma sede própria. A intenção,
segundo ela, é montar uma estrutura onde se

possa organizar melhor a distribuição dos
'donativos na cidade, unificar o cadastramento
.das famílias carentes e facilitar o trabalho dos

:voluntários.'De acordo com a diretora social
da Secretaria de Desenvolvimento Social,
'Maria Rech Schiochet, hoje, são dois cadastros
�de famílias carentes, um da secretaria e outro

da Promocão Humana. "Isso pode privilegiar
'famílias e� detrimento de outras, já que não

há um controle integrado dos auxílios
concedidos", lembra.

Até março de 2006, Ana quer enviar o

:estatuto da associação, que já foi elaborado,
I para o crivo do Conselho Municipal de
I '

'

Assistência Social e pela apreciação dos vereadores de Jaraguá do Sul. Na
,

'

verdade, além de se organizar melhor, o objetivo é buscar recursos através

de leis ou de empresas para iniciar um trabalho de capacitação
profissional das famílias carentes cadastradas. "Precisamos não somente

tirar estas famílias da situação emergencial em que elas se encontram,
mas também . ensiná-las a pescar' ", ressalta.

Para associar-se à futura instituição, Ana lembra que será necessária a

comprovação de trabalho voluntário, no mínimo, durante um ano.

"Aproximadamente cem pessoas das mais variadas instituições religiosas
já poderiam ser consideradas sócias", completa. Ela diz ainda que para

participar de projetos como este, é preciso se dedicar e estar preparado,
inclusive psicologicamente. Caso os projetos sejam aprovados, Ana
afirma que a arrecadação para as próximas campanhas podem ir além das
seis toneladas de alimentos. O objetivo é chegar no dia da distribuição
dos donativos com os produtos divididos em cestas básicas já montadas.

, ,

� Além de liderar estas equipes, dona Ana
também coordena grupos de catequese na ,

Paróquia São Sebastião há 30 anos. Para ela, doar;
seu tempo como voluntária e ajudar-ao próximo J

serve como incentivo de todo QS dias acordar b

mais disposta e mais feliz.

mun

r e que façamos por ele um$l
Que os nossos I ares seJattil,,;

� ���

m muito amor, paz, saúde e

deli. Feliz Natal! São os votos de

Desenvolvendo Soluções

:..:

Que o N_atal

Ess:'�s são os v
.

:\

sinceros da Iv
r

veis a tod
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Alguns símbolos natalinos remontam
antes mesmo do surgimento do Natal

LENDAS E HISTÓRIAS

I

I,

I: '

Muito além do significado religioso, o Natal pode ser

representado por tradições festivas e alguns costumes. Papai Noel,
árvores de Natal, cartões, ceias, Missa do Galo e presépio são as

principais representações de uma das festas mais antigas do mundo
'tristão. Todos repetem tais tradições, embora nem todos saibam o

motivo. Sabe-se apenas que' alguém, um dia as iniciou, e que
perpetuam através dos séculos até os dias atuais.

Há diversas origens para cada símbolo. Para o bom velhinho, por
exemplo, são várias as versões. Uma delas, conta a versão de São
Nicolau, um anônimo benfeitor que presenteava as pessoas no

período �atalino. Papai Noel teria sido inspirado no bispo Nicolau
que viveu e pontificou na cidade de Myra, Turquia, em 280 d.e. O
bispo foi considerado santo depois de muitos milagres que lhe foram
atribuídos e se tornou o santo patrono' da Rússia e da Grécia.

A transformação de São Nicolau em Papai Noel iniciou-se na
Alemanha, entre as igrejas protestantes. Sua imagem passou
definitivamente a ser associada às festividades natalinas com as

costumeiras trocas de presentes no dia 6 de dezembro (dia de São
Nicolau). As renas e o trenó {oram criadas pelo escritor europeu
Clement e. Moore através do poema "A visit fram St, Nicholas",
retratando o mesmo modo de transporte usado na Escandinávia, em
1822. Nos Estados Unidos, a tradição do bom v�lhinho com barba
branca e comprida recebeu força pelo cartunista Thomas Nast, na
revista Harper's Weeklys, em 1881. A

'Queli;I!I"""P
etern

Coca-Cola também foi a responsável pela expansão do Papai Noel pelo mundo. Em
1931, uma campanha publicitária criada pelo suéco Haddon Súndblon (Sunny) mostrou
o bom velhinho com uma roupa de inverno nas cores vermelha e branca (as cores do
refrigerante) e com um gorro vermelho-e pompom branco. Antes das ilustrações de
Sunny, o Papai Noel usava variadamente azul, marrom, amarelo, verde ou vermelho.

Outros símbol�s são ainda mais antigos que o próprio Natal. Isso se explica pelo
.

fato de que, antes do nascimento de Jesus Cristo, os povos de diversas nações
comemoravam datas similares, em que a vida, a morte e o renascimento eram

celebrados: Uma forte representação natalina é a árvore de Natal. Muito antes de existir
o Natal, os egípcios traziam galhos verdes de palmeiras para dentro de suas Casas no dia
mais curto do ano em dezembro, como um símbolo de triunfo da vida sobre a morte,

De acordo com o pesquisador César Regadas, o costume de ornamentar a árvore
pode ter surgido do hábito que os Druidas tinham de decorar velhos carvalhos com
maçãs douradas para as festividades deste mesmo dia do ano. A primeira referência de
uma "árvore de Natal" remonta ao século XVI. A moderna árvore natalina, enfim, teve
origem na Alemanha durante a idade média.

