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aTEMPO:
mínima: 17° máxima:23° mínima: 17° Máxima:28°

AMANHÃ:
• Quinta de sol e
nebulosidade variada
sem previsão de chuva

HOJE:

• Quarta nublada

com alquns períodos
..................

de melhoria e chuva a

qualquer hora do dia
",'",',11
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Câmara aprova abertura livre para mercados
ACâmara de Jaraguá do Sul aprovou a emenda à leimunicipal sobre a abertura do comércio permitindo que os supermercados abram as portas todos os domingos. A presidente do
Sindicató dos Trabalhadores, AnaRoeder, prometeu vingança. "Pimenta no dos outros é refresco! Por que eles não trabalham aos domingos sem receber horas extras?" _ PAGINA3

CORREIO DO POVO

·Francisco Alves anuncia meta'
e traça 'planos p�a ?s 90 anos

o Jornal Correio do Povo iniciará 2006 com a meta de

, chegar a 10mil assinanates, dentro do projeto de 90 anos

de fundação do segundo mais antigo jornal em circulação
no Estado e o de maior circulação rio Vale do Itapocu.
Fundado em maio de 1919, o Correio do Povo em pouco
mais de três anos, completará 90 anos de atividades

ininterruptas e inicia uma nova .etapa pára qualificar
ainda mais a informação. Para o próximo ano, a previsão
de crescimento é de 25%. _ PAGINA 5

CHUVA DE VERÃO

Guarda-chuva não foi suficiente para proteger família que precisou procurar por abrigo embaixo de uma árvore no'Centro da cidade
,

o verão começa hoje pontualmente às 10h e 42min da'
'manhã, mas isso não é sinônimo de calor e sol. Pelo'
menos para os próximos dias,' a previsão é de'
ltemperatura amena e tempo instável na: região e também

TREINO
Juventus perde jogo' e

novo desafio em Ponta Grossa
o Juventus fez o segundo jogo-treino preparatório
para a SérieAldo Campeonato Catarínenseontem na

Arweg. Mesmo dOqliQat::loo boa parte da paftida� o ,

tricolor perdeu p'ara Q,Rid Branco (PR) por 2xl. A�a�
.

nhã a equipe 'IIiajaparàPonta Grossa.onde enfr:enta o
Iraty. Alternando um pouco o time e àproveitando
para conhecer o elenco, o técnico Itamar Schüller
'começou com Pedro Paulo, Pereira, Leandro Pereira,
Oliveira e Alex Albert; Fábio Lopes, Ademir Sopa,
Rogerinho e Everaldo.Roqaldo e Sabiá. _ PAGINA 7
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no litoral Norte de Santa Catarina. Ontem, véspera da
. "

estação mais quente do ano, a chuva forte obrigou as

pessoas a procurar abrigo.ialém do bom e velho guarda
chuva. - PAGINA 6

Você escolhe, nós transportamos .
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CARGOBRh.L
LOGrSTiCA NACIONAL E INTERNACiONAL

PARA 2006

I Projeto orçamentário aprovado
com somente um voto contrário
o vereador Carione Pavanello (PFL) foi o único a votar

contra a proposta orçamentária da Prefeitura para 2006.
Cacá pediu mais investimentos na saúde e pavimentação e

disse que a economia anunciada, é uma farsa. _ PAGINA 3
.
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SAÚDE

Pacientes reivindicam ônibus

para chegar ao Centro Vida

Apesar de elogiarem o atendimento, os pacientes
reclamam da falta de transporte público para chegar no
local. A Prefeitura estuda a possibilidade de criar uma
linha que atenta a necessidade. _ PAGINA 4
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OPINIAO

�éunublado
I Idosos, grávidas e pessoas
I

kom deficiências físicas, para
ificar em apenas três
I

lexemplos,vão continuar

Ipercorrendo longo trecho à pé

Ipara chegar ao Centro Vida,
londe estão concentradas as

!especialidades médicas. Há

luma promessa para se

o implantar linha de ônibus em

Ifevereiro, mas ainda está no

Iplano da promessa. A ferrovia,
lfundamental há mais de 100

[ã"nos no desenvolvimento da
[cidade, mas que se tomou um

iestorvo, tem projeto de
, .

(transposição dos trilhos.

!Porém, já não se fala mais no

Ilassunto.
O projeto exige muito

dinheiro. Estima-se em R$ 150

,milhões a preços de hoje,

["obrigatoriamente com

Icontrapartida da prefeitura. A
[arena tnultiuso, anunciada

Ic"omo obra para sediar

I.campeonatomundial de futsal,
I não vai ficar pronta em tempo

[hábil,' o que já se sabia desde

,

I
I I

FRASES

o anúncio barulhento feito pelo
governo domunicípio há pouco
mais de dois meses. A�não ser

que a Fífa mude a data, o que
convenhamos, não se pode
levar a sério. Competições de
tal porte não acontecem em

função de uma cidade, mas em
função de países.

O abatedouro municipal,

tura, que financiou parte do

projeto, não libera o produto
com a garantia do Serviço de

Inspeção' Federal. Há quem

diga que o pouco caso tem

origem em pressões de ordem

política. Alguns vereadores

teriam incitado os produtores
á não aceitação do empreen-

.

dimento, porque teriam de

� O orçamento de 2006, aprovado nesta

semana pela Câmara de Vereadores, já
está estourado antes mesmo de vigorar

construído na administração
passada para garantir higiene,
qualidade e origem do gado
hoje abatido clandestinamente
e revendido por pequenos
mercados, mas não concluído
em sua totalidade, foi
literalmente abandonado pelo
atual governo. Que alega não

ter pouco mais de R$ 150 mil

para seu término. Enquanto
isso, o Ministério da Agricul-

arcar com altos custos de

manutenção e taxas.

O orçamento de 2006

aprovado nesta semana pela
Câmara de Vereadores já está

estourado antes mesmo de
iniciar o ano de sua vigência.
Os }3..$ 206 milhÕes da receita

projetada para os próximos
doze meses seriam quase que
até insuficientes para. as'

necessidades de hoje. O fato é
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reconhecido, inclusive, pelo
setor. financeiro do município,
que anuncia a busca de outras

alternativas que possam ao
�

menos estancar tempora
riamente a sangria dos cofres

públicos, como o alongamento
e refinanciamento das dívidas,
além de novos empréstimos
com prazo mais dilatados.
Alternativa que, salvo melhor

juízo, vai levar o município de
vez para o fundo do poço a

continuar minguando a

receita frente à demanda de
compromissos. A criatividade
anunciada pelo prefeito para
se ter receitas novas e não

apenas se aumentar impostos
e tributos' que cabem ao

município, como se tentou

fazer recentemente em

percentuais bem acima .da

inflação acumulada, não pode
esperar mais um ano. Sob pena

.

de chegar de vez ao fundo do

poço. É apenas uma questão de
tempo.

f

r :'Perdi uma eleição ganha;�gora quer� ;anhar uma eleição perdida"

f (+ Do ex-go�:rnad?r:Esperidião�mln, nas suas a'nd�nças pelo ElS�ad?_UPlant�ng�:��i�n�dic!atura.�p �Qv�[Qgem 2006.

I�------------------------------------��
r j I Fatos '& Pessoas I

Fernando Bond

'Novoporto nà região
r I' \

j �orte será lançadoamanhã
I- � .

� '::
r;�lorianópolis - o Grupo Batistella lança
I" �esta quinta-feira (22) a pedra

�undament�� do Porto de Itapoá. Para

r.0ssa reqrao, um salto rumo ao

desenvolvimento: será um terminal
j\t.

txclusivo para a movimentação de

çontêineres, que habilitará o Estadq a

receber navios deqrande calado (com 16

, metros de profundidade) e com viagens
r dir�tas para Europa, Estados Unidos e

[ Oriente Médio sem necessidade de
-realízar as escalas que ocorrem hoje para

. � ..:estes destinos. A previsão dos investidores
k é de que o novo porto alcance o mesmo

I volume atual do Porto de São Francisco
r .

f. do Sul em contêineres, 300 mil unidades

f por ano, quando completar três anos de

I·funcionamento. Quando o empreen
f dimento estiver no quinto ano de

tfuncionamento, a movimentação espe
í rada é de 500 mil contêineres por' ano,
i a mesma que tem atualmente o Porto

r de Itajaí, maior do' Estado em con

!_têineres. "Calculamos que 80% do

,-_crescimento portuário catarinense e

; paranaense será absorvido pelo porto
i ,de ltapoá" diz o presidente do novo

empreendimento, Hildo Battislella.

Potência
Hildo também preside o Conselho do. Grupo
Battistella, dono. de empresas de madeira e

de reflorestamento, do Estado. e idealizado.r
do. projeto. O empresário. se refere à projeção
de 10% de aumento. previsto para os

próximos anos na movimentação de
co.ntêineres entre São. Francisco do. Sul, Itajaí e
Paranaguá, que operam juntos 1,' milhão. de
unidades por ano.

Parceiros
o Grupo Batistella está procurando parceiros
fortes, sólidos. para co.nstituição do. Capital
Social do. empreendimento., masestá na

verdade mais preocupado em agregar
institucionalmente do. que na parte financeira:
a adesão. é praticamente simbólica, Entre o.s

sondados, a Marisol de Jaraguá do Sul.

