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CORREIOTV BOLA CHEIA

_ CORREIOTV

Ambientalistas
elegem Paris
Hilton' a mal

vestida do ano

Ronaldinho é
eleito o

melhor jogador
do mundo

mínima: 19° máxima:27°
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• Quarta
nublada com alguns

...............................................

períodos de melhoria e

chuva a qualquer hora
.

",',;":';": do dia

• Terça de sol
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nublada com alguns
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COMÉRCIO AGITADO

faltando quatro dias para o Natal, os consumidores
entraram em ritmo frenético na busca por presentes. E
�ensando na clientela que não tem muito tempo para
'comprar, a loja Mega Store da Marisol ficou 40 horas sem
lf�char as portas no último final de semana. Na mesma

EXPECTATIVA

Esperança de bons negócios
em temporada de pouco sol'
{) ultimo final de semana foi de movimento fraco no
[litoral Norte do Estado. Os poucos veranistas que se

aye�turaram pegar uma praia lamentaram ter esquecido
rem casa o bom e velho guarda-chuva.No figurino nada de
biquíni, camiseta e roupas jeans eram maioria absoluta. E
'Se as previsões meteorológicas se confirmarem, o litoral
,tatarinense terá um verão de pouco sol e isso está
'lpreocupando não apenas o ramo imobiliário, mas

.também os que vivem do comércio sazonal e até mesmo
__

llS pessoas do comércio informal. _ PAGINAS4E 5
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CESAR JUNKES

linha, o supermercado Angeloni, que durante 39 horas

ininterruptas ofereceu promoções' especiais. Ontem o

movimento foi intenso no comércio, mas os' consu

midores reclamam dos preços e dizem que a pesquisa é a

chave para garantir uma boa compra. _ PAGINA 7

NOITE MUITO FELIZ

Correio do Povo arrecada mais
de sete toneladas de alimentos

Há menos de uma semana para o Natal; a distribuição dos

brinquedos, alimentos e roupas da campanha "NoiteMuito
Feliz Ano 2 ", do Correio do Povo, em parceria com a

Secre-taria de Desenvolvimento Social, Conselho de
Assistência Social e Promoção Humana, está a todo vapor.
A expecta-tiva é de que a arrecadação ultrapasse sete

I

toneladas de alimentos. Quem ainda não participou, pode
, ficar tranqüi-lo, aindadá tempo para colaborar. Veja como.
- PÁGINA 6

OITO VEZES CAMPEÃO

Cruz de Malta vence o Botafogo
e se torna o maior vencedor

O alvinegro do Bairro Rio da Luz év clube em atividade
com mais títulos no Campeonato Amador da Primeira
Divisão. O oitavo foi conquistado neste domingo, contra
o Botafogo, na disputa por pênaltis. Nos aspirantes, o

troféu.ficou com o João Pessoa, que goleou o Caxias por
5xLJá a Malwee fechou o ano com mais um título: a

Super Liga dos Campeões" conquistado no'. domingo
contra o Santa Fé (SP) em Betim (MG). Em Schroeder, o
destaque foi a etapa do' Estadual de Canoagem Descida,
que reuniu atletas de toda S C. • CORREIO ESPORTIVO

ANIVERSÁRIO

Studio FM .prom�ve festa e reúne

milhares de pessoas na Praça
• PAGINA 7
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SUA OPINIÃO

Violência no futebol
inversão de valores

OPINIAO TERÇA-FEIRA, 20 de dezembro de 2005 ;�.. CORREIO DO POVO

Coligações indefinidas
i A se manter o quadro
atual, a coligação PMDB/
�SDB em Santa Catarina
não vai ser oficial, como não

.

foi em 2002. Isso porque,
salvo acidente de percurso
de grande porte, a desver

�icalização das eleições
majoritárias, a depender da
maíoria dos parlamentares
com assento na Câmara dos

Deputados e no Senado,
não será aprovada. Ou seja,
ninguém imagina petistas e

tucanos abraçados no

mesmo palanque, estes

últimos, menos ainda,
apoiando a reeleição do
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Corri. a ameaça da
ala do PMDB que não está

dependurada em cargos

federais de relevância, de

lançar candidatura própria,
G que pode acontecer no

plano nacional, mantida a

FRASES

vert.ícaiização- mesmos

partidos coligados na corrida
pela Presidência da
República e governos
estaduais- a disputa em

Santa Catarina seguirá o

mesmo rumo.

Ou seja, metade dos
tucanos com Luiz Hen

rique da Silveira,

debista Paulo Afonso

Evangelista Vieira, hoje
deputado federal, a go
vernador. O PFL tem pré
candidato a governador, é
o prefeito de Lages,
Raimundo Colombo. Mas
será preciso convencer os

liderados de Colombo, que
em seus discursos e nos

.... Não é a toa que o governador Luiz
Henrique, a toda hora, tenta seduzir o PFL

através do senador Jorge Bornhausen

principalmente aqueles
que se beneficiaram com a

tal visibilidade no governo

estadual, e metade não.

Não é a toa que o gover

nador, a toda hora, tenta
seduzir o PFL, via senador
Jorge Bornhausen, a

compor em sua chapa.
Bornhausen já apoiou em

segundo turno o peeme"

programas eleitorais da TV,
coincidentemente, tem

poupado o governador de
críticas contundentes.

O namoro dos primeiros
dias entre PMDB e PT já
não existe. O governador
não poupa o verbo quando
se trata de recursos federais

prometidos e não repas
sados. O PT catarinense,

.

sobre o governador, diz o

mesmo. O partido, aliás, é
autor da criação de uma

CPI na Assembléia

Legislativa para investigar
supostos privilégios nos

recursos distribuídos pelo
Fundosocial.
Evidentemente, não

será parceiro para reeleger
LHS,

.

aliás, debate-se
internamente em queda de

braço que preferem deno

minar, por enquanto, de
escolha de consenso, entre
a senadora Ideli Salvatti e
o Secretário Nacional da
Pesca, José Fritsch, como
pré-candidatos à sucessão

de LHS. Sozinho, íncluin-
.

do no contexto a candi
datura do Pp, o PMDB,
segundo observadores de
credibilidade, terá difi
culdade para chegar ao

segundo turno.

"Nós éramos os patinhos feios. POI,.JCOS acreditavam que conseguiríamos ganhar a eleição.
'Hoje, nós conseguimos conquistar o respeito de todos':
s :

• Da vice-prefeita de Jaraguá do Sul,RosemeireVasel durante coletiva do balanço 2005.
c

('

Palocci pode
ser candidato

Fatos & Pessoas

�araguá do Sul- Ajulgar pelos desabafos
que tem feito, o ministro Antonio Palocci
,

(Fazenda) planeja deixar o governo nos
, .

.

primeiros meses de 2006. Embora ainda
hão admita de público, Palocci revela na

[itltimidade o desejo de disputar uma
cadeira no Congresso Nacional. Pela lei, os

,ministros candidatos precisam se desvin

cular de seus cargos até 30 de março. Mas
Lula não tem a intenção de esperar até o

último dia. Deseja reformar o ministério

no máximo até o fim de fevereiro.
No mês passado, engolfado pela crise

:política, Palocci ameaçou, por mais de

;úma vez, pedir demissão. Insinuou o

idesejo de sair em três reuniões que man

iteve com Lula. Foi contido pelo presiden
'te que, de resto, não o levou a sério. Palocci

j:estava desgostoso com a colega Dilma

Rousseff (Casa Civil), que atacara a

:política econômica publicamente. Suas
,ameaças foram interpretadas como mero
[mecanlsmo de.pressão para que Lula o

!prestigiasse. Foi bem sucedido.Depois de
iuma série de pronunciamentos dúbios,
'Lula disse que Palocci permaneceria na

pasta da Fazenda até-o últimodia dogoverno.
,
Isso é o que vamos ver...

CORREIO DO POVO
Dil"ctol"-COI'I,lo"ativo

Fernando Bonel
Edifora

Pa� rícia Moraes
,

"

Francisco Alves

PatriciaMoraes

Mudança
Se levar avante a idéia de oficializar' a
candidatura ao Legislativo, provavelmente
para um mandato de deputado federal,
Palocci deve ouvir palavras de estímulo de
Lula.
Lula deseja dar novo impulso à economia. E
avalia que Palocci talvez não seja a pessoa
adequada para promover os ajustes que
idealiza. A eventual saída de Palocci
conduziria naturalmente a uma segunda
mudança na equipe econômica. Junto com

o ministro, pode deixar o governo o

presidente do Bancó Central, Henrique
Meirelles.

'

BC
Meirelles cultiva um sonho. Quer ser

governador de Goiás, o seu Estado. Para
assumir o BC, ele renunciou à cadeira de

deputado federal pelo PSDB, que
conquistara nas eleições de 2002. Mas não

abandonou os seus contatos no mundo
da política. Entre as legendas que
ambicionam a filiação de Meirelles está o

PTB.

Perspectiva
A retomada do crescimento no ano eleitoral
de 2006, imagina Lula, J2 algo que pode ser

obtido sem alterações bruscas de rumo..

Bastaria flexibilizar a execução' orçamentária,
administrando a torneira de investimentos

públicos, e reduzir os juros mais
aceleradamente nos próximos meses.

I
OURO/NEIVA OALTROZO/SECOM

PSOBXPT
José Serra é candidato para uma

disputa renhida com Lula. Mas se a

popularidade do presidente se

deteriorar muito até lá e a eleição ficar
com jeito de passeio para o tucanato, o
candidato é Geraldo Alckmin. E se,

por outro lado, Lula recuperar nos

próximos meses a condição de

favorito, restando ao PSDB uma derrota
anunciada? Aí o nome também é
Alckmin. E se Lula não se candidatar à

reeleição, coisa muito improvável mas
não impossível? Bom, aí ninguém tem

idéia do que �erá a briga no PSDB.

