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MUNI�Ao

Cleo Pires faz
campanha

publlcitaria de
sandalla

Negherbon
acusa prefeito
nao cumprir

acordo com PT

N° 5.301 I R$ 1,25

OTEMPO:
minima: 19° maxima:31 0 minima: 18° Maxima:32°

AMANHA:
• Sexta-feira de
sol e nebulosidade

._

variada Gom pancadas
isoladas de chuva
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• Quinta-feira de
sol e nebulosidade
variada com pancadas
isoladasde chuva

11,'",'",
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QUADRILHA

Policia prende assaltantes de carro-forte
A Polfcia prendeu ontem

cinco pessoas envolvidas

no assalto a um carro-forte

que vinha para Jaragua do

Sul, no trevo da BR-I0 1

com a BR-280. Os ban
didos usaram um caminhao

para interceptar 0 carro

forte, um carro para 0

assalto e outro para a fuga.
Eles possuiam lima arma

FAL (Fuzil Autornatico

Leve) 762 de uso exclusivo
do exercito. A policia en

contrau os assaltantes em

Joinville, 0 montante

recuperado e calculado em

'aproximadamente R$ 1,5
milhao. - PAGINA5

SERlE A 1

CESAR JUNKES

Juventus em ritmo forte espera
estreia positiva no Catarinense

!

Ha menos de uma semana da estreia do Campeonato
Catarinense,o Juventus segue em ritmo acelerado. Ate
sexta-feira 0 tricolor pretende fechar com mais um

Zagueiro e dois atacantes. No sabado 0 Juventus
enfrenta 0 Cruz de Malta, no Bairro Rio da Luz,onde faz a

entrega de faixas ao carnpeao da Liga Jaraguaense
200S.E na quarta-feira da proxima semana 0 tricolor
estreia no Catarinense contra 0 Ava! tarnbern em

Jaragua do SuI. _ PAGINA 7

NA PRAIA

Lojistas esperam crescimento
nas vendas em torno de 20%

o comerclo das cidades litoraneas recebe grande
incremento nesta epoca do ano. Lojistas de Barra
Velha e Picarras apostam no aumento das vendas em
ate 20% comparado com 0 verao passado. A

professora e moradora de Canoinhas Cristina
Wisnievski (toto) tem aproveitado a estadia na casa

de praia para comprar. Segundo ela varies itens
como biqufnis e brinquedos de areia podem ser

adquiridos na praia,com economia. _ PAGINA6

NO BOlSO

Economista aconselha consumo
consciente para evitar dividas

Oepois do alivio
com 0 salario
extra, 0 ana

corneca com

contas a pagar
como IPTU,IPVA e

material escolar,
De acordo com 0

doutor em .

ciencias

empresariais,
Jorge Henrique

Brognoli, pesquisa ...........
eplanejarnento 'mllpodem fazer a I:

diferenca .
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PENTE FINO

Contabilidade eleitoral terri que
passar pelo crivo da Receita II

I
As normas que serao baixadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral para regular as eleicoes de 2006 ja estao prontas.
Contem uma serie de medidas para tentar coibir a pratica
do caixa dois. A principal delas estabelece que a analise
das prestacoes de contas dos candidatos nao sera mais

feita apenas pela [ustica Eleitoral. Toda a contabilidade
eleitoral passara tambem pelo crivo da Receita Federal.
Outra novidade e que os candidatos nao poderao mais

esperar ate 0 final da campanha para pres tar contas.

Terao de faze-lo de 15 em 15 dias. - PAGINA 3

TURISMO

Oeste do Estado oferece opc;ao
de lazer que faz bern it saude

- PAGINA 6

COISA DE CRAQUE

Hornario quer garantir regalias
para assinar com Corinthians

- PAGINA 7
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9 peso das tarifas
I 0 maior peso da inflacao nos

ultimos dez anos foi 0 dos precos
administrados por orgaosI

gdvemamentais -como tarifas de

eriergia, telefone, onibus,
g�solina e planos de saude. Eles
subiram mais que 0 triplo em