Meio ambiente
A embarcação. dos contêineres será pelo
sistema offshore: através de uma ponte que
avançará até a água onde os navios atracarão.
Não haverá, portanto, nenhuma interferência
na praia. A ponte sairá de dentro. do pátiO de
contêíneres e ficará suspensa sobre a praia.
O modelo. foi escolhido. pelo menor impacto
ambiental e pelo menor custo de manuten

ção. Como não há interferência na praia, não
se altera a corrl:nte marítima, que causa

assoreamentos. Com isso, se elimina o custo.

com dragagem constante.O novo
'

equipamento portuário catarinense no Norte
do Estado será um dos cinco. mais modernos
do. mundo,

Agenda cancelada
O governador Luiz Henrique confirmou

presença no. lançamento da pedra
fundamental do. Porto de Itapoá. Segundo.
assessores diretos, será o. único

compromisso no. Norte do Estado até o fim
do ano. O restante da agenda no. Norte foi

cancelado, peio menos até dia 28. Um fato.
contrariou o. governado.r, que preferiu até
nem vir até a região: ele está insatisfeito.

, com o andamento. das obras da Rodovia do.
Arroz.

Pela culatra
A assessoria do. ex-qovernador Esperidião \"
Amin continua a mesma: agora, tentaram
atirar na descentralização do. Governo e

atingiram no. coração da mídia. Entraram
com uma ação e conseguiram suspender
.(temporariamente) a campanha "SC em

Ação.';uma prestação. de-contas do. Governo
no fim do. ano.

Fogo amigo
Com uma assessoria dessas - que já perdeu
uma eleição ganha em 2002 - o ex�
governador realmente não precisa de

inimigo.s. Ao bater de frente com a mídia

(que, aliás, vem noticiando. o. processo. com

toda isenção) fecha mais. uma porta. Pior:
leva junto a bancada estadual do Pp, que
assinou a representação judicial contra o

Governo, l.oqo o Pp, partido enfiado. até o

go.gó no rnensalão, legenda que abriga
entre outros Severino Cavalcanti e Pa�lo
Maluf.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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SUA OPINIÃO ---1---------
Advocacia: Necessidade

e Utilidade
Vivemos em um mundo em que o capitalismo predomina. A

sede pelas riquezas, pela materialidade, pela ascensão profissi�nal
como forma de satisfação pessoal é elementar ao conceito
capitalista.

Diante desta ambição humana é evidente que conflitos,
discórdias e litígios existam. Os interesses opostos são direCionados
a um norte: o sucesso. Não se trata de generalização desta espécie I

de conduta, mas, negar sua predominância é absurdo.

Noções de justiça, de bem-estar social e de paz são cada vez

mais ansiadas, cada vez 'mais dis�antes. Para tanto, a reflexão de
"a quem incumbe fazer justiça?" ou "o que é justiça?" são,
consideráveis para validarmos nossos atos.

O advogado, ente que roga pelos interesses das partes, deve saber
que a justiça nem sempre é a sentença favorável ao seu cliente, ou, a

causa ganha. Confia-se no Poder Judiciário por sua imparcialidade,
mas, tal característica é exigível ao advogado? O advogado deve ser

fiel aos interesses de seu cliente ou aos fins da justiça?
Tais indagações são extremos conflitos à mente deste

profissional que por sua vida luta pelo direito. Se, de um lado,
está o advogado como indispensável à administração da justiça,
por outro está ele como um profissional, tendo a advocacia como
seu ofício, seu labor.

Não se trata de analisar o advogado como um empreendedor,
como aquele sujeito que sempre demanda com o fim de ganh
vantagem. Esta imagem é equivocada, Oadvogado, sim, é zel
ao seu cliente, aos interesses de quem chega ao seu escritório
relata sua fatídica situação. A outra parte outro advogado assi

também fará.
Se ao contrário fosse, estar-se-ia aceitando a revelia sumária

de um devedor, de um criminoso, de um infrator de trânsito o

de qualquer sujeito que, por qualquer que seja a su'
responsabilidade por eventual ato ilícito, negasse-se sua defesa
seu contraditório.

O Estado de Direito proporciona o mais alto grau de igualdad
de direitos e obrigações. É da natureza humana alguns instint

rebeldes, Por isso, ao comprometer-se o advogado nos interess

de quem presta seus serviços é a forma mais límpida de, ao final

transparecer ajustiça.
.

"

Osmar Gradola, presidente d.a OÀB/Járaguá do. Sul

o poder da harmonização)
. I

A teoria evolucionista de Darwin enfatiza que a competição
entre as espécies e entre os animais da mesma espécie foi uml
mecanismo importante na seleção natural. Segundo a tradiçãd
darwinista, na luta pela vida, apenas os mais aptos teriam condíçõe
de sobrevivência, e os mais fracos seriam eliminados naturalmens

pelos mais fortes. Muitos sociólogos, economistas, filósofos,
psicólogos sociais e executivos foram influenciados por essas idéial
e viram na competição um mecanismo de aprimoramento sodsl

Alguns teóricos da administração defendem a mesma idé�
de competição como um valor a ser incentivado pelos gerentes.
Muitos acreditam que a competição promove a motivação das

equipes, que, no desejo de ganhar, empregam o máximo de seUl

esforços e de suas energias. Alguns chamam essa estratégia df

"competição saudável" e acreditam que o darwinismo corporativo
pode fomentar resultados. Eles esquecem que em toda competição
exista um componente de agressão.

Sob o manto da "competição saudável", estimula-se a

competição entre equipes de vendas, entre unidades de produção,
entre agências do mesmo banco, entre suas filiais, entre empres'
do mesmo grupo, enfim entre todos os setores das empresas. OI

vencedores são elevados .ao pódio e os perdedores ficam na piol
ou "descem ao inferno". A gozação e as brincadeiras enfatizam!

"incompetência dos derrotados". É evidente que o número d�
perdedores' é bem maior que o dos vitoriosos, e a alegria dOi

campeões é bem menor que a frustração dos vencidos .

Muitas energias são consumidas nas justificativas e n!

racionalização do passado malogrado. Com o tempo, mágoas 1

frustrações podem transformar-se em conflitos e provocar"
deterioração das relações interpessoais. Acreditamos que é hor,

de contestar a tese da competição, especialmente em ambientfl

corporativos. Devemos t�abalhar a cooperação entre os envolvid�
nas estratégias empresariais para gerar o equilíbrio e a harmoni!,

Constato, como consultor, que o desenvolvimento dos gru�
.

depende da cooperação entre os membros, Se há coesão e laçd
de afeto, entre os participantes, o .grupo tem altq poder di

barganha nas relações sociais. Quando há desarmonia, o gru�
perde sinergia, e a capacidade de influenciar os resultado!
positivamente, Harmonia pressupõe a ausência' de conflito- f

onde há harmonia existem chances maiores de ampliar;
produtividade. É a reumanização promovendo prosperidade.

Wils.on Mileris, especialista em motivação.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpO!
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem col110

correções ortográficas e gramaticais' necessárias.'
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.. Destaque
o deputado Dionei Walter da Silva (PT)
ficou em 3° lugar na enquete "Melhor

Deputado Estadual'; realizada pelo site

do programa Breakfast, da Rádio

Transamérica, comandado pelo radialis

ta Osny Martins. Dionel recebeu 8,4%
dos votos dos ouvintes de Joinville, um

resultado que surpreendeu parlamentar,
já que sua base eleitoral está no Vale do

.ltapoCU, de modo especial em Jaraguá

.do Sul. Os dois primeiros mais votados

foram Simone Schramm (PMDB), com

J4,3% e José Carlos Vieira (PFL), 11,7%,
,ambos de Joinville.

.... Remember 1
O ex-vereador e ex-deputado por
Joinville, João Norberto Coelho Neto,
eleito a primeira vez ainda pelo antigo
MDB, e sem remuneração na Câmara

de Vereadores, costumava dizer, depois
de introduzida a imoralidade da remu-

. neração com dinheiro do contribuinte:

"Quando não se ganhava nada, era

preciso pegar um porrete e sair atrás de
candidatos. Depois, usar o mesmo

porrete para conter candidatos que não

pensavam em outra coisa que não fosse
o salário" É preciso dizer mais ou agora
é diferente? Espírito público? Aqui, ó!

.... Remember2
De certa forma, é. Os que se

candidatam apenas por bom salário,
além do que já ganham em atividades

privadas, para apenas uma, duas, ou
no máximo três sessões semanais,
ficam "tlriricas" quando se toca no

assunto.Deveriam explicar,convincen
temente, qual a importância, seja polí
tica ou outra qualquer, de se presidir
uma Câmara, que não seja receber
mais 50% sobre o salário a título de

representação, se, quando viajam,
recebem gordas diárias. Se não é isso,
só se for pelo tamanho do próprio ego.

.... Bola branca
Nos moldes de grandes centros urbanos
brasileiros,Joinville vai ter um restauran

te popular,programa desenvolvido pelo
Ministério da Ação Social. Já estão na

conta daquela prefeitura R$ 400mil para
a construção, informa o deputado
federal Carlito Merss (PT).Com refeições
prontas a preços acessíveis (de R$ 1,00
à R$ 1,50), em terreno doado pelo
município. O programa do governo,
federal tem R$ 38 milhões previstos no
orçamento para serem investidos ainda
em 2005 em cidades com população
acima de 100 mil habitantes.