Pesquisas
Com o desgaste de Lula e o

crescimento de seus candidatos, o
ninho está em polvorosa. O tucanato

vem se dedicando a simulações e

simulações, pesquisas e mais

pesquisas. Só que, a esta altura do

campeonato, a equação da sucessão

presidencial ainda está cheia de

incógnitas e variáveis. Dez meses

podem representar um século em

política e virar o quadro de ponta
cabeça - como bem nos mostraram

os últimos dez.
Por isso. uma boa dose de cautela não

faria mal ao PSDB. Os mais experientes
sabem que disputas internas

sangrentas podem ser o primeiro
passo no caminho do fracasso.

C1

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
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Capitão Rogério Vonk, Polícia Militar

,
"

,:
,

Em recente atuação na área de segurança em evento' :

esportivo pude analisar, despropositadamente, as !
atitudes que transformam essas espécies de eventos',
'. ,'II

principalmente o futebol, em verdadeiras guerras tribais" i
com práticas de violência física e moral de uns COntrai!
outros. .i'

Notei que muitos torcedores vão aos estádios e"
ginásios com a nítida intenção de promover a violência,)
independente da condição numérica ern que se)
encontre, porquanto se aproveita da presença da
Polícia Militar para fazer valer sua provocação ou

atitude obscena contra torcedor ou jogador da equipe
-adversária, na certeza de que o policiamento não
intervirá até que ocorram tentativas de agressões físicas,
A partida de futebol acaba por ficar em segundo

plano, pois o que interessa é provocar os torcedores da.
equipe adversária deixando-os revoltados e furiosos]
gerando resposta nas mesmas ou maiores proporções: I
Todos esquecem que entre tantos torcedores,

existem crianças e adolescentes, os quais acabam
presenciando e até participando de coro de palavras e'
frases obscenas entre as torcidas, os árbitros e os

jogadores de futebol.
Ao final da disputa, ao invés de comemorar pelai

vitória conquistada, muitos torcedores preferem
humilhar o torcedor ou jogador da equipe derrotada, e

quase sempre de forma agressiva e violenta, com

agressões físicas e morais, cuspes, apropriação de
bandeiras e camisas, entre outros tipos de violências. E,
a Polícia Militar, que está ali para proteger a integridade
física de todos, independente do time que torce, acaba
sendo vítima de agressões, pois ela sempre está entrei

as torcidas, com a difícil missão de manter a ordem. J

O curioso é que poucos aceitam que a Polícia Militar'

reaja nesses casos, se o policial reagir à agressão, seja
para defender-se ou defender outra pessoa, é tida como

violenta e arbitrária e por vezes tem que ouvir ofensas,
das mais diversas possíveis. Será que não se dão conta

que ali está um profissional, que antes disso é um ser,

humano, e que está trabalhando em prol da ordem.

pública e em defesa da paz e harmonia entre osu

participantes do evento?

O que está ocorrendo no país é uma completa
inversão de valores, onde muítos.corcedores vão aos:
jogos para ver a equipe adversária perder e não para"
ver a sua ganhar; vão para ver a tristeza estampada no:;
rosto do torcedor e jogador derrotado e não para ver a�
alegria do seu colega ou jogador vitorioso; tratam oS,1
torcedores da equipe adversária como inimigos mortais)
e não simplesmente como outra. pessoa que temj

preferência por equipe diversa da sua; vão aos gramados
e ginásios, armados para, se possível, ferir o torcedor
adversário; ofendem à árbitro já na sua entrada ao

gramado ou quadra; taxam o árbitro de incompetente
ou "ladrão" se errar contra a sua equipe, mas se errar

contra a equipe adversária é tido como herói. E isso

tudo é presenciado por crianças e adolescentes, que
vão crescer com, a violência na mentalidade e pio�ar�
cada vez mais a situação nos jogos, estádios e ginásIOS'
de nosso país..

.

Há necessidade de uma verdadeira reavaliação dos'

valores humanos de respeito ao próximo e liberdade de�
escolha, começando com a mudança da atitude,
individual do torcedor, ou seja, de ir aos estádios ef
ginásios apenas para torcer pelo seu time e assistir a'l
disputa. Essa mudança de atitude individual por certO,

atingirá a coletividade e assim teremos partidas dê

futebol sem que haja a necessidade de presença di

Polícia Militar para conter a violência das torcidas e:
dos jogadores, podendo o efetivo policial �er empregado'
em rondas diversas, combatendo a criminalidade,

Ircumprindo, desse modo, com sua missão constituciona '

Os textos para esta coluna devem ter de 3S a 4S linhas, de corpo 12, fonte
Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de fazei
os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como a!'

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
'
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� Razões 1

certamente, a deputada Ana Paula

I Lima (PT) não se inspirou na coluna,que

Ijá Sugeriu o mesmo, porém, vale o

i registro para aqueles sempre irritados
I quando se trata de economizar dinheiro
do contribuinte: está propondo autocon
vocação da Assembléia Legislativa neste

,

períódo de recesso, ao invés de se

I esperar pela convocação do governador

I Luiz Henrique da Silveira (PMDB) para

apreciação de projetos do Executivo de

última hora. A economia seria da ordem
de RS 1 milhão só em salários, incluindo
dois a mais para cada deputado.

, .

r Candidato contesta

r.ublicação,de edital
rois dias depois de
�berta as 'inscrições
I MAssARANDUBA - o concurso
r

'

público da Prefeitura de Massa-

bndubanão foi realizadonodomingo
b está suspenso até posterior decisão
�udicial por conta de um m�ndado
resegut;ança índívídualprorocoladc '

��nto ao Eórum da Comarca .de,
KJuaramirim, responsável pelo
E�nicíPio de Massaranduba. O
mandado foi impetradoporGiovanni
onet, advogado de um dos
candidatos inscritos que preferiu não
se identificar, e referido pela juíza
eleitoralKarenFrancis Schubertna

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
alta apenas a publicação da lei

para que os portadores do Mal de
Parkinson em' Santa Catarina
Possam ser beneficiados com O

fornecimento de medicamentos e

Outras formas de tratamento da
doença - como a fisioterapia, a

terapia fonoaudiólogtca e o

atendimento psicológico, através

Ild�s gerências regionais de Saúde
das Secretarias de Estado de
'Desenvolvimento Regional. O
Projeto de Lei 286/05 é de autoria
do deputado Wilson Vieira

I (Dentinho do PT) , que desde 1998
C?nvive com a doença. ''As pessoas
que não têm condições, agora vão
Poder fazer o tratamento de forma
lad '

I equada e ter uma qualidade de
• I�ida melhor", comemora o

�arlamentat
'

; ,O projeto que define diretrizes

I ��araa política de atenção integral
�os POrtadores da doençano âmbitoo Sistema Único de Saúde

.... Razões 2
Argumenta, entre outras coisas, que a

Assembléia Legislativa, durante o ano,

ficou vários dias sem votar coisa

nenhuma. E, ainda, osmotivos que levam
o governo a enviar ao Legislativo projetos
que já poderiam ter sido apreciados ou

que podem ser analisados em 2006. Em

2003 LHS convocou deputados para
apreciarem o projeto de descentrali-

,

zação; em 2004 para os ajustes na des

centralização e em janeiro deste ano

para aprovação do Fundosocial, alvo de'
uma CPI no ano que vem. Quem co

nhece, sabe: Anà Paula não é demagoga,

II> Atitudes 1
A coluna, já citou, por assim dizer- e o

Correio seguidamente em reportagens
duzentas vezes que os vereadores de

Jaraguá do Sul não recebem por sessões

extraordinárias a partir desta legislatura.
Por decisão dos que eram (alguns se

reelegeram) vereadores em 2004.

Atitude considerada como corajosa pelo
petebistaTerrys da Silva,que,com a colega
Maristela Menel (sem partido) não gostou
de sugestão feita neste espaço há alguns
dias. Criticaram na tribuna nota de "um
certo jornal': Por questão ética, deveriam
citar o nome.

II> Atitudes 2
Mesmo assim, a coluna se atreve a

sugerir outra atitude corajosa: já que o

número de vereadores caiu de 19 para
11, poderiam propor uma reenqenharia
do orçamento da Câmara, superior a RS
5 milhões para 2006, pondo fim à

demagogia que se faz hoje, devolvendo
sobras para o Executivo repassar a

instituições que eles mesmos esco

lhem. Burocratizando o processo.Ao
invés de dois projetos, um autorizando
o prefeito e outro deste pedindo
autorização para o repasse, o dinheiro
ficaria no orçamento da Prefeitura.

;

II> Títulos
O presidente da Câmara, Ronaldo Raulino
(PL), defende campanha para que todos
os residentes em Jaraguá do Sul 'j

transfiram seus títulos eleitorais. Alega
que a cidade está sem representantes
(deputados) em Brasília e com apenas
um na Assembléia Legislativa. Acha
necessária e indispensável a eleição de
mais um estadual e um federal que -,

tenham base eleitoral no \/,ale do Itapocu.
'e

Coincidência ou não, Raulino é candidato I ;

a deputado estadual e a vice-prefeita ,l rm

Rosemeire Vasel, também do PL, a ';

federal.
mosaico@jornalcorreiodopo�o,com,br ,',

LIMINAR

(SUS), depois de ser aprovado
pelos deputados, foi vetado
parcialmente pelo governador Luiz
Henrique (PMDB). �'O veto do
Governo foi no artigo terceiro,
justamente o que dá a base de todo

projeto e que garante os remédios
e o tratamento", explica Dentinho,
que conseguiu na Assembléia

Legislativa apoio de todas as

bancadas para derrubar o veto do

governador. "Quero agradecer a

todos os colegas que me ajudaram
na votação e a convencer e articular
com os demais parlamentares para
derrubar o veto do Governo".

