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Ém visita a Joinville ontem,
o governador de São Paulo
falou com candidato a

presidente da República e

conta com apoio dos
tucanos catarinenses, como
o deputado Paulo Bauer.
Nem mesmo a última

pesquisa CNT /Sensus,
divulgada esta semana, foi

capaz de intimidá-lo.
"Geralmente quem sai na

,frente perde, quem sai atrás

acaba chegando lá", ava

liou. O tucano participou
das comemorações dos 95
anos da Acíj (Associação
Comercial e Industrial de

[oinville). _ PÁGINA3
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Sharon Stone quer

LINHA DE FUNDO

Diretoria do
Juventus tenta

resgatar a
história do clube

•

cenas mais

picantes em "lnstinto

Selvagem 2"
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• Sexta-feira
nublada com alguns

-----

períodos de melhoria
e chuva a qualquer

I I I I I �', I II' hora do dia
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• Quinta-feira
_____ nublada com alguns

períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia
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NO MASCULINO

Equipe de Basquete apresenta
três reforços para a Olesc

TENDÊNCIAS

Conferência sobre construção
civil atrai 200 pessoas no Cejas

,

Eles já atuam juntos há três anos e conquistaram títulos
como o Mundial Marista, o Jocops (Jogos Colegiais do

Paraná), dois municipais em Curitiba e dois paranaen-ses,
além.do vice-campeonato sul-americano. _ PAGINA 7

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do
Sul promoveu o evento ontem no auditório do Cejas,
que ficou lotado. Foram debatidas as tendências para o

setor de construção civil. - PÁGINA4
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GOLPE

Funcionário daWeg desvia
R$ 2 milhões da empresa

-

Um auxiliar de escritório da empresaWeg, R.R.S, 22 anos,
desviou R$ 2 milhões da empresa com a participaçâo do

.

I

irmão gêmeo, um ex-estagiário da empresa e dois "Iaran-

jas".O funcionário digitava e emitia autorizações para

depósito de pagamento em c:ontas-correntes a pessoas

que hão tinham prestado serviços à empresa. Doze

pessoas e duas empresas apareciam como beneficiárias de

quantias que variam de R$ 10mil a R$ 250mil. De acordo
com a delegada' Regional de Polícia, Jurema Wulf, o

envolvidos serão indiciados por furto e receptação de
dinheiro, estelionato e formação de quadrilha. _ PAGINAS
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IMPRUDÊNCIA

Duas pessoas morrem em mais
um acidente em Jaraguá do Sul

, Unimed. Seu Plano, Sua Vída .

: ,

33702200 '

! www.unimed.com.br
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-Familiares e amigos não conseguiam esconder a tristeza
pela morte de Alessandro Pires de Lara, 14 anos 'e
Alexandro Ribeiro, 23. Os dois sofreram um acidente Rua
Bertha Weege, no Bairro Jaraguá 84 na noite de terça
feira e foram enterrados ontem. O menor colidiu em

Alexandro Ribeiro que dirigia uma Honda CBX 250� Os
dois . morreram no local. De acordo com a avó. de

Alessandro, Eva de Lara, o menino saiu com a moto para
passear, sem que o pai visse. "Ele pegou amoto escondida
do pai", confessou. - PÁGINA 4
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Os cidadãos brasileiros

j estão livres do ônus de uma

i excrescência histórica. A de
i

'

,

; arcar com os custos das con-
I vocações extraordinárias do

Congresso Nacional durante
I '

I "os períodos de recesso

: ,parlamentar e que só neste

i . ano geraram despesas da
I ordem de R$ 95 milhões. Na
i

i terça-feira, em ano eleitoral

l.·i� com disputa concentrada na

Presidência da República e

Q
com a totalidade de depu

t....A. tados federais e senadores na
, condição de candidatos a
. .'

\ reeleição- e s6 por isso- o

Congresso promulgou na

5�), terça-feira emenda que

o�;; diminui o período de férias
G:j� de 90 para 55 dias e, também,
o ( vedando o pagamento de
of qualquer parcela índeni
JGé zatória em razão de con-

20� vocação extraordinária na
tts:

Câmara ou no Senado. Na
�''1'OJ _

ell' mesma linha de direção e

pelos mesmos motivos, a

Assembléia de Santa Cata
rina fez o mesmo. Ilude-se

quem possa imaginar que tal
atitude teria sido tomada

, pelas duas casas não fossem
os escândalos que sacudiram
o país e amaioria dos partidos
políticos. Mensalão e caixa

dois foram determinantes em

preferem aguardar uma

definição do Tribunal Supe
rior Eleitoral, que questiona
a autoridade do Congresso.
A verticalização o.briga

que as alianças políticas feitas
nas eleições federais sejam
mantidas nos pleitos

/

estaduais e municipais. E
tudo o que não quer a

Renan Calheiros, disse
entender que a regra vale

para as eleições deste ano.

Porém, enquanto amudança
não for confirmada pelo
Congresso Nacional, as

regras atuais permanecem em

vigor. Ele acha ser preciso
deixar a poeira assentar e os

ânimos serenarem, lançando
mão do dito popular
prudência e caldo de galinha
não fazem mal a ninguém.
Critica os que chama de

apressados e entende sermais

interessante, para a relação
entre' os poderes, que o

Tribunal Superior Eleitoral
decida primeiro sobre a

consulta que está feita por
um partido político, o PSL.
Na verdade, há uma torcida

geral para um recuo do TSE,
que introduziu a medida nas

eleições de 2002, justamente
.para impedir acertos espúrios
entre partidos.

... Ilude-se quem possa imaginar que tal
atitude teria sido tomada pelas duas casas não
fossem os escândalos que sacudiram o pars

ano que promete embates
hist6ricos na disputa pelo
poder maior da Nação. Mas
a promulgação da emenda
que prevê o fim da ver

ticalização das eleições,
escancarando o balcão de
negócios, foi adiada. Ainda
não se tem claro se valerá já
paras as eleições desse

ano.Deputados e senadores,
que já aprovaram a medida,

maioria dos parlamentares.
No entanto, há contestações
sobre validade da medida, já
que as alterações não

respeitaram o princípio da
anualidade. Por esse prin-

. cípio, as mudanças nas regras
das eleições devem ser feitas
com pelo menos um ano de
antecedência de disputas
eleitorais.

O presidente do Senado,

FRASESo·'
r'I'1.1 _;.

"Perdi a capacidade de discernir o que pode e o que não pode"
,t
..

�

, I, • Do secretário da Comunicação Derly Anunciação, por ter sido proibido pela segunda vez pelo juiz Domingos Paludo de veicular

propaganda com prestação de contas do Governo do Estado.
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Hoje, enfim, os números
da discriminação federal

Confirmando
Sobre essa questão da verba de SC estar

"anabolizada" pelos recursos para a BR- 101

Sul, fica valendo a nota publicada anteontem
na coluna de Cláudio Prisco: "Antes de
decolar de Brasília, Luiz Henrique observou

que Santa Catarina só não está na "Ianterna"
da liberação de verbas federais, em 2005, em
razão das obras de duplicação do trecho Sul
da BR- 101. No exercício passado, foram R$ .

32,8 milhões. Esse tem tudo para ser um dos
motes da campanha peemedebista à

reeleição, no contraditório com o PT de Lula':
Imenso Portugal
o Brasil não perde o cacoete de ser um

grande cartório. Veja esta: representantes dos
trabalhadores no setor portuário
manifestaram durante audiência com

senador Leonel Pavan, em Brasília, a
preocupação da categoria de que a instalação
do porto de Itapoá possa esvaziar o porto de

Itajaí, gerando desemprego. Atrás dos
"trabalhadores'; na audiência estavam

políticos de Itajaí e empresários, que é na

verdade os que foram "chorar" para o senador.

0) f .

Avaliação
o presidente nacional do PFL não tem dúvida
de que a atual situação favorável ao
presidente da Repú blica será revertida

quando houver definição dos nomes que

disputarão o cargo em outubro."O resultado
favorável vai desaparecer quando Lula perder
a condição de único candidato. Ele tem a

vantagem por estar correndo todo o País
fazendo campanha'; reafirmou o senador.

�IJ'
�Oi' Florianópolis - Alguns leitores e até

colegas fizeram contato para criticar
'3"'" que o tema principal desta coluna na
r":"-T:7

j�,,:! edição de ontem - tratando da injustiça
i, ,�)!