,.... Bola preta·
A iluminação pública natalina em Jaraguá
do Sul está para lá do sofrível. Mas não é
"obra" apenas desta administração, foi ,O)

copiada dos dois últimos anos do governo :)
do ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB). Afora :�

iniciativas particulares,melhor seria deixar 'q
o restante apagado. A desculpa de poucos ;
recursos não convence. Houvesse diálogo �

..U
com o segmento mais interessado, o
comércio, por certo seria diferente. Se :)

houve e comerciantes não aceitaram 1J

investir, a prefeitura esqueceu de dizer. ri I@

Deveria fazê-lo, com todas as letras. E vice- :1

POLíTICA

Supermer:cados livres para
abrir todos os dias do ano

os vereadores que votaram a favor.
Pelo texto da lei que vigora

depois da sanção do prefeitoMoacir
Bertoldi (PL), lojasde outros gêneros
como confecções e calçados, por
exemplo, não enquadradas como
estabelecimentos de primeira
necessidade, poderão abrir durante
13 domingos ao longo do ano, ou

mais, comprovada a necessidade,
mas neste caso com negociação
entre trabalhadores e

empregadores. A polêmica emenda
foi apresentada na semana passada
com a assinatura de oito vereadores.
Um deles, Dieter Janssen (PP),
justificou afirmando que o

município não tem competência
legal para legislar sobre lei federal.
Tanto que, segundo ele, a rede

Angeloni há muito tempo abre as

portas em todos os domingos do ano
amparado por liminar da justiça

.

concedida nos termos da lei federal

instalar uma unidade nomunicípio
e que o único empecilho seria a

contratação dos professores, que
poderia ficar a cargo da

administraçãomunicipal. Quanto
aos equipamentos para os cursos,

informou o vereador, parte deles já
foram doados por empresas do

município, inclusivemáquinas para
a indústria moveleira, tornos e

máquinas para corte-costura. "Em
.

princípio, a parte teórica das aulas

poderia ser feita em uma escola

municipal ou estadual, em horário
não utilizado pela escola", explicou
[unkes.

O vereador também lembrou

que Jaraguá do Sul já conta com

seis escolas técnicas, citando o

Senac, Senai, Escolinha da Weg,
Centro Politécnico Geraldo

DEFINIDO

Presidente do Sindicato do Comércio, Ana Roeder prometeu vingança

vigente que regula a abertura deste

tipo de comércio.
Em outra emenda anterior, os

vereadores JurandirMichels, Jaime
Negherbon; ambos do PT, Terrys
da Silva (PTB) e RonaldoRaulino
(PL) tentarammanter o conteúdo
da lei vigente (13 domingos ao ano
e, se necessários outros, só com

negociação), mas foram
derrotados em plenário. Na
segunda-feira a bancada do PT
tentou suprimir da leimunicipal os
estabelecimentos enquadrados
corno supermercados, mas também
não obtiveram êxito. A presidente
do sindicato dos comerciários, Ana
Roeder, prometeu vingança contra
'os vereadores que votaram a favor
da abertura livre dos

supermercados. "Pimenta no dos
outros é refresco? Por que eles não
trabalham aos domingos na

Câmara sem receber horas extras?",

Werninghaus <'; o próprioCefet, que
terá a estrutura ampliada em um

bloco apartir de 2006, permitindo o
acesso a-um maior número de
alunos. Em Guaramirim, Junkes
acredita que existammais de três
mil desempregados, que teriam que

pegar dois ou três ônibus para estudar
em Jaraguá do Sul. "O que falta

. hoje é mão-de-obra qualificada e

. as indústrias não têm tempo hábil

paraensinarnovos funcionários. Eles
têm que entrar preparados para o

1gercado", defendeu.
O secretário Maurici

Zanghelini informou que o centro
de multiuso, um projeto da

administração municipal, servirá
não apenas para abrigar a unidade
do Cefet, mas também para outros

cursos de qualificação de mão-de-

indagou a dirigente sindical. Ela
anunciou que quando de novas

eleições municipais vai se dedicar ,

à divulgação dos nomes dos
vereadores que foram favoráveis a

liberação dos supermercados.
"Nem que eu faça só isso o tempo
todo", ameaçou. Acusou o

vereador Dieter Janssen de ter

abraçado a proposta por ser genro
de um dos donos de uma grande
rede de supermercados.

N a legislatura passada, o

sindicato tentou mudar a lei

municipal, mas a Câmara, por
maioria de votos, a manteve. Na

época, Ana espalhou panfletos com
nomes e fotos dos que ela acusou

como "traidores dos comerciários".
Em resposta, a categoria patronal
mandou confeccionar outdoors
agradecendo os vereadores que
votaram contra a proposta do
sindicato.

Vereador pede R$ 1 milhão para construção de centro de multiuso

Junkes: "Falta qualificação"
obra, todos gratuitos. Ele cita os

cursos de me talmecânica,
marcenaria, elétrica, corte-costura
reta, corte-costura normal,
paisagismo e plantações de

folhagens. (Carolina Tomaselli)

I:>

versa. I

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br �

CELSO MACHADO

.. Presidente
do sindicato

promete
i viAgança

JARAGUÁDO SUL- Pormaioria
de votos, a Câmara de Vereadores
aprovou na segunda-feira à noite

emel,lda à lei municipal sobre a
abertura do com€rcioconsiderado
por lei federal como do gênero de
primeira necessidade, permitindo
que os supermercados abram as

Portas em todos os domingos do ano,
sem necessidade de negociação
entre trabalhadores e

empregadores. A proposta,'
polêmica, geroumuitas discussões.
f\ presidente do Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio, Ana
,Roeder, prometeu vingança contra

:, GUARAMIRIM - O vereador
�v<\ldo [oão [unkes (PT) enviou
\lucio à senadora IdeliSalvatti (PT)
para solicitar recursos da ordem de
R$ 1 milahã�, através de emenda
individual, para serem investidos na

construção de um centro de
Inultiuso. O local será destinado a

implantação de uma unidade do

: iefet (Centro Federal de Educação
: ecno!ógica). Na segunda-feira, o

bereador, o secre tário de
esenvolvimento Econômico

Maurici Zanghelini e a secretária

lnteril1a de Educação Cláudia
_C1liodiniparticiparam de audiência
.�m Florianópolis com a diretora

�era! do Cefet, Consuelo Sielski
antos.

a.
Segundo Junkes, a diretora geral

lSse que o Cefet tem interesse em

segu ira, depois de

aprovada lei quemuda o horário
do c'omércio' da cidade, a

proposta orçamentária da
Prefeitura para 2006 também foi

aprov:ada com um único voto.

ao pelo vereador
;PF[).II�$

�ia disse
o e 2006, tecnica

mente, menor que o de
2005, 'pois '<foi feito na possibi
lidade real da receita do próximo

Atendimento: Telefone das 11:00 às 23:00h I Pessoal das 11:00 às 22:00-'
Rua Antonio Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária) )

JaraQuá do Sul - Santa Catarina

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Codejas - Companhia de Desenvolvimento de Jaraquá
do Sul S/A

.

CONTRATADO: JAIR ANTONIO MABA
OBJETO: Utilização por meio de servidão de terras localizadas no lugàr
denominado Serra do Funil, neste município de Jaraguá do Sul, Se,
Prazo: 01/12/2005 a 30/11/2006. '

Valor: R$ 700,00 (setecentos reais)
Jaraguá do Sul. Se.
Data assinatura: 25/11/2005.

t
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CENTRO VIDA

PANORAMA

coMEx I
POR JORGE HENRIQUE BROGNOLI-_

t:fgcambra r
Caminhando contra o vento

Apesar das dificuldades de um cárnbló desfavorável para as

exportações, na 3a semana de dezembro, a �alança comercial
apresentou exportações de US$ 2,639 bilhões e importações
de US$ 1 ,479 bilhão, resultando em superávit de US$ 1,160

. bilhão. Até a 3a semana de dezembro, as exportações
acumulam US$ 6,407 bilhões e as importações, US$ 3,933
bilhões, côm superávit de US$ 2,474 bilhões. No ano, as

exportações totalizam US$ 113,819 bilhões e as importações,
WS$ 70,912 bilhões, com saldo positivo de US$ 42,907
�ilhões. A melhora na última semana com a recuperação do

dólar deve continuar para dar sustentabilldade para os planos
do próximo ano e a balança comercial continuar sendo a

alavanca do crescimento brasileiro. O mercado mundial é

muito mais interessante que apenas o potencial domercado
interno.
Direcionando as velas
As notícias da queda do PIB no terceiro trimestre foi uma

�. "excelente notícia ruim'; liquidou o governo do discurso de
�m crescimento, que embora pífio, era utilizado como arma

'de feitos e efeitos por este governo. Basta olhar a média do
crescimento mundial e dos países "emergentes" para perceber,
que estamos patinando no seco. Como podemos apostar em
crescimento para o próximo ano diante de políticas econômicas
completamente contracionistas? Não adianta vento bom para

,

navio que não sabe em que porto chegar. E o navio brasileiro
�em um comando que não percebeu o motim a bordo. Está
�ontinuamente derivando no discurso. Agora colocou o

l '.

