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CORREIOTV NO BRASIL

Autores da Globo

brigam para
ter Carolina

Dieckmann no elenco

Vendas on-line
superam

expectativa e

somam US$ , bilhão

• PAGINA 5
.

• PAGINA6
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'.O prefeito também cobrou mais empenho do secretariado. "Quem está em cargo de confiança tem de ter comprometimento com o horário de trabalho", disse sem,citar nomes. • PÁGINA 3
,

.

LUXO NA SCAR
.

Um piano de US$ 150 mil
é uma das principais

. atrações da noite. de gala
que acontece hoje no

Teatro da Scar. O
instrumento veio de São
Paulo e só o transporte
custou R$' 2.700, sem

contar o valor do seguro

que não foi revelado.
Leônidas de Oliveira

(foto) afina com todo cari
nho e cuidado o "mimo"

-

dos músicos. O solista
brasileiro conhecido in

ternacionalmente, Ricar-
lia Castro, é o destaque da

apresentação de alunos e

professores na noite de

hoje. • PAGINA4

DANIEL NEVES

StRV

VAGA PROGRAMAÇÃO

Emprego formal cresce 5.,87% em

Jaraguá., mostra levantamento
-

Festival também é troca de
cultura e diversão para garotada

DANIEL NEVES DANIEL NEVES

Foram criadas 2.757 novas vagas com carteira assi
nada no ano passado na cidade.A atividade que mais

gerou emprego foi a indústria de transformação,
seguida dos serviços e do comércio.Josiane Moglich
está nesta lista,ela conseguiu emprego depois de três
meses de procura. • PAGINAS

Alojadosem escolas de Jaraguá do Sul,os cerca de 400
jovens participantes do Femusc têm como principal
objetivo aprender sobre música. Mas, com tanta gente
bonita e -diferente, a troca de cultura e as paqueras
também ganham destaque, Entre uma oficina e outra.a
garotàda aproveita para se divertir e passear.• PAGINA4
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TRANSPORTE

Rose diz que projeto sobre
•

'renovação será votado hoje
Embora a Prefeitura não tenha encaminhado o novo

projeto de lei que trata da renovação do contrato com a

Canarinho até o final da tarde de ontem, para apreciação
l

dos vereadores, Rose confirmou que o texto deve ser

votado hoje. A vice garantiu' que os pedidos feitos
durante audiência pública serãô atendidos. • PÁGINA3

ÁGUA

Alunos da rede municipal terão
aula sobre consumo consciente

O Samae lança na próxima semana o Proeva, projeto será
desenvolvido nas escolas da, rede municipal, voltado à

educação sobre o uso racional da água. As turmas de

quarta série terão aulas práticas, com visitas aos locais de

captação e teóricas, com conceitos de como evitar o

desperdício. • PAGINA6
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• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,222 2,224
...................................................................................................._�--.---�.��-'--"-_--�-'-----��-

Paralelo 2,373 r 2,463
............ , , " , " , _ _ ---,,--------------------_ .. __.,,-._--_ .�----- _ .._._---_ _---- -- .

2,160 . 2,330

Compra Venda

2,687 2,691

Turismo

• Cotação Euro

•

•

'CUB R$: 862,52 (íanelro)

Oscilação'Indices Pontos
.

Bovespa 38.484 0,270/0 •

....... , ,.. ., - - , _ , , , , , ,... ---,- - , .. -- , - ---- .. - , .. -, .. --, .. - , , .. , ,... -_ .. _--_ .. ,,---- - - ---- ------, .. , _- , .

Dow Jones 10.940 0,700/0
............... , , , , , , , .. , , , .. ,.......... --- ---------------- ,............

.,,_ _ ,,_ ,,_ _._----------_.

Nasdaq 2.309 0,170/0

0,7626• Poupança (%)

•
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O custo com a Presidên
cia da República, Ministério,

'das Relações Exteriores,
,

Legisla tivo, Judiciário e

Ministério Público será mais

'que salgado para o contri

buinte em 2006. Nada menos

.que R$ 33,1 bilhões já

.aprovados pela Comissão
,

'

:Mista de Orçamento da

'Câmara dos Deputados. Do
itotal, 750/0 apenas para paga
'mente de pessoal. A oposição
criticou a previsão de que a

Presidência da República
gastará neste ano R$ 153

rnilhões com publicidade
direta; fora empresas esta

tais. O aumento desse gasto
'para 2006, que é ano

:�leitoral, em relação à média

dos três primeiros anos do
, .

governo de Luiz Inácio Lula
•

�da Silva, que seria de R$ 90

-milhões ao ano, chega a 70%.
Em tem. mais por conta do
-bolso do contribuinte.
[,- O Congresso Nacional
está prestes a votar a criação

. li
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,
do FGET (Fundo de Garan
tia das Execuções Trabalhis
tas). Abastecido com verbas

públicas, o novo fundo tem

um objetivo controverso. Será
usado para pagar dívidas
trabalhistas que não tenham
sido honradas pelas empresas.
Cobrirá os débitos de até R$

,

14mil que reconhecidos pela

projeto diz que poderão
receber recursos do FGET
todos os trabalhadores urba-

. -

nos e rurais, com ou sem vm-

culo empregatício, que ten

ham sofrido lesões de direitos
referentes a salários, rendi-

. -

mentos ou cormssoes, ou

relativos a indenizações decor
rentes de sentenças trabalhis-

,

.... Só com publicidade direta, a Presidência,
- '

,

da República deverá gastar R$ 153 milhões,
não incluídos gastos das empresas estatais

Justiça do Trabalho em

última instância de julga
mento.O projeto foi elabora
do sem alarde, no final do ano

passado, por uma comissão

mista da Câmara e do Sena
do. Consta da pauta de vota

ção da convocação extraordi
nária do Congresso. Foi

entregue há seis dias à mesa

diretora da Câmara e está

pronto para ser levado ao

plenário.Em seu artigo 13, o
'

,

tas condenatórias ou homolo-
,

gatórias de acordo, líquidas,
transitadas em julgado.

, Feito o pagamento, reza o

artigo 17 da proposta, o

FGET substituirá o

trabalhador na cobrança do
•

débito da empresa. Atuará
nos próprios autos da

reclamação trabalhista.
O dinheiro que bancará

a liquidação dos passivos
trabalhistas virá dos cofres

,

)
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públicos e a principal fonte de
,

financiamento será 6 Orça-
mento da União. O novo

fundo será reforçado, de
resto, por multas administra
tivas impostas pela fiscaliza

ção do trabalho, multas
cobradas em conciliações
homologadas pela Justiça do
Trabalho e pelo resultado da

aplicação no mercado
financeiro do dinheiro do

próprio FGET A exemplo do

que ocorre com o FGTS, a

Caixa Econômica Federal
será o agente financeiro do

-

FGET O artigo 15 do projeto
estabelece que o FGET fica
limitado ao pagamento de
salários, rendimentos, comis
sões ou indenizações não

honrados pelas empresas cujo
valor não ultrapasse ao equi
valente a 40 salários míni
mos. Ou seja, bancará dívidas
de até' R$ 14 mil, se consíde
rado o valor do novo salário
mínimo proposto pelo governo ,

ao Congresso, de R$ 350.

"

, "No plenário vamos ter o voto de homens livres e não de homens policiados':
(I

•

�' Do deputado Pedro Cor�êa (PP-PE), criticando a votação de ontem do Conselho de Ética que aprovou parecer que recomenda
sua cassação.

,

•

I
"

Fernando Bond

,

atos
,

,

Checarantes
Os jornalistas que caíram no "conto da placa"
aplicado pelo deputado Merss já andam se

'

desculpando com os leitores. Recomenda-se

que .chequern informações antes de sair

publicando."Florianópolis - O deputado Carllto
:'Merss (PT) usou uma velha tática para"

tentar "aparecer" no ato de lançamento
� "

,de obras do Porto de São Francisco do
, .

Sul. Com o partido (PT) enlameado e as

"bases eleitorals minadas, o deputado da

Região Norte fez jogo de cena ao

espalhar na imprensa que abandonou
o local da solenidade em pro-testo
porque as placas não registravam que a

obra era do Governo Federal. Só panto
mima: quem vai a ao porto em São
Chico vê duas placas enormes bem na

entrada, com as logomarcas do "Brasil
Um País de Todos':Ministério dos Trans

portes, DNIT, Governo do Estado, Secre
taria Regional e Porto. Uma segunda
placa também gigante, ao lado, fornece
outras informações técnicas sobre os

, serviços de recuperação dos berços 102

e 103 do porto de São Francisco.

Igualmente assinadas pelo Exército

Brasileiro, 100• Batalhão de Engenharia
,

(executores da obra), DNIT'e "Brasil Um
País de Todos" Como não consta que o

deputado seja cego, já se imagina o que
o levou a abandonar o palco ..