';�': distribuição de verbas do Governo
I fe·\<

f��.:< Federal para os Estados do Sul - não

��Z: trazia números levantados pela "Folha

��5E de S. Paulo': Têm razão e pedimos
�;. desculpas por nossa falha. Então, vai lá:

[J�: dos 26 Estados e mais o Distrito Federal,
,'. se fica em 20° lugar na liberação de
r '" recursos (e não entre os últimos quatro,

I como dissemos). RecebernosRê 32,8

I.
. milhões em 2005, ou R$ 5,59 por

habitante. O Rio Grande do Sul ficou em
i

: 24° (com R$ 2,91 por habitante) e o

'I Paraná em 26° (penúltimo lugar) com
R$ 2,08 por habitante. Só que nossa

I, diferença se deve especialmente ao

dinheiro (pouco, é verdade) que veio para
- a obra de duplicação da BR-l0l Sul. Não

._ _ fosse por ele estaríamos entre os quatro

� últimos, como certeza. Bem, e em último
í7;�!j; lugar (só para completar a informação),

��;: está São Paulo, com R$ 2,08 por cidadão.
I ':",' Terra dos candidatíssimos Geraldo
, "ri

',�;;;�.' Alckmin e José Serra, os anti-Lula.
�, -,it

Plena campanha
I,
,

Pelo que entende de política, vale a pena
saber dos comentários do senador Jorge

•

Bornhausen a respeito da diferença de 10

pontos que Lula abriu sobre José Serra na

pesquisa CNT/Sensus. "Quando as novas

regras de campanha passarem a valer e a

disputa começar de verdade, Lula vai

despencar nas pesquisas'; disse o presidente
do PFL. Os índices favoráveis ao presidente da

República nada mais são que "um reflexo do

comportamento irregular de Lula, que está
em plena campanha eleitoral por todo o país
antes do prazo legal� acusou.

Punir a eficiência
Previsto para ser o maior terminal de contêiners

privados do país, o novo porto, no Norte do Esta

do, passa a operar a partir de 2007. Os portuá
rios disseram que "temem a perda de postos de
trabalho e queda de movimento nos demais

portos, relacionados à alta tecnologia e a capaci
dade prevista de movimentação de contêiners"
Serão ao redor de 700 mil unidades, volume
superior do que, juntos, conseguem operar os

portos de SC, PR e RS. Sem comentários...

red a cao@jornalcorreiodopovo,com.br

Inaugurandowe
"Lula pode até comemorar os números da

pesquisa. Mas é um retrato dos gastos
altíssimos com viagens. Até ampliação do
estacionamento do aeroporto de Congonhas
ele inaugurou'; ironiza o senador catarinense.
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Acolher antes de punir
(

Recentes pesquisas reforçam o que já
é por nós conhecido e percebido, que a

desigualdade social, tão acirrada emnosso

país, influencia principalmente os jovens,
levando-os à criminalidade.

Segundo a UNESCO, no BrasillO%
dos crimes são cometidos por adolescentes,
o que motivou que se fizesse, em parceria
com o Fundo das Nações Unidas para a

Infância (UNICEF), uma pesquisa no ano
de 2006 para traçar o perfil do adolescente infrator.

Corri certeza esta pesquisa revelará o que todos sabemos, qu o "

adolescente infrator, antes de fazer uma ou mais vítimas, é a prime ra I
"

vítima da desestruturação social, familiar, econômica e todas as suas ii
.. � .

consequencias.
A necessidade que o adolescente tem, pela própria idade, de o:

igualar-se aos demais leva inúmeras vezes a uma revolta que origina ",' ,I
muitos dos crimes cometidos por estes adolescentes. O próprio OI

consumismo desenfreado é outro fator agravante deste triste processo, i

Políticas públicas voltadas para uma real e viável ressocialização "

são necessárias. Dizemos real e viável porque muitas são verdadeiros' ,.

devaneios quando não são permeadas pelo descaso como o que JI

acontece nos centros de reabilitação espalhados pelo país afora.
Faltam oportunidades reais a este ser desamparado antes de sei l'

um infrator.
Esta é uma das razões da existência do recém-implantado ,i

Programa Famílias Acolhedoras, desenvolvido pela Secretaria de ,i

Desenvolvimento Social e Família de nossomunicípio, uma vezque ')1

a situação de violência e abuso sexual contra a criança vem crescendo ,,I

assustadoramente nomundo afora e nossomunicípi9' infelizmente, '

e guardadas as proporções, não foge à lamentável regra.
O programa procurará minimizar os efeitos da negligência, do f,J

abandono, da violência ou qualquer outra situação traumática, .,

oferecendo uma referência e um vínculo familiar a estas criançase "

adolescentes.
Estas solidárias famílias de nossa comunidade serão capacitada 'I

e subsidiadas através do Fundo da Infância e Adolescênoia para ,;.,

prestar um acolhimento digno a crianças que em situação de risco o

estejam ameaçadas em sua integridade física ou moral. Para isso (,

contará com um conjunto de açõesmultiprofissionais para oferecer I.

apoio, tanto às vítimas como a suas famílias, que igualmente sofrerrIJ �
O Programa é uma conquista para Jaraguá do Sul, pois é )

necessário implantar a política pública antes que o problema se tome 5'

íncontrolável, O Programa Famílias Acolhedoras (como o próprio fi)

nome sugere) é um programa de atenção, carinho, mas tambémé �,1

enfrentamento no combate a situações deploráveis a que muitosde si
nossos adolescentes e crianças se vêem sujeitos.

,

Com este programa, nossa perspectiva é que num futuro próxinn ,';)

se não conseguirmos exterminar, pelo menos possamos minimia ,f'

esta triste realidade.

;'
;

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas-feüs I.e
'"

nesta coluna

Jornalismo e denúncia

Perguntam-me alguns, em seminários e debates, se o jomalismo Of

de denúncia não estaria extrapolando as suas funções.Um exame .»,

sereno, no entanto, indica um saldo favorável ao esforço (J

investigativo dos meios de comunicação. O despertar da, ,I:

consciência da urgente necessidade de um perseverante combate �,

à corrupção, representa um serviço inestimável prestado pela I;;

imprensa deste país.
Recentemente, estive no Mato Grosso. Em Cuiabá, visiteí'l

alguns jornais. Impressionou-me a força damídia localno desmonte :;1,

do crime organizado. A imprensa, de fato, travou um combate �'

duro e cruento contra o crime que se instalara nas entranhas do ,,;
-

poder daquele Estado. Conversei com a viúva do jornalista Sávio ',f

Brandão, fundador 'da Folha do Estado. Combativo e honrado, ,! ,;

-Brandão era uma pedra no caminho criminoso do bicheiro João ',,'

Arcanjo Ribeiro.
Arcanjo, que transitava com desenvoltura no meio politico: J'

empresarial do Estado, mandou matar o jovem jornalista. A morte J!,
,

de Brandão, no entanto, não foi mais uma.'O crime sacudiu a B'

sociedade e acordou a opinião pública. Na verdade, foi o estopim i'"

que desencadeou a faxina. Arcanjo está preso emMontevidéuec "

executor do crime, o ex-cabo da PolíciaMilitar Hércules Araújode 8;,

Agostinho, passou o reveillon na cadeia. O juiz federal João Carlol "

da Rocha Mattos (Operação Anaconda) e o empresário SérgiO '

',I'

Gomes da Silva (acusado peloMinistério Público de São Paulo de ','

ser um dos mandantes do assassinato do prefeito de Santo André, .<,

Celso Daniel), também estão pagando suas faturas. Bom sinaLA .:,

exposição da chaga, embora desagradável, é sempre um dever I [':

ético. Não se constrói um país num pântano. Impõe-se o empenho '"

de drenagemmoral. E só um jornalismo de denúncia, comprometido ;,:,

com a verdade, evitará que tudo acabe num jogo de faz-de-conta, ,
.

Os meios de comunicação existem pra incomodar. Um jornalislU�J .

.:

cor-de-rosa é socialmente irrelevante. �

Carlos Alberto Di Franco, professor de Ética Jornalística

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,I CAROLINA TOMASELLI

.�I� Em Joinville, o
(,190vernador paulista

,

" disse acreditar em
"

consenso no PSDB
"
"

';11 JOINVllLE - O discurso é de um
o candidato à presidência da
fl· República. Mesmo com a última
J pesquisaCNT;Sensus, divulgadaesta
, semana, mostrando que o tucano

) mais forte na disputa é o prefeito de
51] São Paulo, José Serra, o governador
(,:, de SãoPaulo, GeraldoAlckmin, não
1,1 seintimida.EmvisitaontemaJoinville,

•

�I; onde participou das comemorações
dos 95 anos da Acij (Associação

,1)l1Comercial e Industrial de [oinville),
lr-Alckmin disse não acreditar em urna

disputa dentro do PSDB. "Vou

_

trabalhar para ser o candidato do
/,,)
entendimento. Acho que nós vamos
acabar tendo um só candidato, mas

�.

não precisamos decidir agora. Acho
que o começo de março é uma boa
data", resumiu.

Ementrevista coletivaconcedida
Of! :

QUINTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2006

,

� Em dobro
o juiz Domingos Paludo mandou dobrar

para R$ 200 mil multa diária ao gover
nador Luiz Henrique da Silveira (PMDB),
ao coordenador de comunicação e à

agência pela continuidade da propaganda
do governo, que havia sido proibido pelo
mesmo juiz liA pretexto de 'informar: a
atual campanha continua no mesmo tom

de notificar a sociedade das obras e obras,
com uma inaceitável variante para o

deboche da decisão judicial, na parte em

que refere a Constituição Federal e o

dever de informar e direito de saber';
,

sentenciou Paludo.