, � O primeiro cartão de "Boas Festas" de que se tem notícia, no entanto,
surgiu em Londres, no ano de 1834, na mesma. época dos
contos natalinos de Charles Dickens. Conforme o pesquisador
Regadas, o primeiro cartão de Natal foi confeccionàdo na,
Inglaterra, em 1843, por um artista chamado John c.. Neste
cartão estava desenhada urna família e as palavras liA Merry
Christmas and a Happy New Vear to Vou" (Um Feliz Natal e um
Feliz Ano Novo a você). Esta prática difundiu-se rapidadmente
por toda a Inglaterra e países de língua inglesa chegando depois
ao resto do mundo.

Presentear também é um hábito antigo. Ele tem suas.origens em antigas
festas pagãs. Os romanos, por exemplo, celebravam a Saturnália em 17 de
dezembro com uma troca de presentes. Duas semanas mais tarde, no Ano Noyo
Romano (1 º/Ol), as casas eram decoradas com grinalda e luzes, e presentes eram
distribuídos às crianças carentes. Em alguns países como a Itália e a Espanha, as crianças
tradicionalmente recebem presentes no dia 5 de janeiro (véspera de Epifania) e não em

25 de deze'mbro. Em muitas nações norte européias, os presentes são dados em 6 de
.

dezembro (Dia de São Nicolau). Outra versão para esta tradição é que o ato de

presentear serve para relembrar os três reis magos
que presentearam a [esus no dia do seu

nascimento.

são Francisco de Assis foi o criador da Missa L!
do Galo, ato religioso do dia do Natal. Segundo a I'

história, São Francisco construiu o primeiro I)!,
presépio para lembrar os fiéis do ambiente em que;;
Jesus vivia. Foi na cidade de Greccio, na Itália, em 1,
1224. Após exibir o presépio à comunidade à meia'I,1 I

noite, o ato era seguido de uma missá. Como os ' \1,
galos cantavam habitualmente às primeiras horas ,j
Ela madrugada e isso acontecia durante a I, I

solenidade, o povo começou a chamar a celebraçãoll: I

de "Missa do Galo".
Na verdade, o primeiro presépio foi criado por

.

Giovanni Villita, a pedido de São Francisco, em '1
,

1224. Foi montado nos fundos de uma igreja em
I',

urna pequena vila, onde pessoas e animais de l/
,

verdade representaram o
J

primeiro Natal. ,: I

Símbolos e histórias qu€ I

nos acompanham até JI

os dias atuais.

www.lunender.com.br Lunender:®
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Iraque
Para os poucos cristãos que vivem no Iraque a principal
tradição natalina é uma leitura da Bíblia feita em família. Há
também o "toque da paz'; que segundo a tradição, é uma
bênção que as pessoas recebem de um padre.

o Nata·1 ao redor do mundo,
"

,
I

o�Natal é uma das festas mais comemoradas no mundo inteiro. Ela envolve tradições muito
antigas e que se renovam no decorrer dos séculos. Durante este tempo, algumas culturas
acabaram marcando suas festividades natalinas com aspectos regionais. Conheça algumas
das tradições natalinas de alguns países:

Suíça
\

Diz-se 'às crianças que na noite de Natal, os animais
(, entendem tudo o que as pessoas conversam entre si �\
� ainda conseguem falar na língua de seus donos. Em -

alguns lugares católicos, celebra-se a viagem dos reis

magos até a gruta de Belém, com grande solenidade.

2 Osjovens vestem roupas suntuosas e desfilam pelas
ruas iluminadas como se fosse dia, carregando e

, �Ievando uma estrela enorme e cantando.

Enquanto isso, as mulheres enfeitam os

cômodos da casa, quadros, espelhos e mobília

com azevinho e visco.
,--

Finlândia,
I Neste país há a estranha tradição natalina de freqüentar saunas na

véspera de Natal. Outra tradição évisitar cemitérios para homenagear
os entes falecidos. As crianças costumam colocar fora da porta de

casa algumas vasilhas com arroz e leite para as renas do Papai Noel,
qúe vai passar para entregar os presentes.

Áustria
Alguns dias antes do Natal, as crianças escrevem uma cartinha ao

menino Jesus e a colocam na janela. Se no lugar da carta

encontrarem um raminho de pinheiro significa que ela chegou ao
destinatário, Antes da ceia do Natal, preparada com pratos à base de

peixe,o chefe da família Lê a passagem do Evangelho quenarra o

nascimento de Jesus em Belém.

Súécia
Nos países
escandinavos o Natal
tem seu início em 13
é dezembro, data em

se comemora o

artta Luzia. Nas

em �����s:: dia
natalinas muito

� peculiares como uma

procissão em que as

pessoas carregam
tochas acesas. De resto,
as tradições de Natal
ecas são muito

idàs com as do
o ocidente. _

Rússia
Lá,o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro,'13 dias depois do Natal
ocidental. Uma curiosidade é que, durante o' regime comunista, as
árvores de Natal foram banidas da Rússia e substituídas por árvores
de ano novo. Segundo a tradição dos russos, a ceia deve ter muito

mel,grãos e frutas, mas nenhuma carne.

,'A melhor menSqgem de- Natal é aquela que sqi
em silêncio de nossos corações e qquece com

ternura os corações dqqueles CJue nos

q�ompqnhqm em nOSSq cammhada pela vida.
'A Cassul: Advoqados deseiq q toda

cOmunidqqe um Natal abençoado e que o ano

que está por vir venha repleto de bencãosl

Cassuli
Advogados Associados

OAB/se 397/99

R: Donaldo Gehring, 135 centro Fone: 3371-7511

e..
II

.':

África do Sul
o Natal também acontece durante o verão. Devido ao calor,
a ceia de Natal se faz em uma mesa colocada no jardim ou

no-quintal da casa. Tal como na maioria dos países, tradições
como árvores 'de Natal e presentes são quase obrigatórias.