Foram 32 votos favoráveis ao

projeto e seis contrários. Assim, fica
mantido o original, inclusive o

artigo terceiro. Em suas

manifestações de apoio, os

parlamentares destacaram o

exemplo de vida do deputado
Dentinho. "O senhor é um

guerreiro, um lutador. Por �sso
merece nosso apoio", argumerltou

Advogado Giovanni Tonet

PREFEITURA AGUARDA DECISÃO JUDICIAL

A assessora jurídica da Prefeitura, advogada Franciele Bizatto, informou
que a administração municipal vai aguardar decisão judicial, que
confirmará ou não o cancelamento do concurso público. A advogada
admitiu que a Prefeitura publicou o edital dois dias depois do início do

período de inscrições. As provas, seriam realizadas pela Fameg."O edital
foi aberto dia 6 e foi publicado no jornal dia 8, porque no mural da
Prefeitura e no site da Fameg já tinha sido publicado dia 6. Por esse
motivo único e exclusivo é que a juíza deferiu a liminar" afirmou.
A advogada também informou que, apesar do curto prazo de inscrições,
sete dias, foi o concurso com maior número de inscritos entre todos já
realizados pela Prefeitura de Massaranduba. Foram 312 candidatos
inscritos."A Prefeitura não teve a intenção de prejudicar candidato nenhum
e se tiver que fazer o concurso novamente, vai fazer'declarou, informando
que o prefeito Dávio Leu estava ontem em Florianópolis, por isso não foi
localizado peloCorreio dõ Povo,

seu colega de partido, Vânia dos
Santos. O líder do Governo na

Assembléia, deputado [oão
Henrique BIasi (PMDB),
conclamou a todos da bancada

governista para votarem sim ao

projeto. O líder do Pp, deputado
[oares Ponticelli, considerou o veto

um equívoco: ''A derrubada do
veto é uma homenagem à sua lição
de vida e a, favor dos

parkinsonianos", disse.
Há sete anos convivendo com

a doença, Dentinho fala que tem

a oportunidade de fazer os

tratamentos e que por isso seu

quadro mantém-se estável.
Geralmente vai dormir a meia

neite e levanta às 5 horas para
caminhar e fazer fisioterapia. Ele.
também faz tratamento

fonoaudiológico. "Gostaria que
assim como eu, as outras pessoas
também tivessem a oportunidade
de se tratar", finaliza. (Patrícia
Gomes)

Casanpropõe incluirCuaramirim
em p�ograma de financiamento .1

, GUARAMIRIM - A Casan

(CompanhiaCatarinense de Águas
e Saneamento) apresentou proposta
para incluir Guaramirim no

Programa Catarinense de
Saneamento Ambiental, que será

financiado com recursos'

provenientes do lBIC Oapan Bank
for Internacional Cooperation). A
proposta foi apresentada pelo
presidente da companhia,Walmor
de Luca, em audiência, no último
dia 5, como secretáriomunicipal de
Planejamento e Desenvolvimento

Urbano, ValérioVerbinen, e com o

chefe de Gabinete NiloMartine.
Pelo programa; Guaramirim

receberá um total de US$ 3,14
milhões, sendo US$ 230 mil para
investimentos para a rede de água e

US$ 1,63 milhão para esgoto, numa
primeira etapa, é US$ 184mil para
água eUS$I,11 milhão para esgoto,,I '

numa fase posterior. Os recursos,

explicou o prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL), seriam financiados pelo
município, que teria um prazo de 27
anos para quitar a dívida. "O

empréstimo é vinculado a

capacidade de investimentos do

município, por isso talvez se torne

inviável", disse.
Peixer também afirmou que

mesmo' considerando- a proposta
inconveniente neste primeiro
momento, vai discuti-la com a

equipe técnica da Prefeitura,
vereadores e com a própria
comunidade antes de uma decisão

final, prevista para a segunda

quinzena de janeiro. O prefeito nãd:
esconde a intenção demunicipalizarj
o sistema de água e esgoto desde que;
encerrou o contrato com a Casan,

, ,

em junho último, Também não

descarta a hipótese de omunicípió
aderir aoConsórcio de Saneamentà�
Vale do Itapocu. )

O secretário Valéria Verbínen,
lembra que a Casan obteve o

'I

enquadramento pela Comissão de'.
Financiamentos Externos,
coordenada pelo Ministério de,
Planejamento, o que não garante a i

aprovação dos recursos pela
instituição financeira. Segundo o

presidente da Casan, contou I
I

Verbinen, os recursos deveriamestar:

disponíveis para aplicaçãonumprazo !
de dez a doze meses. Depois de i
negociado e aprovado pelo banco i
japonês, o projeto deverá, ainda, ser"

, aprovado pelo Senado Federal para
concessão de aval da União, pelo
TesouroNacional. (CarolinaTomaselli)

Prefeitura de Massaranduba
I, ;

" '

,
.

lmpedida de realizar concurso
! .

�

ARQUIVO/CESAR JUNKES

T inscrição, a realização da prova foi des no processo. "Então nada mais
AROLlNA OMASELLI

"dmarcada para dia 18, com conteu o justo do que alguém que se sinta

, programático extenso que pão prejudicada agir damesmamaneira,
permitiria os candidatos seprepararem não paraprejudicar a administração,
em quatro dias", contestou, mas para prevenir um problema
acrescentando que a homologação futuro", defendeu. Na opinião do
(candidatos que tiveram a inscrição advogado, oconcurso visa acontrata-
deferida) não foi divulgada no dia ção dos melhores profis-sionais de
15, data prevista no edital. "O jornal todas as áreas porque está em jogo a

.

não circulou neste dia porque estava qualidade do serviço público, e que
se preparando para edição especialde uma divulgação mais ampla iria
Natal. Não se respeitou o que permitir que muito mais pessoas se

determinava o edital e isso é inscrevessem,evitandoprejuízospara
responsabilidade da administração a população", "Nosso objetivo é que
.munícípal", afumou. concurso seja anulado e que se abra

Tambémpresidente do diretório um novo edital, com prazomaior de
municipal do PT, partido de oposição inscrições e prazomaior para se fazer
ao prefeito Dávío Leu (PFL), Tonet a prova, Temos que ter respeito e zelo
disse que o mandado não tem pela causa pública".
conotação política. "O que deve se

ressaltar é que o edital é como se fosse
contrato entre as partes, temobjetivo
de garantir a lisura do processo, cria
obrigações e direitos, tanto para o

poder público como para os inscritos.
Como esse edital possuía falhas e

algumas determinações não foram

executadas, houve um prejuízo real a
interessada. Houve a suspensão
justamente porque a justiça entendeu
que haveria este risco e um prejuízo
iiTeparável a parte", explicou.

Tonet disse ainda que o prefeito
Dávio Leu já utilizou este expediente
de cancelar concursoque foi realizado
há alguns anos, alegando.irregularida-

última sexta-feira, dois dias antes da
data que seria realizada as provas.

Segundoo advogado, o edital do

Ir,: concurso foi lançado no dia 6 de
. dezembro, com término das inscritos
I Ino dia 13 do mês, porém só foi

I"JI, IPublicado no dia 8 "em jornal que
,

circula semanalmente as quintas
r Ifeirasecomcobertura limitada". "OI� concurso abriu 160 vagas, mas não
',1 houve a divulgação ampla que

deveria existir"; completou. "Outro
, detalhe é que além do prazo curto de
L "

reputados garantem assistência aos portadores de Parkinson
I ,

I eNR/ADI

Dentinho, autor do projeto

CESAR JUNKES

Secretário Valério Verbinen

Juízo de Direito dat=Vara da
-

Comarca Jaraguá do Sul - SC

EDITAL DE CITAÇÃO
!

o Doutor STEPHAN KLAUS RADLOFF,Juiz de Direito Sustituto na p.'
Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina..
na forma da lei.etc, .. FAZ SABER a todos quanto o presente edital.
virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Vara tramitam os

autos de Medida Cautelar de Seqüestro nO 14.798, em que é.
requerente Lincoln Silveira e requeridos Carlos Renato dos Santos e
Neiva de Andrade de Souza-ME, cujo objetivo do presente edital é
a CITAÇÃO de Carlos Renato dos Santos Souza, brasileiro, em'
lugar incerto e não sabido, para que, querendo, no prazo de cinco
(05) dias conteste a presente ação, ficando ciente de que não:

contestando, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos

alegados pelo requerente. E para que chegue ao conhecimentos
de todos, mandou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital
que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e

Comarca de Jaraguá do Sul, ao quatro (04) dias do mês e fevereiro
do ano de mil novecentos e noventa e sete (1997). Eu, Adiberto
Braatz, Escrivão Judicial o subscrevi.

Stephan Klaus Radloof
Juiz de Direito Substituto
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CORREIO ECONÔMICO
Planos mais caros
A Bradesco Saúde e SulAmérica poderão reajustar os contratos

antigos de saúde (assinados antes de 1999) em -25,8% e 26,1%,
respectivamente. O aumento foi liberado ontem pela Corte

Especial do STJ (SuperiorTribunal de Justiça), que rejeitou recurso

da Aduseps (Associação de Defesa dos Usuários de Seguros,
Planos e Sistema de Saúde) e da Adecon (Associação de Defesa da
Cidadanla e do Consumidor) que tentava restabelecer liminar que
chegou a limitar o reajuste em 11,69%.0 índice de até 26,10% para
o reajuste -dos planos antigos de saúde neste ano havia sido
determinado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar),
que, no entanto, limitou a alta das mensalidades dos planos novos
a 11,69%.
A decisão d� Corte Especial do STJ contrária às associações deve
ser final. Em tese, as associações ainda poderiam recorrer ao STF

(SupremoTribunal Federal) para restabelecer a liminár.O Supremo,
porém, já sinalizou que esse julgamento não envolve questões
constitucionais e,portanto,caberia ao STJ dar a palavra final.

Novo recorde
A arrecadação de impostos e

tributos em novembro
voltou a bater recorde. No
mês passado, a Secreta ria da
Receita Federal arrecadou
R$ 29,835 bilhões. Esse valor
representa um crescimento
real -já descontada a

inflação- de 9,09% sobre
novembro de 2004. No
entanto, sobre o mês de
outubro, há uma queda de
8,58%.

Soma
No acumulado do ano, a

arrecadação chega a RS
327,142 bilhões, um
aumento de 12,83% sobre o

mesmo período do ano

passado. Já o crescimento
real é de 5,47% -neste caso, o
valor arrecadado atualizado
é de R$ 334,291 bilhões. O
resultado também é recorde
para os onze primeiros
meses deste ano. Números
significativos, fica agora a

expectativa para dezembro.