ELEiÇÕES

•

à imprensa minutos depois de
desembarcar no Aeroporto Lauro
Carneiro de Loyola, o governador
disse estar otimista com sua

candidatura e citou o resultado das
últimas pesquisas. "Eu imaginava
começar a campanha eleitoral com
um dígito, com 6% ou 7%. Começar
com 200/0 no Brasil é vitória, e tem
Estado que eu nem fui. Evidente que
isso é piso e as campanhas sãomuito
rápidas. Geralmente quem sai na

frente perde, quem sai atrás acaba

chegando lá", avaliou.
Parao governador; no entanto, as

pesquisas neste momento não

evidenciam de fato a preferência do
eleitorado, já que ó nome mais

evidente é o do próprio presidente
Lula. "O PMDB não sabe quem é o

candidato, o PSDB não sabe quem é

o candidato. Os outros partidos não
têm candidato.Ninguém expôs suas
idéias. Não tem campanha. A
pesquisa hoje. é em nível de
conhecimento, é de quem você

lembrou"; Ainda sobre as pesquisas
de intenções de votos, Alckmin
declarou: "Se dependesse de

pesquisas,MátioCovas não teria sido

l' ;
,>, Geraldo Alckmin nasceu em Pindamonhangaba, no interior de

São Paulo, em 7 de novembro de 1952. Sua carreira política começou
aos 19 anos, quando disputou um cargo de vereador em sua

cidade, sendo o vereador proporcionalmente mais bem votado
,

da cidade até hoje, com mais de 100/0 dos votos válidos. Quatro
anos depois, em 1976, concorreu à Prefeitura da cidade e se elegeu.
Um de seus motivos de orgulho na administração da cidade foi o
asfaltamento. Alckmin teria iniciado a administração com 19 ruas

asfaltadas e deixado a cidade com 200 vias nas mesmas condições.
Da prefeitura, Alckmin partiu para a carreira na Assembléia

Legislativa de São Paulo, elegendo-se com 96.232 votos em 1982.

Foi para a Câmara dos Deputados em 1986 e ali se manteve até

1994, quando disputou, na chapa de Mário Covas, a vice

governança. Elegeu-se, conseguindo a reeleição em 1998. A carreira

vitoriosa conheceu o primeiro revés em 2000, quando Alckmin,
então ainda vice-governador, disputou o cargo de prefeito de São

Paulo, tendo sido vencido por Marta Suplicy, do PT. Alckmin é

médico, com pós-graduação em anestesiologia, mas não chegou
a exercer a profissão por conta de sua vida pública.
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� Atentos
Dos 47 projetos que enviou para
apreciação da Assembléia Legislativa
durante período de convocação
extraordinária encerrado na terça-feira,
o governador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) conseguiu aprovar 44. Os três
restantes foram retirados a pedido dele.
Os servidores públicos do Estado eram
os maiores interessados em várias pro
postas. Alguns projetos encaminhados
à Casa tratavam dos benefícios e direitos
da categoria, que pressionou deputados,
todos candidatos a reeleição. Nada
como ano de eleições, não é mesmo?

•

� Indenizações
AVara Federal de Jaraguá do Sulliberou
esta semana R$ 9,2 milhões em

pagamentos por precatório, em favor
de 171 pessoas dos cinco municípios
que compõem a jurisdição federal

(Jaraguá, Corupá, Schroeder, Guarami
rim e Massaranduba). Os valores são

referentes a processos judiciais contra

o Instituto Nacional do Seguro Social,
para concessão ou revisão de
benefícios previdenciá rios como

aposentadorias e pensões. Os muni

cípios sãoCorupá,Guaramirim,Jaraguá
do Sul, Massaranduba e Schroeder.

DANIEL NEVES

•

Governador foi recebido por políticos catarinenses no aeroporto

governador de São Paulo. E eu não

seria eleito.
O governador não descartou a

possibilidade do PSDB repetir a

provável aliança com o PMDB no

Estado tambémna esfera federal, mas
defendeu que os partidos deverão ter
o mesmo projeto nacional de
desenvolvimento. Pela lógica, citou,
a aliança mais natural seria com o

PFL, aliado no governo de SãoPaulo.

"Será ótimo se agente conseguir fazer
aliança comoPMDB, mas temos que
respeitar os partidos. Se o PFL não
tiver candidato, vamos trabalharpara
estar junto. Se o PMDB não tiver,
também'.OgovernadordeSãoPaulo
esteve acompanhado do secretário

estadual do partido, Dalmo Beber, do
prefeito de [oinvílle,Marco Tebaldi,
dosenador Leonel Pavan, e do

deputado federal Paulo Bauer.

Nome: Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho
Nascimento: 7 de novembro de 1952, em Pindamonhangaba (SP)

I

Estado Civil: casado com Maria Lúcia, tem três filhos

Formação: medicina (Faculdade de Taubaté), com pós
graduação em anestesiologia

•

CARREIRA POLITICA:
1972 - Eleito vereador em Pindamonhangaba
1976 - Eleito prefeito de Pindamonhangaba
1982 - Eleito deputado estadual (PMDB)
1986 - Eleito deputado federal
1988 - Filia-se ao PSDB

1990 - Reeleito deputado federal
1994 - Eleito vice-governador na chapa de Mário Covas (PSDB)

.
1998 ', Reeleito vice-governador
2000. - Perde eleição para Prefeitura de São Paulo
2001 - Em 6 de março, com a morte de Covas, assume o

governo de São Paulo
2002 - Em outubro, eleito governador de São Paulo

•

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

� Mudança
O PT comemorou seus 26 anos de

fundação na segunda-feira 13. O número
do partido. Moradores às margens da SC-

416, entre Rio da Luz e o Alto da Serra,
interromperam a passagem de veículos
em protesto à falta de segurança no

mesmo dia 13. A associação de moradores
já havia anunciado novo bloqueio, dessa
vez por 24 horas, para dia 13 de março.
Como nem todos são petistas, as datas
escolhidas deram conotação político
partidária aomovimento. Assim, em março
o bloqueio será no dia 15, o número dó
PMDB.

GUARAMIRIM - O prazo de

inscrição de chapas para formação
da diretoria executiva e conselho
de administração dá associação de
servidores municipais encerra no
próximo dia 20, segunda-feira. A
criação de uma associação que

. ,

represente a categoria e uma

iniciativa do vereador LuísAntônio
Chiodini (PP), servidor público
desde 1990 e efetivo há cerca de
dois anos.

Chiodni iniciou os contatos

ainda no ano passado, inclusive
com visitas a associações
semelhantes implantadas em

outrosmunicípios catarinenses. "A
idéia partiu do princípio de que

'. /' . . -

precisávamos criar a associaçao

para ter direito a um plano de saúde
para os servidores", contou
Chiodini, analisando que a

categoria estará mais estruturada

para cobrar também outras

melhorias, "pois falta interesse da
administração". "Como sou

professor vou lutar pelomagistério,
mas a associação também vai

representar toda a categoria
quando se fala em salário e

reclassificação, por exemplo",
conta.

Segundo ele, a associação
atuará paralelamente ao Sinsep
(Sindicato dos Servidores Públicos,

,: PFL confirma as candidaturas de Raimundo Colombo e César Souza
há mais dúvidas quanto as

candidaturas principais. E isso

inclui o deputado-empresário
(dono da rede de rádio Guararema
e garoto propaganda do carnê Casa
Feliz) César Souza

A disputa deve ser acirrada

porque este ano Santa Catarina só

terá uma vaga, exatamente a de

Bornhausen. Os outros dois
senadores, Leonel Pavan (PSDB)
e Ideli Salvatti (PT), ainda têm

outros cinco anos de mandato.
Comi isso- e, por enquanto- o

PFLconsolida candidatura ao

governo estadual, que se soma à

de Cesar Souza para o Senado da

República;
I.
I
•

"Vamos preparar a pré
convenção do dia 25 de março de
forma a que se realize um grande
evento partidário. Raimundo tem
a peculiaridade, entre todos os pré
candidatos, de ter que renunciar
à Prefeitura quando lhe restam

dois anos e 9 meses de mandato",
disse Ceron. Sobre a sucessão

•

ertas inscrições de chapas
. .

•

para associação de servidores

comemora. "

Servidores interessados em

montar chapa (oito para compor a
I

diretoria executiva e 15 para o

conselho de administração) podem
•

ligar para o telefone 3373-0247, .

ramal 238, e falar Luciana, do setor IEsportes,. ou com Gilberto, de
Obras, no ramal208. A eleição da
diretoria será no dia 3 de março,

,

quando urnas estarão disponíveis
para votação durante todo o dia
no prédio da 'prefeitura, na Secre-•

taria de Obras, no Hospital Santo
Antônio, além de uma urnamóvel,
que será levada às escolas e postos
de saúde. (Carolina Tomaselli)

• r)
•

� Chumbo grosso
Opositor ferrenho do governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB), o deputado

,;' assumiu ontem a liderança da bancada
i �'� do PT na Assembléia Legislativa. Sinal
I�: de que LHS não terá refresco neste ano

:�. eleitoral na condição de candidato a

� reeleição. Em 1999, quando do primeiro

�" mandato, Nunes também liderou a

bancada petista. Já à época, mostrou
invulgar disposição de combate a ações
e projetos do então governador
Esperidão Amin (PP). Nunes obteve

I )

01:
indicação unânime da bancada.

r
.... ""

com a diferença que' este atende
,r,a, •

toda a região. EmGuaramirím, são
•

aproximadamente 500 servidores
públicos. Para ser associado, o o

funcionário deverá pagar 1% do
salário como contribuiçãomensal
e terá direito a convênios e outros

benefícios. Chiodini também
•

informou que a associação deve
..

começar suas atividades dispondo
de uma recreativa, em sede aluga,
provavelmente no Recanto 12

Lagoas, às margens da BR-280. "O
Executivo mostrou interesse em

pagar o aluguel, isso possibilita e

incentiva a criação da associação,
.".. .,

que ja val nascer ja com um espaço,
uma opção também de lazer",

, .
.