,árvores e músicas
o mais comuns na "�

ue em qualquer '(j

IS do mundo. Durante="
Natal, serve-se uma :J

plum pudding, feita der)
êndoas, frutas

adas e especiarias. Essae
rnada com flores em i[

França
Os camponeses queimam, na lareira-um galho grande e

guardam cuidadosamente suas brasas para acender fogo no

primeiro dia do ano, em sinal de bons auspícios. Em Paris,
todas as plantas são transformadas em árvores de Natal,
enfeitadas com guirlandas, bolas coloridas e lâmpadas.

e coroa e com

colocadas em
castiçais de metal. ,!

Espanha
"

A "Navidad" é festejada com grande alegria. Há danças nas praças ao som de violões, flautas e :'

tambores, centenas de tiros de canhão, torça das tradicionais frases de boas festas. Depois, todos.
vão à igreja cantar músicas sacras: a missa do galo também é muito importante, assim como a

-;

'Ceia com peru 'e chester recheados, saboreados mais tarde.

Alemanha r
"

Lá, O Natal dura um mês. Começa na última semana de novembro, quando as mães começam a 'I

arrumar os presentes das crianças e preparam os enfeites brilhantes da árvore natalina. Mas a

ornamentação é cuidadosamente guardada em segredo até ahora em que se acenderão as

velinhas e a porta for aberta. Nas igrejas e nas casas prepara-se o adventskranz,.coroa feita com

raminhos de pinheiros entrelaçados com fitas vermelhas, douradas e prateadas. Nelas colocam
se quatro velas, simbolizando os quatro domingos do Advento. A cada domingo acende-se uma

vela.As duas últimas são chamadas de "domingo de prata" e "domingo de ouro':

Japão
Onde só 1 % da população é cristã, o natal ganhou força graças à influência americana, depois
da Segunda,Guerra Mundi,al. Por questões econômicas, os japoneses foram receptivos com
algumas tradições, como a 'ceia de Natal, o pinheirinho e os presentes de Natal.

.

'"

Noruega
Os pescadores costumam estender as redes nas praias na esperança que
o menino Jesus venha enchê-Ias de peixes. Os que estão em alto mar,

,

preparam, no centro do barco, um pinheiro enfeitado de luzes e

guirlandas prateadas: é o símbolo da família que ficou lá

longe, lembrada com saudade. Nesses dias de festa,
todos devem ter alimento em abundância. Os
animais (menos o gato, considerado traidor)
recebem ração dupla; nos pátios fincam-se
paus em que se penduram pequenos
feixes de aveia pare-que os passarinhos
também tenham um bom Natal. Nos

pórticos e nas janelas, os noruegueses
costumam colocar vasilhas com sopa
para os andarilhos.

.....;
,

•
·
·

Polônia
Durante o Advento, as paróquias preparam grandes hóstias com figuras do menino Jesus, Nossa �
Senhora e da estrela guia. Antes da ceia do Natal, as hóstias são partidas em pequenas porções e;:
partilhadas entre as pessoas presentes, em sinal de paz e de perdão. Lá também se acredita que �
os animais falam e entendem a linguagem humana na época do Natal.Antigamente, os nobres �.
convidavam os empregados e servos para partilharem da mesma mesa. Hoje, costuma-se ::

convidar alguém que viva sozinho. Se não encontrar, deixa-se o lugar da mesa vazio.é para o

menino Jesus, que, eventualmente até poderá bater à porta ...

Gr�cia
Uma única palavra indica as canções e os doces do Natal: kálanda. Na tarde do dia 25, as crianças:
acendem grandes fogueiras nas praças das cidades e dos vilarejos, cantando e brincando de .•

roda ao redor do fogo. Na manhã seguinte encontram ao lado da cama, doces, um bastão e uma:
pequena sacola. Com bastão e sacola nas mãos, começam a girar de casa em casa a fim de :

desejar a todos um Feliz Natal. Em troca, recém doces e moedinhas. Na Grécia não existe a árvore:
de Natal. Apenas costuma-se enfeitas as casa com ramos de oliveira. Durante a ceia, come-se o :

kristofsomo (pão de Cristo), torta enfeita

Austrália
o Natal é usado para lembrar as raízes
britânicas do país. Tal como na Inglaterra,
a ceia de Natal inclui o tradicional peru e �

os presentes de Natal São dados na

manhã do dia 25. Uma curiosidade:
devido ao calor, alguns australianos
comemoram o Natal na praia.
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Você sabe tudo sobre o Natal.

I.
I

TESTE

FAÇA o TESTE

o que você sabe sobre o Natal? São muitas as versões sobre a história e as tradições natalinas, O
Correio do Povo pesquisou e encontrou um teste elaborado pelo repórter de política da Folha Online,
Vinícius Queiroz Gaivão, um aficcionado por religiões, que lê muito sobre umbanda e tem aulas-de
hebraico. Distribuímos o teste com 1 Z perguntas a 30 pessoas em Jaraguá do Sul. A intenção foi
descobrir como anda o conhecimento sobre a história e as tradições das festas natalinas, Acompanhe o

questionário, tente respondê-lo e confira se você está em dia sobre conhecimentos natalinos. Boa sorte!