':Chaves" como "imediato':
Acordo salva reunião da OMe: subvenções às
exportações do campo devem acabar até 2013

.

Oepois de uma semana de incertezas e ceticismo, os 149

países associados à Organização Mundial do Comércio (OMC),
teunidos em Hong Kong, aprovaram uma data-limite para a

�upressão total dos subsídios às exportações agrícolas. Isso
rierá de acontecer até 2013, mas a declaração final diz que por
volta de 2010 parte das subvenções estará substancialmente
�liminada. Para o G-20, grupo de países-em desenvolvimento
liderados por Brasil e' índia, a fixação de uma data; que
�nfrentava forte resistência da União Européia (UE), foi uma
importante vitória, Créditos à exportação, prOgramas de ajuda
alimentar a países mais pobres e subsídlos�oncedidos via

empresas estatais das nações desenvolvidas, para financiar as <'

vendas externas provocam redução artificial de preços no

h,ercado internacional, além de tirar competitividade dos

�randes exportadores agrícolas, Para os 149 países associados
à OMC, a Rodada de Doha - que recebeu este nome na

teuni'ão ministerial do ,Catar, no fim de 2001, quando as

neqocíações foram lançadas - deve ser concluída já em 2006,

Pelo documento assinado, denominado Carta de Hong Kong,
os negociadores precisam assegurar o mesmo nível de acesso

� produtos industriais e agrJcolas em seus mercados, uma das

�xigências do G-20, O documento não é insignificante e é

�ceitável para os europeus, servindo para unificar ainda mais o

grupo G-20, causando desconforto pelos compromissos que

�ssumem as nações mais 'ricas do mundo,

Destaque
.

Vale ressaltar diante de, tão poucas ações positivas pelos
:representantes do governo, a atuação do Ministro das Relações
:Exteriores Celso Amorim foi marcante no contexto das

neqoclaçôes e liderança nas propostas na reunião de Hong'
:Kong, Como o mesmo disse - Foi uma das batalhas mais

duras por que já passei. Inclusive fisicamente, Conseguimos
jnais do que esperávamos,Tínhamos.de estar atentos o tempo
-todo, conversar muito e buscar por telefone, Esta é a

:representação que o Brasil merece,
_,

C

. )Sua opinião é muito importante para nós, Encaminhe suas

�dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

:'Cambra@portalcambra,com,br,
"
,
.'

:l>r, Jorge Henrique Brognoli é Professor do Centro
;Universitário de Jaraguá do Sul, Doutor em Ciências Empresariais,
;Coordenador de Negócios da Grameyer Equipamentos
:Eletrônicos l.tda.

f�-lT!ail: jhbrognoli@unerj.br
-:

Falta de ônibus atrapalha
atendimento especializado

MARCIA BENTO

� Pacientes elogiam
a estrutura montada,
mas reclamam da
dificuldade de acesso

}ARAGUÁ DO SUL-

Inaugurado hã um mês, a

Policlínica de Especialidades Dr.

João Biron, mais conhecida como
Centro Vida, abriga os aten

dimentos médicos especializados,
exames de alta complexidade,
farmácia e o Centro de Especiali
dade Odontológica, Tudo ligado
a Secretaria Municipál de Saúde,
O problema é que'para chegar até
a Policlínica a maioria dos
pacientes precisa pegar mais de um
ônibus. E para piorar a situação,
nenhuma linha do transporte
público passa pela Rua Amazonas,
endereço do Centro Vida,

Célia da Silva Pompeu, 40, é
uma dessas pessoas, "O
atendimento é bom, mas o lugar é
fora de mão", explica ela, que está

grávida de 4 meses e está faze'ndo
o pré-natal na Policlínica, "Para

chegar aqui eu preciso pegar dois
ônibus e ainda tenho que sair

muito antes da minha consulta".
O engenheiro da Secretaria de

Urbanismo, Afonso' Piazera,
explicou que todas as linhas de

'

ônibus têm uma abrangência de
400metros, "Os ônibus passam na

Marechal Deodoro e o ponto fica
a uns 200'met'ros do Centro Vida",
explicou. De qualquer maneira a

secretaria estuda o número de

Centro Vida atende especialidades médicas, pacientes elogiam estrutura e atendimento
,

pessoas, principalmente idosos e

grávidas, que precisam de

transporte coletivo para chegar até
o local. "Se for constatada a

necessidade, em fevereiro
poderemos fazer alguma alteração
nas linhas", prometeu.

O Centro Vida tem ao todo 14

especialidades médicas, como
cardiologia, oftalmologia e

nefrologia. "São cerca de seis mil
atendimentos por mês, e fila de '

espera para a consulta não é

pequena", explicou a

coordenadora de atendimento
ambulatorial e especializado, Ivana
Bruch Koerner. Segundo ela, o

tempo na fila depende da
-especialidade. "Poderia ser mais

rápido se as pessoas não faltassem

as consultas agendadas", disse.
Além do problema de espera

para uma consulta, o sistema de

agendamento informatizado ainda
não está completo, "Nomomento,
a obstetrícia e ginecologia ainda
não estão dentro do sistema. Mas

.parte destes problemasdeve acabar
a partir do ano que vem, evitando
as filas durante a madrugada",
afirmou Ivana.

especialidade. No nosso caso, 90%1' i

são encaminhados para [oinville'' I

onde são realizados;por exemplo�� ;
exames e serviços. da oncologia\, 1
explicou Ivana.

Exames
No Centro Vida são realizados

exames laboratoriais, raios-X, e de
alta complexidade, como ultra
sonografia e ressonânciamagnética,
"Os exames e consultas mais

complexos são encaminhados para
os centros de referências da

Jaraguá é referência estadual no setor de odontologia
}ARAGuÁooSUL-Há lO anos

todas as crianças que estudam em

Centros de Educação Infantil

Municipal são atendidas por

profissionais da área da odontologia.
Hoje os frutos começam a aparecer,
principalmente em duas fazes: aos
5 anos, quando os dentes são de leite,
e aos 12 quando a maioria dos
dentes permanentes já nasceu,

Jaraguá é referência nos dois casos
e o objetivo é passar a investir

também em outras faixas etárias.
"Em crianças com cinco anos

nós temos um dosmelhores índices
do Estado, apenas 1,36 crianças tem
algum dente de leite cariado",
explicou o assessorda coordenadoria

, de Saúde, Luís FernandoMedeiros.
Ele explica que o índice também é

bom quando a faixa etária sobe para
12anos. "Neste casonós já atingimos
a meta da OMS (Organização
Municipal de Saúde) para 2010, é

,
.

padrão de primeiro mundo. Em
média cada adolescente de 12 anos

,; . "
tem so uma cane ,

O número de dentes extraídos
também é baixo, Enquanto amédia
no Estado é de 7% entre todos os

procedimentos odontológicos, em
[araguá.o índice cai para 3,2%. A
Secretaria de Saúde, através da
Coordenadoria de Saúde Bucal,
mantém 22 consultórios odontoló

gicos na cidade: 5 em escolas, 13
em postos de saúde, 3 no Centro
Vida e um consultóriomóvel. Além
dos 22 consultórios próprios os

dentistas contratados pela Prefeitura
trabalham em 3 consultórios
conveniados: na Apae, Sindicato
rural e 14ºBPM. Todos os anos são
realizadas mais de 161 mil ações
básicas e especializadas pelo setor de
odontologia. "Isso nos dá umamédia
de 13 mil procedimentos todos os

meses", explicouMedeiros,

fiAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Correio do Povo com meta de

chegar a 1 O mil assinantes
CAROLINA TOMASELLI

� úornal de maior
ciJculação da região

dlve crescer 25% em

2 06, prevê diretor

}ARAGUÁ DO SUL - o Jornal
Correiodo Povo iniciará 2006 com

'meta de chegar a 10 mil

, assinaturas, dentro do projeto de
, 90 anos de fundação do veículo, o

se�ndomaisantigo em circulação
nolEstado, Fundado em maio de

1919, o jornal, em pouco mais de

trêS anos, completará 90 anos de
', atividades ininterruptas e inicia, a

, pa!tir de janeiro,
uma nova etapa

; pa a expandir a atuação e"

so�retudo, qualificar ainda mais

, su� matéria prima: a informação.
'0 diretor administrativo

Francisco Alves já adianta que

pelo menos dois novos produtos
) se�ão incorporados apartir de 2006,
': masmantém suspense sobre o teor
: das novidades. "Alguma coisa o

, leitor vai perceber já a partir de
" fevereiro ou março", resumiu.
) Segundo ele, nos últimos cinco

D, anos, o Correio do Povo teve um

,li crescimentomédio de 14% ao ano.

V' "Nossa meta para 2006 é atingir
Dl um crescimento de 25%, porque
j ;se não dermos uma acelerada

vamos ficar desatualizados. E os

próximos três anos vão ser decisivos
para que a empresa conquiste o seu

espaço nomercado", declarou.
Alves informa que está sendo

encomendada uma grande
pesquisa para que o jornal conheça
e interprete as necessidades de
todas as classes sociais, faixas etárias
e segmentos da sociedade da

microrregião para atender aos

anseios do público alvo do veículo:
os assinantes. "Estamos formando
uma equipe de tele-assinante a

altura, e departamento de

distribuição com toda, a estrutura
de entrega voltada ao assinante.