Dados separados
A arrecadação divulgada
ontem não traz os dados da
Secretaria de Receita
Previdenciária. A divulgação
dos meses de agosto a

outubro foi feita de forma
conjunta. No entanto, em
novembro a medida
provisória que crfou a Super
Receita e uniu as duas
secretarias deixou de

vigorar. Por esse motivo,
houve a separação dos
dados.

Novembro
A arrecadação do Imposto
de Renda teve um

crescimento de 35,91 % em

novembro sobre o mesmo

mês do ano passado, para R$
9,794 bilhões. Crescimento
expressivo teve também a

CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido), com
um aumento de 33,06%,
para R$ 1,901 bilhão.
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redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

EDTIAL DE CREDENCIAMENTO 006/2005-12-19
o Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, órgão de assistência dos
servidores municipais dO Municfplo de Jarag'uá do Sul, inscrito no Ministério da

'"
Fazenda/CNPJ sob n° 00.091.238/0001-70, estabelecido à Rua Walter Marquadt,

::::. nO 623, Centro Comercial Vasel, Sala 06, neste município, comunica a todos

I:, quantos interessar possa, que estão abertas, a partir da data da publicação deste

:;;: .

Edital e até 31 de Dezembro de 2006, as inscrições para credenciamento de

�: pessoas físicas ou jurídicas interessadas em prestar serviços de atendimento à
., saúde aos servidores públicos do Município de Jaraguá do Sul e seus

� dependentes, associados do ISSEM.

��

PRORROGAÇAo E RENOVAÇAo DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
Os Termos de Credenciamento, efetuados até o exercício de 2005, ficam
prorrogados, até 31 de Dezembro de 2006, desde que apresentem para
renovação do Termo Credenciamento, comprovação de regularidade com a

..
' seguridade social (INSS) e com FGTS,mediantes certidões com a validade
E não inferior a 03 (três) meses, para os credenciados em 2004, deverão

apresentar até 31 DE JANEIRO DE 2006, e os novos credenCiamentos na data
, ( de apresentação e assinatura do Termo de Credenciamento.
I c

l
Cópias do Edital e seus anexos, bem como quaisquer outros esclarecimentos
necessários, poderá ser obtida junto ao Instituto de Seguridade dos Servidores

Municipais ISSEM, das 07:30 às 11 :45 e das 13:15h às 16:45hs, à Rua Walter
•

Marquadt, 623, ou pelo telefone n° 3370-8650 ou no site do ISSEM,
www.issem.com.br

Jaraguá do Sul, 15 de dezembro de 2005,

Diretor Presidente do ISSEM
WALTER BATISTA FALCONE

TERÇA-FEIRA, 19 de dezembro de 2005

Mau tempo deixa comer
I

CELSO MACHADO

.... Empresários também
reclamam da falta de
investimento em lazer
e infra-estrutura

(

BARRA VELHA- Se as previsões
meteorológicas se confirmarem, o litoral
catarinense terá um verão de pouco sol e isso

está preocupando não apenas o ramo

imobiliário, mas também os que vivem do
comércio sazonal e até mesmo as pessoas do
comércio informal. Do ramo imobiliário aos

que.vendem redes na orla, a preocupação é a

mesma registrada no final de semana que

passou, de céu ,nublado e com pancadas de
chuva.Teoricamente, a cada verão o litoral
catarinense deveria ter pelomenos dois meses
de sol forte, ingrediente indispensável para
lotar as praias. Na prática, porém, nos últimos
anos este período tem se limitado a 40 dias no
máximo. Para esta temporada, entretanto, as
previsões sãomais sombrias: ummês de sol em
dias alternados e entremeados com chuvas e

temperaturas baixas para a época.
Desde '1986 trabalhando no r amo

"

imobiliário (desde 1987 toca um negócio
próprio) de Barra Velha, Márcio Rebello da
Cunha tem outra preocupação além da
chuva: aponta a falta de lazer para todas as

faixas de idades como um obstáculo à

presença de visitantes com maior poder
. aquisitivo e que alugam apartamentos por

períodos mais prolongados, portanto,
gastando mais no balneário. "O Beto Carreiro

(referindo-se ao párque Beto CarreiroWodd,
em Navegantes) era para estar aqui, mas

passam os anos e a prefeitura não oferece nada
.

para atrair investidores" reclama Cunha. Cita
o vizinho Balneário de Piçarras, onde a

construção de prédios de apartamentos, que
são o grande nicho do mercado de aluguéis no
verão, segue em ritmo acelerado. "Em Barra

Velha, o último prédio de apartamentos foi
construído há oito anos".
"Temos uma lagoa com sete quilômetros de

extensão, mas sequer há uma marina ou um

trapiche iluminado, onde famílias inteiras

poderiam pescar e passear à noite, por

exemplo". O empresário acha que a situação
é

,

reflexo de seguidos desentendimentos entre

os políticos (prefeitos e vereadores) e os que
não se conformam em perder eleições. "Por
causa disso, nem se sabe o que pode ser feito

para melhorar. o quadro existente, ninguém
vai à lugar algum observat para aprender",
desabafa, acrescentando que nem mesmo 9s
segmentos diretamente interessados

(hõtelaria, restaurantes, prestadores de

serviços, o comércio) conseguem se reunir

para debater o assunto por causa de encrencas

políticas. "O Brasil inteiro passa pela BR-1O 1, ,

aqui ao lado, mas cadê os turistas?", indaga.
Joinville, com 400 mil habitantes, e Jaraguá
do Sul, com 130 mil, constituem hoje a maior

parte dos visitantes. "Mas, nem um por cento

dos joinvilenses estão vindo para cá",
reclama. "O futuro é sombrio", conclui.

Argentinos são esperados no litoral'

. Aluguel de casa ou apartamento de três quartos fica entre RS 160 a RS 360 em Barra Velha'�' e

BARRA VELHA -"Houve épocas, na década
de 70, que famílias alugavam casas por até 90

dias", conta Erivelto J. Maia,' dono da

imobiliária mais antiga de Barra Velha, a

primeira praia do litoral Norte para quem
. vem do Centro-oeste, Sudeste ou do Paraná.
Lembra que a duplicação do trecho Norte da
BR-10 1 trouxe expectativas bastante
otimistas à época. Facilitou o trânsito, mas,
de certa forma, prejudicou o balneário. E cita
um exemplo: quem vem de São Paulo faz o.
trecho em oito horas, mais rápido que ir ao

litoral paulista. "Só que ir adiante, atrás .de

atrativos, também ficou mais fácil". Martins
torce pela presença de' argentinos, embora
sejam poucos hoje em dia por causa da
economia claudicante daquele país, que

costumam ficar na praia por período míni

quinze dias. Hoje, observa o emprei

predominam turistas do Paraná, com

presença de Curitiba, paulistas e do litoral
•

catarinense. Boa parte tem propriedad d

cidade e não representam faturamentD a

aluguéis. Aliás, a construção de casas e

predominado, tirando importante fati!

receita do mercado imobiliário local. N@ if

acaso, em Barra Velha existem pelo meo: i
lojas de material de construção, ainda qu< u

parte disso seja comprada em Jaraguá dop '1

causa do preço menor oferecido em itens

cimento e ferro. Alugar uma cas
-

apartamento com três quartos, nos dois

mobiliado, varia de R4 160,00 a R$ 360,
dia.

CASA DO PAPAI NOEL - ACIAG - PREFEITURA

Que o sublime Amor de Natal nos
.

ilumine nesta data especial. Feliz Nata
e próspero Ano Novo.
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GUARAMIRIM
o trabalho faz a diferença
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VERANEIO

ntes apreensivos e turistas longe da praia
"'�raibanos viajam 3.800 quilômetros de caminhão para vender rede nos Suldo Brasil

,

.

JA�AGUÁ DO SUL - Você sabe onde fica o

unicípio de Brejo do Cruz, com cerca de 16
n

nil habItantes e conhecido como "Cidade das

edes"! Pois é de lá, no Oeste da Paraíba, que
ãQPoucos nordestinos vêm para vender redes

as:praias do Norte catarinense. Dentro de um,

'aminhão baú, pessoas e mercadorias se

.

isturam numa viagem de 3.800 quilômetros
ré Barra Velha. O percurso pode levar mais de

'fi mês porque, conforme o clima, isso pode
19nificar boas vendas em inúmeras praias.
rancisco Batista Filho, 37 anos, trabalha em

ma das muitas fábricas de redes de Brejo do

"iôz para sustentar a mulher Francisca e duas

lhas, de seis e 10 anos. Nesta época, viaja pelo
'to\al brasileiro vendendo redes. O éolega
'a�ciscoGabriel dos Santos,21 anos, solteiro,
,via com ele e mais 18 paraibanos no mesmo

�minhão. \ ,

: A cada R$ 10,00 em vendas, ganham R$
1,50. Apenas as diárias em hotéis que oferecem

'preços bem abaixo da média e nenhum

conforto são cobertas pelo dono da
mercadoria. O restante, como alimentação e

.

alvarás para ambulantes, nomínimo R$ 100,00
cada um e que são exigidos em cada praia onde
trabalhem, sai do bolso deles. "Dá para tirar R$
400,00, até R$ 500,00 por mês, mas isso para

quem consegue vender bem", diz Batista Filho.
Economizando muito, o valor líquido, neste
caso, gira em torno de R$ 250,00 ou menos, e,

invariavelmente, vai para as famílias via

bancos. Um vendedor pode chegar a andar 30
quilômetros por dia, debaixo de sol forte ou

chuva, empurrando um carrinho com 80 peças.
As redes maiores pesam, cada uma, 2,5 quilos e

as menores, 1,20 quilo. Não têm registro em

carteira e nenhum benefício como FGTS,
INSS ou férias. Vida dura com a qual os sulistas,
em sua esmagadora maioria, nem sonham ter

de enfrentar. Mas os dois "Franciscos" ainda
encontram tempo para contar piadas, sorrir e

conversar em um nível de educação quemuitos
outrosmais bem letrados não têm. Ambulantes faturam de RS 400 a RS 500 por mêsvendendo produtos feitos no Nordeste

r

revisão para próximos dias é de temperatura iristável
.