Mais3,3mil
•

No dia � de janeiro, o secretário Diomário de

Queiroz já tinha empossado 1.143 assistentes
de educação que desde então já estão

desempenhando as atividades de secretários
de escolas. Somando esses aos que tomam

,
.

posse hoje e os remanescentes do concurso

de 2001, as escolas da rede pública estadual

passam a contar, no início do ano letivo, com
um reforço de cerca de 3,3 mil novos

profissionais. Para o secretário, "a posse dos
novos profissionais segue a .política de

efetivação e de valorização do pessoal do
magistério, que resultou na nomeação de
8.434 profissionais desde 2003, não
implicando em grande impacto financeiro

porque evita a contratação de AGs':

Reforço escolar
A Secretaria da Educação empossa hoje (2)
cerca de 1.913 aprovados no Concurso Público
de Ingresso ao Quadro do Magistério e ao

Quadro Civil, realizado em 2005. No Diário
Oficial do Estado de terça-feira (31) foi
publicada a nomeação de 1.511 assistentes

técnicos pedagógicos, 120 agentes de serviços
gerais, 271 técnicos em atividades
admlnistratívas e onze artífices II. Além desses,
a Secretaria está realizando a sexta chamada
de 53 assistentes técnicos pedagógicos e a

oitava de 150 professores, que já escolheram

vagas e foram aprovados no concurso

promovido em 2001.

Notícias da mídia
Os jornais diários cresceram 40/0 em circulação
em 2005 e boa parte disso não vem dos

"jomalões"mas de veículos de conteúdo

específico ou da chamada Mídia Regional (na
qual se inclui o Correio do Povo). O jornal
esportivo Lante!, com 34,40/0 de aumento,

•

.

Posse simultânea
Os educadores que estiverem com a

,

documentação pronta devem procurar a sua

respectiva Gerência Regional de Educação, .

Ciência e Tecnologia (Geect) para tomar posse
hoje, A posse coletiva acontece

simultaneamente nas 30 regiões, sendo que o

horário está a cargo de cada Geect. Os que'
ainda não estiverem com todos os

•

documentos prontos terão 30 dias

,de prazo, a contar da nomeação publicada no

Diário Oficial (30/02).

'il
, l

O sonho de qualquer executivo é ter o próprio negócio, b
como dirigir sem ter carro. Agora estou preparado para diri�f,

.

omeu carro, perdão, o meu negócio. Tenho observado o fracasso
de negócios iniciados por ex-executivos, com experiência na

direção de negócios bem mais complexos, e que teriam toda§
as chances de fazer sucesso. Vejo que namaioria dos casos alga
relevante foi deixado de lado e fez diferença: experiência no

negócio escolhido, impostos não-previstos, burocracia
governamental, escolha da localização, etc. , I

É normal um ex-executivo se dar conta: de quão importante- ,
era sua posição em detrimento de sua pessoa. Não deveria ser I

1
,

'

assim, porém é. O mercado passa a vê-lo de forma diferente

agora na nova empreitada. Um bom jogador de futebol, mesmo
que famoso, quando-entra em um novo esporte, vai ter de

aprender tudo de novo e fazer o mesmo caminho para chegar
ao-sucesso. Com o executivo vai acontecer a mesma coisa e tell
uma boa dose de humildade vai ajudar bastante.Alguns ex)

"

executivos que montaram os próprios negócios ainda falam
como altos executivos, só que agora dentro de uma "quítanda'rl :
e ainda não acordaram para a nova realidade, qualquer que seja

'

o negócio. Notícias de gente que ganhou muito dinheiro em
pouco tempo, sem saber direito como, acalenta o sonho de'

I

muitos desses executivos. Normalmente estamos diante d� i
I
I
I

•

,

•

Casal contra casal
Outra novidade que agita a Comunicação é o

fato de a Record finalmente estar atacando o

"núcleo" da Globo: afora o fato de "Prova de
, Amor" estar batendo "Bang-Bang" o Jornal da
Record deu 13 pontos de audiência com 24

de pico logo na estréia. Ponto para a dupla
Celso Freitas/Adriana Araújo, contra Willian
Bonner/Fátima Bernardes.

,i

,

red acao@jornalcorreiodopovo,com.br

Desespero faz deputado'
. cegar em São Francisco

CORREIO DO POVO
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/

Um Momento Impar
Jaraguá do Sul vive momentos de

rara beleza cultural.
Nesta última quinzena Jaraguá do

Sul respira música, .. e música de
excelente qualidade. Sendo

presenteados com o Festival de Música
de Santa Catarina, temos o privilégio
de conhecer nomes famosos e também
ocultos da boa música.

A abertura do festival trouxe emoção a quem lá estava

presente, no último domingo, quando pudemos ver a

maravilhosa fusão do folclórico e o erudito; emoção qus
tem se repetido nos dias que seseguem.

Eventos como este nos fazem parar para refletir o quanto
somos privilegiados.'

Privilegiados pela capacidade de ouvir, pura e

simplesmete. Não fosse essa "simples" capacidade. não
I

teríamos acesso a tal beleza.
'

Privilegiados por pertencermos a' um Estado que possui
tradição cultural herdada de nossos antepassados e

enriquecida pelo convívio nesta terra.

Privilegiados por possuirmos a SCAR que reúne todas
as condições necessárias para a realização de um evento

desse porte, oferecendo não só conforto mas principalmente
a acústica ideal para a Música. o

...

Privilegiados por sediarmos o maior evento de músicr
erudita do Estado que reúne músicos amadores e'

profissionais de metróp-oles , pequenas cidades e até
"

lugarejos escondidos e longínquos nos rincões de todo o'

Brasil , onde músicos enfrentam grandes obstáculos para)
aprenderem um instrumento musical e hoje nos agraciam,.)
nos presenteando com seu dom hoje lapidado.

Privilegiados por podermos compartilhar a qualidade de
vida de nosso Estado e de nossa cidade, referencia no país todo"

A música .oportúniza a integração não só cultural coma;
também humana pois tem a capacidade de como arte,
universal unir os povos, transpondo barreiras entre idades]
religiões, formação ou nível social.

Sem dúvida alguma, este Festival deixarámuito mais do que:
boas lembranças de momentos de emoção , de&ará mais uma'

semente que disseminará o conhecimento musical clássico, "J
,

A Comissão' Organizadora deste Evento parabenizamos)
pela iniciativa e agradecemos pela escolha de Jaraguá do Sul!'

i'

o prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas'!
feiras nesta coluna 'J,

..

O empreendedor e"o tempo
. 9

,

um sucesso tecnológico em que o "tempo" estava sincronizado
,

com o mercado, ou de um caso para ser mais bem investigado
O sucesso, normalmente, é construído com o tempo, o

. ,

,

resto é sorte. Sorte que vamos precisar sempre. Para que haja�
chuva é preciso que antes tenhamos as nuvens e as nuvens

levam tempo para se formar, e ainda assim às vezes custa pala
,

chover. Escolha bem o negócio e preste muita atenção para
saber se você vai ter tempo e paciência para esperar.

r

Antonio Carlos Lopes, contador
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MOSAICO
� Voltando
Com as férias de fim de ano mais
curtas, vereadores de Jaraguá do Sul
fazem hoje a primeira sessão

ordinária do ano, a partir de 19 horas.
O plenário do Legislativo passa por
reformas, como nova pintura, troca
dos móveis,' cortinas, e das
cadeiras ocupadas pelo público que
acompanha as sessões, por
determinação do presidenteCarione
Pavanello (PFL). Na presidência
anterior, Pavanello promoveu
mudanças radicais no Legislativo,
incluindo a informatização.

, .

� Definido
o empresário Carlos Chiodini vai
assumir. no próximo dia 18 a

presidência da Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul, em
chapa de consenso. Chiodini é, por
enquanto, o único pré-candidato a

deputado estadual pelo PMDS local
e também presidente do diretório

municipal do partido. Vai substituir no
cargo o engenheiro Paulo Obenaus,
dono da empresa 'Prema, vencedora

,
de licitação para a construção da Arena

Multiuso, que deve ser inaugurada até
o final deste semestre.

mosa ico@jornalcorreiod'opovo.com:br ::

� Visual
Ó governador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) cumpre, dia 15, obrigatoriedade
,

constitucional de levar à Assembléia

}egislativa a mensagem do governo
• para 2006. O formato mudou. De um

.calhamaço de fotocópias direcionado

'quase que exclusivamente aos

-deputados estaduais, tomou formato de
livro, com ilustrações fotográficas. Será
distrlbulda para todos os deputados
estaduais, federais e senadores do'

Estado, conselheiros das SDRs,
amíversldades, federações de comércio

te indústria e ministro do planejamento.

� Critérios
o PMDS estadual dec.idiu que a

Fundação Ulysses Guimarães de Santa
Catarina apresentará um estudo prévio
sobre os critérios que serão adotados

para definir a nominata de candidatos às

eleições proporcionais. Em princípio, o
partido deve lançar 60 nomes à

Assembléia Legislativa e 24 à Câmara
dos Deputados. O primeiro esboço
desse trabalho será submetido à
Executiva do partido, em reunião

agendada para o próximo dia 13, informa
o secretário adjunto do diretório

. estadual, Adélcio Machado dos Santos.

,

'.