Também criamos o departamento
de supervisão de circulação, antes
controlado pelo departamento
comercial e de pessoal", revelou,

Segundo Alves, outras

publicações também estão sendo
coordenadas pela empresa. "Esta
é uma obrigação nossa, já que
somos referência emmemória, até

porque o Correio do Povo é um dos
mais antigos e vamos conservá-lo
como tal.Amemória tambémpode
ser transformada em um bom
produto", disse.

O diretor também informou

que o parque gráfico passará por
'melhorias estruturais e também da

parte técnica - equipamentos
utilizados para impressão do jornal

FOTOS CESAR JUNKES

I
, I

N�m�os IIMercado De acordo com o estudo, o
A nova empresa tem entre crescimento do Produto 1 Iseus objetivos desenvolver Interno Bruto (PIB) no próximo
soluções técnicas e comerciais ano será sustentado pela I'que resultem no suprimento retomada da indústria e pela
confiável e de longo prazo de demanda interna. A produção I

álcool para o mercado industrial deverá crescer 4,2% I
assinaturas, o que criou, dentro da ' I'japonês.A Brazil-Japan Ethanol e contribuir com quase metade'
nossa estrutura, novas necessida- I, Iterá a participação acionária de do crescimento do PIB. A
des tecnológicas e outros investi- 500'0 da Petrobrás e 500'0 da ,i7( 7( indústria de transformação
mentos. Então elegemos este Nippon Alcohol Hanbai, estatal deverá crescer 2,2%, em 2005, I
período como o demenos prejuízo japonesa que detém 70% do e 3,8%, em 2006. O consumo

' I
para o leitor, que, com certeza, será mercado de distribuição de das famílias irá aumentar 3,2%. ,Irecompensado com as novidades etanol naquele país. I

_q_u_e_v_ão__su_r_g_ir_"_,j_u_st_tt_ic_o_u_. ------------------------------------:i I
I

i

Diretor Alves planeja novidades e crescimento de 25% em 2006

-, o que explica a ausência da

circulação do Correio do Povo

entre os dias 27 e 31 de dezembro.
"Foi algo inesperado, mas

queremos dividir isto com os

leitores, anunciantes e nossos

parceiros, porque houve um

crescimento em torno de duas mil

Correio Esportivo é um dos destaques de 2005
o diretor administrativo do

c CorreiodoPovo, FranciscoAlves e a

g editoraPatriciaMoraes, destacaram
K como um dos projetos implantados
I este ano o Correio Esportivo,
I' suplemento semanal que

acompanha as edições de terça-feira
, e que, segundo a editora, atendeu
1 asnecessidades dopúblico leitor "Foi

o grande produto deste ano. Como
i experiênciafoi feliz e agora vai sofrer
I, reestruturação para o ano que vem
J possa satisfazer ainda mais os

leitores", disse.
'

• Alves também apontou a

I, implantação da "estadualização da
" informação", através da CNR

" (Gentral de Notícia� Regionais),
coprdenadapelodiretorcorporativo
dq Correio do Povo, Fernando

�'''Este é umprocesso lento e que
primeiromomento não deva

es ar satisfazendo as expectativas,
, mas no próximo ano deve ter

inlervenções e amadurecimento de
novosprojetos". Segundo ele, através
d�central, que congrega 24 jornais
catarmenses e uma tiragemconjunta
de 130 mil exemplares diários,
praticamente todo o Estado é

I atendido "H . ,

. 0Je, se nos uníssemos
, em capa única, seríamos o maior
Jornal estadual. Teríamos uma

tiragem' "

,
maior que os tres maiores

- Jornais juntos. Foi uma evolução
mUito irande dos diários regionais",
COmentou.

Corn relação ao projeto de
Construção de um memorial do
Jornal, projeto que estava previsto
Para serexecutado este ano, o diretor
Justifica a

-

I'
- "N- c.:

nao rea izaçao: ao 10l

execUtad .. , . d'o em consequencia a

�Ort�. do Sr. Eugênio (Victor
hrnockel, ex-diretor presidente;

A editora Patricia Moraes destaca cobertura esportiva

falecido em maio de 2004).
Fisicamente ninguém viu o

memorial; mas estamos trabalhando
na recuperaçãodos equipamentos e

garimpando outros. O projeto
continua sendo trabalhado, está
adiantado e muito próximo da

execução", disse.
Na parte administrativa, Alves

informou: que este ano foi de

"amadurecimento", por completar
dois anos de circulação diária, e com'
definição de novas estratégias e

outras ainda em fase de estudo. "Mas

já definimos que nosso negócio é

editorial, seja noCorreio do Povo, na
Cromoart ou com a Gráfica CP",
adiantou, acrescentando que, neste
sentido, aCromoart jádispõe de uma
equipe para desenvolvimento dos

produtos internos e para terceiros.
A editora do jornal, Patricia

Moraes destacou, entre as novidades

implantadas em 2005, a participação
de equipe de reportagem em eventos

predominantemente os esportivos.O
Correio do Povo acompanhou in loco

asemi-finale a finalda LigaNacional
de Futsal, em Tapejara (RS) e em

Brusque, os Jogos Abertos de Santa
Catarina emChapecó, os [oguinhos
Abertos em São Bento do Sul.

Destaque também para a

participação do diretor Francisco
Alves noMundialde Interclubes, na
Espanha. "Temos que ressaltar que
nossa participação foimotivada pelo
Futsal ida Malwee. Foi uma

motivaçãomuito importante para o
público leitor e para o jornal. É um
conjunto de atitudes que refletem

para o leitor Como um produto
nobre", destacou.

Seguindo esta linha, explicam
Patricia eAlves, o Correio do Povo
vai fazer a cobertura da temporada
de flerão no litoralNorte, para onde
migram amaior parte da população '

da microrregião. "E o próximo
desafio é criar meios do assinante

receber o jornal no litoral. Por

enquanto vamos trazer notícias da

prais para quem fica em Jaraguá do
Sul", informou.

-.MO.ILIARIA

acasa
.............

r

C'ORREIO ECONÔMICO
ICMS
A arrecadação de Imposto sobreCirculação deMercadorias e Serviços
(ICMS) em Santa Catarina entre os meses de janeiro e novembro

deste ano teve incremento real de 5,3%, segundo dados da Secretaria
estadual da Fazenda.O incremento foi de 8,10/0 se considerado o

Fundo Social e os fundos para ciência, tecnologia e esportes (Seitec),De
acordo com a secretaria foram recolhidos, em 11 meses, RS 5,3 bilhões
em ICMS contra RS 5 bilhões em igual período do ano passado.Grande
parte do crescimento na arrecadação é creditado aos grupos

especialistas criados a partir de 2003,De acordo com a gerente de

fiscalização da Secretaria da Fazenda, Vera Oliveira, os grupos foram
formados para monitorar os setores mais significativos da economia

do Estado e também aqueles com histórico de sonegação.
Amanhã e quarta-feira a secretaria promove o segundo encontro de

grupos especialistas setoriais para analisar e avaliar as atividades e

discutir uma padronização de atuação.
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Parceria
Petrobras e a companhia japo
nesa Nippon Alcohol Hanbai
assinaram contrato de criação
da Brazil-Japan Ethanol, empre

.

sa sediada no Japão e destina

da a importar e distribuir etanol
de origem braslleira para uso ,

combustível naquele país. A
Petrobras participa da socieda

de por meio de sua subsidiária

Petrobras Internacional Braspe
tro BV, com sede na Holanda.

Previsão
Em 2006, a economia brasileira

deverá crescer 3,3%, uma
expansão moderada, mas
superior aos 2,5% previstos
para este ano. A previsão está

na edição especial do Informe

Conjuntural - Economia

Brasileira: Desempenho e

Perspectivas, divulgado ontem

pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI).

Seu .-t_.IeI.
'

.... Bc.... Velha
icí está" pNllIo!

Apartamentos de 2 Dormitórios (78 mil)
ou 3 Dormitórios (86 m2J
Goragem
Desoont,os espedais
Finandamento direto em aMo 60 meses

(47)340-'919
www.hacasa.com.br

91....,,'
9961-7820

--------------�---�
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EMPREGOS

Com experiência
1 ano de eEQ.�!iê;;!n�cla!:L.oo_""
Sem experiência

Vigilante 18 anos Com cursos

Professores e Direção da Escola Roland H. Dornbusch

parabenizam os alunos pela aprovação do vestibular Acafe
2005. Sucesso a todos os alunos relacionados abaixo:

André Augusto Pereira - Administração
Taciane Niels - Administração em Comércio Exterior

André luis Winter - Adminiatração em Marketing
Ale?,andre dos Santos - Administração em Marketing

,
Jardel Mader -Admlntstração em Marketing

I
luis Fernando Hcller - Arquitetura e Turismo

! Maiana Cristina Viera - Arquitetura e Urbanismo

)vania Voigt - dências Contábeis
Klaus Franzner Sell- Direito Empresarial

r lalau Rath Neto - Engenharia Elétrica

: DayvidWillian 8ruemueller - Engenharia Mecânica

: Rubia Maria Stinghen - Moda
I

,

"Conquistar e lutar é difícil, mas é possível, estes S'H
os resultados dos seus esforços"

",,'

g��Uffl/
o/latat fUl/Ul/ Q,S/�acaeddam/ IW/

�,n<Y�,1W/
cidadania, nas/ ieaõeaçõee:
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mais; fus1a' 0 diqna, uma/ cidademais;
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'VERÃO

Começa "oficialmente hoje a

estação mais quente do ano'

Audiência
o "Charme'; de Adriane Galisteu, deu média de três pontos no Ibope,
sábado, no SBT.Com a saída do"A Praça É Nossa" do sábado à noite, o SBT

caiu para terceiro lugar no Ibope.