DANIEL NEVES

Chiodini informa que eleição será no próximo dia 3
(," ------------------------------------------------------------------�-----------.-----------------------------------------------------------"

,

•
· ,

I:; FLORIANÓPOLIS - O presidente
I;. do diretório estadual do PFL,
.':, Raimundo Colombo, passou. o
.1 comando para o deputado
·

.: AntônioCeron. Em abril, Colombo
� deve deixar a prefeitura da Lages

para candidatar-se a governador.
No projeto político do partido em

- relação as eleições de outubro, não
�\

nacional e estadual, o senador

Jorge Bornhausen acha que se está
concluindo um ciclo político, que
se exaure depois da eleição do PT.

"Completa um período em que
vivemos uma série de situações.
Quatro grandes partidos vão sair
desta eleição com mais de 5% do
eleitorado.

,
.

•

•

•
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Dívida'
Já a dívida total do governo
em títulos cresceu R$ 5,27
bilhões em janeiro. O
aumento de 0,50/0 fez com

que a dívida total subisse

para R$ 984,93 bilhões.Com

resgates que superaram as

emissões de novos papéis
em R$ 7 bilhões e com uma

dívida cambial negativa, o
aumento da dívida no mês

•

passado foi causado pelo
impacto dos juros.

Crescimento reduzido
o nível de emprego industrial cresceu 1,10/0 em 2005, segundo
dados divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

,Geografia e Estatística). O resultado mostra sinais de
.desaceleração em relação à expansão do mercado de trabalho
c .

,verificada em 2004, quando o nível de emprego cresceu 1,80/0.0
IBGE destaca que 2004 foi um ano atípico, com crescimento da

produção industrial de 8,30/0. Segundo Denise Cordovil,
economista da Coordenação da Indústria do instituto, o resultado
de 2005 foi consistente com o ritmo de produção da indústria,
que desacelerou e fechou o ano com uma taxa de 3,1 O/o.A renda
'do trabalhador cresceu pelo segundo ano seguido, mas com
,

. fôlego menor: em 2004 ela havia crescido 9,7% (dado revisado)
'e em 2005, a expansão ficou em 3,40/0.'A folha de pagamento foi
'beneflciada em 2004 pelo crescimento da atividade industrial,
[que proporcionou um aumento no número de contratações.

,
.

j

t

;Balanço
O Besc teve um lucro
,

Jfquldo de R$ 59,8 milhões'
em 2005, um resultado que é

•

,80,30/0 maior do que no ano

.anterior. A rentabilidade

:sobre o patrimônio líquido do

'conçlornerado (Besc, Bescri,
'Bescredi, Besc Leasing e

'Bescval) foi de 25,520/0 e o

, "patrimônio líquido cresceu

"29,300/0, evoluindo para R$
264,1 milhões.Entre os

;
..principais fatores que�,

�{:ontribuíram para o
�... ..

�.(resclmento, estao a

texpansão de 14,660/0 nas

:operações de crédito, que
�chegaram a R$ 463,5
•

cmilhões e a ampliação de

:30,28% na carteira de

:�mpréstimos e títulos

I:"descontados, que passou
,

i para R$ 307,5 milhões. Neste
,

i ítem, destacaram-se os

! empréstimos em

.

"

(consignação, que saíram de

_um saldo de R$ 115,7
;:.milhões em 2004 para R$
�176,7 milhões em 2005.
...�

..
"

Crédito
o Banco Central conseguiu
zerar a dívida interna atrelada
ao dólar em janeiro e, além

disso, ficou com créditos a

receber. Em 2002, essa
parcela da dívida chegou a

400/0.0 montante da dívida
atrelado ao dólar agora está

negativo em 0,560/0, levando
em conta as operações de

"swap reverso" -o governo
paga juros e, em troca,
recebe a variação do dólar.

Quina
concurso: 1563

04 - 24 � 36
43 - 50

Lotomania Loteria Federal
concurso: 04010

2 1 ° Premio: 55.952
:"-' ..

6 2° Premio: 43.299

3° Premio: 19.619

4° Premio: 38.055
5° Premio: 21.372
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•
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SEGUNDA À SEXTA, DAS
7H ÀS 24H [ SEM FECHAR

AO MEIO-DIA 1 (3371.9659�. ... . ... .. .. . .

ANELISE SCHMITZ

... Menor pegou a

moto escondida do
,

pai, sofreu acidente e

acabou falecendo

}ARAGUÁ DO SUL - Familiares
e amigos lamentavam na manhã
de ontem (15) a morte de
Alessandro Pires de Lara, 14 anos
e Alexandra Ribeiro, 23. Os dois
sofreram um acidente Rua Bertha
Weege, no Bairro Jaraguá 84 na

noite de terça-feira. Alessandro de
Lara era menor e dirigia uma

Yamaha YBR, com Alan Corrêa,
16 de caroneiro. Alessandro vinha
de casa em direção ao Centro e

colidiu em Alexandra Ribeiro que
dirigia uma Honda CBX 250 no

sentido contrário. Os dois
morreram no local, o caroneiro da
Yamaha, foi levado para o hospital
São José e passou ainda na noite

de terça por uma cirurgia. Ele teve
fraturas na perna e não corre risco

demorte.
Durante o velório das vítimas,

familiares inconformados pediam
providências. Eles alegaram que no

local ninguém respeita o limite de
velocidade e a falta de luz deixa a

rua ainda mais perigosa. "Deveria
existir uma lombada eletrônica no
local que diminuiria a velocidade

I

dos carros", disse o tio de uma das
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Amigos e colegas compareceram ao velório, todos estavam muito emocionados .\'1) J

vítimas, João Pires de Lara. De
acordo com a avó de Alessandro,
Eva de Lara, o menino que não

possuía habilitação saiu com amoto

.�!
filho e disse que não há como um motorista embriagado atro:iD

,

explicar o que aconteceu. pelou dois ciclistas. O acidentejD '

"Quantos acidentes ainda terão aconteceu por volta das 2h d'b:l 1
que acontecer para alguém manhã e resultou na morte d9!q
tomar alguma providência?", atleta Marcelo da Silva, 17 anos. C11
desabafou Ribeiro. amigo e vizinho de Marcelo,

No local do acidente três Maicon Matias Ferreira dé!mortes aconteceram em menos de Andrade, 19, teve ferimentos nos
,

dez dias. No dia sete de fevereiro joelhos e ombros.

,1

, .

para passear, sem que o pal visse.

"Ele pegou a moto escondida do

pai", disse ela.
José Ribeiro, pai de Ale

xandre lamentou a morte do

Inclusão de crianças especiais é tema de debate entre professores
}ARAGUÁ DO SUL - A

Secretaria de Educação reuniu na
manhã de ontem (15) todos os

gestores das escolas e centros

educacionais da cidade com

objetivo de dar suporte técnico aos

professores que atendem os alunos
especiais na redemunicipal.

O palestrante e psicólogo,
Sérgio Basseti, é técnico da

Fundação Catarinense de

Educação Especial, ele ensinou

métodos de aprendizagem aos

professores da rede e enfatizou a

inclusão como um novo olhar sobre
as diferenças. "Temos que usufruir
de métodos para a inclusão das

crianças que possuem alguma
especialidade, seja ela de alguma
síndrome, deficiência visual ou
auditiva e até mesmo os

superdotados", disse Sérgio.Cerca
de 60 pessoas participaram da

palestra que trouxe benefícios para
quem trabalha diariamente com

Especial, Rosangela Meyer, são

mais de 90 alunos especiais na rede
municipal de ensino, os alunos têm
de zero a quinze anos e participam
das aulas normalmente. Rosangela
disse que esse projeto é uma forma
de incluir também a criança na

sociedade e redimensionar o

atendimento das Apaes. "A
Secretaria de Educação vem

fazendo a inclusão. de crianças
excepcionais há algum tempo não
só para a inclusão na educação,
mas também social", garantiu,

, ,.

crianças excepcionais.
De acordo com a

coordenadora de Educação Rosângela aposta na inclusão:g

Conferência reúne 200 profissionais no Cejas
}ARAGUÁ DO SUL· A Aeajs

(Associação dos Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul)
promoveu ontem, no Centro

Empresarial, a Conferência

Internacipnal "Tendências
Mundiais da Construção Civil,
Avanços em Tecnologia do
Concreto e Pisos Industriais de
Alto Desempenho". O evento

aconteceu das 8h às 18h.
A conferência, que reuniu

. aproximadamente 200

profissionais de engenharia civil e
arquitetura, mostrou a força do
setor de construção civil, que _

movimenta 16% do PIB (Produto
,

Interno Bruto) nacional. "E a

primeira vez que esta conferência
acontece no Brasil e estamos

..

satisfeitos com o número de
interessados que o evento atraiu",
comenta a vice-presidente da

AEAJS e coordenadora do

evento, [osiane Pietsch.
Foram quatro palestras

ministradas por profissionais
renomados da construção civil,
como os engenheiros da empresa
alemã Degussa Construction
Chemicals Latin America,
Robert Guyas e Fernando
Fernandez (diretor de

marketing), além do engenheiro
e gerente técnico e operacional
da filial da Degussa no Brasil,
Paul Horst Seiler.