1 )Porque a Missa doGalo'é realizada àmeia-noite?
a) Porque o galo sempre canta à meia-noite
b) Porque a ceia de Natal deve ser servida à meia-noite
c) Porque,em homenagem a Jesus,deve ser a primeira missa do dia de Natal
d) Porque,segundo a lenda,Jesus teria nascido à meia-noite

2)Quem deu início ao costume de colocar presentes sob a árvore de Natal?
a) A rainha Elizabeth 1 a,na Inglaterra
b) Napoleão Bonaparte,na França]
c) A marquesa deSantos,no Brasil
d) A rainha Isabel,na Espanha .

.

3)Onde e em queépoca criou-se o costume deemtiar cartões de Natal?
a) Em Portugal,no século 17

b)Na França,no século 19
c) Na Espanha,no século 12

d) Na Inglaterra,no século 19
4) Por que o pinheiro é a árvore do Natal?

a) Porque Jesus nasceu em uma região cheia dessas árvores
b) Porque o pinheiro dá frutos vermelhos em forma de estrelas
c) Porque o pinheiro é símbolo de vida nos países nórdicos
d) Porque o pinheiro é barato e fácil de se encontrar

5) No sincretismo da umbanda e de algumas nações do candomblé,que orixá
Córresponde a JesusCristo? I

a)Xangô
b)Ogum
c)Oxalá
d) Exu

6) O que émirra, um dos presentes entregues a Jesus pelos reismagos?
.

a) Um tipo de diamante
b) Uma pedra semipreciosa
c) Uma erva amarga.
d) Um tipo detecido árabe

7) O que simboliza a ceia de Natal?
a) Afartura
b) Os reismaqos
c) O nascimento de Jesus
d) A última refeição de Jesus

e o seu Nata}
eja brilhante de

gria, iluminado
de amor.

Feliz Natal e o

seu Ano Novo
cheio de

esperança.

.

20 - Centro - Fone: 3275-0514

t,

índice de respostas assinaladas

8)Onde sl,lrgiu o costume de servir peru na ceia natalina?
a) Em Israel
b) Nos Estados Unidos
c)NoCanadá
d) No sul do Brasil

9)Onde foi inventado o panetone e de onde vem seu nome?
a) Em Milão (ltália);significa"pão deToni';
b) Em Xangai (China);significa"pão de Buda".

c) Em Bordeaux (França);significa"corpo deCristo"
d) Em Bruxelas (Bélgica);significa"pão de açúcar"

1 O) A quem está ligada a criação da figura de Papai Noel?
a) A São Pedro
b)AJesusCristo
c) A Santo Agostinho
d) A São Nicolau

\

. 11) Como se chamavam os três reis magos que, segundo a Bíblia, visitaram o menino �
Jesus? '

a) Josué,Mateus e Paulo
b) Lucas,Pedro e Judas
c) Gaspar,Baltazar e Belquior
d) Gaspar,Marcos e Herodes,

12) Em quem foi lnsplrada a tradição de dar presentes no Natal?
a) Em PapaiNoel

.
b) Nos reismagos
c) Em São Francisco
d) Em Jesus Cristo

Tel.: (47) 3370-7014/ Fax: (47) 3·
Rua Pedro Gonzaga, 221 - Vila Nové)·

Que o Natal lhe

proporcione Paz.

Que a prosperidade faça
sempre parte' da sua vida.
E que a vida lhe traga

.
'

toda a felicidade do mundo.

Esses são os mais sinceros

� �mpt) ...i()

�eel"al
Automação Comercial

www.emporiogeral.com.br
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ESPECIAL CORREIO DO POVO

bom velhinho no Na ai
Ele não é velhinho, não tem barrigão, muito menos barbas compridas e brancas, mas as crianças ficam

encantadas com a simpatia do Papai Noel de apenas 22 anos, o professor de danças Paulo César Almuas, que
pelo segundei ano consecutivo conseguiu a vaga de "bom velhinho" no shopping de Jaraguá do Sul.

Paulo, quer dizer, Papai Noel conta que recebe diariamente dezenas de crianças que lhe entregam chupetas,
mamadeiras e que pedem os mais variados presentes. Segundo o professor de danças, as meninas, geralmente
pedem bonecas como a He110 Kity ou engenhocas mais sofisticadas como o computador da Xuxa. Já os meninos

prometem se comportar caso Noel traga carrinhos Hot Wells com direito a pistas de corrida e tudo mais. "Mas é
'

preciso tomar cuidado som as promessas feitas às crianças", adverte. "Não se pode dizer que elas vão ganhar
tudo que estão pedindo. O ideal é dizer que somente receberão os pedidos caso se comportem bem, além de
verificar o comentário dos pais sobre a possibilidade de a criança realmente ganhar o presente desejado",
continua. Além das crianças, Paulo conta que recebe pedidos de adultos também. "Alguns pedem um

.

companheiro (a) que seja rico, bonito e que pague as contas. Aí brinco dizendo que Papai Noel não faz milagres",�
ri.

O emprego de Papai Noel é bastante disputado nesta época do ano. O lucro para quem suporta o calor
dentro das fantasias durante aproximadamente 6 horas diárias, 50 dias antes do Natal, ultrapassa os dois mil
reais. Paulo se revesa diariamente com outro Papai Noel e concilia-o emprego temporário com o trabalho fixo em:
dois colégios. "Aproveito 'para usar minhas habilidades como . bom velhinho' , dançando e divertindo as pessoas

que passam por aqui", conta.
.

KOM�� lI6fM de lUIt·

Fefiz, Kaútl e lUIt AKO- Kotm
� de pwpeJtidtule!

www.luneIILcom.br

CkegtuftN tw. biKal de num lUIt tmO-,

de num lUIUt eúqJa de fUW� �;
lft� de �'tÜt,
�e2ieUúuLe e� oh� 6UfJ�.'