Ontem, véspera do verão-quem marcou presença foi a chuva

I'

chuvas. e é mar.cado pela
passagem freqüente de frentes
frias. Nos finais de tarde as

pancadas de chuva são comuns

e geralmente acompanhadas por
trovoadas e rajadas fortes de
vento principalmente na região
Sul do país.

A temperatura máxima. nesta

época do ano ultrapassa
facilmente os 30 graus em

grande parte das regiões, e

nunca é demais lembrar que o

uso de protetor solar é de vital

importância contra os maiores
I\'!

riscos de câncer de pele e não
basta usa-lo só na beira da praia,
o ideal é que o produto seja
aplicado diariamente, princi
palmente nesta época e em

pessoas de pele clara ..
O primeiro dia da estação

começa com o céu nublado em

J araguá do Sul, com alguns
períodos de melhoria e chuva a

qualquer hora do dia. Os

especialistas prevêem 80% de
chance de chuva, mas a

temperatura continua amena. A
máxima prevista é de 23º e a

mínima é de 17ºC. Amanhã o

sol volta a aparecer, ainda 'que
entre nuvens, não há previsão de
chuva e a temperatura sobe:
máxima de 28º e mínima de
17ºC. Na sexta-feira, quando
muitos devem pegar a estrada
em direção ao litoral, o sol.
aparece com nebulosidade
variada e pancadas isoladas de

MARCIA BENTO

.... Previsão para hoje
é de temperatura
amena e chuva para

Jaraguá e Barra Velha

]ARAGUÁ DO SUL - O verão

começa oficialmente hoje às

10h42. Astronomicamente é

chamado de Solstício de Verão
e Sy estende até o dia 20 de

março de 2005 às 09h33,
quando começa o outono, ou
Equinócio Vernal. N a maior

parte do país, o verão é

conhecido como estação das

Próximos dias devem ser de tempo instável no litoral Norte iC

IJ

chuva. A temperatura SO�
ainda mais, máxima de 31ºa
mínima de 19º .

No litoral Norte de Sanii
Catarina, a rneteorolog
também prevê um dia de tem�
instável com chuva e aberturad

sol, a temperatura fica enilt
17ºC e 24ºC. Amanhã o tem�
melhora um pouco ti não ru

previsão de chuva, míniina�e
17ºC ti máxima de 26QC.lr�
chuva volta aparecer na sextq
feira quando a ternperatul
deve variar entre 19ºC e 29°C
na noite de Natal a probabílídá
de chuva é de 80%, mínimad
20ºC e máxima de 28']
Informações retiradas do Slli

. I,

www.climatempo.com.br.. ,

cORRE IO TV lI--\-----�--------------------re-d-a-Ca-�-jo-r-na-Ic-o-rr-e-io-d-op-·o-v-o.-co-m-.bITIb1
,q

Linda
Nos bastidores da Globo, o pessoal anda imitando o jeito que Fernanda
Lima interpreta na novela "Bang Banq" Eles não esquecem do biquinho que
ela faz na hora de falar. Tem até ator de "Malhação" fazendo as caras e bocas

de Fernanda. Deixa.ela saber...

Ponte aérea
Depois de fazer show no Credicard Hall, domingo, Xuxa foi para

Congonhas. A loira fez algo inusitado: entrou pela porta da frente do

aeroporto. Causou um .turnulto de fãs, mas no final deu tudo certo.Se o

objetivo de Xuxa era testar sua popularidade, como algumas pessoas

quiseram insinuar, ela continua em alta.

Questionário
Na próxima edição do "Big Brother" os participantes. -

responde��o ��do dia, via computador, a perguntas �,e 1
um questionaria elaborado pela Globo.com para o síte

do programa.

Seleção'
os participantes do "Big Brother Brasil 6'; que estréia em 10 de janeiro, farão
nesta semana entrevistas individuais na Globo. Os candidatos serão

\ confinados no dia 2 de janeiro.

Hebe
Pelo menos por enquanto nada muda no programa de Hebe Camargo, que
troca a segunda-feira do SBT pelo sábado à noite. É que os programas de

janeiro já foram gravados e só depois disso as mudanças devem acontecer.

A estréia do novo horário será no próximo dia 7.

Falando em rainha •••

Jorge Fernando está planejando grandes -mudanças para o "TVOXuxa" em
2006. Em março, ele passaa assinar a direção geral do. infantil, após o

término das gravações de "Alma gêmea': Uma das idéias de Jorge Fernando
é colocar o programa ao vivo pelo-menos uma vez por semana.O diretor

também deve criar um /ink para que a apresentadora tenha contato com os
.

baixinhos pela internet."Quero uma coisa mais interativa'; adiantou ele.
Em janeiro a loura entra de férias.

Emais
Eles terão que contar como estão' se sentindo, se a

alimentação está satisfatória, se estão cansados etc.

Mas estão previstas perguntas mais subjetivas, sobre
.I

amor (e desafetos) e sexo.

Visitante
.

Salvo imprevistos de última hora, Bruce willis (foto)
vem ao Rio para o Réveillon. Ele quer ver os fogos em

r.

Copacabana,
desejo anti

go, e já foi
convidado

para uma

festa em

homenagem
a lemanjá
pelo amigo e

produtor de
cinema
cubano Geo

Darder,
anfitrião da,
festa, no ano

passado, em
que Matt
Dillon mos

trou seus

pezinhos
brancos num

par de ha

vaianas.

",

�

r,
�� �__� �
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PREPARAÇÃO

Juventus perde jogo-treino e

viaja amanhã a Ponta Grossa
JÚlIMAR PIVATIO

I

� Amistoso foi ontem

no campo da Arweg,
onde b tricolor perdeu
p)ra o Rio Branco

: ]ARAGUÁOOSUL-OJuventus
tez ontem" no campo da Arweg,

'�eu segundo jogo-treino

��epafatório para a Série AI do

:QunpeonatoCatarinense. Mesmo
:dôminando boa parte da partida, o
:tricólor perdeu para o Rio Branco
:(pR) por 2xl. Amanhã o time viaja
para Ponta Grossa, onde enfrenta
o Iraty em mais um jogo-treino.
"Ainda não ,dá para fazer um

'parâmetro do time, somente após
o terceiro jogo. A partir daí é que
podemos dizer o que está faltando
io que'precisamelhorar", avaliou
'o 'técnico Itamar Schüller.

Alternando um pouco o time

I em relação ao primeiro jogo-treino,
quando o tricolorempatou em lxl
'com o Iraty. SchüIler começou
-comPedro Paulo, Pereira, Leandro
·,Pereira, Oliveira e Alex Albert:
"Ijábio Lopes, Ademir Sopa,
iJRogerinho e Everaldo; Ronaldo e

! cSabiá. OMoleque Travesso levou

I
.perigo somente aos 24minutos do
primeiro tempo, quando Everaldo

Juventus nã,o conseguiu passar pelo Rio Branco ontem 'e amanhã enfrenta o Iraty em Ponta Grossa

deixou Pereira na cara do gol, mas
o lateral chutou em cima do

goleiro.
Aos 43 minutos, Ademir Sopa

.deu uma bela cabeçada, mas o

goleiro deu rebote. A bola sobrou

para Sabiá, que foi derrubado
dentro da área e o juiz marcou o

pênalti. Na cobrança, Everaldo
chutou; mas o goleiro colocou para
escanteio. Na cobrança, Oliveira
cabeceou rente à trave direita.

O Rio Branco abriu o placar aos
três minutos do segundo tempo,
depois de Um pênalti cometido por
Fábio Lopes. Rarinho fe� o gol. Dois
minutos depois, Everaldo cobrou
escanteio na cabeça de Leandro
Pereira, que empatou o jogo. A
partir de então, Schüller foi
mudando, aos poucos, e tirou

praticamente todo o time. Aos 22

minutos, Carlos Rogério, que
entrou no lugar de Ademir Sopa,

perdeu a bola para Ratinho, que
fez o segundo gol.

"Vamõ's dar tranqüilidade para
os jogadores que ainda não estão

rendendo o suficiente. Mas eles
sabem que a partir domomento que
não renderem, mudanças podem
ocorrer", comentou Schüller. ''A

gente precisa ainda de algumas
peças,' .corrio um meia e um

atacante,mas vamos ver isso com o

tempõ", analisou ainda o treinador.