A Degussa é, líder mundial
em química para construção civil.
Os temas abordaram as

tendências mundiais do setor,
com ênfase nos avanços

tecnológicos em concretos e pisos
industriais, além do case

"De gussa Construction
Chemicals Brasil", que

apresentou soluções para vários
segmentos da construção civil.

'\

51
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•

,

Robert Guyas foi o plalestrante no período da tarde
,.�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

I CORRJ:IO DO POVO
·

'

• •

DAIANE ZANGHELINI

..
� Alguns envolvidos

· ,

J começaram a

d volver o dinheiro
r cebido na conta

I ]ARAGUÁ DO SUL-Um auxiliar
de escritório da empresaWeg, R.R.S,
22' anos, desviou R$ 2 milhões da

eipresa, desde outubro do. ano
passado, com a participação do irmão
gê eo, um ex-estagiário da empresa
e is "laranjas" - amigos do auxiliar
qu,e forneciam contas para depositar
o dinheiro. O golpe foi descoberto�

pdrque funcionários do setor

fi�anceiro desconfiaram de duas

orrens de pagamento emitidas em
nCfle de uma pessoa, no valor de R$
lSpmil cada.Aequipe verificou que
oJome do suposto fornecedornunca
havia prestado serviço a Weg, e a

pqlícia foi avisada no dia seguinte.
í A Polícia Civil já identífícou

qqatprze pessoas que receberam, em
aPta-corrente, dinheiro desviado da
empresa de motores elétricosWeg.
De acordo com a delegada, Jurema
Wulf, o funcionário da empresa

digitava e emitia autorizações para
depósito de pagamento em contas

�orrentes a pessoas que não tinham
prestado serviços à empresa. Doze
,

pessoas e duas empresas apareciam

,

,

QUINTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2006

GOLPE

• • •,

•

,

como beneficiárias de quantias que
variam de R$ 10 mil a R$ 250 mil.
"Percebemos que alguns se

envolveram usando de má-fé,
enquanto outros apenas foram

ingênuos", comenta. Jurema
acredita que o acusado deve

apresentar-se hoje à delegacia, em
companhia do advogado. A polícia
já localizou dois sítios em Corupá,
(avaliados em 90 mil cada) e dois
carros nonome dos envolvidos. Parte
dos bens adquiridos com o dinheiro
ilícito já foibloqueada.

O inquérito foi instauradono dia
03 de fevereiro, e os envolvidos serão
indiciados por furto e receptação de
dinheiro, estelionato e formação de

.

quadrilha, Alguns correntistas já
restituíram parte do valor recebido

para atenuar a pena após o

julgamento. Ainda segundo a

delegada, os nomes não serão

divulgados no momento para não

prejudicar as investigações. Agora,

ARQUIVO CORREia/RAPHAEL GÚNTHER
"

�

,

" ,.,
,

Delegada Jurema Wulf é responsável pelas investigações

A suspeita de pagamentos a falsos fornecedores fez com que os

controles internos da WEG descobrissem um esquema de fraudes.
Õ caso forlevadõr�s aut'õrIClãâês"'cõmp'etentes, que estão agln o e

acordo com os procedimentos legais, in.ve�tigando o casô e

interrogando todos os envolvidos.
. . ---�1"-'"""""""",.,....",,,,!,�,.,...,---...,..........-
Parte dos bens adquiridos com dinheiro ilícito já foi bloqueada e a

WEG está recuperando uma parcela significativa do montante

desviado.

" . ,.

oproximopasso e OUVIToutras pessoas

que estão sendo mencionadas nos
depoimentos,

Em nota oficial, aWeg declarou
que está recuperando uma parcela
significativa do montante

desviado e que o fato foi um caso

isolado, "não refletindo a

verdadeira condutamoral, ética e

o comprometimento de seus mais

de 15 mil colaboradores".

� Weg não divulgou nota oficia ,anteriormente com o intuito e

não atraRalhat o sigilo das investi�ç;,;0;..;e;,;;.s;_. "

...1

A Weg confia nas autoridades policiais e de justiça, no andamento
correto do processo, na identificação e conseqüente punição de
todos culpados.
AWeg tem cert-e-za que este episó io amelJtáv� é apenas um caso

isolado, não refletindo a verd'adeirà condutà moral, ética e o

comprometimento de seus mais de 15 mil colaboradores.

Deputado vistoria obras
federais e garante recurso

Burro é atropelado no Bairro'
Czemiewicz e fica em observ

I

]ARAGUÁ DO SUL •O deputado
e1tadual ,DioneiWalter da Silva,
(PI) visitou ontem a região com o

,

smpervisor do DNIT (Departa-
�entoNacional de Infra-Estrutura
d� Transportes), Antônio Carlos
Bessa, para supervisão das obras

,

executadas na BR-280, no trecho
J�raguá do Sul/Guaramirim (em
�ente a Fameg - Faculdades Me
t�opolitanas de Guaramirim), e a

construção da rótula de acesso da
Rua FranciscoMers, em Corupá.
l De acordo com o deputado, o
governo federal investirá cerca de
R$ 10 milhões até abril, quando
devem iniciar as obras de

recuperação do rrecho de entre São
Francisco do Sul e Corupá.

,

Somente no trecho entre São
,

�rancisco do Sul e Jaraguá do Sul

t= investidos R$ 4,5 milhões

para a substituição da camada
"

�sfáltica deficiente por outra nova
(fresagem). Ainda segundo ele, a
licitação para o projeto (Creminha)
I

iniciou em 2002, mas só foi
concluída em 2005, pouco antes

de começarem a execução das
,

obras. Já a construção da rótula em
·

Corupá engloba recursos mu

�icipais, do' Deinfra (Departa
mento de Infra-Estrutura do Estado .

de Santa Catarina) e do DNIT,
responsável pela sinalização e

�sfaltamento.
�, Outro ponto visitado pelo

� �eputado e pelo supervisor do
DNIT foi a ponte do Portal (divisa
Íaraguá/Guaramirim). onde há
alguns dias, engenheiros do
departamento realizaram um

•

JARAGUÁ DO SUL - Um burro
foi atropelado na madrugada de
ontem (15), na Rua Jorge
Czerniewicz, no BairroCzerniewicz.
O animal pertence a Ricardo Silva e

eramantido no BairroTuaMartins.
De acordo com Ricardo, a porteira
foi abertapor vândalos pela segunda
vez. "Ele é um animalmuito doce e .

é pouco comum ele sair do cercado,
tenho certeza que abriram a porteira
para ele sair", lamentou.

Durante toda amanhã, funcio
nários daVigilância Epidemiológica

tentaram amenizar a dor e o estado
de choque que se encontrava o bur
ro. Ele foi aquecido com cobertores
e garrafas com água quente. Segun
do o veterinário, HeitorTrombini o
quemais preocupa é a lesão na calda
do animal. "Algumas pessoas tenta-,

ram ajudar, arrastando e puxando
pela calda, o que lesionou a área".

O veterinário espera agora a

recuperação dos reflexos das patas
traseiras do animal. O burro

permanece em observação e não

devesersacrificado.

Dionei visitou obras ontem

levantamento tipográfico e

constataram anomalias no concreto
armado. Bessa garante, entretanto,
que o problema não coloca em risco

a estrutura da ponte. "Embora

visível, o problema não resultará,
de forma alguma, no colapso da

obra", afirma.
O projeto de recuperação da

ponte também englobamelhorias
na vazão do rio Itapocu: um

trabalho de terraplanagem será

realizado para alargar a caixa do
rio, evitando enchentes, mas, até o
momento, não foram definidos o

custo e a data de início do projeto. Veterinário acredita na recuperação do animal
•

DANIEL NEVES
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transporte e turismo

,

Transporte Estudantes Transporte. Escolar e Universitário cf Vans

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

Ligue: 3370-4888/9167-2890 êom Luciane Ligue: 3371-5891/9973-8831 com Rosilene
,
•

"
• •

Gats. abre inscrições para
•

cursos gratuitos de teatro

•

Rubens aposta no crescimento :
I

---------------------------------------------------- ,

I
I

Cursos em Jaraguá do Sul:
• Engenharia de Produção

• TI com ênfase em Gerenciamento de Projetos
• MBA Executivo em Administração Global

08006430133 I www.sociesc.com.br

]ARAGUÁ DO SUL - Os
interessados em aprender a arte da
interpretação e amontagem de uma

peça têm uma oportunidade a partir
desde final de semana. Os

integrantes do Gats, grupo

jaraguaense de teatro, iniciam na

sexta-feira, 17, uma série de oficinas
gratuitas divididas em trêsmódulos
com 10 horas de aula cada.

