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Britney Spears
prepara CO
e quer um

retorno triunfal

Maristela Menel diz

que será a

próxima presidente
da Câmara
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FALHA GRAVE

Erros travam a votação do
.: I •

projeto orçarnentárto 2006
o projeto que estabelece a proposta orçamentária de

Jaraguá do Sul para 2006, acabou não sendo votado na

Câmara de Vereadores. A pedido da bancada do PT, o

projeto foi devolvido ao Executivo para que erros de
valores sejam corrigidos até segunda-feira, quando o

Legislativo volta a se reunir. O orçamento i�:m de ser

votado até o final de dezembro para que possa ser

executado no ano que vem. Um dos erros diz respeito a

recursos para manutenção e modernização da gestão de

políticas de assistência ao adolescente. _ PAGINA 3

PELO AMOR AO ENSINO
CE$AR JUNKES

Uma vida dedicada à

educação. É assim a história
do eterno professor
l-I 01 a ndoM a r c e I i n o

Gonçalves _que deu o no�� ._

a escola estadual localizada
no Bairro Ilha da

Figueira.Homago, como é

carinhosamente conhecida
a instituição, tem 980
alunos e é um exemplo de
ensino público eficaz. Dos
10 filhos de seu Holando
sete já foram professores do
colégio que fica ao lado da
casa da família. A história
de seu Holando também
está ligada a da empresa
Correio do Povo. Na foto,
rele mostra com orgulho o

quadro de formatura do
magistério. _ PAGINAS
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AMANHÃ:
• Domingo
nublado com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia
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HOJE:

• Sábado
---- nublado com alguns

períodos de melhoria

":,:":,:",' e chuva a qualquer
hora do dia
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Fórum de Jaraguá do Sul entra
, .

em recesso na prOXlma semana

Cerca de 30 mil processos vão ficar parados no Fórum
de Jaraguá do Sul durante o recesso de Natal do

judiciário que acontece entre os dias 20 de dezembro

(próxima terça-feira) e 9 de janeiro de 2006. Uma

equipe vai ficar de plantão para atender as causas

consideradas urgentes, como as que envolvem os

processos de liberdade individual de um preso e

medidas cautelares urgentes. - PAGINA S

PREÇOS

Pesquisa de preços garante uma
ceia de Natal mais econômica

, '.

Faltando uma semana para Festa.de Natal, a: equipe do

Correio do Povo foi aos supermercados para pesquisar
como estão os preços dos produtos utilizados na ceia.

Uma coisa.é certa, pesquisar.e.usar a criatividade faz toda

diferença para quem também está preocupado em

economizar. E independente do tamanho do bolso, todo
mundo quer reunir a família e ter. uma mesa farta,
principalmente nestedia. Veja também uma receita de

torta cedida pela proprietária da empresa Massas

Testone's. ._ PAGINA 6
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Extras custam RS 9S milhões

I
I'

. Começou ontem a

�onvocação extraordinária
'do Congresso Nacional. Na
prática, o funcionamento da
;Câmara dos Deputados e do
'Senado só volta ao normal

"

após .16 de janeiro.A

jCâmara desembolsará R$
� :50 milhões e o Senado,

:mais R$ 45 milhões, entre
,
I �

Lr�muneraçao extra a

parlamentares, custos

administrativos e

gratificação a servidores.
Cada um dos 513 deputados
e 81 senadores receberá R$
'25.694,40 (dois salários),
<fora seus vencimentos

normais, incluindo verbas

�e gabinete.
Para assegurar o

-quorum,o presidente da
Câmara, Aldo Rebelo

(ameaçou os faltosos com

�c6rte de ponto e atémesmo

;a perda de mandato para

FRASES

quem não comparecer a pelo
menos dois terços das
sessões.Entre hoje e 14 de

janeiro, não haverá

votações em plenário.
Funcionarão as CPIs, o

Conselho de Ética e a

comissão de Orçamento. Só
a tentativa de votação do

Orçamento deve ocorrer,

tentarão votar 95 matérias

da pauta. Na Câmara, estão
na lista, a criação do Fundo
de Apoio à Educação
Básica, a Lei Geral das
Micro Empresas, a reforma
política, o fim da

verticalização e a criação da
chamada "Super-Receita".
No Senado, estão matérias

� Em pauta projetos como a loteria

Timemania, criada pelo governo para pagar
dívidas de clubes de futebol profissionais

com urna ou outra atividade
"

das CPIs, que tendem a se

esvaziar. Se houver acordo
para votar o Orçamento,
pode haver sessão conjunta
do Congresso ainda neste

ano. É improvável, já que a

tramitação está atrasada e há
resistência do PFL.
De 16 de janeiro a 14 de
fevereiro, os parlamentares

como amudança no rito das
medidas provisórias, a

loteria Timemania, jogo
criado para o apostador
pagar dívidas de clubes

dirigidos pela cartolagem
inadimplente e, não raro,

usuária de dinheiro público,
e o novo Código Florestal.
Foram incluídos projetos
para diminuir o recesso

parlamentar (hoje em três

meses ao ano) e acabar com
os dois salários extras em

caso de convocação
extraordinária. Até hoje,
sempre que há convocação
extraordinária, 'tais projetos
são lembrados, mas até hoje
nunca votados. E não vai

ser diferente agora.

Lamentável, nisso tudo, é

que os projetos colocados
em pauta nas convocações
extraordinárias já pode
riam ter sido discutidos e

votados em plenário
durante o ano. Porém,
com tudo pago pelo con

tribuinte, os parlamentares
garantem agora um gordo
décimo-terceiro, sem

qualquer preocupação com
o novo salário mínimo a

ser pago em 2006 e que
cinco em cada dez trabalha
dores ganham em carteira.

IIVai ter um momento em que eu vou .decidir e quero que vocês saibam que o dia que eu

decidir, se for para ser candidato, é' para ganhar as eleições"

• Do presidenteLula num ataque de otimismo sobre a campanha 2006,

"

';

I Fatos & Pessoas
Patricia Moares

"Viagem Segura, Ronda
Programada"

°Jaraguá do Sul - A Polícia Militar faz o

'cadastremento para as rondas pro

�ramadas nas residências e estabele
cimentos que ficarão vazios durante o

período de festas e férias de verão. As

inscrições podem ser feitas no período
de 20 de dezembro de 2005 a 10 de março
de 2006.A operação, denominada "Viagem
Segura, Ronda Programada'; tem como

objetivo intensificar o policiamento
'ostensivo preventivo nas áreasabranqldas
"por logradouros que contenham
'':residências e/ou estabelecimentos vazios,
;'com proprietários e famílias ausentes,

;buscando minimizar ou mesmo inibir a

.prática de crimes de furtos e

"arrombamentos. A proximidade das festas
c�de fim do ano e das férias de verão acaba

Cpor atrair malfeitores para ésse tipo de

-dellto, cuja incidência tende a crescer,

"provocando o recrudescimento das
<o

estatísticas em torno de 15%.Para cadastrar

ro imóvel, é necessáno comparecer

"pessoalmente ao quartel da PM, na Rua

�Gustavo Hagedorn, n° 880, Bairro Nova

, Brasília, de segunda a sexta-feira, das '8h às
12h e das 14h às 19h.O serviço é gratuito.

Festa doChopp
A sociedade Vitória - Rio da Luz - promove

hoje a Festa do Chopp. A abertura acontece

às 20 horas, A animação fica por conta das
bandas Tchê Barril e Banda 2001, O ingresso
custa RS lOcam caneco de chope e RS 7

simples.

Desrespeito 1
A um custo de quase RS 100 milhões, o
Congresso Nacional está convocado
extraordinariamente desde ontem. Haverá o

pagamento de dois subsídios extras para
cada um dos 513 deputados e 81 senadores
- num total de R$ 15,2 milhões. O primeiro
extra é pago no início da convocação e o

outro no final. Mas de ontem até o dia 13 de

janeiro 310 parlamentares estarão

desobrigados de comparecerem ao

Congresso, pois só vão funcionar neste

período as CPls, o Conselho de Ética e a

Comissão Mista de Orçamento,

I;>esrespeito 2
Até fevereiro, os parlamentares receberão,
/ ao todo 8 subsídios de RS 12,8 mil cada,
brutos, Ou seja, cada um ganhará RS 102,?
mil em três meses, Além dos salários desses
meses e do décimo-terceiro, 'e dos dois
subsídios pela convocação extraordinária,
eles recebem um subsídio extra pelo fim do
ano legislativo (em dezembro) e outro pelo
início do ano legislativo de 2006 (em
fevereiro), E a farra com dinheiro público.

