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NOVO PRESIDENTECORREIOTV

Cristiana Oliveira
está solteira
e viaja com a

família nas festas

Cacá fala sobre a

. eleição
e os rumos da

política

• PÁGINA 6 • PÁGINA3

VIAJE TRANQUILO

mínima: 21 O máxima:30o .

HOJE:

mínima: 17° Máxima:24°
AMANHÃ:
• Domingo ..

nublado com alguns
perfodos de melhoria· .

e chuva a qualquer
, hora do dia

• Sábado de sol e

nebulosidade variada
----

com pancadas isoladas
de chuva
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Trânsito, cuidado!A vítima pode ser você
Éépoca de festejar, dedicar o tempo aos familiares e curtir a vida, mas para isso é necessário ter cautela no trânsito. Entre os dias 20 de dezembro do ano

passado e três dejaneiro deste ano, 35 pessoas morreram nas estradas estaduais e federais de SantaCatarina, foraas que perderam a vida nos hospitais. As
principais causas dos acidentes foram falta de atenção, ultrapassagem indevida e excesso de velocidade. Dirijacom cautela. • PAGINAS 4ES
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Você escolhe, nós transportamos.
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É proibido cobrar
Entre tantas notícias de

fim de ano dando conta de
novos aumentos em impostos,
tributos e taxas, principalmen
te no âmbito dos municípios,

, para satisfazer as demandas de
receitas projetadas, pelo
menos uma favorece o bolso
do consumidor. A Agência

: Nacional de Energia Elétrica
6l I

aprovou o fim da cobrança do
:

.

seguro antiapagão nas contas
,j .

L -·de energia que passou a

vigorar de imediato. As
decisões das agências

. reguladoras independem de
,"

aprovação dos parlamentares
com sento no Congresso

ii' Nacional. O encerramento da
q�' cobrança estava previsto para
ri-' r.

acontecer em revereiro, mas
"" foi antecipado a pedido do
.G j �

" ,

, propno governo porque a
�"

Comercíalizadora Brasileira
2j, '

,;;; de Energia Emergencial,
(l) estatal responsável por
;; repassar os valores cobrados
GJ' dos consumidores aos pro-

FRASES

prietários de usinas emergen
ciais de geração ativadas após.
o apagão de 2001, tem uma

situação de caixa favorável.

Seja isso, ou seja o ano

eleitoral de 2006-.Com a

suspensão do encargo,
cobrado desde fevereiro de
2002, os consumidores deixam
de pagar R$ 0,0035 por

quilowatt-hora em suas

1,00 em média, na fatura de

energia. Pode parecer uma

mixaria, entretanto, tratava
se, claramente, de pagamento
indevido porque não cabe

culpa ao consumidor pela falta
de investimentos no setor.

Mesmo parecendo pouco
dinheiro, o seguro antiapagão
gerou uma receita anual de
cerca de R$ 1 bilhão. Desde

� Agência Nacional de Energia Elétrica

aprovou o fim da cobrança do seguro
antiapagão vigente desde fevereiro .de 2002

contas de energia elétrica,
valor aplicado desde o último
dia 20 de julho. Por exemplo,
uma residência com consumo

mensal de 200 kWh terá uma

redução de R$ 0,70 na conta

de energia. Uma família com

consumo mensal de 400 kWh
terá R$ 1,40 de redução. Em
outro exemplo, consumidores
que pagam R$ 100 por mês
terão uma economia de R$
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uma energia mais cara, o

custo era pago por todos os

consumidores do sistema

interligado nacional, com

exceção dos classificados
como baixa renda.O próximo
passo, de reflexos incomensu
ráveis para a sociedade, seria
'acabar com a cobrança de
assinatura mensal de
telefonia fixa e celulares,
outra maneira inventada para
se meter a mão no bolso do
consumidor desde o evento de

.

privatização do setor. Pela

segunda vez, a Assembléia

Legislativa de Santa Catarina
discute o assunto. Na

primeira, houve veto do
. governador alegando incons

titucionalidade, já que o

assunto,
.

segundo o alegado,
é de competência exclusiva
da esfera federal. Mas, já se

sabe que não é. Na quinta
feira passada a Assembléia

Legislativa de São Paulo

aprovou o fim da cobrança.

sua criação, foram
arrecadados R$ 6,2 bilhões,
usados para a contratação de

.

48 usinas. O seguro

antiapagão foi instituído com

a finalidade de cobrir o custo

de contratação de usinas

termelétricas emergenciais
instaladas no país, disponíveis
para gerar energia em caso de
risco de desabastecimentO.
Como essas usinas produzem

"Bom, então atira, seu puto! Vai, atira, atira, que se você me, mata fica famoso!"

I.
.

• Do ex-jogadorMaradona para o policial federal que se recusou a baixar a arma ao detê-lo na aeroporto do Rio de Janeiro.
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LHS anuncia fim
da pavimentação
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Frnncisco Alves remando Bond Patrícia Momos

I Fatos & Pessoas I.

Fernando Bond

ITAPOÁ/ANTCNIO CARLOS MAFALDA ISECOM

Mais portos
O Porto d� Itapoá terá capacidade para
movimentar 300 mil conteineres por ano, o

que significa uma ampliação em 50% de
toda carga que atualmente é movimentada

e
pelos portos de Itajaí, São Francisco do Sul
e Imbituba. "Precisamos de uns dez portos
para eliminar os gargalos e escoar a

. produção do Mercosul. Com esse porto,
mais o de Navegantes, que já está em

obras, e o que será construído no bairro

Laranjeiras, em Joinville, esperamos dar um

grande impulso no desenvolvimento. de
toda a região'; sallentou o governador Luiz
Henrique. Também estiveram presentes ao

evento o secretário de lnfra-estrutura,"
Mauro Mariani, e o secretário de
Desenvolvimento Regional de Jolnvílle,
Manoel Mendonça.

Não se faz
. Pode dizer o que quiser o advogado Gley
Sagaz, que assina o processo em nome da
bancada do PP para tirar do ar a carnpahha
publicitária "SC em Ação'; do Governo do
Estado, mas pedir a indisponibilidade dos bens
do governador e dos secretários é um gesto
que os italianos qualificam de 'vendeta.Não
tem nada a ver o fato de a bancada do PP não
concordar com o conteúdo e mesmo com os

valores da campanha e os bens do atual
.

inquilino do Palácio da Agronômica. É vingança
sim e não tem outra explicação.

Você é ladrão?
Chato mesmo é que o filho de um dos
secretários que teve os bens indisponibilizados
pela Justiça chegou em casa e perguntou na

lata:"Pai, meu amigos me perguntaram se

você é ladrão. O que está acontecendo?': Não
há que não se abale com isso e não há

indenização no mundo que pague.

Herança retida
Também não há o que pague o

.

constrangimento e a tensão vividos pela
(I) .

mulher do governador, Ivete Appel da Silveira.
A maior parte dos bens que ela trouxe ao

casamento vem de herança de família e estes

também ficaram indisponíveis. É só se colocar
no lugar do governador, da mulher e das
famílias dos assessores para se imaginar o
tamanho do prejuízo moral causado pela
intempestividade de um advogado, de alguns
deputados e de uma decisão judicial.�

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

A educação como

paradigma
Dois séculos antes de Cristo, na

China, o filósofo taoísta Kuan-Tsu deu
duas lições de vida tão valiosas que as

repetimos ainda hoje. A primeira: "Se
deres .um peixe a um homem, ele
alimentar-se-á uma vez; se o ensinares a

pescar, alimentar-se-á durante toda a

vida". A segunda: "Se quiseres colher
por um ano, semeia o grão. Se quiseres
colher por dez anos, planta uma árvore. Se quiseres colher porceJ
anos, educa o povo".