•

� Decidido
Em 2002, o PT lançou o vereador Marcos

Scarpatto a deputado federal para atropelar
a candidatura do tucano Vicente Caropreso, '

que tentava um segundo mandato. O '

petista conseguiu 26 mil votos em _,

dobradinha com DioneiWalter da Silva, que /.

conseguiu chegar à Assembléia Leqislativa. r'
..

.

Agora, o partido anuncia nova candidatura ,

a deputado federal, mas visando outro alvo,
'

embora o objetivo seja o mesmo: atropelar'
a vice-prefeita Rosemeire Vasel (PL), que'
deve' disputar vaga à Câmara dos If
Deputados. Nem "nós'; nem "eles':

,

'

I
-

,

i '

i (
,

I
,
I
,

•

REFORMA
•

,
•

••
"

I
I

,

I j
,

! c
, - • •

1 ,

,

,

CELSO MACHADO presidente do Samae (Serviço
/

'

Municipal de Aguas e Esgoto).
Neste governo, Marcolla é o

terceiro a presidir aquela
autarquiamunicipal. O primeiro
foi Jair Alexandre, também

presidente do diretóriomunicipal
do PTB e hoje à frente da diretoria

.

da Habitação. Foi substituído
pouco depois por Bonifácio
Formigari, funcionário de carreira

que assumiu interinamente a

função. O farmacêutico Sérgio
Luiz Ferraza está confirmado
como secretário de Saúde e já
tomou posse ontem ao final da
tarde. O cargo estava vago desde

,

a saída do odontólogo e ex-

prefeito Alfredo Guenther, que
deixou a função no final de
outubro do ano passado,
incompatibilizado com o prefeito
e alguns assessores mais próximos
do chefe do Executivo.

DANIEL NEVES

, I
I

:� '- Prevaleceu o

'remanejamento
,

.

I •

.ern secretarias

Ie fundações
I

.

! '

}ARAGUÁ DO SUL - Um ano

I depois de assumir o Executivo, o
I prefeito Moacir Bertoldi (PL)
I promove a segunda mudança no
I primeiro escalão do governo,
I mandando recado claro àqueles
�ue ocupam a titularidade em
,

i secretarias e fundações. "Quem
! está em cargo de confiança tem

I de ter comprometimento com o

t horário de trabalho, Não podemos
i mais aceitar que seja diferente.

,

Ou fica à disposição do serviço
,I público, ou vai cuidar de

: atividades na iniciativa privada",
I

: avisou Bertoldi, sem especificar se
casosdo gênero foram detectados

! em seu governo. Ontem pela
i manhã ,o prefeito anunciou as

mudanças j á definidas pelo
! colegiado a partir de 1 o de
, .

i fevereiro, conforme portarias já
,

: assinadas por ele. O engenheiro
: civil Luiz FernandoMarcolla, que
! respondia pela Fujama
i (Fundação Jaraguaense de Meio

i Ambiente), assume como diretor

.

Na Fujama assume Leônidas

Nora, que até então respondia
pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.

) Esta secretaria terá, como titular,
o administrador de empresas e

secretaria da diretoria da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul),
Newton Eliseu Burdzackí. Ele foi
um dos coordenadores da

Prefeito cobra comprometimento dos nomeados

campanha do prefeito Bertoldi.
Finalmente, fechando o leque de

remanejamentos internos, a

professora Natália Petry, egressa

do PP e recém-filiada ao PPS,
partido que integra a coligação de

apóio a Bertoldi, passa a responder
pela Fundação Cultural.

, I

I I' GUARAMIRIM - Os vereadores serão investidos na compra de um terá para quitar o financiamento.
.

l aprovaram por unanimidade, em rolo compactador, R$ 198 mil, pá Germann informou que o

: sessão extraordinária realizada .carregadeira, R$ 398 mil; município terá carência de um ano

! ontem, o projeto de lei número escavadeira hidráulica, R$ 530mil; e até dois para quitar a dívida. "OI

: 127/2005, que autoriza o Executivo dois caminhões truck traçado, R$ próximo prefeito não terá a dívida,
, ,

: a aderir ao PRO-FDM (Programa 360 mil; e um britador completo, mas terá o equipamento para
,

: Operacional do Fundo de R$ 420mil. trabalhar", completou o vereador

: DesenvolvimentoMunicipal) e a . O vereadorAcibaldoGermann LuizAntônio Chiodini (PP).
! contrairempréstimonovalordeR$ (PPj disse que a frota de veículos Também foi aprovado por
: .1,5 milhão junto ao Badesc e máquinas do município está unanimidade em primeiro turno o

! (Agência de Fomento do Estado sucateada e que a terceirização dos 'projeto de lei do Executivo que

! de Santa Catarina). O projeto serviços estava "onerandomuito" define uma nova denominação "

: ainda vai a: votação em segundo aos cofres públicos. "O senhor para a atual Escola Municipal de
I

: turno, em sessão extraordinária presidente viu aminha insistência Educação Fundamental e Pré-
I

marcada para a próxima segunda- em, colocar o projeto ern votação escola "Senhor Bom Jesus", que
feira, às 9 horas. no ano passado. Já perdemos 1% passa a se chamar "Escola de Ensino

Os recursos, oriundos do FDM de juros", disse, referindo-se ao Fundamental e Pré-escolar
(Fundo de Desenvolvimento financiamento, comjuros de 6,5% Professor Dorvalino Felippi".
Municipal), serão destinados ao '.

no ano passado e que este ano Professors da rede pública do
financiamento de obras de infra- subiu para 7,50/0. município por muitos anos, a

estrutura econômica e social, O vereador Osni Bylaardt vereadora Maria Lúcia Richard

serviços públicos, máquinas e (PMDB) cobrou da administração (PMDB) elogiou a homenagem ao

equipamentos. A contrapartida do municipal que fosse encaminhado ex-professorDorvalino, que"com
município s�rá de R$ 450 mil, ao Legislativo, por não constar no certeza contribuiu muito para a

- totalizando R$ 1,9 milhão, que projeto, quanto tempo omunicípio educação domunicípio. Trabalhei

nu
•

1,,5
DANIEL NEVES

,

I '\ \�
,

Bylaardt cobra mais detalhes

com ele por mais de uma década.
Eramuito amigo dos alunos, que é

o que falta hoje em dia", elogiou.
Maria Lúcia, no entanto, deverá
pedir vistas ao projeto antes da

segunda votação, porque, segundo
ela, a escola existe na prática,
porém não há lei criando e

regulamentando o funciona
mente da instituição, nem

decreta. (Carolina Tomaselli)

r'1

• ,

Projeto sobre renovação com �
,

. I 5

Canarinho deve ser votado hoj�
• -

j

serviço de transporte coletivo. Além
r

disso, qualquer decisão acerca· do
, .,

serviço, seja com relação ao aumento
da tarifa ou a necessidade de mais

horários e linhas, por exemplo,
obrigatoriamente passará pelo
conselho, fonnadopor representantês
da administração municipal, da
Canarinho, das entidades represen
tativas como Associação Comercial
e associações de moradores. .

Entre as modificações também
está a supressão do artigo segundo do

,

projeto original, que dá liberdade para
.

I

aPrefeitura, quando findarocontrato
em 2016, que omesmo seja renovado
por outros dez anos, se a Canarinho,
não obtiver o retorno dos

,

investimentos no período. Uma
,

multa contratualno valor de 10%do .

}ARAGUÁ00 SUL-Até o final da
tarde de ontem, aPrefeituranãohavia
encaminhado o novo projeto de lei

que trata da renovação do contrato
. de exploração do transporte coletivo
urbano com aempresaCanarinhopor
outros dez anos. Mas a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL) confirmou que
oprojeto seráenviadohoje até omeio
dia e, portanto, com grandes
possibilidades de ir a votação da sessão
desta noite, às 19h. O projeto foi
encaminhado em regime de urgência
pelo Executivonoúltimo dia 10, mas
foi retirado da pauta na sessão do
mesmo dia. Vereadores e associações
demoradores cobrammodificações
no texto original, por isso umprojeto
substitutivo foi redigido.

Rosemeire, que participou de
reunião com vereadores na semana

passada para definir as propostas que
seriam incluídas e outras alterações
ao texto original, disse que todos os
pedidos serão atendidos. O novo

,
.

projeto foi redigido com base nas

propostas levantadas na audiência

pública realizada pelo Legislativo na
J

semana passada, e que contou com a

participação de representantes das

associações de moradores, CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas),
sindicatos, partidos, Canarinho e

Executivo. "O conselhovai ser criado
. através de uma lei específica e todos
os outros itens serão incluídos no

,

A • • f

contrato, que preve tnvesnmentqs
pelaCanarinho da ordem de R$ 3,7
milhões, também deve integrar o
novo texto. Será urnagarantia de que

. ,. . ,

a empresa concessionana cumpnra
com os investimentos previstos no
Transjaraguá que promete remodelar
completamente o trânsito do

município, instituindo, inclusive, um
sistema integrado com passagem
única.A liberação dos recursos pelo
BNDES. (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social) para serem investidos no

Transjaraguádepende da inclusão do
nome da empresa que gerenciará o

sistema. Daí, alega a admínistração,
a necessidade de se aprovar' a
renovação do contrato agora, apesar

,

dovigente só terminarem6 de agosto
deste ano. (Carolina Tomaselli)

, "

projeto que renova o contrato ,

garantiu a vice-prefeita.
O conselho a que Rosemeire se

refere tem caráter gerenciador, com
a proposta de fiscalizar e controlar o

•
,

ca emias
•
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Paraficar de bem com a vida!

li> BODY JAM

li> BODY PUMP
-�.�; '··,I.c/or':o'-::&Mente'",,'"'""� -�!':; '!>cI' ,., _,,,"

;, �'
.

desucesso!