I
Férias remunerada
Pior ainda: não há qualquer garantia de que
de 16 de janeiro a 16 de fevereiro haverá

quorum - mercadoria difícil nos tempos de

hoje. É bom lembrar que 2006 é ano de

eleição, deputados e senadores vão ter que
visitar as bases, cuidar da própria vida,
esquentar as baterias para o carnaval .. ,

Responsabilidade Social
Esta semana foi inaugurado o Pronto

Socorro e a reforma da Ala Santo Antônio

do Hospital e Maternidade São José. Nesta

etapa do projeto, foram investidos RS 1,1
milhão pela Malwee Malhas. O dirrtor
presidente da empresa, Wander Weege,
(foto) esteve no evento, O industrial

, também é o responsável pelas melhorias e

modernização do Hospital Jaraquá. Além de
bem sucedido nos neqócios, Wander

mostra que é um homem preocupado com

as questões sociais. Um exemplo a ser

seguido,

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

CORREIO DO POVO
Diretor Dh'etor-Corporativo Editora

Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 I Caixa Postal 19Ttentro I
Jaraguá do 5ul- 5C I Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jo.rnalcorreiodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoart I Impressão: Gráfica e Editora CP

Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89256·500

Vila Baependi I Jaraguá do Sul- SC ITel.47 3370-7919
,1.j==-mcromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

OPINIÃO

Huxley e a telemedicina

É imprescindível conhecer a fábula futurista
"Admirável'Mundo Novo",
publicada, em 1831, na Inglaterra,
que, imediatamente, transformou
se em êxito de vendas, nas

livrarias de todo omundo.

Nela, Aldous Huxley
imaginou uma sociedade
totalitariamente organizada, sob
um sistema científico de castas, onde não haveri
vontade livre, abolida' pelo condicionamento, onde a

servidão seria aceitável devido a doses regulares de
felicidade química (a droga chamada "Soma"), e onde
ortodoxias e ideologias seriam ministradas em cursos

noturnos durante o sono.
No rastro "huxliano", outras obras de artemostraram I

suas preocupações com os avanços da ciência: os Icidadãos controlados pela ação de umEstado autoritário,
no"1984", deGeorgeOrwell; a alienação e'a automação

Ido homem-máquina, retratada por Fritz Lang no filme,
'''Metrópolis''j os riscos da miséria e da desumanízaçâo''
no "Tempos Modernos", de Chaplin: a opressão daJ
tecnologia sobre os homens, em "2001, Uma Odisséia'
no Espaço", de Stanley Kubríck; o mundo sombrio,c
povoado por andróides, no "Blade Runner", de Riclleyil
Scott; ou a sinistra fábula modema "Matrix", de Larryq
AndyWachowsld.

Os fatos não estão comprovando essa tendência
catastrófica.

Pelo contrário, vivemos um admirávelmundo novo,;
muito mais admirável do que pensou Aldous Huxles,
no qual ciência e tecnologia, têm dado à educação, à,
saúde, à cultura, à informação, à produção industrial?
especialmente de alimentos e remédios, um impulse
extraordinário! Esses avanços podem, sem nenhuma',
dúvida, vir a ser os alicerces seguros para uma
humanidademuitomais justa e igualitária.

No último dia 13, mais uma vez a tecnologia foi
colocada a serviço do cidadão catarinense,
transformando-se em arma poderosa' contra as:

J.

deslocamentos de pacientes do interior para o litoral, al
famigerada "ambulancíoterapía'v-Em parceria com a

Universidade Federal deSanta Catarina, inauguramos
uma revolução na área da Saúde: aCentral de Regulaçád:
e Telemedicina, que, a partir de 2006, será espalhada
por todo o Estado, quando outros sete complexos)
reguladores atenderão a demanda de exames de média
e alta complexidade, fazendo o encaminhamento
marcando consultas e exames, tudo via Internet,]
'procedimentos que, vinhamsendo realizados através de
formulários e encaminhados, pelo Correio, a

Florianópolis.
Na prática, este procedimento, que viabiliza o� J

exames à distância, e laudos assinados pormédicos altai
mente especializados, permitirá aopaciente que necessicl
de exames de média e alta complexidade, fazê-lo na

clínica ou no hospital da própria cidade onde vive, seja J

emXanxerê ouQuilombo, Araranguá ou PortoUnião!
Assim, haverá uma redução sensível da,

"ambulancioterapia" , isto é, o paciente não precisará:
nesses casos, deslocar-se para um centro de referência,
O exame é enviado a um especialista, que,
normalmente, ouvirá seus colegas antes de dar seU I

parecer nos casos mais complexos. Tudo isso, via /

Internet, de computador para computador.
Antes omédico tinhanasmãos umestetoscópio para s

fazer os exames. Agora, pode diagnosticar vendo a ,

imagem num pequeno "palmtop", quemal cabe na.sua. I

mão.
I

E, então, é ou hão é ummais que admirávelmundo noVO.

o governadorLuizHenrique daSilveira escreveaol G

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.. Nem tanto

A Comissão de Finanças e

Tributação da Assembléia Le

gislativa aprovou, o novo salário

'do governador Luiz Henrique da

Silveira, do vice Eduardo Pinho

, Moreira e dos secretários de
,

Estado. A partir de janeiro, LHS
,

'passa a receber RS 10 mil, Pinho

RS 7 mil e os secretários RS 6 mil.

IUma merreca comparado aos

'salários do prefeito de Jaraguá do

Sul (RS 15 mil), da vice-wefeita
(RS 7 mil) e secretários municipais
(RS 8 mil).

-

I I

I

II

I
I
I

I 1

I
I '

ieELSO MACHADO

� ,SDRs
Apenas 3,72% do Orçamento do Estado

projetado para o ano que vem estão

destinados às Secretarias de, De

senvolvimento Regional, em número de
trinta. O restante dos recursos continua

concentrado em Florianópolis e a

liberação depende diretamente da

caneta do governador. O petista Dionei

Walter da Silva questiona: "O que o

governo descentralizou?'; referindo-se
ao projeto de descentralização das ações
do Estado. Acrescente-se: o orçado é só

para desp-esas com salários, diárias e

manutenção.

Fundosocial
A deputada Ana Paula Lima (PT),
ex-aliada de LHS disse que há
"medo do governo da instalação
da CPI do Fundosocial'; . A

parlamentar não concorda com "a

forma como são distribuídas as

verbas do Fundo'; lembrando que,
em Taió, uma entidade pouco
conhecida recebeu RS 135 mil,
enquanto em Blumenau, o Teatro
Carlos Gomes recebeu RS 240 mil.
E perguntou: "qual o medo de

investigar?': A pergunta é

pertinente.

É dose! 1

VAI-E-VOLTA

O embargo nas exportações de carne
suína para a Rússia, mercado que absorve
quase toda produção de Santa Catarina,
acaba de provocar fenômeno
econômico que, provavelmente, em
todo o planeta só acontece no Brasil. O
exce s s o de oferta do produto no

mercado interno elevou o preço do quilo
,

para o-consumidor final. Exatamente o

contrário do que ocorreria em qualquer
outro lugar do mundo. Deve ser colsa
dei Palocci, ou do Furlarr. 'Culpa do
produtor, que ganha mixaria"não é.

mosaico@jornalcorreiQdopovo.com.br1

Na ótica da Agência Nacional de

Telecomunicações, uma as

agências que regulam preços de

serviços públicos e onde
mandam mais que o próprio
presidente Lula da Silva,
renominou o termo que define
uma pessoa pobre. Par? a Anatei,
estas pessoas' devem ser

chamadas de cidadãos

hiposuficientes. Para quem não

acredita, recomenda-se acessar

o site onde está o último
relatório do ano da agência.