Partindo desses dois ensinamentos como premissas, estamol
implantando, sob o comando de dois extraordináriol
educadores - Jacó Arideí'l.1 (inmemoriam) e Antonio Diomário
Queiroz -, uma verdadeia revolução na rede de ensino a cargo
do Estado.

Ao assumirmos o Governo, encontramos centenas de
prédios escolares depredados, muitos sem banheiros, outros com

seus forros ameaçando desabar na cabeça das crianças e, quase
todos, com goteira�. Multiplicando o governo por 30, coma
implantação das Secretarias de Desenvolvimento Regional,já
transformamos essa triste e desoladora paisagem. Aceleramos
o ritmo das construções, melhoramos a sua qualidade (pela
fiscalização, em cima, do Secretário Regional e sua equipe)e
reduzimos, significativamente, seu custo, com a contratação
de empreiteiras locais. Foi assim que, em apenas pouco menos

de três anos, conseguimos reformar, modernizar, ampliar ou
construir mais de 700 escolas!, além de 320 centrevente

escolares, destinados à cultura, aos esportes e a eventos da
comunidade!

Admitimos, por concurso público, cujo edital foi publicado
em jornais de grandé circulação estadual e nacional, 8 mil
novos professores e realizamos o mai�r e mais intenso programa
de capacitação de todo o corpo de professores!

. Programas 'inovadores - como "Escola Aberta", "Escola

Integral" e "Escola de Educação Ambiental e Alimentar"
.

(Ambial) - já beneficiam 150 educandários públicos estaduas
e chegarão, logo, a 400 unidades! A abertura da escola paraa
comunidade gera uma saudável integração que reduz a

violência e a depredação dos prédios, assegura a melhoria da

qualidade alimentar das famílias residentes nas ruas em volta
das escolas e mantêm a criança na escola o dia todo.

Outros programas inéditos, com investimento maciço nal

tecnologias educacionais, trouxeram reflexos fantásticos na

melhoria da qualidade da educação oferecida às nosss
.

,

crianças.
Uma de nossas metas - transformar Santa .Catarina em

modelo nacional de inclusão digital pela educação -, já estará
totalmente atingida a partir do inídà do próximo ano letivo!

Em 2003, já havíamos distribuído 5 mil computadores parn
.

as nossas escolas. Agora, concluída a compra de mais 5.300
equipamentos de informática, 100% (CEM POR CENTO!!!)
das nossas 1.324 escolas estaduais estarão conectadas à internet
e integradas à rede de alta velocidade de informações, atravél.
da Rede Catarinense de Tecnologia (RCT), considerada a

mais avançada do país.
Melhor do que isso, só a economia de R$ 4,1 milhões no

orçamento de R$ 9 milhões previsto para essa ação (viábilizada
pela transparência do pregão eletrônico), o que nos permitiu
elevar em 60% a aquisição inicialmente projetada. Com isso,O

número de ambientes de.ínformática nas.escolas também será

ampliado, passando de 367 para 500, com uma média de vinte

computadores por sala.
Ao promover a inclusão digital através das nossas escolal,

estamos reali;ando uma revolução pacífica, silenciosa e

profunda, democratizando o acesso ao conhecimento univers�
disponibilizado pela rede e possibilitando que todo'
(TODOS!!!) os 800 mil alunos da rede pública estadual possam
enriquecer o seu acervo de informações com a quase infin1ti
potencialidade de pesquisa da internet.

.

.

Mas como tecnologia não é tudo, pela primeira veZ n!

história todos (TODOS!!!) os 450 mil alunos do ensino
fundamental receberão uniforme (camiseta, tênis, meia,

bermuda) e kit escolar (régua, esquadro, transferidor, borracha,\
1

'

lápis, caneta, cadernos, giz de cera, lápis de cor, estojo esco ar'

pasta). .

A Constituição Federal nos obriga a investir 25% na

educação. Em 2003, investimos 28%, em 2004, 29%, e, neste
ano, deveremos chegar a 30%!, garantindo uma educação OI

qualidade às nossas crianças e dignidade de trabalho e de salá�o
ao magistério!

o governador Luiz Henrique da Silveira escreV!
aos sábados nesta coluna

,'� Florianópolis/ltapoá - Durante o.

).i::, lançamento (foto) da Pedra Fundamental
:t'j para construção do Porto de Itapoá o
",,1 governador Luiz Henrique anunciou que
, ti, a pavimentação da 'SC-415, que liga o
"') Pontal da Figueira, em ltapoá, à BR-l 01,

estará concluída em um ano e meio,
tempo em que também estará terminada
a construção do terminal portuário.

;-- Resultado da parceria entre duas
i

empresas da iniciativa privada, o Porto de

Itapoá será o maior terminal de
contêineres privado do País. O"

_ empreendimento, denominado "Tecon
Santa Catarina'; é uma realização dos

grupos Batistella e Aliança Navegação.
Serão investidos US$ 100 milhões, sendo
56% de financiamento do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento). O
Governo do Estado vai entrar com o apoio
em infra-estrutura, investindo R$ 20

milhões na pavimentação dos 32

quilômetros da SC-415, que vai ser

utilizada para o transporte dos conteiners.
O porto muda o perfil econômico do
Norte catarinense e é mais um atrativo

que a região oferece ao investidor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Câmara 2
Ambos negaram qualquer tipo de acordo
para votarem nela. Participaram, afirmam,
isso sim, e aí incluindo o atual presidente
do diretório municipal. Sebastião'

Camargo, de reuniões com o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) quando da articulação
da candidatura de Raulino. Mas, como o

prefeito, segundo eles, não cumpriu
promessas feitas à época de atender

pleitos em redutos de suas bases

eleitorais, sentiram-se descompromis
sados no que tocaria garantir o comando
do Legislativo a representante com a

marca do Executivo.

� C;âmara 3
Mas o episódio reflete, claramente,
gesto 'de retaliação da bancada do PT

contra o prefeito, que, recentemente,
vetou. projeto de Negherbon aprovado
pela Câmara, para abertura 'das escolas
à comunidade nos finais de semana,

com uso de equipamentos e quadras
esportivas diante da gritante falta de

opções de lazer público na esmagadora
maioria dos bairros. Porque, convenha
mos, observando-se o plano nacional,
onde o PFL bate sem dó no Lula, no Esta
do e Município idem, petistas votando
em pefelista é coisa do arco da velha.

� Câmara 1

A vereadora Maristela Menel (sem

partido), derrotada porCarione Pavanello
(PFL) na disputa pela presidênc)a da

Câmara de Vereadores, acusou os

vereadores do PT, Jaime Negherbon e

Jurandir Mi.chels (este eleito vice

presidente) de traírem acordo que teria

sido firmado quando da eleição de

Ronaldo Raulino (PL). A resposta veio de

I pronto, lembrando que Maristela, no

primeiro mandato, elegeu-se pelo PMDB,
foi para o PFL, reelegeu-se e, saiu do

partido. Acham, os petistas, que quem não

tem fidelidade partidária deve calar-se.

� Câmara 4
.

o vereador Pedro Garcia (PMDB)
destoou do bloco que tinha apoiado
RudolfoGesser (PP) na disputa passada.
lnsistiu em lançar seu próprio nome à
sucessão de Ronaldo Raulino (PL) e

obteve um voto dos 11 possíveis: o dele
mesmo. Vereador por quatro legisla
turas consecutivas, sempre pelo mes

mo partido, Garcia já presidiu o Legis
lativo, em 1997, e foi, também, vice
presidente na gestão do ex-prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL). Neste
tempo todo ocupou vários cargos na

Mesa Diretora, mas agora fica de fora.