.�
•
•

li> BODY COMBAT

li> RPM

li> NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL

Ill> POWER JUMP

li> MUSCULAÇÃO

II> HIDROGINÁST1CA'

Ill> BODY STEP

'I
I,
1
\ '"
,
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FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES
ACQUA CENTER /

. ., ...
, f i( i

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU ,;
AYROSO, 763 • NOVA BRASILIA: ?:

.,

FITNESS CENTER
AV. MAL. DEODORO, 890 • SALA 3

CENTRO - (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)

(3275.0351� .

,\. '

,,j

SEGUNDA À SEXTA, DAS
7H ÀS 24H [ SEM FECHAR

AO MEIO·DIA 1 c«
..

.

3371.9659 T
� ..

.." ,.................. . ,.

,

•
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CORREIO ECONÔMICO ,t---,

Culpados
o juiz-substituto Claves Barbosa de Siqueira, da 12a Vara Federal
em Brasília, condenou sete ex-diretores do Banco do Brasil a sete

anos de prisão e pagamento de multa, em processo no qual são
acusados de envolvimento com crime de gestão temerária ao

conceder empréstimos à construtora Encol em 1994 e 1995.A
,

decisão condenou o ex-presidente do BB Paulo Ximenes e os ex

diretores Edson Ferreira, João de Camargo, Ricardo de Oliveira,
Hugo Pereira, Ricardo da Conceição e Carlos Caetano. Os sete

atuaram no governo do ex-presidente Fernando Henrique. Eles têm
o direito de recorrer em liberdade da condenação. O recurso deve
ser encaminhado ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 1 a Região.O
juiz observou que os ex-diretores do BB eram profissionais
experientes que detinham informações seguras sobre a situação
financeira da Encol. Segundo ele, os sete "teriam condições de agir
Com maior prudência na condução daqueles negócios':

Mafé '

O magistrado relatou que, de
acordo com a denúncia, os
ex-diretores, mesmo cientes
da situação financeira da

Encol, ampliaram os limites
de crédito da empresa e

autorizaram a liberação de

garantias idôneas mediante

substituição por outras

incapazes de lastrear as

operações de crédito
concedidas

Popular
Também chamado de Acesso
Individual Classe Especial
(A ice), telefone fixo pré-pago
é uma proposta elaborada

pela Anatel para atender

principalmente à população
de baixa renda. Nos novos
contratos que as operadoras
de telefonia assinaram no

final do ano passado está
. "

previsto que esse serviço sera

oferecido ainda este ano.

,

Boicote'
o ministro das

Comunicações, Hélio Costa,
pregou ontem um boicote ao

telefone fixo pré-pago que as

operadoras começarn a

oferecer este ano. "Peço a
, cada um de vocês que não o

,

usem, porque ele é ruim,
prejudicial; é mais caro e

engana o consumidor';
afirmou, durante audiência
na Comissão de Educação do
Senado

Diferença
No Telefone Social defendido

pelo ministro, seria cobrada
uma assinatura básica de R$
19 com 100 minutos de

franquia para ligações locais e
,

o preço da chamada seria o

mesmo do telefone
convencional. Já no Aice, a
assinatura custará R$ 23 sem

direito a franquia de ligações
locais e as chamadas custarão
mais caro do que as ligações
feitas no telefone comum.

, redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

•

QuinaMegasena
'

concurso: 1557

12-47-51
55 -73

concurso: 734

27 - 29 - 43

44 - 45 - 54

Loteria Federal
, ,

,

, concurso: 590

13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 27 - 28

39 - 44 - 47 - 65 - 67 - 70 - 71

80 - 84 - 86 - 92 - 97 - 00

concurso: 04906 ,

,

1 ° Premio: 62.949
2° Premio: 07.164
3° Premio: 01.807

4° Premio: 17.548
\ ,

"

5° Premio: 23.205
•

•

,

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal deGuaramirim

Edital de Convocação
o Municipio de Guaramirim, por ser Prefeito Municipal, convoca os responsáveis
por urnas em que se encontram sepultados familiares, sem que as mesmas

estejam devidamente identificadàs, para comparecerem junto a direção do
Cemitério Municipal, na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente - Rua 28 de agosto, n° 2042, no prazo de 45 dias, a contar desta

publicação, para proceder a devida identificação.
As urnas não identificadas após este prazo, serão devidamente exumadas, sendo
os restos mortais removidos para local apropriado no mesmo cemitério.

Guaramirim/SC, 3) de janeiro de 2006
"

Mário Sérgio Peixer
Prefeito Municipal

•

•

MIMO DE OURO

•

I

ANELISE SCHMITZ

� Músicos de prestígio
e novos talentos são

atrações confirmadas
no Festival de Música,

}ARAGUÁ DO SUL - Ocasiões

especiais pedem roupas elegantes
e uma infinidade de preparação
para omomento.NoGrande Teatro
da Sociedade de CulturaArtística,
onde vai acontecer hoje o concerto
daOrquestra de alunos e professo
res do Femusc (Festival de Música
de Santa Catarina) está um grande
convidado. Sozinho ele vê a platéia
vaziae escuta omartelar da equipe
de apóio que faz a preparação do
cenário. Preto, com longa calda, o
piano top da Yamaha, que veio

especialmente de São Paulo para
este e.vento, só participa de

apresentações especiais.
Ele será uma das atrações da

noite. O piano que valeUS$ 150mil ,

•

está a venda, a locação foium presen-
te da empresa que patrocina o

festival. O valor do transporte custou
R$ 2.700, mais o seguro que também
tem valor considerável, de acordo
com os organizadores do evento.

Babando no instrumento,
estavam Daniel Bortholossi e

•

DanielKlein. Omaestro e omúsico
tiravam fotos e não paravam' de

Jovens aprovei
"

Colchões jogados por todos
os lados, calcinhas e toalhas

penduradas nas janelas, este é o

alojamento dos músicos que

participam do Femusc (Festival
de Música de Santa Catarina).
Os homens dividem os espaços
do ginásio e mais duas salas na

Escola Divina Providência, as

mulheres se aglomeram nas salas
,

de aula do Colégio São Luís.
"Passamos o dia todo juntos,

,

e parte da noite nos ensaios e

concertos, nada mais natural

que nos separamos para dormir",
disse Mariana Lanes. Ela veio de

,

São'Paulo e garante que é muito
bom estar no alojamento, já que
esse é o momento de conhecer
melhor as pessoas que estão

tocando ao seu lado.
Para a estudante, o encontro

corn a galera já faz parte da

,programação. "Como temos que
, , .

economizar, nosso paint e o

Quick Dog, lá todo mundo do
festival se enco'ntra". Sobre os

beijos ... as 'meninas garantem
,

'';',1'''

que agora no inicio e so

conhecendo o território, mas não
I

negam o interesse.

As meninas que vieram da
Paraíba têm sotaque carregado,
dormem em 1 O numa sala de

aula, mas tem como privilégio
um banheiro. "Cada sala de aula
tem um banheiro, somos

privilegiadas com suíte",
garantiu Fernanda, Carol e

Aysllany, as três continuavam

na cama depois das oito horas.
"Nossa tática para não pegar fila
é a corda r . mais tarde",

,

FOTOS DANIEL NEVES

,

'n I
I L ' j

\ ,

Instrumento foi cedido especialmente para o concerto e despertou atenção dos professores
caminhar ao redor do "mimo". "O
concerto será inédito nessa região
do país. Grandesmúsicos e nomes

como Ricardo Castro e Richard

Young ao lado de jovens músicos,
alunos do festival", disse Alex.

"Chego a me arrepiar, o concerto
será assustador, o repertório é de

,

chorar", confessou.
O afiadorLeônidas de Oliveira

chega de amacia a calda, e se

debruça sobre ,o' teclado.
"Praticamente nasci dentro de um

Leônidas viaja o estado todo
afinando pianos. Para ele no início
é uma preocupação deixar o

instrumento afinado e pronto para
.

um concerto, mas depois é só

privilégio. Ele, que já afinou um

Stein Way e San, disse que não

perde a sensibilidade mesmo

trabalhando o tempo todo. "Nunca .�

tenho platéia, mas me sinto bem ..

assim, quando tenho acabo me .

,

distraindo", confessou.