É dose 2

Erros de valores impede
a votação do orçamento

I '

I� Bancada

Ido PT aponta

Ifalhas na '

Iproposta
I
I
I

I ]ARAGUÁ DO SUL - o projeto
mais importante do ano, que
estabelece a proposta orçamentária
da Prefeitura de Jaraguá do Sul

para 2006; acabou não sendo
votado na sessão de quinta-feira ,

d� Câmara de Vereadores. A

pedido da bancada do PT, o

projeto, que estima receita de R$
206milhões para os próximos doze
meses, foi devolvido ao Executivo
para que erros de valores sejam
corrigidos até segunda-feira,
quando o Legislativo volta a se

reunir. A proposta orçamentária
tem dr ser votada até o final de
dezembro para que possa ser

executada no ano que vem. Se isso
não ocorrer, há o risco legal de
cpntinuar valendo o orçamento de
2005, de pouco mais de R$ 166
milhões, três milhões amenos que
o orçamento de 2004 ..

O vereador Jaime Negherbon,

juntamente com o colega de

partido Jurandir Michels, alertou
que não votaria o projeto da forma
como estava (até agora, à bancada
petista não tem colocado maiores
obstáculos a projetos doExecutivo).
"O presidente da Casa (Ronaldo
Raulino) queria que o projeto fosse
votado para, depois, a Prefeitura
corrigir os erros, mas colegas de
outras bancadas também

,concordaram sobre a necessidade
de se fazer isso antes da votação",
disse, ontem, Negherbon. Pelo
menos três erros foram apontado�
pelo petista.

Um deles diz respeito a recursos

paramanutenção e.modernização
da gestão de políticas de assistência
ao adolescente. No PPA (Plano
Plurianual de Investimentos)
projetado para os próximos quatro
anos, o valor previsto é de R$ 213

mil, mas no orçamento de 2006 a

verba projetada é de R$ 1,5 milhão.
, "O' valor não pode ultrapassar o
previsto no PPA", lembrou o

vereador.
Outro erro constatado pela

bancada petista refere-se a recursos
destinados a investimentos em

equipamentos de informática, com
duas planilhas diferentes, mas

FOTOS CESAR JUNKES

Jurandir Michels e Jaime Negherbon pediram a retirada do projeto
relatadas com o mesmo código: R$
31 mil e R$ 6mil, respectivamente.
O terceiro exemplo de falha na

,elaboração do orçamento do ano

que vem está relacionado a

recursos previstos para as áreas de
desenvolvimento econômico e

desenvolvimento rural, no valor
de R$ 196 mil. O texto do projeto
cita que o valor é destinado à

Secretaria de Produção, extinta
por força da reforma admi
nistrativa em projeto assinado pelo

prefeito Moacir Bertoldi (PL) e

recentemente aprovada pela
Câmara de Vereadores.

"Temos consciência da
necessidade de aprovação do

orçamento, porque o prefeito
precisa de recursos para trabalhar,
a Prefeitura não pode parar",
,observou Negherbon, ressalvando,
porém, que o documento não terá
seu voto favorável enquanto não
for corrigido nas falhas apre
sentadas.

Orçamento de R$ '30 milhões é aprovado com cinco emendas
I

!
GUARAMIRIM - o projeto de lei

orçamentária da administração
municipal para 2006 foi aprovado
em segundo turno, na última sessão

ordinária do ano, na quinta-feira.
� estimativa de receita é de R$
3D,9 milhões, e destes, R$ 3,2
n\ilhões para oHospital Municipal
Santo Antônio e R$ 1,2 milhão
PJlfa o Legislativo. O projeto
r�cebeu cinco emendas, assinadas
por todas as bancadas a exceção
d

'

o PSDB, que não assinou duas.
Uma das emendas, de caráter

modificativo, altera o Inciso III do
ArtigO 10, que, pelo projeto inicial,
autorizava o Executivo, através de
decreto, a abrir créditos
suplementares até o limite de 8%
da re '

Celta orçada. Os vereadores
réduziram o limite para 4% e, a

partir disto, as suplementações
tverão,passar pela apreciação do
R
glslatlVO. Outra emenda retira
$ 200 mil da reserva de
tontingência, orçada inicialmente
emR$

,

284.320,00, para bolsa de
-estudosp , '" ,

ara uruversitanos, atraves
I

da Secretaria de Esporte, Lazer e
Promoção de Eventos. As demais
emendas transferem recursos de
uma secretaria para outra, ou na

mesma secretaria, para atividades
diferentes. (Carolina Tomaselli)

Diplomação
N a sessão de quinta-feira,

também aconteceu a diplomação
dos Vereadores Mirins eleitos para
a Legislatura 2006. São eles:
Deoclécio Luchini junior e Cássio
Gaeski, .

da Escola Alfredo
Zimmermann; Ariele Conzati, da
Escola São Pedro; Antônio Rafael
Ruon e Talita dos Santos, da Escola
Almirante Tamandaré; Jean
Diego Mozer e Bruna Albano, da
Escola Lauro 4immermann; Roger
Daniel [unkes, da Escola Carrocel;
e Elisângela Sawulski, da Escola
São José.

Para receber os vereadores

mirins, aCâmara de Vereadores vai

disponibilizar uma sala especial,
com computadores e internet para

pesquisa e para a redação de

projetos, indicações, reque

rimentos, moções, entre outros.A
sessão de posse dos vereadores
mirins será no dia 17 de fevereiro,
uma sexta-feira, às 15 horas. Serão
duas sessões por mês e sempre as

sextas-feiras, sendo uma de manhã
e outra a tarde para que os ve

readores não comprometam seus

estudos.Omandato seráporum ano,

Cidadão Fiscalizador
A Câmara de Vereadores

entregou o "Título de Cidadão
, Fiscalizador" para as seis pessoas

que tiverammaior freqüência nas'
sessões dos Vereadores neste ano
de 2005. Os agraciados foram
Denilton JoséMalinski, Jorge Luiz
Chaves, Dirceu Fiamoncini, Luiz
Cljrlos Mannes, Maria Salete

Espezim e Ivo Rüediger. Eles,
receberammedalha e certificado.

O título foi instituído neste ano
através de uma iniciativa do

presidente Marcos Mannes com o

objetivo de atrair mais pessoas nas
sessões da Câmara e fazer com que

ARQUIVO. CQRREIO/CESAR JUNKES

Marcos Mannes, presidente
os cidadãos participem ativamente

das atividades exercidas pelo
Legislativo. O número de pessoas

que tem participado aumentou e,

neste ano, a média de público em
cada sessão foi de 20 pessoas. A
intenção dos vereadores, no
entanto, é que os 80 lugares que a

Câmara disponibiliza sejam sempre

,ocupados.

Vereadora diz que acordo
na Câmara está mantido

reivindica "visibilidade" no

governo do prefeito Bertoldi (no
jargão político, significa ocupar

cargos de relevância na

administração política por conta
de apoio emprestado à chapa
majoritária nas eleiçõesmunicipais
de 2004).

Quando do aéordo firmado

para a eleição de Ronaldo Raulino
como presidente da Câmara de

Vereadores, o PTB tinha bom

espaço na vitrine do secretariad8.
Jair Alexandre foi guindado, à
presidência do Samae (Serviçd

, , I

Autônomo Municipal de Agua e
l

Esgoto) e o radialista Terrvs dá
Silva, único vereador eleito pelo
partido no ano passado, assumiu
a Secretaria de Comunicação.
Por atritos com O prefeito, depois
de autorizar o uso de um

á

máquina da autarquia pari
prestação de serviços
particulares a uma igreja,
Alexandre acabou exonerado.
Silva, solidário, voltou a ocupar
sua cadeira no Legislativódepois
de seis meses na Prefeitura,
desalojando o suplente e

diretorgeral da Câmara, Ruy
Lessmann (PDT). I

'

Quando da aprovação da
reforma administrativa, um dos

primeiros nomes anunciados

pelo prefeito foi exatamente ,o
do presidente do PTB, que hoje
ocupa a Diretoria de Habitaçã9'
(Celso Machado)

]ARAGUÁ DO SUL - O acordo

para eleger a vereadora Maristela
, Menel (sem partido) para a

presidência da Câmara de
Vereadores em 2006, estámantido.
A afirmação é da própria
vereadora, feita ontem ao

Correio do Povo, contrariando
declara-ções do presidente 40
diretório do PTB, pastos Jair
Alexandre, feitas ao jornal na
semana passada. Jair afirmou,
categoricamente, não ter

participado de nenhum acordo à

época (janeiro último), quando o'
atual presidente do Legislativo,
Ronaldo Raulino (PL) foi eleito
por seis votos contra cinco dados

,
ao candidato do bloco de oposição,
Rudolfo Gesser (PP). "Quem fala

pelo PTB sou eu", disse Jair
Alexandre ao CP.