'

II:' empo nos pr.óximos três dias continua instável no litoral atrapalhando a vida de quem já saiu de férias

IiI, iíBARRA VELHA _ Uma frente fria avança e passa
r�1 dr Santa Catarina hoje. Com ela, um ciclone

Ktra-tropical ganha força perto do litoral do Rio
II :ande do Sul. O céu fica carregado a qualquer
d orado dia. No litoral Norte do estado a previsão
lto ara hoje é de sol é nebulosidade variada, mínima
as e20ºC emáxima de 28ºe.
Itia :; Amanhã, a frente fria vai para o Sudeste, mas
l@ inda deixa o tempo chuvoso no leste do Paraná e

:0 e Santa Ca�arina. No Rio Grande do Sul ,o ar seco
lU' mha força, o sol predomina e não chove no

p 'entro-sul e oeste do Estado. Nas demais áreas o sol

aparece com aumento de nuvens e ocorrem

pancadas de chuva no fim da tarde. Em Barra
Velha o dia é de céu nubladócom alguns períodos
de melhoria e chuva a qualquer hora do dia. A

temperatura varia entre 20ºC e 28ºC.
Na quinta-feira, o ar seco ganha força sobre o'

Sul do País e dificulta a formação de nuvens

carregadas na região. Apenas no leste do Paraná e

de Santa Catarina o tempo segue instável com sol,
nebulosidade variável e chuva passageira. Nas
outras regiões, um dia, ensolarado. Mínima em
BarraVelha de 19° C emáxima de 28ºe.

Casal vende milho há quatro anos sempre com um olho na freguesia e outro na previsão

Na chamada Praia Central de Barra Velha, o casal José Borba e Rosilda há quatro anos instalaram um quiosque
onde vendem milho cozido (R$ 1,50) e coco bem gelado (R$ 2,50). Um olho no freguês e outro no tempo tem
sido a rotina dos últimos dias. Eles, como tantos outros, dependem exclusivamente de tempo bom para
garantir a renda. Rosilda tem a tradição do pai, já morto, em vendas ambulantes. Como outros, também
inovaram para atrair a clientela, entre ela turistas do Mato Grosso, São Paulo e Curitiba: servem na areia e dão
crédito de confiança aos que já são conhecidos de outros anos e que pagam a despesa no final do dia. Dos
jaraguaenses,o casal não tem do que se queixar.O quiosque fica em frente a um prédio com 30 apartamentos.
Só o síndico não é de Jaraguá do Sul,porém,é freguês.

transporte e turismo

Apaliamen� de 2 Oormitórios (18 m2J I.
ou 3 Dormitórios f&6 m2)
GorClpm
Descontos especiais
Financiamento direto em até 60 meses
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Falecimentos
Faleceu às 05:00h do dia 15/12, o senhor Geronimo Scheuer,
com idade de 43 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja
SantíssimaTrindade e o sepultamento no cemitério do Jaraguá 84.
Faleceu às 17:00h do dia 14/12,a senhora Madalena Margarida
Ocnher, com idade de 58 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
faleceu às 05:00h do dia 15/12, a senhora Hilda Diogo Grande,
com idade de "{2 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
faleceu às 22:30h do dia 16/12,0 senhorGilson Sebastião Deretti,
com idade de 48 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
6aleceu às 22:00h do dia 17/12, a senhora Maria Denilse

,� Belarmino. O velório foi realizado na CapelaMortuária deGuaramirim
e o sepultamento no cemitério deGuaramirim.
5aleceu às 05:00h do dia 17/1 i, o senhor José da Cunha, com
idade de 59 anos. O velório foi realizado na Capela Nossa Senhora
das Graças e o sepultamento no cemitério de Schroeder.
,faleceu às 17:00h do dia 18/12, o senhor Carlos Augusto Braz,
aorn idade de'46 anos. O velório foi realizado na Capela Sagrado
Coraçáo de Jesus e o sepultamento no cmeitério do Centro.
<lraleceu às 01 :OOh do dia 18/12, o senhor Eurico Carlos Ricardo

égehling, com idade de 91 anos. O velório foi realizado na Igreja
dzvangélica do Centro e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 01 :20h do dia 18/12, a senhora Ana Roseli Moser

�ocatelli. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e

� sepultamento no cemitério do Centro. '

ialeceu 'às 18:00h do dia 18/12, o senhor Conrado Lenz, com
,"' lade de 64 anos. O velório na Comunidade Evangélica SãoLucas e

sepultamento no cemitério Jaraguá 84.
ii! ,

�Q.4j <'

LABORATÓRIO JARAGUAENSE '

,

DE ANALISES CLfNICAS LTDA,
Amigo da

lnformação:
�, .

371 088�

Analfabetismo motor
não ameaça o aluno

Marista

O.'

i I

.r.";
!

, ('

-Ho]e, no processo educacional, as exigências são

�'maiores, reduzindo o tempo livre e as opções de

'�atividades lúdicas das crianças e jovens.
'

�i�NoColégioMarista São Luís, a necessidade de estar
�'ó'movimentando-se é suprida nas aulas de Educação
_ -Hslca, com a utilização de locais amplos, três quadras
f;,poliesportivas cobertas, campos de futebol, pista para

,

"corrida e área arborizada para caminhadas. O aluno

pratica as atividadesvivenciandomomentos de lazer,
I �de prazer, exercitando o corpo e socializando

,i
'-

positivamente com os colegas.
I

'I Durante as aulas tem acesso a dicas de saúde e

I posturas referentes à hidratação, alongamentos,

,I alimentação, bem estar e principalmente o auto,

i conhecimento(suas possibilida-des e limitações).
i .O embasamento e o suporte *******
i oferecidos buscam conscientizar *****

I que a atividade física deve estar �
I presente nó dia a dia para a

�'
!! ',I. '

,/ manutenção da saúde física e

,t. �ee�i��.e melhoria da qualidade
MARISTA

explicou a publicitária Carla

Maurer,27.
As Palititas ficaram sabendo

da campanha "Noite Muito,
Feliz" através de um e-mail.

"Quando vi o e-mail da

campanha avisei as o u t ras

Palititas. Como a gente não tinha

,tido tempo de montar a nossa
própria campanha resolvemos

ajudar uma que estava bem

estruturada", disse Carla.

SOLIDARIEDADE

Campanha Noite Feliz do I

Correio está na reta final

,

Oficialmente a campanha]l
acabou, mas quem ainda quis:r
contribuir pode trazer a doaç��
para a sede do Jornal. "Se n1i
recebermos mais doações varne

encaminhar ainda antes dJ
Natal para a Promoção Humana

que está responsável pel:
distribuição das cestas para as

famílias carentes", explicou ��
das organizadoras da campanhg
Maria Aparecida Alves Hohl.q

CORREIO'TV \,l

Em todas
Thiago Lacerda, que será protagonista de "Quem vai ficar com Mário?�
também estará no fim do ano do "Casseta & Planeta':O ator fará um

quadro com Bussunda e companhia.

Futebol ",

As meninas criaram o Grupo Palititas para promover ações sociais e colaboraram com Campanha

MARCIA BENTO

�, "Palititas" doaram
mais de 300 quilos
de alimento para
as cestas básicas

JARAGUÁ DO SUL- Há menos

de uma semana para o Natal, a

distribuição dos brinquedos,
alimentos e roupas da campanha
"Noite Muito Feliz - Ano 2", do
Correio do Povo, em parceria com
a Secretaria de Desenvolvimento

Social, Conselho de Assistência
Social e Promoção Humana, está
a todo vapor. Na última hora um

grupo de amigas que pratica a

solidariedade resolveu entrar no
clima e doou além de brinquedos
e roupas alguns alimentos que
faltavam para as cestas básicas da

campanha. Ao todo foram 75

quilos de cada um dos quatros
itens: macarrão, café, açúcar e

azeite. A expectativa é que a
'.

campanha tenha arrecadado
cerca de 7 toneladas de roupas,

brinquedos e alimentos não

perecíveis.

chamado popularmente de "João
Palito", são ,cinco amigas que
decidiram fazer algo mais pela
sociedade. Desde 2003, as

meninas 'decidiram se unir e

procuraram a Pastoral da Criança
e do Adolescente, que orientou

-

o caminho a ser seguido. "Nós
queríamos trabalhar com

crianças e como ninguém sabia
desenhar o nosso símbolo é a

versão feminina do João Palito",

AridréTrigueiro será o âncora da Globo News na Alemanha durante a

próxima Copa do Mundo. O jornalista já fez as coberturas das

Olimpíadas de Sydney e da Copa Coréia-Japão.

Novelajuvenil em 2006
A Record trabalha sigilosamente no projeto de uma novelinha jovem à .,�

.la "Malhação" á para concorrer com "Sinhá moça. prevista para estrear' b

na Globo no primeiro semestre. Quem toca o projeto é Edson Spinello ' 1

(ex-"Malhação"), e executivos da emissora andam sondando roteiristas to
no mercado,

Guarda-roupa
A Peta (People for the Ethical Treatment of Animais) elegeu Paris Hilton '1

(foto) a mulher mais mal vestida de 2005. A escolha reflete a insistên- q

cia da herdeira em usar casjlcos e estolas de peles verdadeiras de
animais. Em segundo lugar ficou Kimberly Stewart, amiga da socialite.
A eleição da conhecida organização de defesa dos direitos dos animais J

parece ter-mexido com a consciência de outras celebridades que, no J
ano passado, se declararam arrependidas de serem donas de um 1

guarda-roupa tão politicamente incorreto. Esse é o caso da cantora

Alicia Keys e de Victoria Beékham.

'"

________________________________________________________�__ �__�J_,� �� � ___

As Palititas
O nome que faz referência

aos desenhos feitos com riscos,

Estréia
Vai se chamar "Supersincero" o quadro que Luiz Fernando
Guimarães apresentará no "Fantástico': Ele será um sincero o»

compulsivo e Marilena Cury fará uma participação num dos

episódios.

Fogos
Os pombinhos Isabelli Fontana e Henri Castelli vão ver o dia 1

clarear antes de nós aqui. O casal seguirá para a Austrália, onde
vai passar a festa do reveillon e'!1 clima de lua-de-mel.