� Valendo
Sancionado pelo governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) o Código de Direitos e

Deveres do Contribuinte, que pretende
equilibrar a relação entre ocontribuinte e o

fisco estadual. O documento valoriza o

contribuinte que procede corretamente e

estimula o esgotamento dos esforços para
solução de divergências nas área
administrativa antes de se resolver questões
tributárias na Justiça. Segundo o presidente
da Fiesc, Alcantaro Corrêa, o Código evita

surpresas "desagradáveis" é beneficiará '@

ambos os lados. É o que se espera.

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

ATUAÇÃO0, "

: �Eleito presidente da Câmara,
� 5 .

: Cacá sonha com vôo mais alto
OI

Ia

o nomedele não havia sidoanunciado
oficialmente como um postulante
para a vaga, mas, para a surpresa de

muitos, recebeu seisvotosefoi eleito.
presidente da Câmara deVereadores
de Jaraguá do Sul. Os can;didatos
declarados eram o do vereador Pedro
Garcia (PMDB) eMaristela Menel (sem
partido), porém, um acordo com a

bancada do PT,com dois vereadores

(JurandirMichels eJaime Negherborí),
garantiu seisvotos e a eleição daquele
que é considerado omaior crítico do

�, "governo deMoacir Bertoldi. Com mandato de um ano a partirde janeiro
la I

de2006,não será a primeira vez que Cari6ne Pavanello (PFL) assumirá a
a ,I presidência da Casa.O pefelista já ocupou a vaga em 2003, quando avaliala

'terpromovido a aproximação da comunidade com o Legislativo. Agora,
ta 'ele promete repetir a dose, além de buscar um diálogo maior com a

administração municipal, mesmo na condição de oposição, apesar de
ai )

garantir que não vai mudar o tom do discurso. '!A Câmara é muito mais
la 8forte que o prefeito, porque ele simplesmente faz a lei e manda para a
ai 'Câmara.Quando o prefeito Moacir cair nessa realidade, ele vai valorizar o

legislativo,e aí a prefeitura vai começar a andar como tem que ser.Então
m

"ssoque a gente quer:diálogo,conversas,mostraro que tem quemelhorar. '

ri f
'Minha atuação vai serassim'resumiu. Cacá assume a vontade de ocupar!
uma vaga no legislativo catarinense e deve ser candidato a deputado

n r '

; estadual no próximo ano.Aos 38 anos, e no terceiromandato de vereador� (nas últimas eleições recebeu 2.025 votos), o recém-eleito presidente da!) 'Câmara concedeu uma entrevista para oCorreio do Povo.et

é" Correio - O senhor foi crítico feroz do prefeito Moacir Bertoldi (PL),
',neste primeiro ano de governo, mas anunciou a abertura de diálogo
Com o Executivo.Mudou o discurso?

10 "Pavanello - Não mudei e não mudo discurso meu. Eu não fui crítico do

la ,prefeitoMoacirBertoldi, simplesmente cobreio que eleprometeuemcampanha.
iu ,Se você promete tem que cumprir. Eu acho que o prefeito, tendo sido vice-

,o : ,prefeitodomunicípio e vereador, não poderia ter cometido os equívocos que
rá : ele cometeu comoadministrador. Ele sabia da dificuldade orçamentária, quanto
te i era a folha, ele tinha noção disso tudo.Quer dizer, ele prometeuo que não pode

cumprir. Então não fui crítico, só quis que ele cumprisse o que foi prometido.
1>, "Correio - A que o senhor credita o apoio da bancada do PT, a ponto de
( jser aplaudido por parte de petistas que assistiam a sessão de votação?

; Pavanello - Foi porque eu tenho palavra e os compromissos que eu assumi,
Ji ,sempre cumpri. E quando fui presidente foi a vez que o PTmais teve vez e voz
UI rrna Câmara de Vereadores. Por isso tem uma ala do PT que gosta de mim e

" outraque não gosta. Por assumir compromissos, elesme deram amão, confiaram
enmim para ser presidente. '

f. Correio _ Que importância tem; no plano pessoal, presidir a Câmara
, de Vereadores? E no plano político? .

Pavanello - Já fui presidente no ano de 2003. Na ordem pessoalmostra que o
que eu fiz como oposicionistame credenciou a serpresidente. E no lado político
é uma grande exposição na mídia para o meu objetivo de ser candidato a

deputado estadual em 2006.
Correio - Acertos e erros do governo de Moacir Bertoldi que o senhor
já detectou neste primeiro ano? ,,'
Pavanello_Acho que o governodoMoacirBertoldi tevemuito poucos acertos,

, mais erros do que acertos. O Moacir tem que repensar neste final de ano,

conversar com quem lhe ajudou realmente na campanha, e não com quem
está se aproveitando do cargo durante quatro anos e depois vai largar. Ele teria
que realmente pegar o que ele prometeu na campanha,procurarpelomenos
tentar fazer, para ele ainda recuperar sua imagem que está desgastada com
todomundo. Eu acho que ele tem que pensar mais em Jaraguá do Sul, nas
Pessoas que o elegeram, porque ele teve só 30% dos votos. Estes 60% que não
VOtaram nele estão chateadíssímos e ele também conseguiu desagradar quem

Ia
r"

o ajudou.OMoacirpassa porummaumomento;Acho que ele estáprecisando
demuita ajuda, e isso é o que a gente quer fazer. Não sou o dono da verdade,
vamos sentar junto com a associação comercial, associação demoradores, e
fazer um amplo diálogo. Jaraguá do Sul é o terceiro parque industrial do

Estado, com arrecadação exuberante, e não temosdinheiro.'
.

Correio - E da Câmara de Vereadores?
Pavanello - A Câmara de Vereadores teve um ano bom. Acho que teve

alguns erros e alguns acertos. Os piores erros dos vereadores foram não ter

aprovado o projeto contra o neporismo, que a gente queria, e a reforma

administrativa, que não poderia terpassado. Se voltar o projeto do nepotismo,
achoquenós temos que apreciarcomcarinho. Primeironós temosque cÓnversar
com o prefeito municipal, ver as atitudes que ele vai tomar.Não fui autor deste
projeto e não gosto de ser o pai da criança de quem não é o meu filho. Quem
é o autor deste projeto, que faça com ele o que tem que ser feito. Eu nunca

peguei carona em projeto dos outros. E não vou pegar carona nessedaí.
Correio - O que o senhor destacaria em 2005 como projetos originados
no Legislativo de impacto para a comunidade?
Pavanello - Nosso Legislativo esteve muito casado com a prefeitura. Por
exemplo: acho que o projeto que poderíamos tirar grande proveito foio projeto

, do prefeito e vereador mirim, que foi feito pela prefeitura, mas muito mal
usado, mal elaborado. Temos que terum canal entre toda a comunidade, não
somente na escola, mas ter representantes de todos-os bairros, trazer para a

Cãmara de Vereadores e levar a comunidade a participarmais do Legislativo.
Quando fui presidente fiz isso: aproximei a comunidade do Legislativo. Uma
coisa que vou fazer como presidente é apoiar o vereador, porque ele temmuita

força e às vezes não sabe disso. E nós não vamos ser um apêndice da prefeitura.
Correio - Além da presidência do Legislativo,como será sua atuação
no papel de vereador em 2006?
Pavanello - Vai ser como eu sempre fui, espontâneo. Não tenho compromisso
com aatual administração, mas com a comunidade de Jaraguá do Sul, que
me elegeu pela terceira vez.Meu compromisso é fazer o que não foi feito neste

primeiro ano da administração: um diálogo entre prefeitura, secretários,
vereadores, porque quem está em contato com a comunidade é o vereador.O
secretário está lá dentro do seu gabinete e não sabe o que acontece nosbairros.
Então o que a gente quer é um diálogomaior, uma conversá, isso eu seí fazer
bem. Uma das coisas que tem que aprender em política e que o pessoal da

, prefeitura não sabe é o seguinte: você pode ter divergências, hão ficarbrabo,
não atender a pessoa, porque aCâmara deVereadores émuitomais forte que
qualquer secretário que está lá.ACâmara émuitomais forte que o prefeito"
porque ele simplesmente faz a lei emanda para aCâmara. Nós aprovamos se

'

a gente quer, se forbom. Eles estão há um ano lá e ainda não entenderam isso.