J�ust�vo Kuerten não disputa oAberto de Tênis de São Paulo
._1
li;

-1 DA REDAÇÃO - O tenista
"Gustavo Kuerten recusou um
'-'ti '

'convite para disputar o torneio

Aberto de São Paulo, realizado
tradicionalmente no ParqueVilla
!'Çobos, na Zona Oeste da capital.
: Pormeio de seu empresário, Guga
i disse que só voltará às quadras em
I ��--------

:Vanderlei Luxemburgo assume

; hoje o comando do Santos
i
;

DA REDAÇÃO - O técnico
Vanderlei Luxemburgo, que
acertou sua volta à Vila Belmiro

: no último dia 13, chega hoje a

: Santos para conhecer as novas

: instalações do CT Rei Pelé. A
: apresentação do treinador�stá
: marcada para as 11 h. Demitido
: pelo Real Madrid por causa das
: fracas atuações da equipe
1 espanhola, Luxemburgo é a

! esperança dos santistas para o time
: voltar aos bons tempos recentes.
: O treinador volta ao Santos
i após deixar o clube paulista para
,

aSSumir o time madrílenho, logo
i após a conquista do Brasileiro de
; 2004. Durante o seu período no
: �lube, Luxemburgo foi um dos
, Idealizadores do Complexo
: Modesto Roma, onde a equipe
: profisSional realiza sua preparação.
: "El '

.
e tinha nos prometido que

: voltaria para dar continuidade ao

:
, trabalho e agora fico feliz por estar

, Cumprindo sua promessa. A
, chegada de Vanderlei nos deixa
: muito animados e empolgados
: �ara a próxima temporada, j á que

e "

um excelente treinador",

30 de janeiro, no torneio de Vifia
'delMar (Chile).

"Fizemos um convite ao Guga
, para jogar na chave principal como
wild-card (convidado), o que

poderia representar cer�a de 100

pontos no ranking .caso ele

chegasse ao título. Além disso,

afirmou o presidente do clube,
Marcelo Teixeira.

Nas suas duas passagens pelo
Santos, o técnico comandou a

equipe em 139 jogos, colhendo 73

vitórias, 33 empates e 33 derrotas.
O tempo de contrato deve ser de
dois anos, mas há um acordo entre
as partes para um possível convite
para dirigir a Seleção Brasileira

depois da Copa doMundo.

• Luxemburgo pode,
depois da Copa, dividir
suas atenções entre o

Santos e a Seleção. ,

Especula-se que o

treinador deva ganhar
cerca de 500 mil reais por
mês no clube.

-,

queríamos' homenageá-lo na

quadra central com 140 crianças
do Projeto Bola Dentro, que
aprenderam a jogar no Parque Villa
Lobos. Certamente elas ficarão

decepcionadas", disse Simone

Maricir, representante da empresa
que promove o evento.

"Lamentamos e estamos

decepcionados com a decisão do

Guga. Ele nunca jogou aqui,
depois que venceu Roland Garros
pela primeira vez", lamentou
Simone. O Aberto de São Paulo
distribuirá neste ano US$ 100mil
em prêmios e pontos no ranking.

LINHA DE FUNDOI----....;......,

• Nas suas duas passagens

pelo Santos, 'o técnico
_
comandou a equipe em 139

jogos, colhendo 73 vitórias, 33
empates e 33 derrotas.

&t, Estado de Santa Catarina
V Municipio de Jaraqua do Sul
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto - SAMAE

Edital de Concurso Publico N? 00112005

RELACAO DOS NUMEROS DOS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS

JULlMAR PIVATTO

Fechando o ano
Maysa Pianezer (foto)
fechou, no último fim-de

semana, o ano com o

segundo lugar no Norte

Catarinense de Velocross,
na categoria 50cc e a júnior
(16 anos). Além desta

conquista, a jovem de 12

anos já tinha conseguido o

terceiro lugar no estadual e no sul-brasileiro. "Foi um ano ótimo':
resumiu ela, que já está treinando para o ano que vem, quando sobe
para a categoria 65cc."Estou me adaptando bem à nova motoldlsse

Maysa. Mas o pai, Dirceu, adiantou que o ano será mais difrcil que
este, já que será uma moto maior, com garotos mais velhos. A boa
notícia é que agora ela conta com apoio dos patrocinadores (Roauto
Veículo/LB Automóveis/SD Veículos), para melhorar ainda mais 0

trabalho. Vale lembrar que Maysa é a única representante feminina
no esporte em toda Santa Catarina.

O Servico Autonomo de Agua e Esqotq _ SAMAE .; do Municipio
de Jaragua do Sul Homologa e Torna Publico a lista dos numeros
dos candidatos classificados, conforme estabelecido no Edital de
Concurso Publico na 001/2005, na seguinte classificacao:
Almoxarife _ 01 vaga = 680.

Auxiliar Administrativo _ 08 vagas = 384, 117,659,397,445,002,
061 e 825.

Auxiliar de Servicos Gerais _ 05 vagas = 064, 214, 329, 405 e 087.
Eletricista:' 02 vagas = 200.

Encanador _ 04 vagas = 192, 097, 138 e 244.
,

Jardineiro _ 01 vaga = 250.

Mecanico de Manutencao _ 01 vaga = 283.

Operador de ETA/ETE ., 04 vagas = 778,678, OqO e 636.

'Operador de Maquinas _ 01 vaga = 201.
Pedreiro _ 01 vaga = 022.
Pintor _ 02 vagas = 237 e 460.

Comunica, ainda, que os candidatos que se sentirem prejudicados
com a sua classificacao, terao o prazo de 02 (dois) dias uteis, a
contar desta data, para interpor recurso de revisao de provas. O
recurso devera ser feito atraves de um requerimento bem

.undamentado, seguindo as normas do Edital e dirigido ao Diretor
do SAMAE. O resultado completo encontra-se afixado no mural
de publicacoes do ServicoAutonorno de Agua e Esgoto _ SAMAE
_ do Municipio de Jaragua do Sul e no site www.sarnaejs.corn.br
Jaragua do Sul, em 21 de dezembro de 2005.

Bonifacio Formigari
Diretor do SAMAE

Estréias na Liga
Aedlção 2006 da Liga Futsal
terá novos participantes em
relação a este ano. Os

paranaenses Cascavel Futsal
e Umuarama Futsal entram
no campeonato indicados,
respectivamente, pela
DalPonte e Penalty. A Unisul,
de Santa Catarina, também
foi apontada pela Penalty
para integrar a Liga Futsal,
Além destes clubes, que irão
debutar no campeonato,
mais, quatro equipes foram
confirmadas. Agora restam

apenas três vagas para se

chegar ao limite de vinte

clubes, estipulado na reunião
da Liga Futsal, realizada no
último dia 6, em Goiânia. São

Paulo, Macaé e Atlético
Mineiro têm a preferência mí
compra da franquia.

Boa surpresa
Cada vez que a gente é
convidado para um
encerramento no fim do ano,

já pode esperar alguma
,

surpresa boa. Na noite de

segunda-feira, no Beira-Rio, foi
a vez do basquete masculino.

O que me impressionou, além
do balanço positivo apre
sentado pelo coordenador
Airton Schiochet, o lto, foi a
educação de todos os atletas,
que fizeram questão em

cumprimentar todos as

autoridades. Isso só reforça a

idéia de que o esporte agrega
valores. Descobrir talentos é

, apenas uma conseqüência,
pois a formação da criança ou

adolescente em um cidadão
mais consciente é de
fundamental importância.
Méritos a todos os envolvidos
neste projeto.

,
"

julimar@terra.com.b:
,I

I
,
,

. ,

NOTA DE REPÚDIO I;
:

Comerciários estão de Iulo! i
Os vereadores Afonso Piazera Neto, Carioni Mees.

Pavanello, Dieter Jansen, Eugênio Moretti Garcia.j
'Maristela Menel Roza, Pedro Anac1eto Garcia, Ronaldo
Raulino e Rudolfo Guesser, além do ex-vereador ;Ruy:;
Lessmann, são traidores dos comerciários de Jaraguá do:�
Sul. O vereador Terrys da, Silva é favorável ao:;
funcionamento dos supermercados aos domingos e�:
feriados, portanto, também é inimigo da categoria, porque�
trabalhador de supermercado é igualmente comerciárío.:
O Sindicato apela para que os comerciários e familiares:
nunca esqueçam desses 'traidores, que querem nosso voto

para voltar a nos trair. Na sessão do dia 19 de dezembro foi
aprovado com emendas o Projeto de Lei 77/2005, de autoria
dos vereadores Ronaldo e Ruy, propondo a negociação:
prévia entre Sindicatos dos Comérciários e patronal para a
abertura do comércio em domingos e feriados. As emendas
são do vereadorDieter Jansen, incluem "supermercados" na
relação das atividades "sem restrições de horário de:
funcionamento" e ampliam a abertura para além das 13:
datas durante o ano, mediante acordo entre os Sindicatos. �

À exceção do vereador Terrys da Silv� e da bancada do PT,
,

demais vereadores assinaram as emendas com o vereador'
Dieter. As alternativas apresentadas pelos vereadores Jaime
Negherbon e Jurandir Michels, através das subemendas,
foram rejeitadas. Ruy e Ronaldo, que confessou que comprá
aos domingos, não defenderam o Projeto original nem
articularam a base do governo para rejeição das emendas.
Ou seja, ficou pior do que aquilo que já existe. A categoria
não esperava a votação no apagar das luzes de 2005,período
em que a população faz questão de aproveitar para ir às
compras deNatal e quando os comerciáriosmais trabalham.'
Foi uma atitude covarde. Agora, pata se tornar lei, o projeto
precisa ser sancionado pelo prefeito Moacir Bertoldi.