Silhu.eta
Depois de ver Sônia Braga roubando a cena em um evento

carioca, Vera Fischer procurou o consultório de Pitanguy para
marcar uma consulta. Tudo foi feito no maior sigilo porque a

loira não quer admitir, por enquanto, que fará nova'
recauchutagem.

Queda
Em 2004, o "Jornal Nacional" deu média de 40 pontos no

Ibope contra 36 deste ano (audiência medida até o dia 15 de

dezembro). O "share" (participação de televisores ligados no

canal) no ano passado foi de 62% e baixou para 55% em

2005.

Resposta
A Central Globo de Comunicação diz que o telejornal mantém
a média, que é em torno de 37 pontos, nos últimos cinco anos:

2001 (38 pontos), 2002 (37). 2003 (37), 2004 (40), 2005 (36).

Noveleiro
Jean Teppet, espécie de conselheiro de Silvio Santos, deve
assumir o núcleo de teledramaturgia no SBT.

Síndrome
Ana Maria Braga está fazendo escola com Faustão. A nova

mania é lavar roupa suja no ar. A apresentadora' da Globo tem
reclamado de sua produção no.ar,

Futuro
Dablio Moreira e Marcos Henrique, que interpretaram Zezé e

Luciano em "2, Filhos de Francisco'; estão com o pé na Globo.

Tem gente mexendo os pauzinhos para. emplacá-los em

alguma novela. Marcos já fez participação no "Linha Direta':
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Bertoldi faz.balanço do primeiro
ano da administração municipal'

JARAGUÃ DO SUL - Durante a

coletiva de ontem o prefeitoMoacir
Bertoldi fez um balanço do

primeiro ano de governo. Lembrou
as principais ações e prometeu um
verdadeiro "choque" no sistema

viário, da cidade para março de

2006, quando deve entrar em

funcionamento o Transjaraguá.
Para Bertoldi o primeiro ano de

governo foi positivo, apesar das
dificuld�des iniciais e das dívidas
deixadas pela administração
passada. "Não houve transição no
setor de finanças e nós entramos

, 'cegos' na prefeitura", afirmou.
Segundo ele, a dívida herdada

chegou aos R$ 25 milhões.

"Pagamos férias atrasadas e outras
pendências. Algumas nós

renegociamos e até o final do ano

que vem tudo vai estar pago",

I 7.1 �
....................................................---�.

SACOLAS CHEIAS
., . .' .

ComercIo aproveitamovimento
de Natal para trazer inovações

estão na correria, com a compra de

presentes e as festas de

encerramento", completouOliveira.
OAngeloni também promoveu

uma "megaliqüidação" durante 39
horas. "De hora em hora os clientes
tinham promoções especiais de até .

50% em 200 itens da loja", expliçou
a supervisora demarketing, Jeniffer
Zambonati. Segundo ela, a

promoção atingiu as expectativas da
.

rede. "Este é o terceiro ano da

campanha quemovimenta todos os
supermercados da rede".

No bolso
Mas nem todos estão felizes.

Alguns consumidores reclamam dos

preços e só compramdepois demuita
pesquisa. ParaAdair e RosimeriZick
os preços, principalmente de

brinquedos, subirammuito do ano

passado para agora. "Coisas que você
encontravapor R$15 agora custam

R$ 21, e atéR$ 25", disse ele. Os dois
estão de férias eaproveitam o tempo
livre para pechinchar. "Pesquisar é a
chave. O problema é pra quem não

tem tempo", explicou Rosirneri.
O gerente daPontoCerto, Éder

Otto, afirma que as vendas ainda
estãodevagar. ''''Acho que vai ser

igual ou pior do que no ano passado.
Para ter uma idéia, o primeiro sábado
de dezembro as vendas foram 40%
menor do que no mesmo final de
semana nomo passado", disse. Para

Festa dos 16 anos da Studio

!reúne milhares de pessoas
I
!

Durante todo o evento os

comunicadores da Studio FM
distribuíram dezenas de prêmios,
entre eles, celulares, microsystens,
dísc-mans, camisetas, entre outros.
No palco um; banheira de

hidromassagem também foi
utilizada para muitas brincadeiras

'que divertiu o público, e na rua, um
super show demotocilicismo éom a

galera do Star Boys.O coordenador
da Studio Fm, Luciano Zerbinatti
comemora o resultado. "A festa

superou todas as expectativas, foi
um sucesso, um evento para ficar
na história da rádio e da cidade",
avalia. A promoção contou com

apoio da Teltron Celulares, New
Sul Refrigenrantes, OM Veículos,
Frigorífico Tomelin, Personal

Piscinas, Safári Caça e Pesca e

Fundação Cultural de Jaraguá do
'Sul.

Gerente. diz que movimento superou a expectativa em 20%

o gerente a promoção de Natal da
que dão direito ao consumidor a

CDL (Câmara de Dirigentes concorrer a 12 prêmios, entre eles
Lojistas) chama clientes: "E sempre uma casa de R$ 40mil e um Cross
um atrativo. O cliente gosta da idéia Fax", disse. Segundo ele, o retomo
de poder ganhar um bom presente".
A expectativa dos comerciantes é

de que as vendas aumentem

consideravelmente esta semana.

Sonho de Natal
O presidente da CDL,

Waldemar Schroeder, acredita que
a campanhaSonho deNatal supere'
a distribuição do� 800 mil cupons.
''A cadaR$ 30 em compras as lojas
participantes distribuem os cupons

para os comerciantes que participam
da promoção pode chegar a 20%
com relação ao ano passado. "Isso é
uma estimativa que leva em

consideração o movimento do
comércio nos dois anos e tambémno

período deNatal", afirmou. As lojas
do centro ficam abertas até sexta
feiraaté às 21 horas e no sábado, das
8h às 13h. Supermercados e

Shoppings tem horários
diferenciados.

Entregue melhoria na

Ponte do Agricultor
(EIAR JUNKEI .

Obra custou cerca de R$ 149 mil para Prefeitura de Guaramirim

GUARAMIRIM- Ó prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) e

sec�etários entregaram sábado

pela manhã obras de melhorias na
Ponte do Agricultor, no Bairro

Guamiranga, com população
predominantemente de agri
c�ltores e que utilizam
diariamente a passagem sobre o.
rio Itapocu para trafegarem com

máquinas agrícolas. Por sermuito
estreita e de pista única,
permitindo a passagem de apenas
um veículo por vez, com alguma
freqüência as laterais da ponte

acabavam danificadas.
Inaugurada em 1982, nas

gestões do ex-governador e hoje
senador Jorge KonderBornhausen
e do ex-prefeito Salim José
Dequêch, a ponte foi alargada
com passagem para pedestres e

ciclistas, com 500 m2, e dotada
de laterais em ferro. Na obra, a

prefeitura investiu cerca de R$ 149
mil. Para o próximo ano, segundo
o prefeitoMário Peixer, devem ser

concluídas as obras de um ginásio
de esportes e iniciada a construção
de uma creche .

. j

disse. ''Até o dia 23, quando os

funcionários entram em férias)
serãodepositados o terço de férias i:
e salário. Não vamos ter dívidaã I
com os funcionários", completou a

vice-prefeita Rosemeire Vasel. .;;
Além de colocar as contas da

prefeitura em dia Bertoldi se

orgulha de ter realizado uma

grande operação tapa-buracos n(i
começo do ano. "Desde outubro
de 2004 a prefeitura não tinha
dinheiro para a gasolina e quandõ
assumimos fizemos um mutirão

para colocar as ruas em dia". b
A campanha de vacinaçãé

antigripal infantil também trouxe

bons resultados. "Somos a única

cidade do Brasil que vacinou todas
as crianças e com isso reduzimos
em 30% as internações no plantão
pediátrico doHospital [araguá". :

Bertoldi diz que dívidas da administração anterior prejudicaram :�

Exportação brasileira de carne,
\.

de frango bate 'novo recorde
DA REDAÇÃO. Os embarques

de carne de frango do Brasil para o
exterior somaram 206.589
toneladas e US$ 288 milhões em
receita em novembro, valores 2%
e 41% superiores aos do mesmo
mês em 2004. Com esses

resultados, o setor superou recordes
do ano passado e manteve o país

. \

na liderança das exportações
mundiais e também à frente dos
demais exportadores nacionais de
carne in natura, bovina, suína e

outras.

No acumulado de janeiro a

novembro deste ano, as vendas
externas do produto alcançaram
2,6 milhões de toneladas, alta de

16%, e receita de US$ 3,150
bilhões, valor 34% maior do que
no mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgadosontem
pelo presidente da Associação
Brasileira dos Produtores e

Exportadores de Frangos (Abef),
Ricardo Gonçalves. .

Ele informou ainda que o setor
foi afetado pela greve dos fiscais

agropecuários (que aconteceu

entre 7 e24 de novembro) e que,

por "isso, o desempenho no mês

ficou abaixo do registrado no mês

anterior. Em outubro, as

exportações haviam atingido
259.763 toneladas e faturamento
de US$ 351,8 milhões. Ainda

assim, o movimento seguiu as

metas fixadas pela entidade.
Se for considerado o volume

acumulado desde dezembro do
ano passado, as vendas indicam
alta de 19%, com: 2,833 milhões de

MÁRCIA BENTO

.� Promoções e horários'

�speciais garantem

fro
para loj!st�s

sados e cnatívos
.