Tem secretários que não se elegem síndico de prédio e acham que sãomais do
,

que vereador.Quando oMoacircair nessa realidade, elevaivalorizar aCâmara,
e aí a prefeitura vai começar a andar como tem que ser. Imagina que um

prefeitomandou 90% dos projetos de leipara aCãmaraem regime de urgência.
Então i a gente quer diálogo,mostrar o que tem quemelhorar.
Correio - No plano político pessoal está uma candidatura a deputado
estadualí.Os votos de Jaraguá do Sul, sua base eleitoral, são �uficientes
diante de elevado número de candidatos já esperados?
PavaneJi)-Eu acho que a pessoa tinhaque ser candidatocom responsabilidade,
porque uma candidatura'a deputado estadual é muito mais forte do que para
vereador. Tem aqueles que querem ser candidatos a deputado e que ainda
estão devendo da campanha passada para vereador. Eu acho que se você
coloca o seu nome você tem que ter respaldo político, financeiro, você temque
terumnome estadualizado, uma série de coisas.Temgente que está colocando
seu nome para negociar e ganhardinheiro em troca. Acho que Jaraguá doSul
já aprendeu com a última eleição a ter responsabilidade novoto. Pode ter 20 ou
30 candidatos, [araguá doSul vai saber quemquermandaipara aAssembléia
tegislativa. Eu quero ser uma opção para Jaraguá do Sul. Esto� no terceiro

mandato, sempre com posições firmes, nunca tive preço, tenho um trabalho
estadualizadona área de esporte. E eu acho que issome credenciamuito a ser

deputado estadual. Tenho apoio de prefeitos que nem são domeu partido, do
PMDB inclusive, vereadoresdamicrorregião toda de outros partidos estãome
dando apoio. Vejo com grandes possibilidades de conseguir esta eleição para
deputado.

Câmara de Guaramirim realiza
,.., '. "'"

.

sessoes extras naproxrrna semana
GUARAMIRIM - A Câmara de

Vereadores realiza, na próxima terça
e quarta- feira, a partir das 19 horas,

.

duas sessões extraordinárias,
atendendo convocação do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL), para
apreciação de projetos enviados pelo
Executivo. Outras duas sessões extras
já foram realizadas na última

segunda e terça-feira, quando foram
aprovados, por unanimidade, oito
projetos de lei do Execurivo. '

Cinco dos projetos são para

remanejamento de recursos do

orçamento de 2005 destinados a

suplementar dotações para quitação
de despesas das diversas s�cretarias
da prefeitura. Os projetos abrem
crédito suplementar nos valores de

R$ 334.300,00; R$ 428.050,00; R$
255.300,00; R$ 25.000,00; e R$
9.630,71. Já o projeto de lei 151
autoriza o município a realizar

despesasno valordeR$ 1.000,00 para
o pagamento do Concurso de

Vitrines e Concurso de Fachadas,
sendo R$ 500,00 para cada moda-

,

lidade. Também foram aprovados os
projeto de lei que autoriza a

concessão de auxílio financeiro na
ordem de R$ 15 mil para a Apae
(Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais) e para o Corpo de
Bombeiros Voluntários de

.
Guaramirim. Em ambos os projetos,
os recursos são oriundos do

orçamento da Câmara de
Vereadores.

Governo libera mais R$ 300 mi
para emendas parlamentares

BRASÍLIA - O gbverno deverá
fazerna próxima terça-feira a última
liberação de verbas do ano. O
ministro das Relações Institucionais,
"Jaques Wagner, disse na quinta-feira
que deverão ser liberados mais R$
300 milhões para o pagamento de
emendas de parlamentares previstas
no Orçamento deste ano. A área

econômica, segundoJaques Wagner,
ainda está fazendo os cálculos de

quanto poderá autorizar, com base
no excesso de arrecadação de cerca
de R$ 2 bilhões nesse final de ano.
"Nomeu planejamento, ainda há a

liberação de R$ 300 milhões para
emendas parlamentares", disse.

Oministro explicou que a área

econômica espera o balanço das

liberações, com base no Siafi
(Sistema de Acompanhamento
Financeiro), para decidir o que
autorizar na próxima semana. No

Congresso, parlamentaresdo PSDB
e do PFL concordaram em votar

créditos suplementares nos últimos
dias, no valor total deR$ 18,2 bilhões,
com a promessa da liberação de
novos recursos de emendas.

Nos últimos dias, o governo vem
acelerando a execução do

Orçamento, liberando verbas obtidas
com base em remanejamentos
'internos e no excesso de arrecadação
em alguns setores. Foi o que OCOlTeu

no início da semana, quando foram
publicados noDiárioOficialdecretos
liberando um total de R$ 7,8 bilhões.

Grande Baile
Nesse domiP1go, dia 25 de Dezembro tem baile de Natal com

Grupo Safira, na Sociedade Amizade. Venha dançar e se divertir
nesse bailão com esse Grupo que é um dos maiores sucessos

@
dos últimos tempos. Início às 23:00h.

Ingressos
à venda
no posto
Mimedo

Kohlbach,
posto

Jaraguá e

na

secretaria
do clube.

Sociedade

Amizade,
a

sociedade

dos
grandes
bailes.
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��.... Só nas rodovias de
'Santa Catarina, 35
",pessoas morreram

�rnas festas passada
;"\1

.
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CAUTELA NO V, I

Atenção e respeito às leis de t
acidentes. Ao todo, de janeiro
a outubro, foram registrados na
cidade 2.179 acidentes, destes,
1561 tiveram apenas prejuízos
materiais e 618 com vítimas.

Segundo estatísticas do
Setor de Trânsito do 14º
Batalhão da Polícia Militar
73,16% dos acidentes sem víti
mas que acontecem no períme
tro urbano são decorrentes da
falta de atenção dos motoristas.
As outras causas mais comuns

são defeito mecânico, 8,14% e

desobediência à sinalização,
também 8,14%. A embriaguez
foi responsável por 3,97% dos
acidentes.

Outro dado que comprova a

falta de atenção e de respeito
dos motoristas são as condições
em q�e aconteceram os

acidentes. A grandemaioria dos

acidentes, 91,29% acon

teceram em cruzamentos,

73,22% com tempo bom e de

dia, 79,44% .

. Outro dado que chama a

atenção 'é o número de
acidentes envolvendo jovens.
Dos 3.077 veículos envolvidos
em 1.561 acidentes sem vítimas

registrados pela PM até

outubro, 714 motoristas ou

23,20% tinham entre 18 e 25

anos; 880 ou 28,6% tem idade
entre 31' e 40 anos e 951 ou

30,91 tem mais de 41 anos.

Quanto ao sexo, 78,1% são

homens, só 21,9% são
.

mulheres .

. Comunicado de Roubo .