Ontem, Maristela admitiu não
ter participado de reuniões com o

PTB para eleger Raulino.
"Conversei com os vereadores do

PT, com oRaulino e com o Piazera

(Afonso Piazera, sem partido) e

obtive, também, a palavra do

prefeito Moacir Bertoldi de que
me apoiaria agora", declarou a
vereadora. Um tanto que surpresa
ao ser informada sobre a

declaração do presidente do
diretório petebista, a vereadora
disse que "ontem (quinta-feira)
mesmo estivemos conversando e

nada transpirou sobre isso". O

PTB, a exemplo do PDT,

PT de Schroeder encerra ano

com encontro e traça metas

SCHROEDER - O diretório

municipal do PT realiza hoje, a
partir das 19 horas, no stand de
tiro junto aoGinásio de Esportes
Alfredo Pasold, reunião com a

presença de todos os filiados

para traçar as metas do partido
para 2006. Depois haverá uma

confraternização, com presença

j á confirmada do depu tado
estadual Dionei da Silva e, a

,

confirmar, do deputado federal
Carlito Merss, relatores do

orçamento do 'Estado e da
União para 2006, respec
tivamente.

Segundo o presidente José
da Cruz, oZeca da Laje, será
apresentada aos filiados e

simpatizantes a nova Executiva,
que' di:sputou a eleição sob

júdice e recebeu 73% dos votos.
Foram distribuídos cerca de 250
COnvites. "Esperamos a

participação de todos os petistas

de Schroeder, filiados ou não,
para que possamos fazer um

projeto para dar andamento ao

PT no próximo ano", convidou.
Cru� explica que a intenção

é traçar as metas dei partido em

conjunto com todos os filiados,
e não de maneira centralizada.
"É preciso ter um diálogo direto
e concreto", completou. O

presidente também informou

que o partido pretende ampliar
a participação dos jovens, que
considera distantes da política,
pensando até em futuras
candidaturas. Como o diretório
não tem sede, as reuniões,
explica, serão realizadas nos

bairros, dentro da proposta de

descentralização e maior
envolvimento da comunidade.
O calendário dos encontros

para o próximo ano será
definido também no sábado.
(Carolina Tomaselli)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO HOMAGO

Têxtil
o ministro Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento) afirmou
ontem, em Hong Kong, que houve avanços para que seja firmado
um acordo entre Brasil e China no setor têxtil. Segundo ele, os
chineses aceitam restringir parte de suas exportações têxteif
para o mercado brasileiro até 2008.As limitações devem valer

para tecidos sintéticos, fios de poliéster texturizados, tecidos de
., seda, veludos, suéteres e pulôveres, bordados e camisas de malha,

cujas importações terão limites de crescimento.Em outubro, o
I governo Luiz Inácio Lula da Silva decidiu regulamentar a

posslbilldade de adoção de salvaguardas (barreiras comerciais)
para conter o forte crescimento das importações da China. A

CD medida atendeu interesses' de empresários brasileiros,
, principalmente 8e setores como o têxtil, calçadista, brinquedos

. _ e eletroeletrônico, entre outros.O Brasil, entretanto, decidiu
L

negociar com a China um acordo de autolimitação para as
li

exportações do país asiático, o que evitaria a necessidade da

i imposição de salvaquardas,
.i

Comunidademostra que ensino
público pode ter qualidade

MÁRCIA BENTO

� Mestre Holando é
um dos responsáveis
pela história de
sucesso da escola

}ARAGUÁ00Stn.-Localízadano
Bairro Ilha da Figueira, a EscolaHo
landoMarcelinoGonçalves tem 980
alunos entre o ensínofundamental e
médio e é. um exemplo de ensino

público eficaz.O fundadot Holando
Gonçalves, completou 80 anos no

mesmo dia em que a escola que leva
seu nome completou 40. Aliás, as

duas histórias estão ligadas. Tudo
começouem 1965, quando omestre
acreditou no projeto e envolveu
outras pessoas na empreitada de
construir e administrar uma escola

pública de qualidade. Dos 10 filhos
de seu Holando sete já foram

professoresdocolégioque fica ao lado
da casada fumília.O terrenodaescola
foi doado por Alfredo Friedel, em

'.

1964. "Eu convencioAlfredo a doar
o terreno eem trocaele serianomeado

servente,mas ele acabou trabalhando
por um ano como servente numa

escolaemTrêsRios doNorte", contou
Holando.

Segundo ele, a construção da
escola foi decididanuma reunião em

Telefonia Popular
A Anatei espera que 4,5
milhões de domicílios

passem a ter o novó serviço
pré-pago para a telefonia fixa,
que oferece uma assinatura

I

mais barata e vem sendo
chamado de Aice (Acesso
Individual Classe Especial). O
serviço, que poderá ser

.

contratado pelos brasileiros a
.

partir de janeiro de 2006, tem
foco principal nas residências

que têm uma renda entre

dois e cinco salários mínimos

Acordo
o acordo anunciado por
Furlan foi costurado em

','': conversas bilaterais realizadas
durante a 6" Reunião

II Ministerial da OMC que
acontece em Hong Kong.

I Medidas

II No caso da limitação das

exportações chinesas de
! têxteis para o Brasil, o
I. ministro Furlan afirmou que
k só falta uma leitura jurídica

do acordo.A China queria que
.

"

o Brasil se comprometesse a

não utilizar mecanismos de

salvaquarda sobre todos os

outros produtos chineses. A
..

proposta foi recusada, mas o

Brasil fará todos os esforços
possíveis, pela via bilateral,
antes de aplicar medidas
protecionistas em' outros

. Escola é reconhecida pela qualidade do ensino e pela estrutura física adequada
Cústo
A assinatura desse serviço val

custar RS 16,32 (sem
impostos), contra uma média
de RS 28 (sem impostos) do
plano básico da telefonia
fixa.O produto é vantajoso
para pessoas que consomem

pouco.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I

homenagem", explicou. Segundoelt
t

houve protestos, já que não era c�

mum homenagear pessoas que aind!
estavam vivas. "Fizemos a votaçãoen I

cédulas de papel e secreta. No finl'
da reunião eu tive 31 votos e o Gerem 1

um. Mais tarde meu filho Antôni!, ,i

que já era professor;me confessouqdê
estavacomvergonhadenão tervom&1
no nome do pai", divertiu-se,

funcionavanoMorro da BoaVista".
Três nomes foram sugeridos por

seu Holanda: Prefeito Leopoldo
Gerente, "que tinha doado o terreno
onde era a antiga escola"; Prefeito
WaldemarGrubba, "atual prefeito"
e Irmã Marieta, "para manter o

nome". "Foientão que oJoséWaciko

sugeriu o meu riome,-dizendo que
eu tinha tido a iniciativa emerecia a

·15 de novembro de 1964. "No dia

primeiro de fevereiro começaram as

aulas, nós levamos 27 dias para
construirogalpão", relembrou. Depois
que as aulas começaram a comissão

formada por 32 homens que

ajudaram na construção se reuniu

para decidironome daescola. "Antes
a ela tinha o nome de 'Escola Isolada
Terra-desdobrada Irmã Marieta' e

e setores.

preocupados em passar para os alunos a importância da busca pelo saber
e pelo pensar'; apontou. "Não vou mentir e dizer que nós não ternos

problemas, mas eles são muito menores porque a nossa comunidade é.
muito ativa, nos ajuda muito'; agradeceu Miraci.
A escola foi a da primeira da cidade e urna das primeiras do estado a ter ai

I,
condicionado e televisão em todas as salas de aula. "No ano 2000 fomOl'
eleitos 'Escola Referência' pelo Governo do Estado. Reaplicamos o prêmiol
em qualidade e conforto nas salas de aula': A Át>P (Associação de Pais e

Professores) da escola também é muito ativa. "Em setembro o caixa da

escola estava baixo. Organizamos um bingo e conseguimos arrecadai
'dinheiro para manutenção'; contou. Ela destaca ainda a festa junina da

entidade, considerada uma das maiores da cidade."Tudo isso só é possível
com a participação da comunidade, que vem nas reuniões e realmente i

participativa"
.