Acontece hoje, às 20h30, na SCAR (Centro Cultural de Jaraguá do Sul),
o concerto da Orquestra de Professores e Alunos do festival. OS ,I'

,

ingressos são vendidos no local, no valor único de R$ 5. O repertório I' (
. ,

inclui Romeu e Julieta de Tchaikovsky, Stravinsky, Saute Pulcinella,
Brahms, concerto para piano nO 1, OP 15. O solista brasileiro conhecido
internacionalmente, Ricardo Castro, é a atração principal da noite, r

�piano", disse ele .

para conhecer gente nova e
�.

em paquerar
garantiram.

Felícia divide o quarto com

a cunhada e espera o namorado
vir do alojamento masculino
todas as manhãs para irem até

as aulas na Scar (Centro
Cultural de Jaraguá do Sul). Luz
Yanaína e Felícia disseram que
não há explicação diante da

.magia que é a troca cultural e a

possibilidade de conhecer novas
pessoas. "Nos damos super bem,
não há essa chatice de quem
acorda ou não cedo, toleramos
as diferenças e seguimos em

frente".
Ao contrário das meninas, o .

alojamentomasculino parece ser

mais organizado, são quase 200
músicos dividindo apenas um

banheiro do ginásio. "Não há
problemas, cada um na sua, essa

madrugada acordei às quatro
horas com música, mas não me

importo", disse Alexandra
Oliveira que veio de Campinas
- SP. Ele garantiu que muitos

'desistiram e correram para o

hotel, mas que é tranqüilo ficar
no alojamento porque os

horários das aulas são diferentes.
Os alunos pagaram a

inscrição de R$ 80 e têm direito
à alimentação com café da

manhã, almoço e janta,
aloj amento e transporte. "A
comida é ótima, podemos até

escolher o que queremos comer,
esse valor da matricula é

simbólico diante do talento dos

profe ssor e s e do quanto
aprendemos", confessa Mariana
Lanes.
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A aluna Milriana destaca a oportunidade de conhecer gente nova
-

q
.

. a
,

c

p
d
b
C

p
[e
1
,

• a

to

•

-

Nem a diferença nos horários de "sono" provoca desentendimento
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LEVANTAMENTO

•

is' DAIANE ZANGHELINI

I
Em 2005, foram

II geradas quase três
: mil vagas formais a

m is que em 2004
,

•

JARAGUÁ DO SUL - Jaraguá do
Sul é a sexta cidade catarinense

que apresentou o maior saldo de
In· mpregos formais em 2005,
i quando foram registradas 20.754
contratações contra 17.997
dispensas, gerando 2.757 novos

, postos de trabalho com carteira

assinada. A pesquisa, realizada
recentemente pelo Ministério do
Trabalho e Emprego através do

Caged (Cadastro Geral dos

Empregados e Desempregados),
consulta a flutuação de empregos
nosmunicípios commais de 50mil
habitantes.

De acordo com o secretário de,
I ': Desenvolvimento Econômico,
I·· Leônidas Nora (que deixou a pasta ,

:' ontem para assumir a diretoria da

Fujama), [araguádo Sul contava,
noinício de 2005, com um estoque

: de 46.988 empregos, e agora possui
Ii! 49.745, o que representa um

,I' aumento de 5,87% no número de
I' empregos formais. Segundo Nora,
:Patividade econômica que mais

,

A gaúcha Sônia conseguiu emprego logo que chegou em Jaraguá

gerou empregos foi a indústria de

transformação, com 989 novos

empregos, seguida dos serviços e

do comércio, que geraram 886 e

866 vagas, respectivamente.
Apenas dois segmentos
apresentaram saldo negativo:
adrninistraçâo pública (-24) e

serviços de utilidade pública (-3).
Os números doCaged apontam

Florianópolis na liderança do

ranking catarinense, com 7.125
novas vagas; em seguida
Blumenau, com 5.682; Joinville,
5.309; São José, 3.677 e Chapecó,
com 2.761 novas vagas são os

outros quatromaiores geradores de
emprego de Santa Catarina, que

•

ainda tern entre as dez cidades
com maior saldo de vagas do
Estado osmunicípios de Itajaí, com
2.581 novas vagas; Brusque, com
2.563; Criciúma, 2.277 e.

Concórdia,1.778.
Um exemplo que se encaixa.

nas estatísticas de emprego com

carteira assinada é a operadora de
caixa JosianeMoglích, 21 anos, que

conseguiu um trabalho depois de
trêsmeses desempregada. [osiane
cursa Recursos Humanos na

Fameg (Faculdades Metropolita- I

. nas de Guaramirim), faz curso de
I

secretária informatizada nas tardes
,

de sábado e afirma que sempre há:

espaço no mercado de trabalho, .

basta que o candidato tenha
vontade de estudar e crescer. "As

empresas devem dar chance para
as pessoas aprenderem e adquiri- ,

•

rem experiência, mas o funcionário .

deve, em contrapartida, mostrar
interesse em aprender", comenta.
Ela afirma que as pessoas jamais
devem parar de estudar, devido ao

aumento da concorrência e à-maior

exigência do mercado de trabalho.
,

"E preciso aproveitar o tempo livre .»

para fazer algum curso e se

especializar, nem que seja no fim
de semana. Não dámais para ficar

.parado", completa.
A auxiliar de serviços gerais, .

.Sônia Elaine Batisti, 44 anos,

,

-

Ginásio de será inaugurado ainda este mês
GUARAMIRIM - O ginásio de

, esportes "Osvaldo Klein" será a pri
,,r meira obra inaugurada este ano pela
,

Prefeitura Municipal de Guarami
rim. Situado no Bairro Guamiranga

" (8kmdocentro), ocupa 1.243,78
mZ de área e tem arquibancada com
capacidade para 700 pessoas senta
das,O investimento totalna constru

ção do ginásio é de R$ 505.122,53
'r adquiridos através de recursos

próprios da Prefeitura e por convênio
" firmado com o governo federal (Mi
I nistério de Esporte e Turismo), que

"

repassouR$ 100mil através daCaixa
'. .

I' Econômica Federal, no ano passado.
De acordo com o secretário de

Planejamento e Desenvolvimento

�rbano,ValériaVerbinem, o ginásio,
que começou a ser construído em'

. ag6sto de 2003, acompanha o
I

'

crescente desenvolvimento

populacional e empresarial da região
do Guamiranga (composta pelo;
bairros Guamiranga, Bananal Sul,
Corticeira, Escolinha, PoçoGrande,
parte do Caixa d' água e as

localidades de Ponta Comprida e

Tibagi). "Estamos instalando uma

área industrial no Caixa d' água e; o
espaço residencial naCorticeira está

•

DANIEL NEVES

Estrutura vai proporcionar crescimento do esporte na região

aproximadamente 1.400 atletas, e
essa demanda cresce a cada ano

tornando necessário um novo

espaço", explica o secretário de

Esporte, Lazer e Promoção de

Eventos, NelsonBoeira deOliveira,
Aobra deve der entregue dentro

de 20 dias, falta apenas a instalação
hidráulica e a pintura do piso. Nos
fundos do ginásio de esportes
também está sendo construído um
Centro de Educação Infantil. A
data da inauguração não. está
definida .. (Daiane Zanghelini)

transporte e turismo

•

•
,

crescendo muito, o que justificá a

necessidade de um ginásio nessa

região", comenta. Só no bairro

Guamiranga, omaior em extensão

.

de Guaramirim, há cerca de 2.000
habitantes.

O local também
,

val
•

descentralizar o treinamento e

ampliar as modalidades das
escolinhas de esporte, até então

concentradas no único ginásio de
.

esportes público do município, o
Rodolfo [ahn, ''f\s escolinhas de vôlei,
handebol, futsal e basquete somam

•

• Compras pela internet somam
US 1 bilhão no Brasil em 2005 .

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cf Vans
,

Joinville cf Microônibus Jaraguá do Sul, Guàramirim e Blumenau
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

•

,

SÃO PAULO - O Brasil atingiu
no ano passado o primeiro bilhão
de dólares em compras pela
internet. Em 2005" o comércio

eletrônico cresceu 43%, atingindo
um faturamento de R$ 2,5 bilhões
(o equivalente a.US$ 1,131 bilhão
pela cotação de ontem). O tíquete
médio durante o ano foi calculado
em R$ 272 e o número de

bilhões. O total de usuários deve'

chegar a 6 milhões.A aposta é que
.

novos consumidores vão entrar no
.

mercado, com o aumento,
.

,

principalmerite, dos internautas'
I
.

que usam banda larga, por causa'
do barateamento dos serviços. A
certificação digital, necessária
para dar valor legal aos,

documentos que tramitam pelai'
web, já está em processo avançado:
nos cartórios e nos bancos e deve'

,

chegar também aos clientes de,

lojas virtuais. "São mudanças
estruturais que conduzem ar.
operação digital a ummaior vigor, :

",disse Cid Torquato, diretor da
'

Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico (camara-e.net).

Guasti também aposta no- :
aumento da satisfação do cliente
e a facilidade de fazer buscas e

comparar preços. Segundo ele, as:
.

pessoas ainda temem que os dados
. colocados na internet sejam
roubados por hackers. Quem usa,

'

, .
I

no entanto, está satisfeito coni. o
'

:

serviço. "Temos índice de

satisfação e índice de entrega no'
Canal Internet que gira em torno

I

de 90% das pessoas, satisfeitas e' :
I

muito satisfeitas", disse Guasti. ; :
De acordo com ele, cada vez' I

mais as pessoas confiam em :
I

receber os seus produtos no prazo. . I

i
Um exemplo foi no Natal. O: I

.
•

.