AgOJUt chegou a lm1ut de KM eou6
Klt eXfJeeWtitut de num lUIt•
COM �perumça de g��""
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ttA cada natal,
. novas esperanças ...

A cada ano novo,
.

novas etapas ...
A USAGÁS deseja um

Feliz Natal e
Bom2006

A todos os clientes,
Amigos e fornecedores.

"'Be,"-c:la::.c::I setc::l c::I c:lc::lt:c::I Cf",e

",,"-e c::I t:oc:los �"'",-c::I

co,"-sp"'l"c::Icrê:io c:le c::I",-Ol".

�elk.ol" c:lo Cf",e t:oc:los os

,

pl"ese'"-t:es e",-bc::l"'XiO c:lc::l

Ql"VOl"e c:le �c::It:c::Il é c::I

pl"ese,"-crc::l c:le "'",-c::I fc::l",-(l",c::I

fel",'i� --Oesetc::l",-os .Q t:oc:los

'1='=s- \..-.{ ,"-",ao. e Cf",e

::2006 setc::l l"eck.ec::lc:lo

c:le cO'"-Cf",,,,st:c::IS

e Oliveira, 1207 centro Fone: 3371-2357

Natal ...
,

E tempo de
comemorar!
Comemorar a vida, "

a família" os amigos e os nossos ideais. I

Desejamos a todaa comunidade
nossos melhores votos de Paz,
Sucesso, Saúde e Prosperidade!

v'

I '

.,'

,� ,

. �',.

�.'

Neste Natal vamos ...

Multiplicar Amor
Que nossas mãos poss�m ser' portadoras de paz ..

, ,�,v�:"De àfã:gos.. ", .)

"',

De carinho ...
Que escorra, delas os mais límpidos sentimentos ..

de bálsamos., .

de alívio ..

,

de força ..

deluz ...
Que possam ser espraiados na terra árida ..
fazendo germinar o amor entre as pessoas ..

Multiplicando cada melhor essência de nós ..
Fazendo-nos fortes ao meio à tempestade ..

Deixando-nos ver o sol que nasce ..

Que rompe a noite.,
Que se faz dia ...

'

Que se faz belo ..

Que se faz vida!
Que se chama amor...

Urna mensagem Infosoft Sistemas I
,.

.

.

" ....

, .

.

�
.

.

João Planincheck, 1815 �···N()vaBrasília Fone; 337t�6864

.,' ....

.,
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A� Katal e G�ictmfe AJtO. K0tf6.!!!

S� e 6�Oõ tudM da
\

,

, " prospero Ano
;J

.

'Que ele se·a r�,
�e surPres

,

I
'

v,

, ,

�

CORREIO DO P01l0 'I,

P��1919
.

(47) 3371-1919
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110 Natal já não é
•

mais o mesmo .
II

••

Natal é época de surpresas, de reunir a família, de trocar presentes, de
orar, de esperar o Papai- Noel, certo? Errado. Para a maioria das pessoas, o
Natal já não é mais o mesmo. Quando perguntamos como era a noite de

'

Natal de inúmeros jaraguaenses, muitos responderam que
.

qntigamente'
ele era diferente. Diferente como? Perguntamos à aposentada Zilka Boehn
Schulz, de 78 anos. "Já não há mais o cheiro de Natal nesta época do ano.

As coisas mudaram muito", comenta. Ela conta que o Natal era o dia
mais esperado, não por causa do período de férias, mas porque era um

dia de surpresas, principalmente para as crianças. Um dia em que todos
se encontravam para se abraçar e para desejar os mais sinceros votos de
felicidade e de prosperidade. "Hoje, as crianças não esperam o presente.
Elas o pedem e o escolhem", continua. A ceia, segundo ela, também tinha
outro sentido."Preparáyamos iguarias e recepcionávamos amigos e

parentes. Lembro quando meu pai ia ao portão da casa cumprimentar as
pessoas com um 'Bom dia, vizinho, boas festas!".

Mas por que ele está diferente? De acordo com a aposentada
Maria Sanches Neves, 83 anos, o Natal deixou de ter o encanto que tinha
porque as coisas simples, como a doce magia do Papai Noel e a oração em

família, por exemplo, já não fazem tanta diferença para as pessoas. "Para
ser inesquecível, o Natal não precisava de grandes investimentos em

presentes e decoração. Para nós, a saúde e a presença da nossa mãe, por
exemplo, era o mais importante, pois nosso pai havia morrido muito

jovem", lembra:
Para o desenhista Sidnei Hack, o sentido do Natal deixou de ser

uma surpresa. "Minha mãe costumava fazer algumas latas dos famosos

•
biscoitos de Natal em forma de árvore, de bonecos de neve e de Papai

, Noel. Hoje, podemos comprar estes biscoitos em qualquer mês do ano",
,

exemplifica. Ele lembra que quando era criança, seus irmãos eseus
,

amigos se aprontavam cedo para quando chegasse a noite, iam anciosos
"ver a árvore natalina que era elaborada apenas na véspera. "O papai Noel
,sempre nos deixava urna surpresa. Depois vinha a ceia, sempre com a

'família reunida", lembra, dizendo ainda que era bom curtir o presente
,

com os colegas.
' "Antigamente o Nàxal era diferente", diz Zilka Boehn Schulz, de 78 anos.