Para ela, a presença do seu Holando é muito importante para o aprendizado
. das crianças. "Ele sempre vem até aqul e divide suas experiências com OI

alunos. Faz.muito sucesso entre a criançada':

Tudo começou em 1964, quando, o inspetor escolar, Horácio Hipólito da

Silva, propôs a transferênCia da escola do Morro Boa Vista para Ilha da

Figueira. Um ano depois, uma comissão dirigida por seu Holando assumiu
a tarefa de erguer o prédio até 1966. E assim aconteceu, no dia 30 de

janeiro do ano seguinte o prédio estava pronto para funcionar. Com

objetivo de oferecer um ensino de qualidade e estrutura, o professor e
a comissâo sempre se preocuparam com as melhorias necessárias. Prova

disso são váriasampliações, os mutirõés dos quais a comunidade sempre
participou, um exemplo é a construçào do muro lateral que aconteceu

em 1978. Em 1983 foi implantada a primeira turma de pré-escola e assim

acontece até hoje, no local onde o ensino é exemplo. Hoje, a Escola
Holando Marcelino GOnçalves, carinhosamente conhecida como

Homago, atende cerca de 980 alunos."Temos da 1" a 8" séries do Ensino
Fundamental e também o Ensino Médio, matutino e noturno'; explicou
a atual diretora, Miraci Solange Ribeiro Hahn. Ela já trabalha na escola há

15 anos e assumiu a diretoria no começo de 2005.

"O mais positivo da Homago é a equipe de professores, sempre

Combustível de graça ao avaliar postos de gasolina em todo o
,

estado. Preencha hoje 'formulário online.

www.combustivelgratis.com

ALUNOS MARISTAS REALIZAM

CONCLUSÃO'DO CURSO

�;
tMais um ano está terminando e com ele encerram
�1i

t: �se mais uma caminhada na vida escolar de muitas
j;z

'crianças, jovens e adolescentes do ColégioMarista
,.'

�;;São Luís. .

.

f'

�,A Comunidade Educativa Marista, celebrou no dia
t' :-

�.13 de dezembro a conclusão de curso da Educação
� )nfantil, no dia 15, as turmas das 8as séries encerram
,'';

... ;0 Ensino Fundamental e na noite de ontem, 16 de

tdezembro, foi a vez da turma da 3a série do Ensino

,,�Mé9io, que juntamente com seus professores
� �familiares e amigos receberam seus certificados,

� :em cerimônia na Associação Comercial e Industrial

I; de Jaraguá do Sul - ACIJS e após recepcionaram
seus convidadosno Baipendi com animado baile.
IICada um seguirá seu caminho com a lembrança
do que somos e a esperança de sermos mais, de

podermosmostrarque valeram apena estes anos

de aprendizagem e amizade. Ficará na memória

Lembranças sobre a vida do eterno professor
Descendente de Bento

Gonçalves, um dos líderes da

Revolução Farroupilha e ícone da
história do Rio Grande do Sul, seu
Holando é filho de Manoel Bento

Gonçalves e Antônia Maria
Albano. O pai era analfabeto,
barbeiro e lavrador.

Nascido em Schroeder no dia
\

26 de novembro de 1925, Holanda
virou professor por acidente, como,
ele mesmo definiu. "Eu era

carpinteiro aos 16 anos e carregava
muito peso. Um dia, tive um

acidente de trabalho e omédicome

proibiude continuar na profissão",
explicou ele. Ele lembra que o

médico Pfeifer Moreira é que o

incentivou a estudar. "Nessa época
eu tinha só a terceira série. Foi

quando fiz o chamado 'admissão'
no Colégio Abdom Batista".

Ele fez os estudos aos poucos.
Aos 17 anos se formou no Curso

Complementar do ColégioMarista.
Em fevereiro de 1946 entrou para o

magistério, como professor primário
naEscolaEstadual doBracinho, em
Schroeder. "Eu dava aula para três
turmas ao mesmo tempo". Dois

,

anos e meio-mais tarde ele, foi
transferido para a escola Machado
de Assis, no Bairro João Pessoa.
I

,

Em 1947 Holándo casou com

Filomena Schmitz, 'com quem teve

10 filhos: Antônio José,MariaJúlia,
OrlandoGilberto,MarlyMarlene,
Marina' Bernardete, Clóvis
Marcelino, NoêmiaEliana, Clotilde
Inês, Rogério Luiz e Lúcia Helena.

Em 1951 foi efetivado como

professor estadual. "Depois eu fui o
primeiro diretor doGrupo Escolar
Roland Harold Dombusch". O ano

era 1964. Depois do Rolahd
Dombucsh ele foi transferido para
a Escola Isolada Tetra-desdobrada
IrmãMarietanoMorro daBoaVista,
que deu origem a Escola com seu

nome.

Foi assim que omestreHolanda
construiu a vida;' com muita

os momentos que passamos

juntos'�
i O Colégio Marista São Luís

agradece a todos os pais e alunos
que acreditaram em sua missão

'1
educativa e deseja a todos um

I_
futuro brilhante.

\

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

lflf
�
MARISTA

Holanda fala com orgulho da vida dedicada à educação
, ',r'

dedicação e disciplina. Uma mesmo dia em que completOU
história cheia de bons exemplos. anos. Mas ele continua ensinando

Holando é professor aposentado assimvai continuar sempre.
desde 26 de novembro de 1981, Continua na página

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Uma história ligada ao

Jornal Correio do Povo
,

,MARCIA BENTO

[-

iII' Filho deHolando
1

:Gonçalves comprou
1

Imáquinas e permitiu

[.impressão própria
,

1

: }ARAGUÁ 00 SUL - o filhomais

i'velho de Holanda, o professor e

i'contadorAntônio José (27/6/1951-'li

r�!2/1985) foi o primeiromarido de
ty'vonne Alice Schmõckel

;Gonçalves. E durante o casamento
!ele assumiu a gerência da

reDrganizaçãoContábil_AComercial
I::: que administrava entre outras

,empresas da família Schmõckel o

Domai Correio do Povo. Com uma

fàpurada visão administrativa,
: Antônio almejava a independência .

r gráficado Jornal e para isso adquiriu
Lno final de 1984 duas máquinas
próprias para a impressão.A gráfica
JornalCorreio do Povo funcionou
:,durante alguns anos na casa de
HolandaMarcelinoGonçalves. EmhL

janeiro de 1985 as máquinas jáI"

I estavam funcionando.

;;, Antes da aquisição, o jornal era
,impressoem várias gráficas de todo o

1 ::Estado.
"Ogrande sonhodoAntônio

;�ra a nossa independência gráfica e

ele conquistou issoum pouco antes

de falecer"; lembrouYvonne, que já
estava integradana administração da
empresa. Asmáquinas usadas eram
do sistema tipográfico de composição
em caldeira a chumbo. '}\ caldeira
derretia o chumbo e saiampequenas
linhas com as letras que eram

montadas num quadro; já os títulos
eram mo�tados manualmente",
explicouYvonne.

Um trágico acidente de'
automóvel retirou avida deAntônio,
justamente no dia em que seu filho
Leandro completava três anos de
idade.Semmarido e contandoapenas
com a consultoria do pai Eugênio,
Yvonne assumiu as responsabilidades
que competiam a Antônio na

empresa. "Tinha que montar um

grande quebra-cabeça", compara
explícando que' era através das

agendas do marido que descobria o
que precisava para manter o
funcionamento dagráfica e do jornal.

Nesta época o jornal era semanal
e asmáquinas supriam asnecessidades
da empresa.A impressão era apenas
em preto e branco. "Estasmáquinas
estão guardadas e vão integrar o
Museu da Comunicação, idéia
fomentada no Correio para contar

,

um pouco da história do jornal e da
comunicação", explicou o gerente
administrativo Leandro Schmõckel

Gonçalves, que desde os lO anos de

Leandro é neto de Holanda e hoje, gerente administrativo do CP

idade trabalhou nos vários setores da
empresa.