I

consumidor deixou para a última
hora para comprar pela internet e

.. l"

não se decepcionou com o prazo:
de entrega, de acordo 'com ci ,

, . .

diretor da e.bit. (A.E.) :

também arrumou emprego na

cidade logo após mudar-se do Rio
Grande do Sul. Ela comenta que
veio visitar o filho que reside em

Jaraguá do Sul e decidiu mudar-se
para o município. "Trabalhei de

. empregada doméstica durante um
tempo e saí; fiquei um mês

desempregada e há. cinco meses

estou trabalhando", relembra.
Sônia era cliente da loja onde
trabalha atualmente e decidiu
deixar um currículo logo que soube
da vaga, e uma semana depois já
foi chamada para trabalhar..
"Emprego sempre há, mas é preciso
ter paciência e lutar pelo seu

" .
,,. . .

espaço .ensma.

.

consumidores passou de 3,284
milhões em 2004 para 4,771
milhões no ano passado. Pedro
Guasti, diretor geral da e-bit,
empresa de pesquisa e marketing
online, afirma que, além das

compras pela internet terem

ficado mais freqüentes,
aumentaram as vendas de

produtos mais caros.
"Os preços dos eletroele

trônicos caíram, o que fez as

vendas de produtos de maior

valor agregado crescerem" ,disse
Guasti. Iém disso, os sites de
comércio eletrônico passaram boa

parte do ano com ofertas

vantajosas de financiamento,
entre 6 e 12 meses. Como,

,

normalmente, modelos de
eletrônicos não mudam muito,
basta escolher o objeto de desejo,
a marca mais apreciada, fazer
uma pesquisa de preço nas

principais lojas da web e comprar.
Tudo isso sem enfrentar falta de

vaga em shopping ou burburinho
de lojas convencionais.

Para 2006, a expectativa é de
crescimento de 500/0 do
faturamento, atingindo R$ 3,9

.
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Obras atrasam início das aulas
}ARAGUÁ DO SUL - Nem todas

,

as escolas da rede estadual voltam
às no dia 06 de fevereiro em

[aragua do Sul. A Escola Valdete
, ,

P:iazera, que já atende em período
,

integral ,está em reforma e será
,

ehtregue somente no dia 20 de
fevereiro. Já o colégio Erith
Grutzmather, no Bairro Três Rios
do Norte, que passará a atender

ern regime, integral, está

capacitando os professores e o iní

cio está previsto só parametade do
,

mês de março. As demais escolas
,

terão o inicio das aulas

normalmente na próxima
segunda-feira.

, No início deste ano, as escolas,

receberammaquinas fotográficas,

televísores, vídeos e Dvd's. E logo
no início do ano letivo, alunos de

'

'primeira a nona série receberão

pela primeira vez kits escolares com
material didático. O governo está

investindo cerca de R$ 5 milhões
COIU o pacote e mais R$ 26milhões
com uniforme escolar.

Deni Ratck, Gerente de

Educação e da 24ªSDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional) ,

disse que outras escolas receberam
, ainda carteiras e cadeiras. "As escolas

que solicitaramomaterial receberão
antesmesmo das aulas começarem",
alertou. De acordo com a gerente,
os educadores efetivos receberão a

nova proposta pedagógica curricular
e uma apostila dos estudos temáticos.

Fa lecimentos
,

Faleceu às 19:45h do dia 31/01, o senhor Ludi Jeorg Siewerdt,
com idade de 77 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja
'tristo Bom Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
Faleceu às OO:OOh do dia 31/01, a senhora Selma Metzner
• •

Dornbusch, com idade de 91 anos. O velório foi realizado na

tomunidade EvangéJica dos Apóstolos e o sepultamento no
,

cemitério Municipal de Guaramirim.
•

-

,

�';Estudos e Planejamento
,

•

no Marista
�

,;to
41'

�

�'.�""
,.

_,. ,
...�.
.".'.

"��.,
"'"

....
�

.c>., •
�... .

.

:.0 Colégio Marista São Luís está realizando de 30 de

:i�neiro a 03 de fevereiro a, Semana de Estudos e
�

�l?lanejamentos para professores e funcionários.
,

:0 objetivo desta semana � proporcionar momentos de
�

, ,

, sreflexão, estudo e planejamento das diferentes áreas
,

'do conhecimento, organizando ações fiéis à identidade
:' da instituição.
[Entre as atividades realizadas. merece destaque a
•

,:j:omposição da Comissão local da I Assembléia
: _¢-

iJhternacional da MissãoMarista que fará a articulação e

:�f.notivação entre os professores e funcionários para o
, ,

, _,vo· ..

.�

: :estud,Q de temas relacionados a Missão Educativa Marista
• "'"

�
.. -t.

:",

r� a formação da Comissão Organizadora da IX Feira

j ,�ientíficoCultutral que acontecerá em outubro próximo.
;:pura.nte todas as manhãs foram feitas reflexões e

'�:ainâmicas a partir de temas diversos como o tema da
'" -

,
- . '

';:(ampanha da Fraternidade e a Missão Educativa
- '

,-,JVlarista. ,

r��stá sendo uma semana de partilha e reflexão sobre o

,�, :encaminhamento de cada área do conhecimento e
, ,w

"�particularidades da dinâmica escolar. Certamente, a
-

, ,:ªção' educativa do CMSL neste reinício de atividades
:',estará voltada a um fazer pedagógico cada vez mais

,'comprometido com a Missão de formar bons cristãos e
,

"virtuosos cidadãos.

,<
,
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, GERAÇÃO CONSCIENTE
,

•
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•

ANELISE SCHMITZ

,

� Alunos da 4a série
da rede municipal
terão aulas de

conscientização

"

}ARAGUÁ DO SUL - O Samae

(Sistema AutônomoMunicipal de
, ,

Agua e Esgoto) lança na próxima
semana o Proeva, projeto será desen
volvidonas escolas da redemunicipal
de ensino, voltado à educação sobre
o uso racional da água.

As turmas de quarta série terão
aulas práticas, com visitas aos locais
de captação e teóricas, com

conceitos de como evitar o

'desperdício da água. Serão 14
diferentes temas, ministrados por

aula, uma vez por semana.
As 34 escolas municipais serão

dividias em duas etapas, nos dois se
'mestres do ano.Mais demil e trezen
tos alunos irãoparticipar do Projeto.

"A nossameta é conscientizar as

crianças quanto ao, uso da água,
vamos mostrar a necessidade da

preservação, por mais que Jaraguá

Mudança de comportamento passa pela educação das crianças, aponta relatório

extrema relevância e que trará

resultados a longo prazo. "Esperamos
em 2007 abranger o projeto para
todas as escolas da cidade",
confessouMioto.

,

Além disso, a Samae vai reunir
presidentes de associações de bairro
e a comunidade para discutir o

'

desperdício da água. Sobre a falta
de água, Adilson comentou que a

Samae constatou' o problema ern

algumas casas baixas que usufruem
de maneira errada a água.

''Averiguamos que os moradores
lavam calçadas e regam plantas, daí
as casas do alto da rua ficam sem

água", justifica.
Em vinte e cinco anos, 1/3 da

população da Terra poderá ficar sem
água segundo levantamento da

Organização Meteorológica
Mundial, se não forem tomadas
medidas urgente. Isto passa por
políticas imediatas, envolvendo

esforços de todas as nações e passando
pela conscientização dos jovens.

,

'

�

cresce de modo acelerado, mas as

fontes de recursbs hídricos são

limitadas. Fontes essas que estãomal
distribuídas em algumas regiões.
Basta dizer que quase metade deles
se encontra na América do Sul. E,
desses,mais dametade está noBrasil.
Porém, a utilização indiscriminada

)

tem provocado o esgotamento das
reservas superficiais, com a

conseqüente' exploração dos

aqüíferos subterrâneos.
Para o Samae esse projeto é de

" ,

seja rica em agua, queremos
conservar aindamais esse tesouro",

, comentou o assessor de comunicação
do Samae, AdilsonMioto.

O consumo mundial de água

red a cao@jornalcorreiod opovo.com.brCORREIO TV
•

Acabou? Nua
A atriz Rita Guedes, que interpreta a sensual Kátia na novela Alma Gêmea,
da TV Globo, será a capa da revista Playboyde março, segundo a assessoria
de imprensa da publicação.
A data e o local onde serão feitas as fotos devem ser definidos ainda esta

semana.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o ensaio
sensual previsto anteriormente para março era o da ex-Bi!! Brother Brasil6
Juliana Canabarro que deverá ser adiado.

, '

Participantes do "Casamento à Moda Antiga'; do SBT,
não estão entendendo porque até agora não foram
chamados para voltar ao reality show. Deram férias para
eles e nunca mais.