I

relacao a outros itens. Os dados
fabem parte de urn estudo da
SJcretaria de Acompanhamento
E�onomico do Ministerio da
Fazenda e foram divulgados pela
A�encia Brasil, orgao oficial de

inforrnacao do governo fede
ral.Entre maio de 1995 e

novembro 40 ana passado, os

precos administrados tiveram

alta de 339%. A lista inclui

energia eletrica, telecomunica
c;oes, transporte urbano, sanea
mento, planos de saiide e

derivados de petroleo. A alta
verificada nos outros precos,
chamados de livres, que nao

. scfrem nenhum tipo de
re'gulacao, como alimentos,
roupas e eletrodomesticos. foi de
93% no mesmo penodo. Isso

sigfinica que os precos adminis
tr�dos subiram mais de 3,5 vezes

erh relacao aos precosHvres.
s

Estudo preparado pela Secretaria .

de Acompanhamento Economi

co, orgao do Ministerio da

Fazenda, critica a metodologia
adotada para calculo dos reajustes
de tarifas publicas e defende a

adocao de novos criterios,
especialmente nos setores de

transporte e saneamento basico.
o conjunto de precos
administrados (como os de

"a escolha de urn fndice geral de
precos rnais' correlacionado ao

cambio, num contexto de depre
ciacao cambial, foi urn importan
te fator para a pressao que esses

setores tiveram sobre a inflacao".
o 1GP calculado pela FGV e uma

media entre os precos praticados
no varejo, no atacado e na

construcao civil. Por isso, diferen
temente de indices que conside-

.... 0 maior peso da inflacao nos ultirnos
dez anos foi 0 dos precos administrados

por orgaos governamentais: 339%

energia, telecomunicacoes e

combustfveis) teriam sofrido urn

aumento de 339% entre maio de
1995 e novembro de 2005, en
quanto, no mesmo penodo, a alta
do Indice de Precos ao Consu
midor Amplo ficou em 126%.

Uma das cnticas e direciona-
. da 11 adocao do Indice Geral de

Precos, calculado pela Fundacao
Genilio Vargas, como indexador
de alguns contratos -especial
mente no setor eletrico e .na

telefonia. Segundo 0 documento,

FRASES

ram apenas os precos ao consu

midor (como 0 1PCA) , ele e

bastante influenciado pelo com

portamento do cambio, ja que
muitas das materias-primas
utilizadas pelas empresas bras i
leiras sao importadas. Ainda
assim, para a Seae as discussoes
sobre a necessidade de mudancas
nos criterios de reajustes das tarifas
de energia e telefonia ja estao

razoavelmente adiantadas. No
caso dos telefones, ja ha acordo
entre Anatel e empresas para

QUINTA-FEIRA,S de janeiro de 2006 CORREIO DO POVO

substituir 0 1GP por urn fndice que
reflita melhor os custos

enfrentados pelas concessionari�
do setor. Dificuldad�s maiores, diz
o estudo, estao em setores em que
a regulacao nao e centralizada pelo
govemo federal, e sim por Estados
e rnunicipios, como empresas de

transporte e saneamento. "Em
.nfvel municipal, tudo leva a crer

que, em setores como saneamento

e transporte urbane, os

mecanismos de regulacao tarifaria
e 0 debate se revelam bastante

incipientes", afirma 0 estudo.

Apesar das cnticas, 0 estudo diz

que nao ha como prescindir do
controle estatal sobre precos nos

casos em que services sao

prestados por urn mimero

bastante reduzido de empresas,
como no setor de infra-estrutura,

Segundo 0 texto, e preciso que, em
situacoes que se aproximem de
urn monopolio, 0 Estado inter

venha para garantir a cobranca de
tarifas rnais justas para 0

consumidor. Como tudo ja esta

decidido, com a conivencia do

Congresso Nacional, reclarnar
para 0 bispo nao vai adiantar nada.

II

o

�/Q�em faz 0 Orc;amento e 0 povo.nos somos 0 povo e temos de dizer onde 0 pais vai investir"
j �l

'
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• Do. relator da (PI des Correlos, Osmar Serraglio (PMOB-PR), sobre 0. Orcarnento,
,< '
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I Fatos & Pessoas
c,