, Q Lar das Flores se preparou de
forma especial para esperar o Natal
de 2005. Todos os corredores e

ambientes do local foratn'decoradós
e os moradores puderam curtir ul}1a

i
O verdadeiro sentido do Natal, na opinião do padre da

paróquia São Sebastião, Sildo César da Costa, se perdeu :

porque o verdadeiro e úni�o fundamento da data, que é ° [

nascimento de Cristo, está sendo deixado de lado. "Muitós
festejam e esquecem do aniversariante!", brinca. Ele afirma
que as pessoas, há muitos anos, se voltavam mais à questão
da fé e as tradições natalinas tinham mais sentido porque)
eram acompanhadas de significados cristãos. "Hoje, o 1

sentido comercial da história influencia as crianças de tal
maneira que acaba tomando conta do Natal". Para tornara

Natalalgo mais valoroso é preciso, segundo' o padre,
resgatar o encontro da família e, a partirdaí, realizar uma
conversão de valores. "Voltar ao tempo e retomar o que foi
bom. Algumas famílias já nem se encontram mais. É
preciso lembrar que Natal sem fé e sem união, não tem

'sentido algum", enfatiza. Para ele, o que torna a data
especial é a dedicação à fé cristã e a oportunidade ,de pôr em

prática valores como a solidariedade e o amor ao próximo,
Enfim, o sentido Natal está dentro de cada um em fonnade
fé e de companheirismo.

tteeglÜtt de3fe�, TOtUOS E TEKUAS FIGUEIRA,
ocia lm P.oJt de ClUÚt ceieu!e, ��,�� e

yruttiqo., �tt'Ut de6ejaJt Wtt lUlÚll g�o. e �eliz C6Kt �

da E3�írtito. SrudO. e Wtt 2006
.

eew. de IleOliz., õaiUle e �lWglleMo..

R: Manoel Francisco da Costa, 4967 - João Pessoa Fone: 3370-2740
I i lv'l" 'h, ""W� otchella, 143 - Ilha da Figueira Fone: 3276-3288

.
,
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DECORAÇÃO

De olho nos detalhes
, ,

! Aos olhos dos vendedores e comerciantes, o período natalino é

::manjedoura para os negócios. O faturamento chega a representar
,

raticamente o volume de vendas correspondente a dois Il).eses do
Pp' d L' .

resto do ano. or ISSO, tu o o que ror preciso para atrair o

consumidor se torna extremamente necessário, principalmente
quando ass,unto for a decoração natalina, que acaba ,sendo cada vez

mais hi·tech. '
'

No shopping Breithaupt, de Jaraguá do Sul, por exemplo, é
f-, �ossível encontrar interatividade na decoração de Natal. I

f�iariamente, de hora, e� hora, a partir das _10h30, S consumidor_
::':Jica encantado ao assistir ao show musical feito por 'papal e mamae

:J1oel num cenário montado na p��ça principal do local. C?s
t.J�necos de violinos em punho; tocam os instrumentos e cantam

�wm incrível veracidade. Todos os dias, uma grande concentração
tde pessoas se reúne no 1 Q piso do shopping para observar essa

_ �;;decoração natalina que canta e fala. "As crianças ficam
:. fascinadas!", comenta a dona-de-casa Marisa-Toní, mãe do pequeno

�Manassés, 'de um ano e seis meses ede Maria Eduarda, de quatro.
De acordo com o gerente de marketing do shopping, Miguel

Ângelo dos Santos, a decoração é muito 'eficaz para atrair o ,

lonsumidor. "Ela se transforma em uma experiência sensorial e

participativa que consegue transparecer mais facilmente a idéia de

Natal na mente das pessoas", comenta.
,

Além de interatividade e movimento, atualmente já se pode
'�ncontrar arranjos com aromas, temperaturas e até superfícies
�om texturas. Os mais belos objetos de decoração natalina podem
ser encontrados por preços que variam entre 1 e 500 reais.

-------lDECORAÇÃO SEM REGRA

Nada melhor que preparar um ambiente
alegre' e aconchegante para aproveitar ao
máximo a confraternização dos laços
familiares e o espírito de união que se

criam com os desejos de renovação,
sonhos e esperanças do Natal. Por isso,
uma boa decoração natalina é imprescindível.
Para criá-la, não é preciso muito esforço e sim uma

boa dose de criatividade e bom gosto. De acordo com a

designer de interiores, Etelmaris Regis, uma boa decoração
natalina vaimuito além de unia árvore e do Papai Noel.O
mundo' décor oferece muitas opções em adornos e a escolha
dos ornamentos vai de acordo com o estilo da família que o

compõe. "Na verdade, o que vale é a intenção que se deposita
em cada objeto e o que se acrescenta à arvore se transforma
em símbolo daquilo que todos procuramos: a paz e a

energia", comenta Etel. A profissional, então, sugere que se

use e abuse das "boas intenções" na preparação da decoração
natalina. Ela diz ainda que muitos adultos e até pessoas de
mais idade procuram pelos .adornos natalinos como se

viessem relembrar momentos felizes de Natal que tiveram na

infância. "Em cada objeto, uma boa

lembrança. Talvez, esteja aí o verdadeiro
sentido da festa: sentir a imensa alegria
de estar próximo de quem gostamos e

poder festejar juntos o nascimento de
Cristo", resume.,

oq
, ale re-se.

Encha seu coração de amor!

Seja a própria árvore'
O calor que emana do seu abraço

Dinheiro nenhum no mundo
Poderia comprar.

Dê um abraço, um sorriso,
.

Um te gosto, um te amo ...

Seja você o presente!
São os votos da RC Informática'

R: 25 de Julho, 1610 - Vila Nova Fone 3370-1035

São 'lospeque'l0s gestos e atitudes do 'losso' dia
a-dia quedevefTlosproporcio'lar o fTlí'lifTlo de
alegria e cOlTIPreellsão a todos que 'los cercanz..