}ARAGUÃ 00 SUL - Algumas
kjas ficaramabertasmais de 24horas

�ém fechar no último final de

�mana.AMega StoreMarisol, por
. ��mplo, funcionou 40horas sem

� asportas e noAngeloní foram
�'horas ininterruptas. Dessa

maneira, os comerciantes da cidade
�o inovando e encontrando outras
�eiras de agradar à clientela que
ií\ão tempo para fazer as compras

:a:mcipalmente nesta época do ano.
:&ra alguns clientes a principal
l'cyldade na hora de escolher os

ípresentes estános preços.
A Mega Store Marisol

surpreendeu a todos e promoveu
V�promoções durante 40 horas.
"Superamos a expectativa de vendas
\!m 20%", comemorou o supervisor
ida loja, André Oliveira. Segundo
�ele, o movimento só caiu 'na

'madrugada' de domingo. ''Até a

1!,h30 tínhamos fila nos caixas",
làfirmou� "Omais importante é que
'8nosso objetivo foi atingido. Demos
(;[os nossos clientes uma opção
·arrerente de horário, principalmente
porque nesta época do ano todos

I }ARAGUÃ 00 SUL - Milhares de

ipe8S0as prestigiaram amega festa dos

[lôanos daRádioStudioFM (99,1),
f�a última sexta-feira na Praça
iAngelo Piazera. De acordo com a

!Po�ciaMilitar20milpessoas passaram
:pelo local entre as 16h e às 23 horas.
iAmovimentação na praça começou

.

I, di oe o com o preparo de 07 porcos

i assados no fogo de chão. O preparo

i dadeliciosa iguaria' atraiu a

! Curiosidade de centenas de pessoas
jdesde o período da manhã,
: culminando com a chegada de uma
: verdadeiramultidão no final da tarde
: e início da noite brindada ainda com
! refrigerantes, geladinho, sorvete,
i panetone, tudo de graça. Em
i seguida, nopalco da praça, o público
i foi ao delírio com o show nacional
I com Lilian Donadelli, Legião
Urbana Cover e a Banda Alta
Rotação.

..
�

toneladas, e volume financeiro Je
US$ 3,395 milhões, o que significa
uma quantia 35,6% amais do que
a obtida entre dezembro de 2003-e
novembro de 2004. :

Entre os principais mei:cado�
I

estão os países do Oriente Médio;
maiores compradores, com �
aquisição de 770mil toneladas por
US$ 847,9 milhões, de'jan�iro �
novembro, um crescimento de 14%
em volume e de 41% em receita ..

Para a União Européia, segundo
maiormercado, seguiram 292.488
toneladas (16% a mais) no valor
de US$ 518,2 milhões (+21%): O�
números confirmam a liderança
brasileira nas exportaçõesmundiais
e também vantagem sobre os
demais exportadores nacionais&
carne in-natura, bovina, suína b
outras. A notícia foi bem recebida
pelos produtores e principalmente
pelos exportadores. ,

. ,

• Os embarques de carne

de franqo do Brasil para o

exterior somaram 206.589

toneladas e US$ 288
milhões em receita em

novembro.

• De janeiro a novembro,
as vendas externas do

produto alcançaram 2,6.
milhões de toneladas, alta
de 16%, e receita de US$
3,150 bilhões.
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CORREIO DO POVO

Edição nO 5
JÁ NAS BANCAS!" '

e
ROMOART
COMUNICAÇÃO

'-

Organize seu Grupo
Barco Marujo Amigo 10,
(até dia 19/dezembroI2005).
Reserve já sua dota

, Ligue (4))
3449M0875
9974,.3986
9984-6926

Passeios com parada
para banho em águas

cristalinas, som ambiente,
serviço de bar, toboágúa

'

,

e muita animação.

<�" ,

.. ,.0<111.1'
• ".1""

Marujo
Amigo
amos

,

'/
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CORREIO DO POVO

(31 FESTA EM BRANCO E PRETO: MAIOR CAMPEÃO

•

ItO
CESAR JUNKES

sCruz d

o Cruz de Malta venceu o

. Botafogo nos penâltis e

conquistou o seu oitavo

título do Campeonato
Amador da Primeira
Divisão. Com este título, o
alvinegro do Bairro Rio da
Luz se tornou o clube em

atividade com maior

número de títulos da

competição: oito. O outro,

time que detém este feito é

o Baependi. O Botafogo
venceu no tempo normal
por 1 xO, mas foi mal nas
cobranças de pênalti e
-perdeu por 2xl. Já nos
Aspirantes, o João Pessoa

, ficou com o título ao .'
. aplicar uma goleada de
5xl no Caxias.

FUTSAL:
\ Malwee encerra o ano com

o título da Super Liga em MG

o time jaraguaense bateu o

Santa Fé (SP) na final de
domingo por 4x2.Depois da

vitória, os jogadores foram
liberados para as férias se

.

reapresentam no dia 9 de
janeiro, junto 'com os novos I

reforços para a temporada 2006.
A primeira competição do
próximo ano será a Copa
América, no Paraguai, em data
ainda a ser confirmada.

CANOAGEM:

Adilson Pommerening
faz o melhor tempo
na etapa estadual de
canoagem em Schroeder

Com o tempo de 7.'22", o representante da
Ascan, de Schroeder, foi o mais veloz da etapa
que aconteceu no sábado, na Usina do Rio
Bracinho. Além dele, outros dois atletas da
cidade foram premiados na competição. Para o

próximo ano, a Federação Catarinense disse

que vai priorizar a canoagem sialam, que é

modalidade olímpica, e acredita que atletas da

região têm chances de disputar o Pan
Americano 2007.
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�� NATAÇÃÜ' .

No dorninqo.o nadador Kaio Márcio cravou o tempo de 1 minS3s27
nos 200m borboleta, superando sua própria marca sul-americana,
que era de 1 minS3s38. O atleta já havia batido o recorde mundial
dos SOm borboleta na tarde de sábado, com 22s60.

H FUTEBOL DE AREIA
A Seleção Brasileira de futebol de areia conquistou no

domingo a Copa Latina pela sétima vez em sua

\
história ao bater Portugal por 6xS na decisão, na praia
de Iracema, em Fortaleza. .'

ESPORTES

Ronaldinho CHAVE DE OURO:MAIS UM TROFÉU

j Gaúcho

�,ganha o
prêmio da

Fifa

DA REDAÇÃO - O bra
sifeiro Ronaldinho Gaúcho é,
pelo segundo ano seguido, o
vencedor do prêmio de
melhor jogador do mundo.
No triunfo mais certo dos 15
anos de existência da eleição,
o astro do Barcelona con

segue o feito de ganhar com a

maior diferença de pontos da
história do pleito. Ronal
dinho conquistou o bicam

peonato no prêmio da Fifa de
melhor do mundo com 956

pontos, 650 à frente do inglês
Frank Lampard, segundo
colocado. O camaronês Sa
muel Eto'o, seu companheiro
no Barcelona, ficou em ter

ceiro com 190 pontos.
"Não sinto hoje o melhor

ou o pior jogadordo mundo.
Me sinto o mais feliz de to

dos", disse Ronaldinho. "Vol
to ao prêmio com muita ale �

gria. Espero ter a oportuni
dade de disputar em muitos

outros anos", completou o

craque do Barcelona. Mais
dois brasileiros ficaram entre

os 10 primeiros colocados na

eleição. Adriano, da Interna
.

zionale, foi o quinto colocado,
com 176 pontos. Kaká, do

Milan, foi o oitavo, com 101.
A quarta colocação ficou com
o francês Thierry Henry, do
Arsenal. Vice nos dois

últimos anos, em 2005 Henry
somou 172 pontos.

O ucraniano Andriy
Shevchenko, companheiro
de Kaká no Milan, e o inglês
Steven Gerrard, do Liverpool,
foram a sexto e sétimo coloca

dos, com 153 'e 131 pontos,
respectivamente. Completam
a lista dos 10 primeiros o vete

rano italiano Maldini, do Mi
lan, com 76 pontos, e o marfi
nense Drogba,do Che1sea,-com
65pontos.

e
CROMOART
COMUNICAÇÃO

.•'%i.B._.... -::_
j

Tel. 47 370 7919 I 370 0816
E-mail cromoarte@terra.com.br

H HANDEBOL
A Seleção Brasileira feminina de handebol conquistou no

sábado uma vitória sobre a Coréia do Sul por 29x28 e fechou
sua participação no Mundial na sétima posição. O torneio na ,

Rússia selou a melhor campanha da história do Brasil no torneio. j

Malwee conquista o título da primeira
.

.

.

edição da Super Liga dos Campeões
� Jogadores já foram liberados para as férias de
voltam aos treinos no dia 9 de janeiro

JARAGUÁ DO SUL
Para fechar o ano com chave

. de ouro, nada melhor que um
título. E foi assim que a

. Malwee terminou 2005. O
troféu da Super Liga dos

Campeões foi conquistado no
domingo, com uma vitória de
4x2 sobre o Santa Fé (SP).
Este foi o melhor ano da

equipe desde a sua fundação,
o que colocou o time em um

patamar acima das equipes do
Brasil. Falcão ainda ficou com
o troféu de artilheiro (14 gols)
e melhor jogador da competi
ção.

"Vai ser difícil alguma
equipe do Brasil alcançar este
feito. Não é impossível, mas é

muito. difícil, pois ganhamos
todas a� co�p�tiçõ;s �acio
nais promovidas 'pela CBFS",
comentou o supervisor técni-

.

co Kléber Rangel. Para ele,
não foi apenas o melhor ano
da Malwee, mas sim o melhor
ano de qualquer equipe do
Brasil em todos os tempos.

"Estamos com a sensação de

que cumprimos mais do que o

nosso dever. Agora vamos

.buscar mais e muito mais",
disse ainda Rangel.

Depois do título, os

jogadores receberam as mere

cidas férias depois de jogarem
119 partidas em 2005. Mas a

reapresentação será já no dia
9 de janeiro, junto com os

reforços para a temporada.
Eles iniciam os treinos para a

Copa América, que deve
acontecer nos dias 1 º e 2 de
fevereiro no Paraguai.

O 'JOGO - Na partida
contra o Santa Fé, a Malwee
sentiu o cansaço do grande
número de jogos de 2005 e

procurou aliar talento com

tranqüilidade. Numa cobran

ça de falta ensaiada, aos 2' 11",
Antônio abriu o marcador
num passe de Falcão. Trinta

segundos depois Marcelinho

.aproveitou uma bola cruzada

por Renan para empatar o

jogo.