Esperamos que mantenha o compromisso assumido com os'
comerciários em 1997, quando votou contra o.

funcionamento do comércio aos domingos e feriados;
enquanto vereador. Com a palavra, o senhor prefeito.

Sindicato dos Empregados no Comérdo de Jaraguá do Sul e Região:
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·18/12·
Lorudes Muller
Henrique Schramm
Gilberto Schalinski
Noralda Enke
Oilton Ranghetti ,

Gustavo H. Berthi
Henrique Steffens
Taisa L. Rueckert
Guisela L. S. Ristau
Rosângela Koepp
Cristian R. Wackerhagen
Carlos R. Olska
Adriana M. Cahves
Monize Spezia
Thiago Bublitz
José Ailton da Silva
Fernanda Lux
Otávio Ribeiro
Adele V. Rosa
Joacir Gonçaves

·19/12·
Alan Marcíllo
Andressa M. Wille
Laerte A. Ramos Filho
Isa Giese
Julio C. Strecker
Mikael Eduardo
Jonas M. Schneider
Carlos A. Guths
Victor Imroth
Vivian R. Rossa
Maicon R. Girola
Eliane S. Buzarello
Zulnia Moraes
Mario Mokowa
Paolla M. T. Boiko

·20/12·
Rafael da Costa Diefenhaler
Marildo Bier

'

Raimundo Jungton
José Mario Morotti
Carlos Roberto Hermes
Wilson Cesar Schmidt
'IIanesa Bilert
.Roserna Strelow
Jean Cario Depieri
Glaci Ribeiro Reinke
Rosecler S. Todt
Adelaide F. Klitzke
Antonio Flomeski
Maicon Guths

Elisângela Wolf
, lsalete Dümes
Vilson Pog,e "

Eduardo Corrêa
Bruno Baucke

,

Matheus R. Use
Alfredo A. Hoeft

·21/12·

Helena' Schneider
Wanderlei Aluizio
Pacheco
Ana Elisa Moretti
Pavanelo
Sandro Luiz Simes
José Jair Silvano

'

Christa Jantz
Altair Fischer
Reinaldo Oldenburg
Leila Goulart
Julia Prusse
Tatiana Aldize
Rogério Carlos
Boschamier
Sandro Tabarelli
Matheus Povoas de
Souza
Orlando Pedrelli
Renilda Gaspar

·22/12·
Matilde Kohler
Celestina Rech
Graciela M. cIi! Silva
Valmor Scheuer
Ingelore Knaesel
Eleio Elias Rozza
Arietusa da Silva
Vigsding
Tatiane Mahs
Aline D. Bortolini
Ezequiel F. de Melo
Katia Cilene S. Knihs
Nathan E. Pereira

·23/12·
Valdecir Allievi
Rosângela K. Minei
Jhonny Wenk
Amanda C. Lopes
Araci Hemmer
Salete Szirkowski
Jomar Modrock
Salete Wagenknecht
Nilsa Zonta
Lourival Bilert
Salete Szirkowski
Cleide Radunz
Tania Martins
Maristela Pereira
José Arilton de Melo
Leonardo G. 'vtIiz
Guilherme H. Da Silva
Claudia Walz
Adilson Laurindo

·24/12·
Jurandir MichelS
Waltraudt Rieckbroefer
Alida Stuber
Valdemar Drews
Lorene C. Lach
Ari Ferreira

.:. PARABÉNS
Completa idade nova dia 22, Tatiane Mahs. Parabéns e

felicidades dos pais, Ena e Erotildes, e dos irmãos Leia e

Rafa.

.:.' BOAS FESTAS

Desejamo? um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para

familiares e amigos. São os votos da Família Ciconeti.

.:�\ FELICIDADES
Completará idade nova no próximo dia 24, o querido
amigo Moisa. Parabéns!

.:. FELIZ ANIVERSARIO
Karin Joana completou 16 anos no último dia

,"19.Quem deseja toda felicidade do mundo é sua

amiga que te ama muito Aline Valentini.
'

C I NEMA
Quarta e Ouinta-Feira

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

king Korg
13:45 - 17:15 - 20:45

king Kong
13:45 - 17:15 - 20:45

As Crônicas de Narnia
13:30 - 16:00 - 18:30 - 21 :00

'I->
I

GtNERO

Edelson P. Skalel

Rejane C. Zils
Sofia Ba rtsch
Iracema K. Prochnow
Fidelis Hruschka
Osni Muller Júnior
Nilseia S. Cardoso
·25/12·
Valci Gerent
Renilda Gaspar
Lones Hornburg
Harry Vorpagel
Everaldo Bueno
Renita Ruysarn Meyer
Eduardo Pelens
Sandira Volkmann "

Moacir Fodi
Julia Coral,
Luiz Nicolini
Dr. Jean Schreiner Lucht
Amauri Dunker
Marilda J. Alanço
Rudolfo Hornburg Neto

·26/12·
Guilherme Marinho
Lucas Trumseiser
Débora' L. Bartel
Ida Lúcia Ferrari
Léo da Silva
Eliane .F, Oliveira
l.uisa M. Ruysam
Ademir'Marquardt
André Hohl
Alissa Floriani
llca V. Kruger
Lori M. Hermes
Osnildo Voelz
Susana Ávila Fernandes
Carla G. Heinert
Charles de Freitas
Edson Adan
Rafael Ma,hs
Leonir M. Beck

·27/12·
Valter Luis Knihs
Sabrina Mass
Gabriela Marquardt
Irmã Maria Trentini
Herberto Harbs
Mariane S. Mendonça
Geraldo José Fodi
�ndré Luis Lagedo
Irma Sardanha
Onorio Girola
Jociele 'Mateus
Ana Beatriz S. Zanetti
Sabrina O. Kupas
Elizandra Oliveira

·28/12·
João Mário Rodrigues
Mariana Franzoi
Gabriela Becker
José Ricardo Schmitz
Natália Dernarchi
Maísa Fabiane Dalcantara
Agatha P. Imroth
Katia T. Strelow
Maria F. Chiodini
Marcia R. Fachini
Ismar Konnerderg
Alexandre F. Esperança,
IIva dos Passos
Siléia S. Cardoso
Pricila Kruger
Jeann Marcell Reinhold

·29/12·
Wally Rutsatz
Antônio G. Klein
Fridolino Edvino Zuse
Deonilde Tissi
Arlene da Silva
Flavia C. K. de Oliveira
Amarildo Aldize
Anderson Zastrow
Edeltraudt Grutzmacher
Regiane Kroeger
Elisangela Oliveira
Nelson Spézia

·30/12·
Mateus Kasmierski
Blázio Mannes
Ariane C. Correa
Mareio I. Vieira Jr.
Siegfrid Rathunde
Fernanda Moretti
Irena K. konell
Dieter Bublitz
Sérgio Garghetti
Alexandra M. Berlato

·31/12·
José Carlos Frarizener
Dirlei Muller
Isaura V. Pelens
Itiane C. M. Floriani
Vilson Fischer
Roseni Bittencourt
Neivor José Bussolaro
Rafael Barcellos'
Fernando Bridarolli
Susan E. Steilein
Francisca D. Ferreira
Tuane C. do Nascimento
Zenaide Cecília Dias

A esposa Jozy deseja um feliz aniversário ao marido Luis

Claúdio Lange que completou idade nova dia 15

Completa 71 anos no dia 24,
Lúcia Marcelino Petr,y.
'Quem manda os parabéns ,é
o marido José, os filhos, netos
e bisnetos

Aniversariou no dia

19,Rodrigo Muller.
Fêlicidades!

Receberam a Benção Matrimonial de seus

50 anos no último sábado, o casal Milda e

Alfredo Muller. Ele completou 69 anos no

dia 15. Quem lhes deseja muitas Felicidades

são seus Filhos, Genros, Noras e Netos

Lori Mohr Hermes aniversaria dia
26. Parabéns do marido Marcos, e
dos filhos, Juliane e Carlos

Josélia Atanásio(Jô) aniversaria
dia 24. Desejo que, a cada dia da
sua vida, abra-se uma flor,
trazendo muita saúde, paz e alegria.
Beijos de sua filha Gabi e todos seus

amigos!!

Aniversariou

dia 14,
Sthefany
Meiry da
Silva.
Parabéns e

felicidades

da irmã'
Anna, e dos

pais, Arlete e

Luiz

Nany aniversariou dia 20.

Felicidades é o que deseja os

amigos Emporio das pedras

Completam
21 anos de
casados no

dia 29, Júlio
Mathias e

Maiza(D), e

aniversariou
"'

.

.._: dia 22, Ana
�

'lernke
'

Mathias (C).
Parabéns
dos filhos,

.

. netos e nora

Elisiane ...Faz uma

viagem pelos
caminhos do teu

coração!!! Joga fora
as pedras das

mágoas!!! Planta as

flores da esperança
e deixa brilhar o sol
do amor.Um feliz

aniversario dos pais
"llva e Felipe, irmã

Elisangela e

sobrinhos

Aline Pradi comemora hoje m�is um,

ano de vida, felicidades da família e e�

especial do afilhado Nicolas
. �
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