Aos 19 anos o Léo, como é

conhecido por amigos e funcionários,
assumiu a administração da Gráfica
CP. Há um ano e meio, desde o

aniversário de 84 anos dó jornal, a
Gráfica usà umamáquina conhecida
como rotativa. "Esta tecnologia é atual
e usada em diversas gráficas de

Apesar do atraso, ônibus adaptado deve funcionar
: �

: }ARAGUÁ DO SUL - Os de- dos Deficientes Físicos).OTerrno de

!ficientesfísicosdacidadecontinuam Ajuste de Conduta foi assinado
: sem .acesso ao transporte especial, em outubro e previa o início do
! mesmo depois do acordo firmado serviço no dia 13 de dezembro:A
!ep.treaPrefeitura,MinistérioPúblico, empresa garante que o atraso é

! éanarinho (empresa concessionária) por culpa da fabricante e que os

I eaAjadefi (Associação Jaraguaense ônibus devem circular ainda este
1

'

, ano.

Para o presidente da Ajadefí,
Maurício junkes, a demora da

empresa em implantar o sistema
de transporte é suspeita. "Dois
meses é tempo suficiente para

agilizar dois microônibus", disse. '

Seu .
em 'Bc Velha
lá esIá proIdoI

ÀpQrtamentos de ,:2 Dormitórios (78 m2)
ou 3 Dormitórios (86 11"1'2)
Gamge:m
Oesçontos especiais
FinQn<;;lamenfo dlin;d,o em até- 60 meses

(4_.33-1919
�hdcasa..COnt..br

91.....
9961-7"

...�.'�......-

LUIUIII:
transporte e turismo

Transporte Estudantes

I Joinville cf Microônibus

:
*

Positivo * Socies� (Tupy) * Ace * Outros

,.
,

Transporte Escolar e Universitário cf Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau

* Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

jornais", explicou ele. Hoje, aos 23
anos, Leandro assumiu a

responsabilidade administrativo
financeira da empresa, dentro de um
novo processo de sucessão familiar

que inclui a formação teórica.

Leandro -é
.

' formado' em

Administração e está concluíndo o

MBA em Finanças, Auditoria e

Controladoria.

Fórum entra em recesso a

partir de 20 de dezembro

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de
30mil processos vão ficar parados
no Fórum de J araguá do Sul
durante o recesso de Natal do

judiciário que acontece entre os

dias 20 de dezembro (próxima
terça-feira) e 9 de janeiro de 2006.
Uma equipe vai ficar de plantão
para atender as causas

consideradas urgentes, como as

que envolvem os processos de
liberdade individual de um preso e

medidas cautelares urgentes.
Quem precisar de algum dos

'--..,

serviços do Fórum, como a certidão

negativa criminal, deve correr.
-

Segundo o diretor do Fórum, o juiz
de direito Hélio dos Santos o

número de processos é alto para
uma cidade do porte de Jaraguá
do Stil, mas é compatível com a

realidade do Estado. "Dos quase
30mil processos que tramitam no

Fórum, cerca de 10 mil são do
, Executivo Fiscal que é um processo
bur�crático de cobrança para 'a

Prefeitura", explicou.
CartórioEleitoral- OsCartórios

Eleitorais das 17ª e 87ª Zonas
Eleitorais funcionam em endereço
novo. O atendimento para os

eleitores passa a ser na Rua,
MarechalDeodoro, 972, no Edifício
Royal Barg. Os telefones para
atendimento continuam os

mesmos: 3375-1183, 3371-0443,
337t:4542 e3275-1819.A17ªZbna
Eleítoral é a mais antiga da Cidade
e atende exclusivamente a cidade
de Jaraguá do S�l. Já a 87ª Zona

,

Eleitoral abrange os eleitores de
parte de Jaraguá e de Corupá.

As inscrições e alterações (de
qualquer natureza,' comq>
cadastro, transferência do título e

mudança no local de votação)
ganharam um novo espaço para
atendimento, a Central dê

G
Atendimento ao Eleitor. "Eu
acredito que todos os processos dos
cartórios vão funcionar commaior
agilidade, graças a este novó
espaço", explicou a chefe de
cartório d� 87ª Zona Eleitoral�
Simone Ladeira. Os cart6rios
também ficam fechados durante
o recesso do judiciário.

Diretor Hélio dos Santos
1

Educação é destaque na
Regional de Maravilha.

I

Cerca de R$ 30 milhões já foram investidos pelo Estado na Regional de Maravilha .

E um importante destaque são as obras na área de educação. No município deModelo,
a Escola Dom Hélder Câmara éum exemplo. Aproximadamente R$ 500mil garantiram
à unidade uma reforma total, commelhorias na quadra de esportes, novas salas de aula
e um auditório. É o Governo investindo na qualidade de ensino em Santa Catarina.

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento
Regional em Maravilha
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PANORAMA FIM DE SEMANA, 17/18 de dezembro de 2005

TEMPO DE FESTA1,,8010 Dorothéa
,

fPara amassa: ,

";2 xícaras (chá) de
farinha de trigo
- 2 colheres (chá) de
fermento em pó

! - 2 colheres (chá) de
bicarbonato de
sódio

.

"- 2 colheres (chá) de
canela em pó
-1 colher (chá) de sal
• 1 h xícara (chá) de
óleo vegetal
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 4 ovos inteiros
- V2 kg de cenoura ralada.
- V2 xícara (chá) de nozes picadas grosseiramente
- Y2 xícara (chá) de uvas passas
- Óleo ou margarina para pincelar

,
.

Pesquisa é a chave para uma
ceia de Natal mais econômica

de nozes descascadas custam em

média R$ 12, a mesma quantidade
de nozes com casca custa R$ 2,60.
Omesmo vale para a castanha-do

Pará, castanha-de-caju e avelã.
O preço das aves mais

tradicionais, como do peru, varia
muito. O quilo inteiro pode ser

encontrado entre R$ 8,50 até R$
10. A diferença pode parecer

pequena, mas é possível
economizar até R$ 5 dependendo
do peso da ave. Já o preço da parte
mais nobre do peru, o peito, é mais
salgado. Fica entre R$ 17 até R$
23, quando já está recheado.

Uma opção mais econômica é .

os frangos especiais (o nome varia
de acordo com a marca, os mais

conhecidos são Chester e Fiesta e

Gran Ave). Normalmente estas

aves sãomodificadas para termais

partes nobres, como peito e coxa.

O preço também varia, entre R$
5,20 aR$ 8. "Na verdade estámais
caro do que no ano passado,

MARCIA BENTO

... Verificar o prazo
de validade dos

produtos também
é necessário

}ARAGUÁ DO SUL - Reunir a
família em volta da árvore de
Natal e damesa, paramanter essa

tradição é preciso pesquisar o
preço de alguns produtos
tradicionais. A. agência do Procon
alerta ainda que é necessário estar

atento ao prazo de validade dos

produtos e no caso de importados,
cada vez mais acessíveis com a

queda do dólar, é bom sempre
conferir se o produto traz

informações traduzidas.
.

No caso das castanhas a dica
mais importante na hora de
economizar é comprar as que estão
com casca. Enquanto 100 gramas

,Para o recheio ou cobertura:
- 2 copos de requeijãô,(gelado)
- V2 xícara (chá) de açúcar
- 2 colheres (chá) de essência de baunilha

,MODO ÓE PREPARO

Para amassa:
.

Numa tigela, peneire 2 xícaras (chá) de farinha de trigo, 2 colheres
(chá) de fermento em pó,2 colheres (chá) de bicarbonato de sódio, 2
colheres (chá) de canela el'n pó e 1 colher (chá) de sal.
,.Reserve.

:�uma batedélra, coioquEt',Jiv2 xícara (chá) de óleo vegetal e 2 j(fcaras
(chá)'de açúcar.

•
.

Bata bem até ficar uma pasta homogênea e branca.
Ainda batendo, junte 4 ovos inteiros (uma um).

.

Acrescente a mistura de farinhas reservada.
-

Desligue a batedeira e misture Y2 kg de cenoura ralada, Y2 xícara (chá)
de nozes picadas grosseiramente e V2 xícara (chá) de uvas passas.
Emduas formas redondas, com 22 em de diâmetro, pincele óleo ou

margarina e forre-as COfTI papel-manteiga.
Divida a massa nas duas formas.

teve para assar a 180°C por cerca de 30 min ou até que fique
dourado.
Desenfórme ainda qU'ente e tetire o papel-manteiga. ,

Furebem uma das tortas e coloque uma parte do recheio (d'qu,e
rsobrar-servirá de cobertura) .