Que o espírito 'latali'lo e'lclLa os 'l0ssos c�raçõ�$.
Boas festas e felizA'lo Novo.

".

Rua Erwino Menegotti, 381 Fone: 3275-8000
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DE5TAQUED�SCOMPRAS
Celulares são destaques
entre os presentes

VENDAS
\

Comércio aposta todas
as fichas no Natal
As promoções ficam irresistíveis para atrair ainda mais o consumidor
,

Músicas, luzes, pessoas preocupadas em não esquecer
nenhum presente. Este, sem.dúvidas, é o clima natalino
que se costuma observar nas ruas centrais de Jaraguá do
Sul nesta época do ano. O intenso movimento de

�consumidores a procura de presentes foi percebido desde
meados de novembro, quando amaioria dos jaraguaenses
já havia recebido a primeira parcela do 13º salário. Mesmo'
que' pesquisas apontem o destino deste dinheiro ao

pagamento de 'contas, é impossível não notar o aumento do
fluxo de pessoas nas lojas em busca de presentes.

É nesta época que os lojistas estimam. superar as

vendas, pois é quando o consumidor tem um dinheirinho
extra no bolso e a oportunidade de gastá-lo, seja ele com

presentes, com passeios ou então com o pagamento de
dívidas acumuladas durante o ano. De acordo com a

proprietária de uma loja de brinquedos deJaraguá do Sul,
Maria Terezinha Escopelli, é no mês de dezembro em que
as vendas costumam duplicar. "Também é o mês que
oferecemos um grande número de promoções, com o

parcelamento de vendas e até a distribuição de brindes com

mercadorias de determinadas marcas", diz.
. Outra ferramenta largamente utilizada pelo

comércio regional deu fôlego às compras de natal: o
crédito. No geral, as lojas estão com bons preços e muito

crédito, o que facilita ainda mais a vida do consumidor. As
pessoas se preocupam menos como valor final do prpduto
para poderem participar da grande festa de Natal. Um dos
presentes mais procurados são os eletroeletrónicos que
podem ser adquiridos em condições facilitadas por meio de
verdadeiros financiamentos de até 24 parcelas. Conforme a

vendedora Cristina, Rambo, os aparelhos como TVs de 29

polegadas, DVDs, celulares, máquinas fotográficas digitais
e ainda microondas, geladeira e ar condicionado
encabeçam a lista dos produtos mais vendidos. Setores
como brinquedos e vestuário também apresentam bom
desempenho.

,
.

todo,o se

BoasFe. ,

,

AUTO ELÉTRICA
AR CONDICIONADO Som, Alarme, Vidros e Travas
.....mmmtZt·mlli;lmi®;tj,�,,..
R: Epitácio Pessoa, 607 centro Fone: 3371-4354

•

a ano que passa ... cada pequeno gesto no

tal, cada pensamento que temos, sobre º
\ rtôncia dessa época ficam marcados em

corações. Os amigos, a família, as
s que realmente importam para nós são o

deiro sentido da felicidade e da emoção
sentimos ao comemorar uma data tão

,

ortante! E tempo de acreditar no amor.

estas! Feliz Ano Novo ..

RMA c z
Mal. Floriano Peixoto, 79 centro Fone: 3371-5233

� o que você quer ganhar de presente de Natal? Um celular: Esta é a

resposta da maioria dos catarinenses. Apesar de não ser mais uma
novidade, o telefone celular ainda mostra fôlego na participação de
mercado e representa substancial parcela dos presentes em datas festiva,
do ano, Em Santa Catarina, por exemplo, deve-se fechar o ano de 2005 com
penetração superior a 52°/(J, ou seja, de cada 100 catarinenses, 52 são

.

usuários. de telefonia celular. Isso corresponde a mais de 2,4 milhões de
aparelhos somente em Santa Catarina.

c. ,

Analistas apontam que a conquista de clientes permanece forte até 2007 e, que
depois disto, a concorrência para a fidelização destes dará o tom do mercado. De 1

acordo com o diretor territorial da Vivo no Paraná e Santa Catarina, André Caio, em 1

datas sazonais o número de novos clientes aumenta consideravelmente. "Cresce
.

também o volume para trocas de aparelhos antigos por novos já que em menos de
dois anos alguns modelos são considerados ultrapassados", acrescenta. Aliás, no
cenário em que a tecnologia avança a passos largos e o serviço de telefonia é cada vez , ;.
mais popular entre as classes C, D e E, o que vai determinar a competitividade das
empresas é a tecnologia agregada. .

Segundo o diretor de soluções e parcerias da TIM, Valter Aoki, existe a estimativa de;
,

que entre 2008 e 201 o a transmissão de dados represente 60% da receita das
operadoras. "Neste cenário, é natural que o mercado já esteja se preparando e

antecipando toda a infra-estrutura para .suprir esta demanda. Quando a voz se torna
um servico básico, talvez o diferencial estratégico entre as empresas seja a garantia
da credib'ilidade dos demais serviços e sistemas", afirmou. Na opinião de André
Caio, da Vivo,' a fidelização da clientela é essencial, por isso a operadora investe na

ampliação da cobertura territorial. "Em Santa Catarina, a Vivo atinge 92,40/0 da .,

população e,mantém sinal inclusive em pequenos municípios; de 2 a 3 mil
habitantes. Este é o nosso grande diferencial", finaliza.