Scar comemora
anlversarle e realiza�6es
o

J�ragu' do Sui· A Sociedaoe Cultura
A.r;tfstica esta comemorando mais um ano

de muitas realiza�6es na area cultural, e a

consolida�ao de varios projetos que em
2006 serao ampliados para marcar 0

cinquentenario da entidade. Em 2005, 0
Centro Cultural abrigou quase 150

eve�tos, recebendo um publico de mais
de 70 mil pessoas.Embora a area cultural

�,� modo geraltenha sentido os reflexos
da situa�ao economica do pais, a Scar deu
continuidade a varios projetose solidi-fi'cou
trabalhos que integraram os nucleos de

produ�ao artfstica na dan�a,musica, teatro
e'artes plasticas. Ao lado de atividades ja'
consagradas do calendario permanente da
institui�ao, como 0 Festival de Formas

Animadas, concertos da Orque·stra
Filarmonica, des orquestras de Cordas e de
�amara, do Coral e Banda, exposic;:6es de
artes, dan�a e produc;:6es te.atrais
r.�gistraram intensa pr6gramac;:ao: Desta

, ue tambem para as atividades da Oficina
e A.rtes e para 0 projeto Cultura Artfstica,
,ealizado em parceria com 0 municfpio
om 0 objetivo de motivar crianc;:as e

dolescentes para a atividade cultural.
'j

Patricia Moraes

Programa de governo
Enquanto os serristas do PMDB articulam

para inviabilizar as prevlas de 5 de marco, 0

governador Roberto Requiao (PR) esta

preo.cupado e co.m a ausencia de um

programa para ser defendido por um
.

eventual candidato do partido. Sem a

apresenta�ao de um programa de governo,

que fa�a a contesta�a6 da atual politica
economica, Requiao. pergunta: "Para q!Je
candidato?" 0 governador, que perdeu para
Orestes Quercia as previas realizadas em

1994 e que nao conseguiu emplacar sua
candidatura na conven�ao de 1998"nao vai

. disputar as previas. Nem mesmo os elogios
do. presidente do Senado, Renan
,Calheiros (PMDB-AL), a sua performance
diante das cameras de televisao sao

capazes de sensibiliza-Io.

. Contra vetos
Mas ao mesmo tempo em que se queixa
de nao saber com que roupa 0 PMDB

participara das elei�oes presidenciaisde
., outubro, Requiao tambem reage aos vetos

e as tentativas de excluir alguns candidatos.
o governador concorda em deixar as

previas para 12 de mar�o, mas considera

que adia-Ia para depois desta data e uma
fo.rma de excluir do processo os

go.vernadores do partido, 0 que nao seria

justa e demo.cratico. Da mesma forma diz

que e inaceitavel que tentem vetar a

candidatura do ex-governador do Rio

Anthony Garotinho.

I
PFL
Os pefelistas podem nao fazer collqacao
formal para as eleicoes presidenciais, como
nas eleicoes de 2002, mas ja estao

_

decididos a dar apoio politico a candidatura
do prefelto de Sao Paulo, Jose Serra.

Integrantes da dire�ao do partido. ja
andaram conversando com Serra ate sobre
eventuais alian�as nos estados. Para a

dire�ao pefelista a candidatura do

governador Geraldo Alckmin perdeu 0

bonde. 1550 ocorreu no momenta em que 0

presidente Lula ainda era 0 favorito e

Alckmin, sob 0 argumento de que era

muito cedo, recusou-se a assumir a ta'refa
de enfrentar 0 petista.
o PFL continua defendendo 0 fim da

verticaliza�ao, mas se ela for mantida 0

partido ficara tol'cendo para que o·PMDB
nao tenha candidato ao Palacio do Planalto.
Nesse caso, nos estados em que 0 PFL nao
se alinhar com 0 PSDB, podera faze-Io com

o PMDB.
.

Confusao a vista
o presidente Lula quer que 0 PMDB abra
mao de lanc;:ar candidatos ao governo em

alguns estados em func;:ao das alianc;:as
formais e informais que fara para disputar a
reeleic;:ao. Em fevereiro fara uma rodada de
enco'ntros com seus aliados para conhecer
as pretensoes de cada um. Depois sera a

vez de ouvir 0 PT, que apesar de estar por
baixo por causa da crise politica, nao parece

disposto a abrir espac;:o para os aliados.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Paulo Bauer, Deputado Federal

Verdades, esperan�as e
. � .

vitonas
,

A politica precisa ser instrumento de evolucao e de '

perrnanente atualizacao no que diz respeito a

administracao publica, ao exercicio de lideranca e a

representatividade popular. Precisa ser tambem
mecanisme para a solucao de problemas coletivos e

'

reivindicacoes setoriais.