AVENTURA: NAS ÁGUAS DO BRAClNHO

Falcão cobra o pênalti e marca o quarto gol da partida na decisão contra o Santa Fé.
O camisa 12 foi o artilheiro da competição

Cadenciando a saída de segundo tempo a Malwee
voltou mais consciente do seu

domínio e passou a adminis
trar o tempo tocando a bola,
esperando que Santa Fé
abrisse espaços através dos

contra-ataques. Aos 16'28" o
.

da entrada da área. No árbitro gaúcho Tales Goulart

'bola,
.

o time jaraguaense
conseguiu abrir vantagem no

marcador aos 12'39" com.

Xoxo chutando sem defesa

para o goleiro Ale. Aos 14'51"
Falcão fez 3x1 chutando forte

marcou equivocadamente 1pênalti de Erverson em

Márcio, que Falcão cobrou s

para fazer 4xl. Na saída de d
bola o mesmo Erverson se J

aproveitou de uma falha de

marcação para diminuir a

diferença.

Schroeder recebe a etapa do Catarlnense
de Canoagem Descida

SCHROEDER • No

sábado, canoístas do Estado
inteiro estiveram presentes na
Usina do Rio Bracinho, ern.,

Schroeder, para a única etapa
do Campeonato Catarinense
de Canoagem Descida. Os
atletas tiveram que percorrer

- um percurso de três quilô-me
tros em menor tempo. Desta

que' para o veterano Adilson

Pommerening, da Ascan

(Schroeder), que venceu a ca

tegoria master e foi o mais ve
loz com o tempo de sete minu
tos e 22 segundos.

Com este título, Adilson
conquistou seu quarto troféu
na modalidade. "Nem a chuva

atrapalhou o bom nível da com

petição", comentou o canoísta.
Neste ano, ele também con

quistou as duas etapas do bra
sileiro, ficando com o título

geral tambémdesta competição.
Além dele, os outros cam

peões, por categoria, foram:
iniciante: Paulo Cristiano da

.costa (Ascan): júnior Daniel
Tavares (Ascan), sênior

Daniel Pullmann Mueller

(Benedito Novo), duck open
.

Gerhard Elias e Marinho
Marcelino (Benedito Novo) e

duck misto Daniel Pullmann
Mueller e Leslie Samantha
Maser (Benedito Novo) .

Para o ano que vem, a

Fecesc não deve mais focar
tanto a modalidade de desci

da, que deve ter no máximo

em duas etapas. O slalom, por
ser modalidade olímpica e do

pari-americano, deve ter mais
evidência. Segundo Adilson,
atletas da região têm chances
de disputar o Pari-Americano
2007 no Rio de Janeiro.

Adilson Pommerening fez o percurso em 7'22'; que foi o
menor tempo da competição
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AMADOR: O MAIOR CAMPEÃO

ruz de Malta vence o

otafogo nos pênaltis e

onquista a Primeira divisão

Nos aspirantes, o João
Pessoa goleou o Caxias

pqr 5xl e ficou com o

tí�lo

JARAGUÁ DO SUL -

No duelo de alvinegros na

Barra do Rio Cerro, melhor
. /

para o Cruz deMalta: Depois
de' perder por lxO no tempo
armai para o Botafogo, o

time do Bairro Rio da Luz foi
mais eficiente na cobrança
depênaltis (2xl) conquistou
o Campeonato Amador da
Primeira Divisão pela oitava

vez. Com isso, o Cruz de
Malta se torna o maior ven

cedor da competição ao lado
.

doBaependi.
As cerca de três mil pes-

soas que estiveram no Está
dio do Botafogo viram

Wellinton marcar o único

gol do jogo aos 44 minutos
1 do primeiro tempo. Com isso

a partida foi para os pênaltis,
onde o time da. casa con
verteu apenas uma cobrança
em cinco. O Cruz de Malta
também teve o artilheiro da

competição (Machado com

11 gols) e o atleta destaque,
que foi o goleiro Alex. Vitó
ria e Flamengo, com 15' gols
sofridos, tiveram a defesa
menos vazada e o Caramuru
ficou com o troféu disciplina,
com 38 cartões amarelos e

um vermelho. A competição
teve 182 gols marcados em

63 partidas, uma média de
2,88 por jogo.

Já nos aspirantes, o João
Pessoa ficou com a taça ao

golear o Caxias por 5xl, com
gols de Jair (2), Vanderlei,
Eraldo e Xexéu. Adriano
descontou para o time de
Santa Luzia. Os dois times
tiveram também o artilheiro '

do campeonato: Adriano
(Caxias) e Jair Pimentel
OOão Pessoa) marcaram dez
gols cada. Pimentel levou
ainda o troféu de atleta reve
lação. O Botafogo teve a de
fesa menos vazada (12 gols)

�? !oão Pessoa foi a equipe
lSClplina (32 amarelos e um

vermelho), Foram marcados
160 gols em 63 jogos, uma

'l1lédiade 2,53.

CESAR JUNKES

Torcedores do Cruz de Malta fazem a

festa depois da cónfirmação do título

Cruz de Malta foi mais eficiente na cobrança
de pênaltis e se tornou o clube em atividade
com tnals títulos na Primeira Divisão

afari

Av. Marechal Deodoro da
Centro .' Jaraguã 90 Sul .� s

Fone: 47. 275-1444
,

safari@netuno.com.br

• LINHA DE FUNDO

No Grêmio...
A direção do Grêmio espera
fechar um "pacote
palmeirensetOs dirigentes
aguardam uma resposta dos

paulistas sobre os

empréstimos dos 'meias
Diego Souza e Marcel, e do
atacante Ricardinho."Recebi
um contato do Túlio Macedo
e vou definir esta questão na

parte da tarde'; afirmou o

diretor de futebol do
Palmeiras, Salvador Hugo
Palaia.Túlio Macedo é o
dirigente do Grêmio
envolvido no negócio. Além
dos três jogadores do
Palmeiras, o Grêmio busca
mais reforços.o centroavante

lIan, do Sochaux da França, é
''O sonho para o ataque.

Julimar Pivatto

Encerrando o ano
A natação jaraguaense encerrou o ano com a participação de
Luana Martins (foto) e Nathália Krelling no Campeonato Brasileiro
Júnior/Sênior, em Santos (SP). Competindo com a elite do esporte
no Brasil, as meninas conquistaram resultados expressivos. Luana
(categoria Júnior 1), mesmo com uma virose, ficou em 11

°

nos SOm

livre e 15° nos 100m livre. Nathália (sênior) ficou em 11
°
nos 200m

peito, 14° nos 100m peito e 15° nos SOm peito. Competições agora
só em janeiro, quando começam os circuitos de travessia em mar

aberto.
ARQUIVO I JUlIMAR PIVATIO

Cinco técnicos
o Brasil terá cinco treinadores na Copa do Mundo. No �ábad.o, a
Federação Saudita de Futebol anunciou a contratação de Marcos •

Paquerá para comandar a Arábia Saudita na Alemánha,em 2006.
Os outros brasileiros na Copa são lico (Japão), Luiz Felipe Scolari
(Portugal), Alexandre Guimarães (Costa Rica) e Parreira (Brasil). O
novo treinador da Arábia Saudita chega após especulações de
que Abel Braga, que fechou com o Inter, e Vanderlei Luxemburgo,
novo técnico do Santos, poderiam assumir a seleção asiática. Não
será a primeira vez que os sauditas terão um brasileiro no

comando da seleção em um Mundial. Em 1998, na França,Carlos
Alberto Parreira foi o treinador da equipe.

Festa e tragédia
A comemoração dos torcedores do Boca Juniors pela conquista
da Copa Sul-Americana de futebol terminou ontem com três
mortos e nove feridos em acidentes de trânsito, além de três
policiais feridos e 17 presos. Os distúrbios ocorreram na

madrugada nos arredores do Obelisco, em pleno centro de
Buenos Aires, onde milhares de torcedores se reuniram para
celebrar a vitória por pênaltis do Boca sobre o mexicano Pumas.

Grupos de jovens provocaram destruição e saquearam várias lojas
da região até que a Polícia conseguiu controlar os vândalos com
gás lacrimogêneo.

Tri'campeão .

O São Paulo foi o primeiro
brasileiro a conquistar o
tricampeonato do Mundial de
Clubes. A vitória por 1 xO sobre

.

o Liverpool consolidou o

trabalho do ano todo, que
começou com o título Paulista,
passou pela Libertadores e

terminou no Japão. Destaque
para a bela atuação do goleiro
Rogério Ceni, que deve ter
deixado o técnico Carlos
Alberto Parreira com uma

pulga atrás da orelha. Os
torcedores do São Paulo já
estão querendo mudar o
nome do estádio para
"Moruntrl"Mas os rivais do
tricolor paulista já estão
falando que a mudança será

para "Bamtrl" Brincadeiras à

parte, parabéns à torcida são

paulina pelo título merecido.

Chave de ouro
A Malwee fechou o ano com

o título da Super Liga dos
Campeões. Como disse o

supervisor técnico Kléber

Rangel, nenhuma equipe do
Brasil conquistou tantos
títulos em um ano.Os

jaraguaenses venceram todos
as competições oficiais da
CBFS:Taça Brasil, Liga
Nacional e Super Liga. O que
demonstra a força do time
em todos os seus níveis,
desde o patrocinador até os

,

jogadores. A estrutura em

torna do futsal é para dar
inveja a muito clube
profissional do país. Claro que
a responsabilidade do time só

.

vem aumentando com cada
conquista, o que cabe a todos
terem tranqüilidade nos

momentos certos.

': I

.-

Ranking
O Brasil fecha o ano, pelo quarta
vez consecutiva, como o líder do
ranking de seleções da Fifa
(Federação Internacional de
Futebol). Campeã da Copa das
Confederações e das
Eliminatórias Sul-americanas, a
equipe dirigida por Carlos
Alberto Parreira foi eleita a'

"Seleção do AnofGana ficou
com o prêmio de "seleção que
mais evoluiu em 2005" subiu 27

.

posições no ranking.Com 840 ,

pontos, a Seleção Brasileira está
bem à frente do segundo
colocado, a República Checa
semifinalista da Eurocopa 2004

que acaba 2006 com 796

pontos. Os europeus podem ser

adversários do Brasil nas
oitavas-de-final.
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