-:
�;r

� ��.
&:; JARAGUÁ DO SUL - O número
"�

�.de acidentes de trânsito nesta

�época do ano aumenta

�vertiginOsamente. No feriado do

;.;;;,ano passado, entre os dias 20 de

�:dezembro a três de janeiro de

�2005, aconteceram 338

t!acidentes só nas rodovias

�estaduais de Santa Catarina.
�Seis pessoas morreram, 166
5�ficaram feridas. Nas rodovias
federais catarinenses, a

realidade foi ainda pior. Só no

período das festas de fim de ano,
foram con t ab il iz a d o s 725
acidentes, 29 pessoas perderam a

.vída, 126 ficaram gravemente
feridas e 341 tiveram ferimentos
,leves.

Segundo relatório da Polícia
'Rodoviária Feral, as principais
causas dos acidentes foram falta
de atenção, ultrapassagem

., 'indevida e excesso de

:
.

velocidade.
Quem fica na cidade também

deve estar alerta. Até outubro
2:')f

: "deste ano a Polícia Militar já
i registrou 20 mortes no trânsito

f;: no perímetro urbano. Nesta

::: estatística entram apenas as

S'::mortes ocorridas no local dos
.,;:

I'�==.C=O=RR=E=IO=EC===O===N=Ô=-==M=-=IC:=C-=O-=--=-=-.,-:t'� G" t:.: Igan e

;: A Petrobras anunciou ontem a compra de ativos e participações

';.::1 aci?nárias da Shell no Par�gu_ai, Uruguai e C�lô�bia po� um .valor
i estimado em US$ 140 milhões (R$ 324 milhões ao câmbio de

,

ontem).5egundo comuhicado enviado pela empresa à Bovespa,o
I"" preço final só será fechado durante o ano de 2006 porque
;:;� também' serão absorvidas as dívidas dessas unidades' de
::' negócio.Na Colômbia, a Petrobras comprou 38 postos de

:� combustível: localizados em Bogotá e com volume anual de
::: vendas de 235 mil metros cúbicos. Também foram adquiridos
:;: locais de armazenamento,mistura etransporte de combustíveis e
: -: lubrificantes.Já no Paraguai, a Shell transfere à Petrobras 134
�i��� pàstos,52 lojas de conveniência/ativos de comerc.ialização de gás
t::' liquefeito de petróleo e instalações de venda de .combustíveis

;::: para aviões nos aeroportos de Assunção e Ciudad dei Este. No
I" Uruguai, a empresa passará a ser dona de 89 postos que
" comercializam 227 mil metros cúbicos por ano, além de

instalações no aeroporto internacional e ingresso no mercado de
lubrificantes. !I. <

Aprovação Mudança
As aquisições ainda A partir de julho do ano

precisam ser aprovadas que vem, a pesquisa dae
pelos governos desses inflação rnsdida pelo IPCA

países e,segundo a vai mudar. A gasolina e o

Petrobras, estão "em linha telefone celular, por
com os objetivos exemplo, ter�o mais peso

:. 1
estabelecidos no no cálculo dg índice,
planejamento estratégico porque também estão

.

de se, consolidá r como uma influenciando mais o

empresa integrada de orçamento do brasileiro. O
energia, com forte presença IPCA é usado pelo governo

.

internacional e líder na como parâmetro do sistema

/_
América Latina". de metas de inflação.

;C redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
���������������������������
:z::
�:>

.

A Indumak - Indústria de Máquinas Kreis Ltda, comunica que
na madrugada do dia 23/12/2Ó05, ladrões arrombaram os

cofres da empresa, de onde foram roubados talonários de

cheques da Indumak, cheques de terceiros, documentos de

propriedade de veiculas e cartões de crédito corporativos.

* A Indumak gratifica, quem encontrar ou interceptar alguns
destes documentos.

Eduardo Schmidt
Diretor Superintendente

ti (

Movimento nas estradas aumenta vertiginosamente nesta época do ano, evitar o horário de pico dlmunui risco de adidentes

Acidentes causam prejuízos para cofres públicos
fi I

Além de sofrimento e perda'
para as famílias das vítimas os

acidentes também custam

muito dinheiro. Segundo o

coordenador de. Trânsito e

Transporte da Prefeitura,
Sérgio Zapella, um acidente
sem vítima custa 'R$ 3,6 mil,
cada vítima custa aos cofres

públicos R$ 17,4 mil e cada
morte custa R$ 144 miL "Entre
os itens incluídos no calculo

entram, danos materiais,
I i tempo" no caso de conges

tionamento, combustível;
I serviços funerários, aten

dimento médico e hospitalar,
desobstrução da pista,
reabilitação dos feridos e custos

com processos jurídicos",
explicou.
.Até outubro a PM multou

4.838 .pessoas, em primeiro
lugar, 11,66% dos motoristas

foram multados por dirigir sem
,

estar com o' veículo registrado
ou licenciado; 10,69% porque o número de processos abertos resulta na perda da habilitação. apreensões por semana não
não fizeram o registro no prazo c o 11. t r: a mo t o r i s tas que Em 2004, 759 processos foram devemos alcançar o número
de 30 dias e 7,75% porque ultrapassaram o número de instaurados no NIP'.-"Cerca de80Óprocessos".
e s t a v a m d i r i g i 11. d o pontos permitidos na carteira de 10% dos motoristas ainda Segundo as estatísticas do
embriagados. Este ano a PM de motorista. Cada' infração é não foram notificados e Setor de Trânsito da PM, as

apreendeu 563 carteiras de classificada' de acordo com o c o 11. ti 11. u a m d i r i g i 11. do" , ruas com maior índice de
motoristas e 799 veículos. tipo (gravíssima, grave, média e e x p I i c o u a a u x i I i a r acidentes são a Waldemar
O N I P (N ú c 1 e o d e leve) e recebe pontuação. Os administrativa do NIP Marly Grubba com 9,35% dos 1.561

Imposição de Penalidade do motoristas. que completam 20 Wulf. "Já temos 757 processos e acidentes, a Getúlio Vargas
Ciretran Circuncisão pontos são notificados e notificações, e se contarmos com 6,15% e Walter

I
Regional de Trânsito) registra respondem, procésso que que em média são 10 Marquardtcom5,45%..

Os números de acidentes em rodovias federais e estaduais nas últimas temporadas de verão demonstram a
I

gravidade da situação e adoção dessas medidas:
'

RuaWaldemar Grubba é a campeã de acidentes de trânsito em Jaragua do Sul

RODOVIAS FEDERAIS Dez/2002 a Marco/2003 Dez/2003 a Marco/2004 Dez/2004 a Marco/2005
Acidentes 3.674 4.221 4.530
Feridos 2.556 o 2.768 2.989
Mortos 162 160 16S

RODOVIAS ESTADUAIS
Dez/2002 a Marco/2003 Dez/2003 a Marco/2004 Dez/2004 a Março/200S

Acidentes 2.172 2.469 3.053
Feridos 1.207 1.546 1.919
Mortos -80 72 67

,
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sito garantem férias segura

di

I ,istas inventam desculpa para descumprir Código Brasileiro de Trânsito

, lpas para, não
o :digo Braslleuo
Q são muitas.