Tecnologia
A venda de celulares e a conquista de clientes no varejo ainda são importantes, mas
o caminho natural pará os próximos anos é usar o celular como instrumento único
de negócios. A tendência é o acúmulo de variadas funções e serviços em um único

aparelho. Além disso, as operadoras de telefonia móvel desenvolvem uma série de
novos serviços oferecidos aos usuários, preenchendo a maior parte das
atividades executadas por pessoas e empresas no dia-a-dia, como
aplicativos de telemetria, entretenimento, informação, comunicação,
pagamentos de contas, entre outros. Sem falar da evolução da
segurança das redes e da expansão da memória interna dos
aparelhos quê permite maiores demandas de aplicações.

R: Emílio Carlos Jordan, 140 centro Fone 3371-6

"Qm possamos acreditar qúe o

mundo. se torne melhor e qm
nossos lares sejam abençoados
com muita paz, saúde

prosper� neste

�oas 3estas!
São os votos dà Pne
os clientes, funcionári

�h .�fJ,/f)� .r ""�/1·F�'.(4",
/

l�'Ftr
R: Pref. Waldem ba, 2850 - Vila Lalau Fone -3371-6821
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SAÚDE.

'Quais os cuidados que devemos ter
com a pele durante 'o verão? <

1,2 milhão de casos por ano,
com 10 mil óbitos. Entre nós,
as estimativas apontam para
40 a 50 mil novos casos/ano.

É bom sabermos que a

radiação ultravioleta A (UVA)
está presente ao longo do dia
em intensidade uniforme e

penetra mais profundamente
na pele, sendo a principal
responsável pelo
fotoenvelhecimento, que se

traduz pelas manchas e rugas.
Usar chapéu, ficar à sombra e

usar filtro solar diariamente
são apenas alguns cuidados
que as gestantes, em especial,
devem ter no verão. Elas têm
Uma tendência de

hiperpigmentação, devido ao

aumento dos hormônios, como a progesterona.
"Por isso, é fundamental.evitar a exposição solar
sem filtros solares", lembra a dermatologista e

médica cooperada da Unirned Paulistana, Flá�ia
Addor. Ela ensina, ainda, que recomenda-se
utilizar filtros solares como FPS 15 ou mais. É
bom lembrar que o FPS é um índice de tempo de

exposição, ou seja, por exemplo o PFS 10

permitiria em tese uma exposição 10 vezes maior

do que aquela sem o filtro, até haver
vermelhidão. Portanto, cada FPS representa um

percentual de proteção com UV, de modo que
acima de 15·, a tendência é de estabilização da
curva de proteção. "O fator 30 oferece cerca de

o verão pode ser

considerado a estação mais

r. sperada do ano porque é

qu�ndo a maioria das .

, pessoas tem tempo livre.
\ 1 para descansar

e aproveitar
. ao máximo o que a época

oportuniza: Piscinas, .'
: praias, rios, passeios ao ar

. :. ivre e até esportes radicais

são mais gostosos quando
p�atiéados ao calorzinho da

:; estacão. Mas, vale
) rele�brar que todo cuidado

é pouco quando o excesso

de exposição ao sol

prevalece.
A radiação solar é

. i importante para a

I produção de vitamina D e

auxilia na prevenção de raquitismo na Infância e

da osteoporose na fase adulta. Contudo, porém,
como já é sabido, o excesso de exposição ao sol

pode provocar queimaduras de longo prazo e

câncer de pele. "O recomendado é evitar o sol
entre as 10h30 e as 16 horas, quando a radiação
ultravioleta B (UVB), que predomina neste

horário, é a principal responsável por
i queimaduras", alerta a dermatologista Márcia

,; Rocha Galli.
A Organização Mundial de Saúde (OMC)

I vem se preocupando cada vez mais com o
.

" aumento do número de casos de câncer de pele
I" no mundo. Somente nos Estados Unidos, são
J

&.lit 2006 para vo

le sabe que é' possí
ansformar todos os 36'

dias do próximo ano

em dias de Natal!

97% de proteção e o ganho percentual fica cada vez menor. Por isso, FPSs acima de 30 são

recomendados em casos específicos, por dermatologistas", orienta a profissional. ,

A hidratação da pele também é essencial. O sol e o vento tendem a ressecar a pele; levando a

quadros de descamação e aspereza, que se suavisam com o uso de hidratantes. A dermatologista
Márcia Galli afirma que a utilização de protetor solar e de hidratante pode prevenir vários tipos de
manchas, desde as decorrentes do ressecamento, até manchas melãnicas (aumento da produção de
melanina) ou decorrentes de queimaduras, como aquelas que apar-ecem com a manipulação de limão
no sol, as fitofotoderrnatoses.

Outra dica importante é a do médico oftalmologista, Walter Coral: se você é alérgico ou tiver

tendência a alergias (por mofo ou bolor), mande fazer uma faxina na sua casa de praia antes de sair de
férias. No caso de uma conjuntivite, evite colírios sem conhecer o diagnóstico. "Faça compressas frias
e tome vitamina C para fortalecer a imunidade", recomenda o profissional. Não esqueça de usar
óculos solar com lente protetora de UV, pois a lente comum deixa passar a radiação e pode prejudicar
os olhos causando doenças. Enfim, o importante
é prevenir para curtir do melhor
jeito as férias durante o verão.

.

....--�-------i D I(ASRÃPIOAS t-------______.,

Curta as férias sem
grandes preocupações

Para evitar que o preço das suas férias seja maior que o imaginado, reunimos algumas
dicas para diminuir os problemas mais comuns geralmente ocorridos durante ó verão.
Confira: \

• Se você curte piscina ou sauna pública, cuidado! Micoses e outras
dermatoses são adquiridas pelo contato com água ou superfícies
contaminadas. Exija do seu clube o hábito sadio do exame médico.
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