Oficial
Segundo dados consolldados do Ibope, o novo "Jornal
da Record" ficou com média de 13 pontos no Ibope.
Antes, o telejornal registrava entre quatro e seis

pontos. Religiosa
Britney Spears está procurando ajuda espiritual para se tornar uma mãe

melhor para seu filho de quatro meses. A família de Britney é batista, mas a
.

cantora andou estudando a Cabala nos últimos tempos. Agora o interesse
de Spears se voltou para as religiões orientais, segundo o guru Samundrala
Krishna Ma Charyulu.O rnestre hindu admite que não reconheceu a cantora

quando a viu entrando em seu templo com o bebê Sean Preston. "Ela foi
até mim procurar aconselhamento espiritual e se juntou aos devotos em

oração no nosso templo de Ganesh .. Eu 'os envolvi com tecidos indianos e

lhes dei flores para usar na cerimônia/Samundrala revelou que Britney
pediu benção para, ela e para o bebê e ,que, durante o tempo que ficou no ,

templo, se comportou
com muito respeito e

humildade.

Estratégia
A Record esticou o que pôde a novela "Prova de Amor"
e atrasou em dez minutos a estréia do "Jornal da

, Record'Tudo porque a Globo demorou para colocar o
intervalo do "Jornal Nacional"

Turbinada
Giovanna de "Belíssima" pretende turbinar os seios
assim que terminar de gravar a novela da Globo. Paola
de Oliveira vive dizendo aos mais cheqados que é
louca para aumentar a comissão de frente. Na trama,
ela, é filha de Safira (Claudia Raia).

•

,

Briga por.
estrelas
Desta vez, a polêmica
que chega dos
corredores da Globo
não diz respeito aos

atores, Não'
diretamente. Aguinaldo

.'

" Silva e Gilberto Braga
vêm se estranhando e

Carnaval2006
1y1esmo machucada, Susana Vieira decidiu que
continuará indo aos ensaios da Grande Rio. Ela levou
um tombo sambando e está usando bota ortopédica. A
atriz, que é rainha da bateria da' escola, não quer dar
mole. "rem muita gente querendo o meu luqar; disse.

,

Foliã
Vera Holtz entrou na loja Multifestas, na Saara, em
busca de fantasias para o carnaval. E bota fantasia nisso.
Ela comprou seios postiços, máscaras e muito mais.
Ornella aprovaria.

•

o motivo seria o elenco
de suas próximas
novelas. Os dois andam
sondando os mesmos

atores e até a cúpula da
emissora .estarla a par
dos atritos. Entre as

eleitas dos novelistas,
Claudia Abreu e

Carolina Dieckmann.

�eclamaram
,O "Jornal da Record'; anunciado como "clone do 'Jornal

Nacional"; irritou o SBT, que divulgou um comunicado
ontem: "Abriram com uma matéria que chamaram de
exclusiva sobre Maluf. Pois o 'SBT Brasil' fez esta

reportagem, dia 28 de setembro de 29°5':
•

, . L·
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� Tricolor faz 4x3
,

'om dois gols de

abiá, um de Ronaldo
« .

". de Leandro Nunes

j CHAPEcó - Poderia ter sido uma

goleada, mas o 4x3 foi suficiente.
Com o resultado contra a

. • Çhapecoense, o Juventus chegou
dos 15 pontos e se garantiu na
,

róxima fase do Campeonato
.
stadual da Divisão Especial. Os

�
,

gols do tricolor forammarcados por
Sabiá (2), Ronaldo e Leandro
••

Nunes. Para o time do Oeste
,

marcaram Santos (2) e Safira.

Agora O' Moleque Travesso
enfrenta o Figueirense no sábado,
às 16h, no Estádio João Marcatto,
em partida que pode definir a

liderança do Grupo A. '

Jogando em casa, a

Chapecoense partiu para a pressão
desde o início, mas parava na boa

marcação do juventus. Aos 15

minutos, após bate-rebate na área

tricolor, Safira chutau para fora. O
. ,Moleque Travesso se aproveitava
dos contra-ataques para tentar o
gol. Aos 22minutos, Ronaldo partiu
pela direita, cruzou e Sabiá,
'sozinho, chutou por cima. O

QUINTA-FEIRA,2 de fevereiro de 2006 I 7 I.
•

GARANTIDO

ROORIGO GOULART/OIARIO DO IGUAÇU

RÁDIO ��
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,
. '.',

Juventus, de Alex Albert (D), poderia ter goleado, mas quase sofreu o empate no final da partida

primeiro gol da partida saiu aos 33

minutos, após jogada de Sabiá pela
direita. Ronaldo aproveitou o

cruzamento, girou e chutou forte

para fazer lxO. O empate doVerdão
do Oeste veio aos 45 minutos, num
cruzamento de Flaviano que Safira

completou para o gol.
O [uventus voltou melhor do

intervalo e fez o segundo logo aos

sete minutos. Sabiá fez jogada
individual, passou por Chico e

chutou no canto direito de Mário.
Aos 16, Sabiá partiu para cima, deu
um corte no marcador e fez 3x1.

Logo na seqüência, Sabiá voltou a

infernizar a área da Chapecoense
e sofreu pênalti. Na cobrança,
Leandro Nunes fez o quarto. A

reação do time do Oeste começou
aos 23 minutos, com Santos,
cobrando falta. A bola ainda
desviou na zaga antes de entrar.

Aos 44, Santos fez o terceiro após

chute forte de Rodrigo. Nos
descontos, Emerson chutou forte,
mas João Scherer impediu o

empate' e colocou a bola para
escanteio.

Resultados dos outros jogos de
ontem: Guarani 1x1 Atlético de

,

Ibírama, Caxias 1xl [oinville, Brusque
lxl Criciúma e Marcílio Dias lx2

Metropolitano. Até.o fechamento
destaedição, o jogo entre Figueirense
eAvaínão havia terminado.

Schroeder 'abre as inscrições
para o 13° Torneio de Verão

História
Considerado um dos maiores .1

'-""'I
,

eventos do gênero da região, o Edi,te já recebe as inscrições

SCHROEDER - As inscrições para
o 13° Torneio de Verão Aberto de

· Futsal começaram 'ontem na CM'E
·

de Schroeder. O campeonato, um '

dosmais tradicíonais da região, está
marcado para começar no dia 17 e

,

I os times ínteressadós têm até o dia
: 10 para fazer a inscrição. A
: expectatíva da organização é
: contar, nomínimo, com 15 equipes
participantes. "Este número sempre
oscila, mas a expectativa é que se

, mantenha", disse a coordenadora
da CME, Edite Hang.

Até a tarde de ontem, cinco

, equipes já haviam entrado em

[, contato com aCME para confirmar
,

·

aparticipaçâo.O valor da inscrição
é de R$ 150, e a premiação é de
troféu e medalhas do 10 ao 4
colocados, além de R$ 2 mil em

,

dinheiro, distribuídos emR$ 1 mil,
R$ 500, R$ 300 e R$ 200 do

primeiro ao quarto lugares,
respectivamente. Informações

· através do telefone 3374-0322, com
Edite ou Cristiane.

CBF não muda o Brasileirão
•

e Eurico Miranda protesta
Torneio de Verão Aberto de Futsal

i

Rio DE lANEIRO - O presidente
da CBF, Ricardo Teixeira, ignorou
o Clube dos 13 e rejeitou ontem a

proposta de mudanças 110

Campeonato Brasileiro da SérieA
de 2006. Em reunião do Conselho
Técnico realizada na manhã desta

quarta-feira no Rio de Janeiro, o
dirigente confirmou o campeonato
com 20 clubes na 1 ª Divisão em

2006 e em 2007 - com queda e

ascensão de quatro equipes.
A decisão provocou revolta

entre alguns dirigentes, que

pretendiam diminuir de quatro
para dois o número de clubes que
deveriam cair para a Série B e

reduzir de quatro para dois os que
subiriam para a Série A. Os clubes

pretendiam ainda, fazer o

Campeonato de 2008 com três

rebaixados e três clubes subindo da
Série B. Irritado, o presidente do
Vasco, Eurico Miranda,
abandonou a reunião. "Não existe

. mais Conselho Técnico. Os clubes

Eurico acusou a CBF de ter

coagido alguns clubes - citou São

Paulo, Santos e Fluminense - para
que mudassem de opinião. O
presidente da CBF sequer aceitou

a discutir a mudança. Ricardo
Teixeira explicou que o estatuto

da entidade não permite a

apresentação de propostas e

lembrou aos dirigentes que o

documento lhe dá poderes para
tomar qualquer decisão a respeito
da fórmula de disputa e sobre o

número de times do Campeonato
Brasileiro. Destamaneira, Teixeira
confirmou a realização do

campeonato com 20 clubes na 1 a

divisão em 2006 e 2007, com a

queda e ascensão de quatro
clubes. (AE)

DA REDAÇÃO - Gustavo
Kuertennão está em total formapara
o início de sua temporada. O

. tricampeão de Roland Garras
admitiu ontem que a torção na pé,
sofrida na semana passada durante
treinamentos e que o impediu de

disputar oATP deVilla delMar, não

LINHA DE FUNDO

, '

abre o calendário esportivo da
.

cidade e é prestigiado por equipes
de Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Blumenau, Joinville
e Massaranduba. A atual campeã
da competição é a TFI/Icro
Informática. A primeira edição foi
em 1993 e somente em 1998 é que
ele não foi realizado.