De acordo com os organiza
dores, Sandra Baron e Rubens

Franco, a idéia é ampliar o número
de grupos de teatro em Jaraguá do
Sul e dar apoio a Intjs, mostra de
teatro estudantil realizada todos os
anos no município. Assim, eles

esperam que as 20 vagas oferecidas

para as oficinas sejam preenchidas
por professores e pessoas envolvidas
com a área. Mas, deixam claro que
as atividadesprogramadastambém
poderão ser compreendidas com

facilidade por qualquer interessado .

Nas duas primeiras aulas do

curso, ministradas nesta sexta-feira
e no sábado, os inscritos participam
de jogos teatrais. No próximo mês,
nos dias 17 e 18, a oficina ensina a

montagem de grupos e espetáculos.
Em abril, o últimomódulo abrange a

direção de peças.
As oficinas acontecem todas no

Colégio Evangélico Jaraguá, no
centro do município. Nas sextas

feiras as aulas começam às 19 horas
e se estendem até às 22 horas. Nos

sábados, a oficina inicia às 9h e se

encerra às lSh, com intervalo de
duas horas no período do almoço.

As pessoas interessadas em

participar devem entrar em contatei
.

com o Gats pelo e-mail

grupogats@pop.com.br. Inscrições
também podem ser feitas através do

. I

telefone (47) 9969-4413, comMara.
Sede - Segundo Sandra Baron,

as oficinas de teatro acontecem no
I

Colégio Evangélico Jaraguá porque
I

o Gats ainda não tem sede própria.
Desde o ano passado, o grupo

procura um local apropriado para I

desenvolver suas atividades.Para
•

Sandra, o principal problema é a falta �

de recursos financeiros paramanter I
I

uma casa ou um galpão. Ela conta I

que os locais vistos até agora, com

estrutura para abrigar o grupo,
custam pelo menos R$ 2 mil de
aluguel pormês.

OGats já teve como sede a Scar
. (Sociedade Cultura Artística) e

durante o ano passado esteve em
,

.

uma sala da Praça Angelo Piazera,
cedida pela Prefeitura de Jaraguá do
Sul. Atualmente tem 30 integrantes
e trabalha em cinco peças teatrais

simultaneamente. (Kelly Erdmann)·
DANIEL NEVES
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;
'. Inscrições para curso gratuito
do Senaivâo até dia 18
,

J .:. }ARAGUÁ DO SUL - O Senai/
jaraguá do Sul, em parceria com a

'empresa EstofadosJardim, está com
o inscriçôes abertasparaocursogratuito
, '

de Aprendizagem Industrial em
'Estofador deMóveis Industriais. As
inscriçõesvãoatéadia 18 de fevereiro.

, '0 pré-requisito é estar cursando a
o

partir da 6ª série do ensino

fundamentale terde 14 a 24 anos.O
teste de seleção será no dia 20 de
fevereiro.Com duração de 450horas,
o curso será realizado nas depen-
dências da instituição e na empresa,
no período de 24 de abril a 27 de

outubro, de segunda a sexta-feira.
Telefone para contato 3372 -95 -01

LivroViajante - Com o objetivo
de desenvolver o gosto pela leitura e

,

estimular a doação e o compartilhar
do conhecimento, através do acesso

a livros de forma acessível, foi
elaborado o projeto LivroViajante do
Senai, que hoje conta com 200 livros
em circulação pela cidade.Idealizado
pelaConsultora de Empresas, Lilian
ElciClaas e como apoio daprofessora
de Comunicação Oral e Escrita,
MiriamHennig, háseismesesoprojeto
foi iniciado e cerca de 20 livros foram
arrecadados junto aos professores,
alunos e funcionários e

disponibilizados na cantina da

Instituição.Oprojeto consiste emque
o leitor, leia o livro, que não deve ser
revendido ou destruído, e deixe-oem
qualquer lugar onde tenha certeza

que alguém possa vir a lê-lo: sobre
um banco de ônibus, namesa de um
bar ou restaurante, numa escola ou
na casa de um amigo, pois a intenção
é que o livro não pare de viajar.

,
i
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INFaRM A'TIVO ACIJS�t41 A£)
1'\ ASSOCJAÇA.o COM£J(CIAL E -"'--ti .1"'71'

,
INOUSTKIAl DE JARAGUA. DO SUL =�"....""...-.",.

Formação de Auditores Internos
daQualidade ISO 9001 : 2000
Buscando apresentar os requisitos da ISO 9001 :2000 e formar
facilitadores e auditores internos para apoiar na implantação e

manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade, a ACIJS e a

SOCIESC oferecem nova oportunidade de capacitação, direcionada
a gerentes, supervisores e líderes de empresas que pretendam
implantar ou já possuam a certificação internacional. A formação
acontece de 27 de fevereiro a lode março, no CEJAS. Será
ministrada por José Luiz Alvarenga, diretor e consultor da Quality
Progress desde 1993. É engenheiro mecânico (USP) e engenheiro
da qualidade (ASQC, EUA), além de MBA em Gestão Empresarial
(FGV). Como consultor em ISO 9001 :2000, possui certificação pela
,ISTO (Suíça). Inscrições no setor de Capacitação Empresarial da
ACIJS, fone (47) 3275 7059 ou e-mail capacitacao2@acijs.com.br.

,

--�--------------------------------------------------

,

Faleceu às 00:15h do dia 15/02,a senhora Clara Siewert Dernarchf
com idade de 89 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento foi realizado no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 22:18h do dia 14/02, o menor Alessandro Pires de
Lara com idade de 16 anos. O velório foi realizado em sua residência,

.

e o sepultamento no cemitério Jaraguá 84.

Faleceu às 22:18h do dia 14/02, o jovem Alexsandro Ribeiro,
com idade de 23 anos. O velório foi realizado na Igreja Assembléia
de Deus e o sepultamento no cemitério do Jaraguá 84.
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Assembléia Internacional
da Missão Marista

Um

}ARAGUÁ DO SUL - Ele fareja a

informação, sempreembusca de uma
boa reportagem. Para a tarefa, não
mede esforços. Com a pautanamão,
entrevista as fontes, pesquisa os dados
e checa tudo o que pode servir na

hora de redigir a matéria.Este é o

repórter, responsávelpela elaboração
das norícias que serão veiculadas em

jornais, revistas ou em programas
jornalísticos de rádio e televisão. Tem
também o repórter que não redige as

matérias, mas se encarrega de
abastecer o veículo de comunicação
com imagens do fato a ser noticiado.
,

Eeleo repórter fotográfico, se trabalha
em jornal impresso, e cinematográtlco,
caso atue em televisão. Profissionais

apaixonados pela informação estão

sempre preocupados em transmitir os
..

fatos comveracidade e credibilidade

para os leitores, assim funciona a

, redaçãoCorreio doPovo. Todos são
repórteres; editor; fotógrafo, estagiário
e os próprios.Nomomento de aperto,
o de política vai para geral, de geral
paraesporte e assim vai, porque o que

QUINTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2006
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.... Com faro apurado,
I

eles estão sempre
atrás da notícia e

informar é o objetivo

importa é a informação.A rotina não

é nada fácil, as barreiras sãomuitas,
desvinculando o jornalismo da
literatura.A ética do jornalista não
está ligada somente com a precisão e

veracidade da informação, mas

tambémcomo respeito àprivacidade,
intimidade, honra e imagem das

pessoas.
Documentos como aDeclaração

da Unesco sobre os Media (1983)
proclamam os princípios essenciaisem
que assentam a liberdade de imprensa
e o direito à informação. Neles se

reconhece que o direito à informação,
à livre expressão e à crítica fazemparte
das liberdades fundamentais do ser

Equipe está sempre correndo atrás da informação e apurando os fatos para noticiar com credibilidade '0,

humano; que o direito dos cidadãmi �

informação precede o conjunto d� Co'
deveres e direitos dos jornalistas; quel !'.
responsabilidade dos jornalistas par. :.

como público se sobrepõe a qualqU! 'i
outra responsabilidade, emparties !

perante os seus empregadores ea' ,

poderes públicos, e que a missãod .'
informar comporta limites que � ,

próprios jornalistas devem ,'.,
. . ., ,

espontaneamente, Iffipor a SI propnrn .: ,

Parabéns redação, parabéns para too 1"

os repórteres que trabalham co 'I:

dignidade buscando a verdade d' '1
fatos.

, ,

mas o reporter e, por natureza, um

sujeito que gosta de desafios. O dia
demora a acabar, ouvidos sempre .

atentos e olhos sempre abertos em
busca de boa uma notícia. O

jornalista trabalha para o leitor, que
sempre será o mais poderoso chefe e
a mais preciosa fonte.

O esforço é permanente, afinal,
não é tarefa fácil satisfazer a sede pela
informação.O repórterdeve priorizar
a atualidade da notícia, assim como

divulga-la com objetividade,

CORREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo.com.br :·c
,
I

I
De leve Cadeiras•

! I

I I
!

O SBT informou que Carlos Nascimento comandará a partir de março o "Jornal do SBT i
, I

- Edição noite': Com isso, Hermano Henning passará a apresentar o "Jornal do SBT - ;
•

Edição manhã':

Na Band, o nome de Boris Casoy começou
a ser comentado. Há quem defenda a idéia
de colocá-lo no lugar de Carlos Nascimento
no comando do "Jornal da Band':

!