.

�Decore com espaguete de cenoura 0!J a seu gosto.

Supermercados oferecem produtos e preços variados

principalmente pra quem reúne a

família toda corno eu", contou o

empresário Levi Motta. Para a ceia

na casa dele é obrigatório um peru
e outra ave qualquer. "É sempre

I
.

.

umas 15, 20 pessoas dafamília�
janta, outra forma de economiz�
é fazer amigo secreto+. disse. vej;
ao lado uma receita de um bolã

Inatalino.

o que não pode faltar na sua ceia de Nat�l?

Para o recheio ou cobertura:
Numa batedeira, bata 2 copos de requeijão (gelado), 1f2 xícara (chá) <'

..,tie açúcar e 2 colheres (chá) de essência de baunilhà até que o

a�car se dissolva totalmente e se incorpore ao requ�ijão.
Lev.e pará ge.ladeira por 1 h para firmar novamente o requeijão.

'",Rendimento: 8 porções
Não pode faltar nada, tem que ter.
tudo que é gostoso.
Susana dos Passos Rodrigues,
42 anos, diarista

Tem que ter tudo. Peru, frutas!
muita comilança
Cecília }�1oretti Dias, 70 ano?
doméstica

Não pode faltar muita coisa, mas
a saúde em primeiro lugar.

.

Tourino Frana, 61 anos,

lavrador

o importante é a família, é
óbvio.
Irene da Silva de Ávila, 31

anos, dona de casa

Receita cedida pela Massas Testone's
\ .

I ltFone para encomendas: 3370 9563 com Sônia

CORREIO TVJ,. REALIZE SEU
��' SONHO�.
'FJ NESTE NATAL
,I':·

redaCaO@jOrnaICOr;eiodopovo.com.br;1
Convite
Nair Belo, amiga e uma das atrizes preferidas de Carlos Lombardi, foi convidada para fazer

i

participação em "Bang banq.Como se sabe, Lombardi está dando uma assessoria no texto da novela .••
. J

Insatisfeita
Depois de 20 anos no ar nas noites de segunda, a loira pode perder o horário.
Hebe estava em um evento na Daslu, quinta à tarde, quando ficou sabendo

que seu programa poderá ser transferido para os sábados à noite, às 22h30,
depois do "Charme; de Adriane Galisteu. A informação que chegou para a

loira ainda não era oficial, mas ela não gostou do que ouviu. Há rumores de

que o mesmo pode acontecer com Ratinho. A assessoria do SBT diz que
desconhece o assunto.
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��.'• ,Então compre no Comérdo de Jaraguá do Sul!

�� Este ano. a COl de Jaraguà do Sul vai dislribuir

!
R$ 80 mil em prêmios para os consumidores.

�,.: A cada 30 reais em compras. você ganha 01 cupom

.

� ': e já está concorrendo aos prêmios da promoção.

.{.. Você tem muitas lojas para opiar.
. �w�.·'l.·'.. ·....•.....

Quanto maior a quantidade de cupons que você

_
depositar nas urnas. maiores serão as chances

de você ganhar, Participei

Contrato
Monique Alfradique, que começou como paquita e foi lançada nas novelas num dos papéis mais

importantes de "A Lua me dísse.assmou contrato longo (de três anos) com a Globo.

Passarela do samba
A top Gisele Bündchen pode aparecer 'coberta de brilhos e paetês' no desfile da escola de

samba carioca Estação Primeira de Manqueira. O presidente da agremiação, Alvaro Luiz Caetano, 'i.

vai convidar a modelo � já
avisou: se aceitar, Gisele já
tem lugar como destaque.

Deixa a árvore
Tom Cavalcante levou de casa para sua produção, na Record, uma árvore de
Natal. Alguém ligado à Igreja Universal tentou implicar com a pobre da árvore.
Mas o apresentador bateu o pé e ela ficou quietinha no lugar em que Tom

havia colocado.01 CASA

Marco.u presença
Leona Cavalli, que até já morreu em "Belíssima'foi a única atriz da novela da
Globo a prestigiar Silvio de Abreu na noite de autógrafos da biografia do autor,
anteontem, em São Paulo.

Retorno
Britne S eárs está
determinada a fazer um
retorno triunfal após a

gravidez, aos moldes de sua

guru Madonna com "Con
fessions on a dence floor"
Para isso, ela pegou em

prestado o time de compo
sitores e um produtor da
rainha pop. Os composi
tores Bloodshy e Avant &1 o
produtor Peer Astrom são

responsáveis por algumas
I

das melhores canções do
novo álbum de Madonna, e

Britney quer que eles façam
maravilhas em seu próximo
CD também.

10 VALE.COMPRAS

Sem conversa
Silvio Santos não está querendo receber nenhum apresentador no SBT. Manda
dizer que está ocupado.

'"'Sonho'
de

Notof
lJ

Quem usa •••

Samara Felippo anda muito ciumenta com o namorado Sidney Sampaio, que
está na novela "Alma Gêmea': A atriz não deixou o menino sozinho um

minuto na festa da minissérie "JK':
Quer realizar seu Sonho de Natal?

Subiu
Como a novela "Floribella" fez sucesso, na Band, os atores têm supervalorizado
seus cachês ao-fazer presenças VIPs em eventos e participações em
promoções.
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SUPER LIGA

E'SPORTE

Malwee empata com a Intelli
, )

e confirma 'o primeiro lugar
JULlMAR PIVATTO

i Semifinal será

laje às 16h, contra

ltlântico (RS) ou
Santa Fé (SP)

,

,
JARAGUÁ 00 SUL - Jogando em

fitmo de treino e sem Falcão,
�ntônio, Valdin e Leco, a Malwee

ficou apenas no empate em lxl

�om a Intelli no último jogo da

primeira fase da Super Liga dos

Campeões. Com o resultado, o

time do técnico Fernando Ferretti

garantiu a primeira colocação do

GrupoA e joga a semifinal hoje, às
15h, contra Atlântico (RS) ou

S'anta Fé (SP). As duas equipes se

enfrentaram ontem à noite, mas
até o fechamento desta edição o

jogo não havia terminado, A final
será amanhã, às l2h, com trans

missão da SporTV e da Rede TV!.
Com um time mesclado com

os juvenis, aMalwee começou indo
Jparacima,mas sómarcou aos 13'30"
com Léo dando um toque sutilo
:suficiente para furar o bloqueio dos
paulistas. Dois minutos depois, a
:Intelli perdeu boa chance com

Bigu acertando a trave de Bagé.
Os paulistas também jogaram com

BETO COSTAlCBFS

DIO

.JAQAGUÁ
Malwee e Moita Bonita serão os dois representantes do Grupo A nas semifinais da competição

um tÚne misto, já que amanhã

disputam a final do Campeonato
Paulista de Futsal.

Na segunda etapa, a lntelli
voltou melhor e perdeu três boas
chances nos primeirosminutos de
jogo. O empate saiu de uma

desatenção da marcação dos

jaraguaenses. Mazinho entrou pela
direita e chutou sem chances para
Bagé. Como o time paulista já

.

.Botafogo e Cruz de Malta se

preparam p�ra a grande final
I

}ARAGUÁ DO SUL - O dia de
ámanhã vai entrar para a história
do Ca�peonato Amador da Liga
]araguaense de 'Futebol. Tanto
,Cruz de Malta quanto Botafogo,
que se enfrentam às l6h no campo
rdo time da Barra do Rio Cerro,
; podem se tornar omaior campeão
! da competição, com oito títulos. O
! Cruz de Malta venceu o primeiro
ljogo por 4xl e precisa apenas do
;empate. Já o Botafogo precisa
!vencer por qualquer placar para
; levar a decisão para os pênaltis.
i O diretor de esportes do

I i alvinegro da Barra, Sandro Satler,
: oDeco, disse que o time vaibuscar
� a vitória desde o começo, mas com
I cautela. "Temos como o exemplo
: o primeiro jogo, quando fomos
: )ara cima nos minutos finais e
,

.