A itam que usar o

, egurança sej a

ii ,Utros dizem que

i ar calisa menos

� íque'mudar a

i 'dia ou trocar o

, óldirigem. "Sair
d clepois de tomar
li 'nhas não pode

\ as sim

te, isso nunca

v eomigo".
'sentante co'

nso Bernes foi

� la equipe de

r em cinto de

Rua Quintino
i ,Ele estava

, oda esposa e de

o ódos sem cinto.
", 'iHade é baixa e

cinto porque a

endo compras e

ões ligadas a
I

s m trânsito em

� [ina decidiram
[ juntos o Pla�o
I �2006) com o

[ fi trânsito mais
I ,Estado. O

ai no dia 15 de
m 'a realização
dos educativos
"Polícia Militar

� na SC-401, em

f ,;F!orianópolis e

[. 'da Polícia
FFederal de
á BR,lOl. A

e

trás. Na estrada é diferente,
mais perigoso".
O instrutor teórico do

.Centro de Formação de
: Condutores Jaraguá, Faber
Luciano Machado explica'
que dirigir sem cinto de

segurança é uma infração
grave. O motorista perde
cin-co pontos e paga uma

multa de R$ "127,62. "Se

qualquer uma das pessoas
estiver sem cinto, até mesmo
no banco de trás, o motorista
é o responsável e é multado
da mesma forma",
confirmou.

explica 'que dirigir falando
ao celular, sem uma das
mãos no volante ou com

fones de ouvido é uma

infração média. "O
motorista pego cometendo
uma destas irregularidades
perde quatro pontos na

carteira e paga uma multa

deR$85,13".
Outras' infrações con

sideradas comuns pelo
instrutor teórico de trânsito
é não parar para o pedestre
(em caso de faixas de

segurança sem semáforo).
Neste caso' a infração é,

duplicação no Trecho Sul da
BR-I0l, entre Palhoça e

Osório (RS).
As polícias rodoviária

estadual e rodoviária federal
também estarão com

policiamento reforçado
durante os meses de verão e

férias, quando um grande
número de pessoas desloca
se em direção .às praias de
Santa Catarina.

Outra medida será a

Equipe flagra motorista falando no celular no centro da cidade

explicou Machado. lá os

motoristas que tiram pela
primeira vez a carteira de
motorista ficam com uma

carteira provisória, de

experiência. .Durante um

ano não podem cometer

nenhum deslize. "Neste

orientação para que os

motoristas que evitem' os

r
horários de pico, para evitar

congestionamentos. Os

períodos mais caóticos são as

sextas-feiras, das 18 às 20

horas, e o período da tarde e

início da noite dos domingos.
Ainda é recomendado que os

motoristas utilizem os faróis
acesos mesmo durante o dia

quando estiverem transi

tando em rodovias.

Outro motorista, que gravíssima e o .motorista
preferiu não se identificar, paga R$ 191,54 e perde sete

disse que não usa o cinto de pontos na cartei,ra. "É o

segurança porque se sente mesmo caso quando o

preso. "E também é motorista fura o sinal
desconfortável"·. Ele afirmou vermelho".

que nunca foi multado, mas O Código Brasqeiro de
.4 que usa o celular, mesmo Trânsito prevê que os

dirigindo. "Eu trabalho com motoristas que somarem
isso e preciso atender o mais de 20 pontos de caso, se ele comete uma

telefone, como dirijo há mais infração perdem o direito de infração, mesmo leve, perde
de 17 anos não tenho dirigir. "Cada infração tem a carteira e precisa fazer um

ar nenhuma dificuldades em fazer as duas pontos correspondentes', curso de reabilitação". Não
e, "Na cidade coisas ao mesmo tempo".

'

que ficam registrados no existe prazo de carência

,usarly cinto a O instrutor Machado cadastro por um ano", neste caso.
I

Ne�o: estradas mais seguras e vigiadas
interrupção da BR-lO 1 aos

sábados: O Fórum Cata
rinense pela Preservação da
Vida no Trânsito, o Fórum
das Rodovias, o Fórum de

Segurança nas -Obras e

Trânsito da BR-I0l Sul e

várias instituições públicas e

privadas estão se empe
nhando para que os usuários

das vias catarinenses tenham
um trânsito seguro durante a

temporada.
Serão desenvolvidas as

campanhas educativas Viaje
Bien, do Programa
PARE/Ministério dos

Transportes, dirigida aos os

turistas de língua espanhola,
e a Duplique sua Atenção,
específica do DNIT/ESGA,
reforçando a necessidade de
maior atenção por parte dos
usuários durante as obras de

- respeite a sinalização,
- evite o excesso de velocidade
- não ultrapasse em locais proibidos
- Evite usar a rodovia em horários de pico (sextas à noite e

domingos a tarde e a noite)
- Faça uma revisão completa no veículo antes de viajar
- Utilize faróis acesos mesmo durante o dia, isto aumenta a

visibilidade
- Não beba e se beber não dirija

transporte e turismo

Motoristas inventam desculpa para não usar cinto de segurança

Assim cOlJlo muitos outros jovens a.c., 23 anos tirou a carteira provisória de habilitação aos 18 anos.
Três meses depois,numa sexta-feira,ele foi para uma festa com amigos. No começo da madrugada de
sábado ele resolveu pararem uma loja de conveniência de um posto da cidade,onde a Polícia Militar
estava por coincidência fazendo uma batida. O.C, fez o teste do bafômetro e teve a carteira de
motorista apreendida .

Na segunda-feira,uma mulher ligou para ele, prometendo recuperar a habilitação.O que ele hão sabia
é que poderia ter feito a mesma coisa, sem gastar os R$ 300 pelos serviços da empresa. "Esse é Ul)1
processo normal.Quando a carteira é apreendida precisa-mos abrir um processo para que o motorista
possa se defender';explicou a delegada regional Jurema Wulf. "Ela me disse que era fácil recuperar a
carteira e que com ela eu poderia continuar a dirigir até fazer a nova habllltaçãotccntou.
Mesmo com a carteira provisória o motorista que comete uma infração pode continuar dirigindo."Se ele
for mesmo considerado culpado ele não vai poder renovar a carteira, Vai passar por todo o processo
novamente,fazendo os cursosda auto-escola e ainda por cima vai ficar mais um ano com a provisória;
explicou a delegada.

CESAR JUNKES

Polícia Rodoviária Federal montou uma mega estrutura para vigiar as estradas neste feriadão

\

ApcrrttJfme:ntGS de 2. Dcu1nitóri'os (78 m2)
ou 3 Dormitórios ($6 m2)

,

Garogem
l)e,sconfO$ e,s;peciais
Financiamenf<> dire-to em até 60 meses
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[ADI/se faz 10 anos e os jornais
I

filiados investem em capacitação

Vantagens
Pela qualificação dos seus

veículos, o acesso ao leitor regional
e pela eficiência na operação
comerciais, os jornais da ADI/SC .

tiveramum ptogressivo aumentono
faturamento nos últimos anos - e

em 2005 o crescimento foi de mais
de 30%. A operação comercial da
ADI/Brasil e das ADIs de seis

Estados, é feita pela empresaCentral
de Comunicação. O diretor execu
tivo da Central, Adriano Kalil

Falecimentos
Faleceu às 07:30h do dia 22/12, a senhora Tereza da Rosa

(47)
3449-0875
9974-3986
9984-6926

CORREIO TV
redilcao@ljo'rnalcorreiodopovo,corn'�1

Selinho
Em gravação do especial de fim de ano do "Mais

Você'; quinta-feira à tarde na Globo, Ana Maria

Braga e o jogador do Real Madrid trocaram um

selinho. O programa vai ao ar no dia 31. Há quem
diga que a apresentadora convidou Roberto
Carlos para passar o Réveillon em Angra dos Reis.

Recentemente, os dois tiveram um affair em

Portugal.

Almoço
Dirigido por Boninho, o novo programa de

Angélica na Globo deverá ocupar o lugar do
"Videoshow" aos sábados. A estréia está prevista
para abril, junto com a nova programação.

Família
O ator Maurício Gonçalves terá um papel em
"Sinhá moça'; novela das 18h que sucederá a

"Alma gêmea': Já' seu pai, Milton Gonçalves, fará
uma participação especial em dois capítulos.

Gugu e SBT:tensão
Estão para lá de tensas as relações entre Gugu
Liberato e Silvio Santos. O contrato do

apresentador vence em fevereiro e até agora o

SBT não se movimentou no sentido de fazer a

renovação. E, segundo boas e rnás-llnquas, a alta
direção da Record se reuniu com Gugu mais de '

uma vez na casa dele, em Alphaville.