Avenida 'OJ' i'

• I
Caroline Bittencourt, repórter do "Top report'; namorada de Alvaro Garnero e desa:eto I i
de Daniella Cicarelli, vai vir poderosa como destaque num dos carros da Grande RIO I

I
neste carnaval. i

Corredores
Já tem gente espalhando no SBT que Ana

Paula Padrão ficou mais simpática com as

pessoas com a entrada de Carlos
Nascimento. Mas quem trabalha com ela

garante que a apresentadora é sempre
acessível.

Polaróides urbanas
Miguel Falabella começa a rodar semana que vem seu primeiro longa-metragem,
"Polaróides urbanas': O set já está preparado para a primeira cena: de um bar, um
michê liga para o centro de suicidas anônimos.

Tadinho
O cantor Daniel fraturou duas costelas.
Dizem que ele caiu. Mas a família do

sertanejo não fala o que aconteceu, Para
quê tanto mistério? A gente fica até
desconfiada.

!
,

i
I
I

Sharon Stone (foto) queria que a seqüência de "Instinto selvagem" fosse uma festa do
, �

sexo. Mas vai ficar para uma próxima vez, porque os censores foram rígidos na hora .:
de vetar as cenas mais ca/ientes. Stone lamentou. "Vi um corte brusco no filme, mas

I

eu queria mais nudez. Pensei: 'Onde estão todas as coisas loucas que eu fiz?";
surpreendeu-se ela.

.

"Vamos encarar, este será meu último esforçá para fazer algo do tipo. O "Instinto

selvagem 2" deveria se r a i n da ma is selvagem.
•

Caliente

'Cobras e lagartos'
Só agora a Globo obteve o registro do
nome "Cobras e lagartos" para ser usado na

nova novela das 19h, de João Emanuel
Carneiro. É que este é o título de um

programa de TV da Universidade do Paraná.
A instituição autorizou a Globo a usar a

,

marca. A novela começará a ser gravada em

estúdio dia 13 de março, com direção-geral
de Wolf Maya .

•

'Vozes d'África'
A direção da Record aprovou um projeto de
Lauro César Muniz sobre a vida de Castro
Alves. Deverá ser uma minissérie de 40

capítulos com estréia prevista para 2007.

I

I/)

Renovou
Diretor de "A diarista'; "Os amadores" e

"Super sincero'; José Alvarenga renovou

seu contrato com a TV Globo. Ele agora será
exclusivo da emissora pelos próximos

I .

� .

I
quatro ano,s. , . .ill,

"

'\ •
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'.11> Pedro, Igor e
, ) Gilberto vêm de

l,- Curitiba e jogam
;<:ill juntos há dois anos
, ,

,

, ,

, JARAGuA DO SUL - A lista de
"

'_.' reforços para a Olesc continua

$� aumentando. Aos poucos, cada
�:;j modalidade vaimostrando novas
t?.1,

�i caras para disputar a principal
1�! competição catarinense para
��), atletas até 16 anos. A última delas
\,,, l,

�� foi o basquete masculino, que
fr F

t�;3 contratou três reforços doMarista
; ,�Paranaense, equipe de Curitiba.
"t Como a o time jaraguaense que

, disputou a competição no ano
-

'i�f.

;� passado perdeu três jogadores, a
,

contratação caiu como uma luva.
! '

Apesar da pouca idade, os três
•

"

chegam com um currículo de dar
'f. , r
',.

inveja. O ala/armador Pedro Corte
" -,

" ,

Filho é o mais novo deles e tem 14
,

anos. Igor Jaime Nardini, alai
,

-: I

armador, e Gilberto Mariano da
,: Silva, ala/pivô, têm 15 anos. O trio
I • �

,
'

já atua junto há três anos e
.: I

conquistaram títulos como o
l' .' Mundial Marista, o Jocops Gagos
" .

�.. Colegiais do Paraná), dois
,I

municipais em Curitiba e dois
,_ paranaenses, além do vice-

DANIEL NEVES
1E3l_!!!l:Z!I__

RÁDIO ;ií�
JARÂGUÁ,

Igor, Gilberto e Pedro jogam junto há dois anos e já conquistaram o mundial Marista
<

campeonato sul-americano.
No ano passado, em Itajaí,

Jaraguá do Sul ficou com a sexta

colocação, com um time que é

praticamente o mesmo que

disputará em 2006. Jogando em

casa e com um elenco entrosado,
o objetivo é brigar para chegar às

finais, mas a dificuldade será

grande. Dentre os principais
adversários estão Balneário
Camboriú (atual campeão),
Blumenau e Joinville.

Outra novidade para este ano,
além das contratações, é que
MiltonMateus assumiu o comando

técnico da equipe.No ano passado,
o treinador era Manoel Vieira
Neto. Milton, que comandava o

Pec (Programa Esporte e

Cidadania), voltou às atividades
de técnico neste ano e também

,

comandará à equipe dos [oguihhos
Abertos.

i'" Daiane dos Santos desiste
I

da música "País Tropical"
CURITIBA - A CBG

(Confederação Brasileira de

Ginástica) anunciou ontem que a

música "País Tropical", de Jorge
Benjor, não será mais utilizada pela
ginasta Daiane dos Santos.

Segundo a assessoria de imprensa
da confederação, a demora nas

conversações com a gravadora que
detém os direitos autorais (o nome
não foi revelado) atrapalhou os

treinamentos com a nova

coreografia, que acabou não

agradando a comissão técnica.

Parte da coreografia chegou a

ser mostrada nacionalmente no

dia 1° de outubro do ano passado
em apresentação no TeatroGuaíra,

DIVULGAÇAO

Oaiane procura nova música

Definidos os seis grupos do
Torneio erto de Verão

em Curitiba. As outras cinco

ginastas do primeiro time daCBG
também animaram o espetáculo
com seus novos temas - todos
brasileiros.

De acordo CaIU a assessoria de

imprensa da confederação, logo
após essa apresentação a gravadora
enviou uma carta informando
sobre a necessidade de se conversar

a respeito da utilização damúsica.
Vários contatos foram feitos, mas
somente nesta semana a gravadora
deu sinal positivo. "Mas ela

(Daiane) ficou muito tempo
parada, sem treinamento",
justificou a assessora Lanava Dias

Lopes. Isso acabou gerando
insatisfação com a evolução da

coreografia. Agora a comissão

técnica e a ginasta estudam uma
/

novamúsica. E possível que ela seja
anunciada até a próxima sexta

feira.
A intenção é que a etapa da

Copa do Mundo em Lyon, na
França, no começo de março, já
tenha essa nova música. "Se ver

que não tem condições, Daiane
pode até apresentar-se novamente
com o Brasileirinho", disse a

assessora. (AEl

SCHROEDER - O 13° Torneio
de Verão Aberto de Futsal de
Schroeder registrou número

recorde de participantes. As 26 .

equipes participantes foram
divididas em quatro chaves de

quatro e duas de cinco. A

•

LINHA DE FUNDO
-

•

,

Fernandão desconhece adversário

,

O Inter não tem muitas

informações sobre o Maracaibo.
Os jogadores, questionados a

respeito do assunto, confirmaram
o desconhecimento. "O Abel vai
nos passar alguma coisa,: mas
sabemos que será um jogo difícil",
afirmou o zagueiro Fabiano Eller.

O atacante Fernandão falou

apenas sobre características de

equipes sul-americanas. "Como
todos os times, é guerreiro e tem

/

muita pegada. E isso que nós

esperamos", definiu.

DA REDAÇÃO - O Inter
nacional não poderá treinar no

estádio José Pachenco Romero,
em Maracaibo, local da estréia do,
time na Copa Libertadores da
América, contra o Maracaibo,
hoje. A proibição foi determinada
pela Prefeitura da cidade. A

delegação da equipe colorada

chegou na madrugada de ontem
à Venezuela. Os jogadores ad
mitiram cansaço.

"Fói desgastante. O

importante agora é descansar e

fazer uma boa atuação", afirmou
o volante Perdigão. O observador
do clube, Robertinho, analisou o

adversário e alertou para a forte
/

marcação. "E uma equipe muito
aguerrida, que não desiste das

jogadas. Eles marcam forte desde
a saída de bola e são muito,

faltosos. No jogo passado pelo
campeonato local, eles tiveram
quatro jogadores expulsos",
relatou.

O técnico Abel Braga deve
escalar o Inter com Clemer;
Ceará, Bolívar, Fabiano Eller e

Rubens Cardoso: Edinho,
Fabinho, Tinga e Michel; Iarley
e Fernandão.