A Coremaco, vice-campeã no
ano passado, é amaior vencedora,
com cinco títulos (1994/95/96/00/
03). Com duas conquistas, vem
logo atrás a OficinaAdolar (1997/
99) e a Malwee Juvenil (2001/02).
Os outros vencedores foram San
Remo (1993) e ValêncialJulecler/

•

JGB (2004), além da TFI/Icro
Informática. '
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Eurico é contra regulamento

agora só vêem aqui pata homologar
o que a CBF decide. Mas eu não

aceito isso. Não é possívela gente
chegar à reunião e encontrar o

regulamento e a tabela prontos",
reclamou o dirigente.

CompetiçãoNaclonal
o presidente da FME, Jean Leutprecht, disse ontem que, na •

próxima sexta-feira, vai receber a visita do presidente da FCB ,

(Federação Catarinense de Basquete), Oscar Archer. Durante o .'

encontro, eles visitarão alguns ginásios da cidade, para ver quais «].
são os melhores para receber o Campeonato Brasileiro de,

Seleções. A competição está marcada para 11 a 22 de abril, nas
categorias infanto-juvenil e juvenil masculino. Outra novidade
adiantada por Leutprecht é que, na primeira quinzena de.

>

fevereiro, devem ser anunciados os nomes que farão parte da
CCO da Olesc, competição que acontece no final de julho em

Jaraguá do Sul e que envolve atletas com idade até 16 anos. ,
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Sumiço
A diretoria do Internacional
se irritou com a informação
de que o meia Jorge Wagner
não deseja mais ficar no
clube. O jogador não foi
encontrado em Porto Alegre
na manhã de ontem.

Circularam informações de

que teria viajado para o Rio
de Janeiro para se encontrar

com seu advogado, Marcos
Motta, e pleitear sua
desvinculação. "Ele está mal
assessorado'; reagiu o vice

presidente de futebol do
Inter, Vitório Piffero.

Fórmula 1 . '(
,

Com o novo R26, o espanhol
Fernando Alonso marcou on

tem o melhor tempo no

segundo dia de testes cole
tivos no circuito de Valência, na
Espanha. Mais rápido no dia
anterior, o brasileiro Rubens

Barrlchello foi superado pelo
, companheiro de Honda, o
inglês Jenson Button. O

campeão mundial. registrou a

melhor marca em

1 min 11 s291. Em segundo
ficou Button, que andou com o

RA104, com o tempo de
1 min11 5327.
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Arena
A construção da Arena
também segue a todo vapor.
Segundo a assessoria da FME,
a obra é dividida em quatro
setores. Três deles estão bem

adiantados, mas uma torre

está com problemas na

fundação, porque o terreno

é muito rochoso. Mas eles
, adiantaram que, para o

aniversário da cidade, a obra

Cargos
O superlntendente da FME e

coordenador do Pec, Ademar
Saganski, o Mazinho, vai ter

,

mais uma função dentro da
entidade. Já que Natália Petry,
ex-diretora de esportes de

rendimento, assumiu a

Fundação Cultural, Mazinho
terá mais uma grande
responsabilidade. Boa sorte e

bom trabalho.
�

,

estara pronta.

Guga não garante boa forma,
.

-; I

, ,

dentro de 10 dias.
•

"Analisando . agora, de forma:
geral, eu diria que foimais um susto:', :

•

disse o catarinense sobre o incidente.
'

· ,

, . ,

e grave, mas que nem aSS1m esta

100% para o duelo contra o Peru,

O jogador foi mais reticente ao'
responder se estaria 100% naDavis.

"Agora vai depender de como vou
me recuperar, mas pelomenos não,

,

tive nenhuma lesão que vá me:
,

comprometer a longo prazo". ':

•

�VIAÇA�
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Uma 'Iransportadora de Vídas.'
"

Lazer· Turismo .. Fretamento
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Uma noite de música erudita, grandes músicos e

surpresas é a promessa, desta quinta-feira para as

apresentações do Festival de Música de Santa _.��
__"""",__",,,_,,,,��w,, """,,"""'""''_''' """,--------'"''-'''_,_,"".,,"',_'''_'''''_-._-,_.,_------

Catarina aqui em Jaraguá.
, Haja paciência.

Os jovens participantes do FeMuSC terão
,

oportunidade de tocar com o famoso flautista francês,
, Como praticamente todos métodos para a venda dos ingressos do primeiro

Michel Debost; com o primeiro trompetista da 's110w do U2 no país-deram errado, a comissão organizadora resolveu adotar um
,

Orquestra Filarmônica de Buenos Aires, Fernando processo alternativo, gue segundo eles, é mais democrático. Seja o que for, é também
Ciancio;com o primeiro cielo da Orquestra da Rádio de uma grande lambança. A série de etapas têm causado polêmica, mas ao que parecei
Munique, Bernhard l.õrcher e com o spalla da vai funcionar.
Orquestra de Pitsburg (USA), Charles Stegmann, entre O processo:se você quiser comprar os ingressos para o show do dia 21,vai terque
outros renomados mestres. ligar para um número de telefone (que só será divulgado amanhã) no dia 05 de

A presença de tantos nomes de peso chamou a fevereiro, domingo.Munido do seu CPF (ou do responsável, caso você seja menor de
atenção da Yamaha em São Paulo, que despachou à idade),você terá direito a reservar até quatro tickets.Depois disso,vai ter dois dias para
cidade para a ocasião um piano de calda modelo C7, ir à uma das agências do banco Itaú Oá pegando uma filinha) e fazer um pagamento
até então inédito em nossos palcos. O concerto que em dinheiro para conta ainda a ser divulgada.
terá início hoje às 20h30 no Grande Teatro do Centro ,I

Depois dessa rotina você ainda vai ter de ir a um dos postos de troca, que vão I

Cultural apresentará obras de Stravinski e Brahms. começar a entregar os lnqressosa partir do dia 13 de fevereiro e trabalham até o dia
Entrada R$S,OO inteira e R$2,50 para estudantes. 21.
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com
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Vinicius Salai e Diana Couto
,
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Em fevereiro na ComBat ,

-11 de. fevereiro.sábado / Reabertura 2006 ComBat
A primeira festa do ano da casa, trazendo ao main staqe o talento do top DJ
paulista Ferris (l-íypno), acompanhado nas pick-ups pelos jaraguaenses
AntonyeTúlio.mais o blumenauense Carlos Fuse. Fazendofesta à parte no bar
externo, a banda Trlviurn'apresenta-se também na noite com seu repertório
pop/rock. Ingressos para a balada já encontram-se à venda e podem ser

adquiridos ao valor de R$l 0,00 (feminino) e R$ 15,00 (masculino) na L 'acqua
di Fiori,loja Calcei,Deltacell Claro,PostoMimeMatriz e Pinguim lanches.
-18 defevereiro,sábado / Ladies Free
A noite será só delas com acesso feminino liberado até OOh, Esquentam a

pista DJs Brito,residente doConfraria em Floripa,Carlos FLlse e vindo direto do

casting da Hypno, o conceituado DJ Renato Cohen, Saindo da linha house
, musk.o barexterno da casa vai converter-se em pista de pagode e hip-hop.

at
Reabertura

,

. COMEÇANDO COM MUITA VIBE

,

NaSCAR

Carnaval no Baepe
A diretoria do Clube Atlético Baependí manda

aqendar.os bailes de carnaval do clube rolam este ano

nas datas de 24 e 28 de fevereiro (sexta e terça-feira,
respectivanlente).· ':'" "

� "

Aos juvemaníacos
Dando o toque:o jogo do Juve marcado para este

final-de-semana sofreu alteração na data, e ocorre

agora neste sábado, dia 4, às 16hs no Estádio João
Marcatto. A mudança deve-se à solicitação feita pela
Rede SC (SBT),a fim de encaixar a transmissão do jogo
em sua programação. ,

Para quem ainda não conhece e quer ficar por
dentro das últimas do time,o endereço do site oficial.é:
www.juventusjaragua.com.br.
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Quinta�feira 102.02
, j".

-MansãoGetúlio,em Joinvillcl:
Inftlo 23h. Ingressos reIT'!ininos:
R$l ?"OO. Ingressos 4'D��"çúlil')os;
R$20;OO.

'

www.mansáo.com.bt '"

Sáb'ado/04.02 '

-MansãoGetúlio,em Joinville.
Início 231:1. Irrgressos �'fel11ininos

r s R$20,O,Q!= p1ascu,!irío�:;R�25,,90'
wwW.rhaÍ'lsaQ.c�m:br,i; ,�
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: :,tEm Por.to Belo e Piçarras.lngressos
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� Ayia Napa/em Bal.Carnborlú,
Apresentêl,nçlo DJVitor Lima.
Contato (.47)r3�6J -9158
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Mirela Dornbusch e Dan Ricardo
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