Emais
De acordo com assessores próximos de Silvio
Santos, ele está realmente decidido a operar uma

grande mudança no SBT. E' acha que o tempo dos

grandes apresentadores acabou. Pretende
investir em novelas e no jornalismo.

Neve
Tom Cavalcantepassará o Natal em São Paulo
com a farnflla, mas no início de janeiro vai para o

Colorado com a mulher, Patrícia, e com a filha,
Maria, de 5 anos. A família vai esquiar.

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI) - ADI/Se. Fundada por 9 jornais em
O investimento na qualidade dezembro de 2005, a entidade já
editorial e comercial dos jornais em 99 realizava sua primeira
filiados, através de cursos, campanha institucional. Em

workshops, convênio com Sebrae e dezembro de 2001 foi contratado o
a contratação de profissionais de jornalistaMoacir Pereira, que passou
primeira linha tem sido o foco da a publicar sua coluna diária nos

ADI/SC e do Correio do Povo jornais filiados.
para consolidar a chamada Mídia \

Regional. Em 2006, os jornais diátios
do Interior de Santa Catarina vão

passar por um Programa .de

Capacitação realizado pelo Sebrae/
SC, em todos os setores da sua linha

produção, seja comercial, editorial
ou gráfica. Responsável pela
implantação do programa, o vice

presidente da entidade, Cláudio
Schlindwein afirma que e a adesão
de 100% dos veículos significa "a
realização de uma antiga
reivindicação dos jornais, que vão
agregar valor ao negócio assim como

a tingir um es tilo gerencial 'Escada, explica porque anunciantes
diferenciado e mais eficiente". e agências têm preferido a Mídia
Sc:hlindwein lembrou também que

'

Regional: "Em primeiro 'lugar, pela
a obtenção do selo de capacitação capilaridade, 'porque chega ao

Sebrae "abre as portas para o público-alvo. Depois porque é feita
ISO 14000 às nossas empresas, algo uma só negociação, um só formato

'i muito importante sob o aspecto de material (o que é um investi-

I
ambiental, já que somos mento reduzido para quem anun-

consumidores de papel". cia), uma só fatura (o que facilita

I São iniciativas com esta que para a agência e o anunciante
, marcam a história de 10 Anos da controlaremseusinvestirnentos).
i
!
I
I
I Fernandes, com idade de 76 anos. O velório foi realizado em sua

i",. residência eo sepultamento no cemitério de Guaramirim.
'�'::;'''''L__ __J

Organize seu Grupo
Barco Marujo Amigo 10,
(até dia 19/dezembro/2005).

sua

I

Passeios com patada
para banho em ágUàs

cristalinas, som ambfent1i?,
serviço de bar, ,toboágua

e muita ànimaçdo.
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Fafá,ó pá,
Fafá de Belém, a nossa cantora, arruma as malas para animar o reveillon de
Portugal.

'

Vai apresentar, na virada de ano do Casino da Póvoa, o seu show "Tanto mar';
só com músicas de Chico Buarque. Ingresso mais baratinho: 200 euros

Craque
Diego Maradona aproveitou muito bem os dias que passou no Brasil.

Flagraram o apresentador do programa "La Noche Del Diez" aos beijos com

uma morena desconhecida na casa noturna Nuth, no Rio de Janeiro. Quem
esteve por lá na madrugada da última quarta-feira (21) garante que ele se

divertiu muito com alguns amigos, mesmo tendoficado apenas duas horas
no local.

Rainha
Na noite de hoje, a Globo exibe o programa Natal da Xuxa, que antecederá
a Missa'do Galo. O

programa mostrará como

ocorre a comemoração
natalina em diversas

regiões do país. Dentre os

convidados especiais
estão: Milton Nascimento,
Pedro Luis, Elba Ramalho
e Carlinhos Brown.No

especial, cada músico
cantará uma música
folclórica e, no final, todos
reaparecerão para entoar

a música Natal. do Brásil,
escrita especialmente
para o programa por
Vanessa Alves e Lu

Miranda.

Vida nova
Cristiana Oliveira se

separou do,jogador de
futebol Sidney. Solteira e

tranqüila ("com o coração
fechado"), a atriz deixou
o elenco de "Malhação" e

.
vai de férias para os EUA

com as filhas.

arujo
migo

Ramos

,�
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FECCHANDO O ANO

[teutprecht diz que FME fecha
o ano com lisa Ido positivo"

I JULlMAR PIVATTO

� Para presidente,
pec foi o ca rro-chefe

em 2005 e agora se

prepara para a Olesc

JARAGUÁ DO' SUL - o

presidente da FME (Fundação
Municipal de Esportes), Jean

! Leutprecht, mostra satisfação ao

falar do primeiro ano à frente da

entidade, que agora virou

autarquia. Segundo ele, o

aumento de cerca de 20% na
.

participação em todos os eventos
promovidos foi o espelho para
mostrar o trabalho que vem

sendo feito. "Temos que dar
mérito também ao empenho de

todos que estão aqui. Ninguém
mediu esforços para que os

eventos acontecessem da
melhor maneira possível", disse
Leutprecht.
No total, a diretoria de lazer

atendeu 31.284 pessoas e a de

.eventos 19.850. Competições
m'tíl'1f. Varzeano, Q Coroa Bom
de �)la e o "Peladão" (que
volta� a se chamar Municipal
deFut;al) tiveram aumento no

número de participantes. Nos
· escolares, a FME entrou em

· acordo com as escolas e

'4iminuiu em 33 dias o

calendário esportivo, o que
aumenta o número de dias com
aula. "Mudamos também

·

algumas finais: para os sábados

para que as famílias possam

acompanhar. Existia uma

reclamação dos pais que não

conseguiam ver seus filhos

atuando", disse o diretor de
esportes, Ademar Saganski, o

Mazinho.
Sobre os esportes de

rendimento, que representam
Jaraguá do Sul em competições
estaduais, nacionais e interna

cionais, Leutprecht também viu

com bons olhos os resultados
obtidos/no ano, principalmente
na Olesc, Joguinhos e Jasc, que
são as. três principais
competições do Estado. "Nossa
prioridade sempre foi trabalhar
com a base. Este ano caímos três

posições Da Olesc (Jaraguá ficou
em quinto), mas é porque vamos

manter 85% dos atletas para
2006. A base já está montada,
ainda mais que nós vamos sediar
a competição", comentou o

presidente.
Ele destacou também o

trabalho do Pec (Programa
Esporte e Cidadania), que hoje
envolve 6.900 crianças de seis a

16 anos em 13 modalidades
distribuídas em 1 75 pólos. "Para
nós, este foi o grande diferencial. '

.

O principal foco deste projeto,
num' primeiro momento, é a

inclusão social, depois a

descoberta de novos talentos",
explicou Leutprecht. Segundo
ele, o sucesso do projeto
viabilizou a parceria com o

governo federal, que liberou
uma verba de R$ ô lS.mil para a

manutenção do programa.