Desconhecido

CHAVEA
Cargo Brasil
Baumann
.Nei Autom./Mec. D2000
FME Coru á/Calhas Bra
réHAVE'
Corernaco
Posto Salomon

[(iélVi,ões FÇ
&<6L1!ídeo ao'a

I
CHAVEC
Don Costa
Amigos S/A-Rac Equipamentos
Malwee Sub-20
Bar Noite Afora
f'i'--""� ''''''

,CHAvED ,

Franta ÇalçaqO$
Malvina.s �

, Kalahari fi

�É'S�r�isllJ���",,�w '"'' �mR;Im:��M j
CHAVEE
Tio Patinhas/Roauto
Bar. Senem/Magic World
Farmareis
CSM/Concreta
Belmec
CHAVE}:""'-
Farmareis/Smllt'fs
Massaranduba
Kiferro EC
Móve.is Tank
$qçl�.ªª,dé/Cavale�e·Ttal'ls£2""",'"
r- RODADA -17/02
19h15 - Franca x Malvinas
20h 15 - Coremaco x Salomon
21 h 15 - Kiferro x Sociedade/ '

Cavalete

�
,

JULIMAR PIVATTO

Resgate histórico
No ano em que comemora 40 anos de fundação, a diretoria do
Juventus está tentando resgatar um pouco mais da história do
clube. Por isso eles pedem para a população ajudar. Quem tiver
fotos ou qualquer outro material do tricolor jaraquaense deve
entrar em contato com o clube. A intenção é montar uma sa@
que abrigue troféus e fotos mostrando um pouco a trajetória. O

, ,

Grêmio Esportivo Juventus foi fundado em 1 ° de maio de 196(5
por um gripo de 27 pessoas, O primeiro presidente foi Lorenc
Antonio Marcatto. O clube surgiu como amador, mas a intenção

,

em se profissionalizar vem desde sua criação.
•

,
'.

Eleição
Acontece nesta sexta-feira a

eleição para a nova diretoria
e conselho fiscal da ATJ

(Associação dos Tenistas

Jaraguaenses). Os associados
estão convocados para o

encontro às 19h no

"Cantinho dos Tenistas" do
Clube Atlético Baependi. A
inscrição de chapas pode ser

feita até às 17h de sexta

feira. A nova diretoria ficará
no comando da associação
até 2008.'

Varzeano
Os times interessados em ,1

participar do 24° o
,

Campeonato Varzeano de [)
Futebol têm até o próximo ri

dia 24 para fazer a Inscrição. '

É só procurar a Fundação
Municipal de Esportes, na
Rua Walter Marquardt, 697. G
valor da inscrição é de R$ :;

100, com premiação para os,
quatro primeiros colocados,_
além de artilheiro, defesa
menos vazada, atleta -;

destaque e equipe disciplinal
Mais informações através de I
3370-9555. !

I
!
,

,

I

,

competição começa nesta sexta-

feira, às 19h15, no Ginásio de

Esportes Alfredo Pasold. Os jogos
serão sempre de terça a sexta, e o

término da competição está

previsto para o final de março.
A primeira fase será disputada

em sistema de todos contra todos
.

dentro da cada chave e os dois
melhores passam para a fase

seguinte. Os 12 times elas
sifícados formarão quatro grupos
de três times e o campeão de cada
um deles classifica-se para a

semifinal. Os quatro primeiros
colocados recebem troféus e

medalhas, além de R$ 1 mil, R$
500, R$ 300 e R$ 200 do primeiro
ao quarto lugares, r e sp e c

tivamente. O atual campeão é a

TFl/Icro Informática e o maior

vencedor da história do torneio é

a Coremaco, que ficou em

segundo ano passado, CaIU cinco

títulos.

Basquete
o Ginásio da Arweg será o

palco dos Campeonatos
Brasileiros Infanto e Juvenil
Masculino de Seleções de

Basquete. A competição
contará com as presenças das

equipes do Paraná, Espírito
Santo, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina. O campeão da

categoria Infanto será

premiado com o troféu

Arweg 40 anos, enquanto o

da Juvenil receberá o troféu

Weg 45 anos.

Streetball
Começaram na terça-feira a�
inscrições para o 10° Wizard!
Streetball, que acontece nos:

,

dias 11 e 12 de março na

Praça Ângelo Piazera. As

duplas interessadas devem

procurar a Wizard Idiomas,
na Rua Guilherme Weege,
85, para fazer a inscrição, a
taxa é de dois quilos de

,

,

alimentos não perecíveis por
dup-la.

j u I ima rpivatto@gmail.Gom

�VIAÇA�

Uma Transportadora de Vidas.'
,

Lazer .. Turismo ..

'

Fretamento
,

Prefeito de Maracaibo proíbe
,

treino do Inter na Venezuela!
,

,
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Fazendo um belo par, Pricila Brognoli e Alessandro Hichter.

o sábado é delas
Ladies Free, a balada deste sébado.será realmente a última promovida porChico Piermann na atuallocação da

ComBat, espaço que deixará então de ter qualquer vínculo com-a marca. Caracterizando a mudança, Chico irá

promover posteriomente lima série de eventos alternativos em outros pontos na cidade, até a inauguração de sua

nova casa.Aquardem as novidades ...
Voltando à festa.corn início marcado para 23h,elas entram de graça até OOh na Ladies Free,que terá ao palco

os talentos dos DJs Renato Cohen (l-iypno), Britto (Confraria/Florianópolis) e Carlos Fuse (ComBat). Ingressos
rnascullnos ao valor de R$15,00 disponíveis no Posto MimeMatriz, L'Acqua di Fiori,Alps Idiomas e loja Calcei.

.

<'

- .

Moinho Disco reabre nesta sexta-feira
:. Cumprindo a promessa de retorno em grande estilo, a Moinho Disco
marca para amanhã a balada Conexão Camboriú, festa da reabertura 2006
'df! casa.

'

i';! Fazendo o tema da noite, serão importados os talentos de residentes
de tradicionais clubs do balneário, trazendo à galera já presa à rotina urbana
dm último suspiro do ritmo do verão. Compõem o line-up os residentes
mais requisitados da cena de Balneário Camboriú: Kiko Mello (lbiza),
Maycon Schramm (Case/Djunn) e Mac Dave (Ayia Napa). Ainda marcam

çonlo atrações a nova decoração da casa e os talentos da equipe de bar, I

toda vinda também direto do balneário.
Ingressos antecipados para a balada podem ser adquiridos ao valor de

R$10,00 no Posto Mime Matriz, Center Som do shopping e Lojas Grafipel
Unerj e Fameg.

,
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Agenda cheia
o agito do final-de-semana começa hoje com o pop rock acústico da

banda Tribo da Lua embalando a galera na Choperia Bierbude. A

apresentação da banda começa a partir das 22h.
E para já deixar marcada a agenda, próxima quarta-feira, dia 22, rola

também no famoso point mais uma edição da sua Dose de Quarta.
Subindo ao palco na ocasião o DJ blumenauense Nando Oliveira, que
tocará acompanhado do percussionista R.Costa.Também a partir das 22h.

,
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' 'J9ãzin,ho, O piloto hábil'.<' _....
. -', "

:: S�fiá fnuuuito mais polido da parte de nossas autoridades que
proçur9ssem. chegar pontualmente aos eventos para as qu�is são
convidadas. E mais polido ainda creio que seria não sair de fininho no

.' m,ejodo espetáculo cujo início atrasarám,Situaçãozlnha ingrata essa.
, E,o que oJoãõzinho tem a ver com isso? Bem/se eu dissesse que
.. , meu motorista veio voando baixo para qL!e'chegasse aterhpo,creio
qoe ia ter;muito :colunista chateado COtll à' vida achando que só

alguns podem fazer isso semlevarmuita ...
.. ..
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Plim plim

As novas

Final de semana vai ser cheio, mas para quem está pensando em passar a-noite de sábado
em casa, aqui vai o lembrete: lá na Globo logo depois do BBB vai passar ao vivo o show da banda
Rolling Stones,que na ocasião acontecerá na praia de Copacabana, no Rio. Fechando o pacotão,
segunda-feira (20) também depois do BBB estará passando o show do U2,que se apresentará no

estádio doMorumbi,em São Paulo. Apresentaçãopor Zeca Camargo.
-

_X«<""_,__�, '" :__"x<,,",<,,:," ::: 'X''''=''''»>Xo."<o.= .",.,«,_,,_,.,,»»>>>>>>__,_ ,'0 ._.""."" .",.,.".,.""_,,,:: '" ,,,""'< ,; o:, ""0»:««,,» ,_.." ."..,* """"", """""""..",.,.",,.,,. _,"'-, .,,�.,_""'""".,, ,"«,W»»__"'" " , : "'"�

Parece, mas não é
Diz-se da instalação de um novo radar em nossa tão frequentada e sofrida BR280 ao seu Km

37 (próximo Motel Chapéu), mas a informação não é exatamente esta, Instalado sim, mas

apenas um disposito eletrônico para contagem de tráfego. O aparelho alí sitado a título de
. temporário apenas fará registro de dados, não emitindo espécie alguma de multa. Tudo
esclarecido pelo tel. 191 da Polícia Rodoviária Federal, que para constar, foi muito prestativa no

atendimento.
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Indiara Maestri, essa mocinha que em março já diz bye-bye à cidade novamente. "É verdade"."
............... " " .

'\

Eis os novos e agora exclusivos
uniformes de nossa seleção para a

próxima copa. Discretos no verde e

trazendo um amarelo não tão

extravagante, são modelos baseados
em uniformes do passado, com

detalhes inspirados na cidade do Rio
de Janeiro (vide nas mangas). 'f I

Acrescendo detalhe, na parte de
baixo da camisa há urna inscrição em

amarelo dentro de uma faixa verde
rotulando devidamente como

"Nascido parajogarfutebol".
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