I ·omamos dois gols nos acréscimos",
i ·:omentou. Mas ele também
lembrou o 'jogo contra o

. Flamengo, na semifinal, quando

a equipe precisou reverter o

resultado e conquistou a vaga nos

pênaltis. "Vamos reunir o time no
domingo de manhã para um

almoço e fazer uma preleção",
disse Deco.

No lado do time do Bairro Rio
da Luz, o vice-presidente Adilson
Krüger, o Maguila, disse que a

equipe não vai mudar a postura
porque precisa apenas do empate.
"Vamos jogar para ganhar. Temos
consciência da nossa vantagem,
mas temos que tomar cuidado
para não depender apenas dela",
argumentou. Com o time

completo, o procedimento de

concentração será o mesmo do

Botafogo. Almoço e preleção.
Nos aspirantes, que começa às

l4h, João Pessoa e Caxias precisam
de uma vitória para ficar com o

troféu, já que o primeiro jogo não
saiu do OxO. Um novo empate leva
a decisão para os pênaltis.

estava fora e a Malwee garantida
na primeira colocação, o jogo ficou
apático e os dois resolveram
administrar o placar.

Segundo o auxiliar técnico
Marcos Moraes, dificilmente o fixo

,

Antônio poderá jogar hoje, pois
está lesionado. "Conseguimos
administrar o' placar apesar de
todos os desfalques. Mantivemos
a invencibilidade e agora,

contando com a nossa experiência,
esperamos conquistar este título",
disse Marcão. Ferretti disse que as

lesões dos atletas são por causa do
excesso de jogos. "Mas jogamos hoje
com a metade do plantel,
revezando a todo instante, e

mesmo assim conseguimos nosso
primeiro> objetivo, que era a

classificáção para a semifinal";
comentou.

Basquete feminino fecha o ano

Com título inédito em Curitiba

lamar (E) e Roberta (D) foram os destaques da decisão

jARAGUÁ DO SUL � Esse foi
mesmo o ano do basquete
feminino de Jaraguá do Sul. Na
noite de quinta-feira, no último

-,

jogo do ano, asmeninas da equipe
Faculdade-Jangada/FME Juvenil
venceram São José dos Pinhais por
70x67 e conquistaram a Copa
Curitiba Adulto. Foi a primeira vez
que teve uma edição feminina
nesta competição. Além deste

título, as jaraguaenses já haviam
conquistado em 2005 o estadual
juvenil e o vice nos Joguinhos
Abertos.

•
"Foi um jogo bem legal, pois

enfrentamos um time adulto e o
,

nosso e todo juvenil. Estivemos
sempre à frente no placar, mas as

adversárias encostaram no final.
Tivemos tranqüilidade para nos

manter à frente", disse o técnico

Júlio Patrício. Segundo ele, os

r

destaqúes da equipe foram a

armadora Roberta e a pivô lamar,
que foi a cestinha do jogo.

"Chega nestas decisões a gente
procura trabalhar com o lado

psicológico para elas darem o
'

máximo de si no jogo. Elasjá têm o

potencial, mas sempre se superam
nas finais't.comentou o treinador.
"Nosso time rião era o mais alto e

nem omais rápido. Mas eu fico feliz
porque vinha cobrando este título
e a vontade delas é que foi
determinante", concluiu.

Para o ano que vem, Patrício
vai atrás de patrocínio e de mais

apoio da FME para continuar com

a equipe e tentar formar uma

equipe adulta. Segundo ele, as

negociações com as atuais

jogadoras estão bem adiantadas,
mas o time vai precisar de alguns
reforços.

JULlMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDO

'1

DIVULGAÇAO
Assim foi definido pelos próprios organizadores e pela comissão
técnica o ano do basquete feminino. Na última quinta-feira as

meninas do juvenil conquistaram o título da Copa Curitiba, num.
jogo de muitas emoções, como não poderia ser diferente. Agora

_

o que todo mundo espera
é

que tenha um apoio maior por parte.
da FME e da iniciativa privada, pois Járaguá do Sul já tem uma boa;

,

base para um/time adulto competitivo, que pode disputar o título'
de competições como o Estadual e os Jogos Abertos. Existe já o

esforço da comissão técnica em manter as meninas que foram _

contratadas este ano, mas alguns reforços são necessários
também. Exemplo de determinação e bom trabalho já existem. f, :
Falta mesmo um apoio maior.

AnoMágico

Bomba
Ontem, durante o jogo
Malwee x Intelli, o repórter
da Rádio Erechim, Luís
Fernando Testa, que está

ajudando nas transmissões
da Rádio Jaraguá, deu um

susto na torcida jaraguaense.
Ele abriu a transmissão,
falando sobre a dispensa do

,jogador Leco. Mas logo
depois, ele avisou que a

dispensa foi apenas para ele

acompanhar o casamento do
irmão, hoje, em Chapecó.
Menos mal.

No Santos
A diretoria do Santos
informou ontem que está
bem perto de acertar com o

atacante Luís Fabiano e que
falta apenas acertar os
detalhes da liberação com

.o Sevilla.'Mas, logo depois,
a assessoria do jogador deu
um comunicado que eles
nem foram procurados pela
diretoria do Peixe. Vai
saber.

Fórmula 1

Mundial
o lateral-direito Cicinho, do
São Paulo, não está

preocupado por enfrentar o

Liverpool na final do Mundial
de Clubes, em Yokohama, e
ironizou o fato de Gerrard,
capitão do clube inglês, dizer
que o time se sente

imbatível. "O São Paulo não
tem medo de ninguém, aqui
tem os jogadores de Seleção
Brasileira'; disse o jogador. I

Mas que a parada vai ser t

duríssima, isso vai.

O novo carro da Renault para
a próxima temporada na qual
o espanhol Fernando Alonso

defenderá seu título mundial,
entrará na pista para os

primeiros testes no dia 10 de

janeiro, no circuito de Jerez
de Ia Froritera, em Cádiz,
Espanha. O dlretor-técnlco da

escuderia, Bob Bell, disse que, I

a construção do novo carro

vem cumprindo o prazo
estabelecido.

I
I
I
I

!
I

, I
� I
i,'j

jullmarê'terra.com.bn

I

Motociclistas superam desafio .

,

e completam o percurso em 224
}ARAGUÁ DO SUL - Os seis

motociclistas que desafiaram os seus

limites conseguiram cumprir o

objetivo. A intenção de percorrer
LOOO milhas (L609 quilômetros)
em 24 horas foi superada e com folga.
Todos completaram em 22 horas e
com metragens de sobra. Eles
saíram de Jaraguá do Sulno sábado
passado, às 16h, e chegaram aqui
no domingo, às 14h, onde foram
recebidos com festa pelos amigos e
patrocinadores.

Segundo eles, a maior

dificuldade encontrada foi o

cansaço, principalmente durante a

madrugada. "Viajamospormuitas
vezes sozinhos e o sono bateu. Então
foi prudente fazer umas paradas a

mais para lavar o rosto, tomar uma

água para espantar o sono", disse
AlexandreHoepers. "Também não

esperávamos omo em cima da seda,
principalmente emCuritiba, onde
tinha uma garoa insistente.Ao invés

de parar para um café, preferimos
acelerar para chegar o quanto
antes".

Hoepers também disse que não
houveram imprevistos em todoó

,

, percurso. "Tiveram alguns desvios
derota, quandonos perdemos.Um
integrante também teve problemas
na parte elétrica da moto, mas
conseguimos resolver facilmente. ,

Mas estávamos preparados, pois no
carro de apoio tínhamos várias peças'
de reposição, o que, felizmente, nãb
precisou ser usada", comentou
ainda.A intenção agora é preparar
um desafio ainda maior. Percorrer
1.500 rnilha� em 36 horas e por um
percurso diferente. "Ainda estamos
nos curando deste desafio. É cedo
para pensar no próximo", concluir
Hoepers. Além dele, participaram
e concluíram o desafio: Adriano
Alves, CristianoEm, José Marques,
Alexandre Zanluca e Celso
Ferreira.

Cristiano, Adriano, Celso, José, Zanluca e Hoepers na chegada em JS
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CÓdigo de barras - Código de utilidade bancária para
cobrança e quitação da fatura de água e/ou esgoto;
OBS.: Caso a fatura esteja em débito automático,

Não será impresso o código de barras.
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