Arena Jaraguá será o carro

chefe da Fundação em 2006

Leutprecht lembrou que, para
· o ano que vem, a Arena [araguá

" será o carro-chefe dos trabalhos da
·

FundaçãoMunicipal de Esportes.
''A nossa intenção é inaugurar a
obra em julho, junto com a Olesc.
Além de praça esportiva, o local
poderá sediar eventos culturais,
gerando uma diferença na

.economia informal com a criação
Ide empregos e renda", comentou
ele.Opresidente também falou que
esteve recentemente em Goiânia,
para conhecer projetos para

manutenção e gestão do local, para
usar as instalações da melhor

· Illaneira possível.
Além da organização da Olesc,

competição para atletas até 16 .

anos, [araguá do Sul também
sediará o regional dos Jogos
Abertos neste ano. Em 2007
receberá a fase estadual desta

Competição e, no ano seguinte, os

!,abs (Jogos Abertos Brasileiros).
No início do ano vou entrar em

COntato coma organização, que já
preViu a realização dos jogos em

�an.ta Catarina, mas ainda não
eflniu a cidade", informou
�Utprecht.
O presidente também falou

qUe já escolheu o local para a

Construção da pista sintética de
atletismo. Será no terreno que a

prefeitura tem, no Bairro São Luís.
"Já estamos em contato com

algumas empresas para a

construção desta pista e também
vamos atrás dos recursos necessários

para isso", comentou. Nestemesmo
local, a intenção é que se crie um

centro de treinamento, com

quadras poliesportivas, quadras de
tênis, piscina e espaço para
caminhadas. '

Resultados
Dentre as conquistas do ano,

das equipes de rendimento da

FME, Leutprecht destacou o

basquete feminino, que venceu o

. Estadual nas categorias mini,
mirim, infantil e juvenil. Só o

infanto perdeu a final por apenas
um ponto. Falou tambéin sobre a

participação de Karine K�nzler tio
Mundial de Xadrez na França, de
Júnior noMundial Infanto-Juvenil
de Vôlei com a seleção catarinense,
de Joice e [éferson que
defenderam a Seleção Brasileira de
Handebol e de Café que foi

campeão brasileiro com a Seleção
Catarinense de Futsal. Além das
boas atuações de Luana Martins e

Eduardo Junkes na natação e

Diêgo Peiter, Sally Siewerdt e

Míriellv dos Santos no atletismo.

FOTOS ARQUIVO CORREIO

Pólos do Pec envolvem 6.900 crianças de seis a 16 anos

Karina Kanzler foi campeã brasileira sub-18 e disputou o mundial

o basquete feminino foi o destaque com quatro títulos estaduais

Jean Leutprecht: "Vamos inaugurar a Arena em julho"

LINHA DE FUNDO �

Amador
•

A edição deste anó do
Campeonato Amador de
Futebol só mostrou a força
que este esporte tem na

nossa cidade.Todos os jogos,
desde a primeira fase, foram
sempre acompanhados por
um bom público, tanto na

Primeira quanto na Segunda
Diyisão. Claro, graças ao bom
nível técnico das equipes e a

organização da competição,
que ficou comprovado na

final entre Cruz de Malta e

Botafogo, assistida por cerca
de três mil pessoas.

(1

JULlMAR PIVATTO

Balanço
o ano de 2905 foi de fundamental importância para o

amadurecimento da editoria de esportes do Correio do Povo.

Com a criação do Correio Esportivo, edição semanal que sai às

terças-feiras, e o apoio para acompanhar de perto competições
como a Liga Futsal e os Jogos Abertos de Santa Catarina, a equipe
de reportagem conseguiu estar mais perto da notícia,
conseguindo narrar com maior clareza os fatos. Para o próximo
ano! esperamos ter ainda mais condições de acompanhar o maior
número de modalidades possíveis. Fica o agradecimento a todos
os envolvidos no esporte da região, que sempre estiveram prontos
a nos atender. Boàs festas a todos.

FME
Fica o nosso agradecimento
também à Fundação Municipal
de Esportes, que nos deu 6

suporte necessário para
transmitirmos da melhor
maneira possível, eventos
como os Joguinhos Abertos e

os Jasc. Para 2006 sabemos

que lemos um grande desafio

pela frente: a Olesc, que vai '

movimentar Jaraguá do Sul por
uma semana. Bom para toda a

cidade, que vai ganhar com
uma bela opção diferente de
lazer.

Malwee
A experiência de acompanhar
o melhor time de futsal do
Brasil e um dos melhores do
mundo foi uma experiência
gratificante. Saber da dedica

ção de todas as pessoas envol
vidas por trás deste time dos
sonhos foi algo que deu segu
rança de saber que a equipe
tem grandes chances de ter
uma vida longa. Que venha o

'

mundial! Parabéns a todos pela
excelente campanha.

Juventus
Pelo segundo ano

consecutivo, o tricolor termina
a temporada com a sensação
do dever cumprido.Tudo bem

que não teve título, mas o
time conseguiu se reerguer
durante a competição e saiu
com a cabeça erguida, com a

volta para a elite do futebol
catarinense. Lugar, aliás, de
onde nunca deveria ter saído.

julimar@terra.cam.br

Combustível de aça ao avaliar postos de gasolina em todo o

estado. Preencha hoje formulário onlíne.

www.combustivelgratis ..com

****** *
. *****

\

Que o Natal seja 'a luz
de um novo caminho,
cheio de esperança,

força e vide.
-FELIZ E

ABENÇOADO
-NATALl

MARISTA

'São os votos da
Famílic Marista do'

Colégio Marista São Luís
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NATAL

Vendas no comércio começam a despenca
CAROLINA TOMASELLI

acrescentando que, de qualquer
maneira, a loja atingiu a meta de
aumentar em 5% as vendas se

comparado aomesmo período do ano
passado. ''A expectativa era esta",
completou.

Da mesma maneira, o artesão
Dienison oa Silva, em uma das
barracas da Assarj (Associação de
Artesãos de JaraguádoSul), disse que
"até quarta-feira as vendas estavam
boas. De ontem (quinta-feira) para cá
já baixou". Mas para a vendedora
autônoma debijuterias,MaiseNunes,
as vendas ficarammelhores para ela
nestes últimos dias; o que acredita ter
sido resultado dos preços acessív�is de
suasmercadorias, entre R$ 3,00 e R$
12,00. "Omeumelhor dia de vendas
foiontem (quinta-feira)", contou.

No ShoppingCenterBreithaupt,
omovimento estava umpoucomelhor
do que nas ruas. Lá, algumas pessoas

'

circulavam com as sacolas na mão,
como Josimar Alves Lopes, 28 ano.

"Parei de trabalharontem e aproveitei
para fazer as compras hoje", contou,
comospresentes da esposa, filho e dele
mesmo. Raua dosSantos também foi
uma das poucas pessoas que deixou
para comprar os presentesna última
hora. "Não comprei antes porque
estava pesquisando e acabei
comprando onde tinha crediário".

... Com a proximidade
da data mais esperada
do ano, o comércio

já registra queda
JARAGUÁ 00 SUL - o comércio

de Jaraguá do Sul registrou queda'
nas vendas durante o dia de ontem,
quando as lojas ficaram abertas até as

nove danoite, horário estipulado pela
CDL (Câmara dos Dirigentes
Lojistas) para a última semana antes
do Natal. Nas principais ruas do
centro da cidade, especialmente o

Calçadão da Marechal, onde se

concentram amaiorparte das lojas, o
movimento de pessoas já é bem
menor se comparado a outros dias da
semana ou ainda em relação a todo o
mês de dezembro. Hoje, as lojas
estarão abertas das 8 às 13 h,mas não
há grandes expectativas de vendas.

O gerente de uma loja demóveis,
eletrodomésticos e eletroeletrônieos,

.

José BonifácioMariano, disse que as

vendas forammuitomais intensas no
início da semana. "Como nossos

produtos sãomaiores emais caros, não
devemos vender muito hoje e

amanhã (sexta e sábado)", disse,

Policionamento nas principais ruas da cidade continua intenso Para Dienison da Silva, as vendas foram boas até a quarta-feira Josimar entrou em férias ontem f2 por isso só fez as compras ont
",
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AIS comodidad
mento ortodôntico, todoso
alizados aqui mesmo o

instalações, que além d

lizadas, no centro da cidade

'OrtoMdi
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