Na politica e possfvel separar "0 joio do trigo" se a'

transparencia orientar as acoes de' seus lideres,
governantes e representante&
Conceituando a politica como uma atividade que

oportuniza a comparacao do discurso ideologico e

programatico com a pratica governamental, veremos que
2005 pode ser considerado urn ana de vit6rias. Vitorias
porque 0 pais desvendou algumas duras verdades.
o Brasil cresceu em 2005. Lamentavelmente cresceu

muito menos do que pafses que ate bern pouco tempo
cresciam menos que nos. Estamos indo para 0 fim da
fila. 0 Brasil 'que sonhamos ha decadas, com uma

maquina publica eficaz e enxuta nao renasceu em 2005 .

o Brasil de mais empregos, novas oportunidades,
. menos impostos, mais investimentos, existiu somente no )

·discurso do Partido vitorioso no pleito eleitoral de 2002.
Das camadas mais modestas da sociedade, da classe

dos trabalhadores, "nasceu" urn lider. Deveria se

transformar num sfrnbolo internacional de verdade,
responsabilidade, autoridade e exemplo. Desapareceu!
Foi substituido pela figura do lider que pouco ou nada '1

sabe. Nao viu, nao leu e nao ouviu.

Os avances que 0 pais experimentou, custarammuito I)

para 0 sofrido povo brasileiro que pagou juros 1
elevadfssimos e mais impostos. Esse mesmo povo continua q

vivendo com aposentadorias insuficientes, teme ,I

diariamente a falta de empregos, sofre nas filas da cl
previdencia e dos hospitais e ainda e prisioneiro da falta ;[,

de seguranca publica mais efetiva.
As vit6rias de 2005 ficam por conta da evolucao que

a cidadania brasileira, coletiva e individual, vivenciou.
A crise politica fez 0 pais prestar rna is atencao nGS

partidos politicos, nos governantes, enos parlamentares.
Despertou na [ustica Eleitoral a necessidade de cumprir
melhor seu papel de fiscalizacao e auditoria contabil. 1,

Mostrou que 0 judiciario tambem e politico e, mais uma t.'
. vez, elevou avimprensa a condicao efetiva de "quarto
poder" da Republica em razao do grande .. ,papel 's

investigativo, crttico, de analise e desempenho !

demonstrados.
Feliz e 0 cidadao que conhece seus lideres; que sabe ::

distinguir 0 dedicado do demagogo e 0 politico j
trabalhador do "falador". Mais feliz ainda e 0 cidadao

que ,nao perde a esperan�a e retira da crise a

oportunidade, avaliando melhor, escolhendo propostas
coerentes e fiscalizando mais.

o Brasil em 2005 viveu uma vit6ria especiaL Vit6ria
na cidadania, na transparencia, na aula de legalidade e

:

principalmente na valoriza�ao da serenidade, da
honestidade e do trabalho.

'

1)

:1

Gra�as a Deus, todos os acontecimentos-'

denunciaram a esperteza, 0 discurso mentiroso e II

ilusionista e a desonestidade. A promessa de milagres )

e os dinheiros' do caixa dois de alguns partidos ,I

politicos, imlmseram, a alguns protagonistas de "

ilegalidades a perda de mandatos e direitos politicos :

e ao governo a obriga�ao de rever estrategias, :,

discursos e composi�6es. Outros parlamentares ;

tambem perderao mandatos e no que depender de .�
mim contribuirei para isso.

,

0 ana de 2006 e urn novo ano, que cbme�a tratando ,

de "velhos" problemas. Inicia-se tentando encerrar ,

de forma concreta e proveitosa CPIS pendentes; sem .

que se perea a chsposi�ao e a expectativa de recuperar ,

tempos perdidos corrigindo distor�6es e injusti�as,
acelerando a economia e iniciando obras ha muito

sonhadas. Enfim sera 0 ana da elei�ao da VERDADE,
que vai orientar a' vida de todos ate 2010.

Que em 2006 a esperan'!ra ven'!ra. De verdade!
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i Tiroteio
renador Leonel Pavan (PSOB) afirma

�ue nao sera candidato a governador. E

rao poupa 0 verba contra 0 governador
luizHenrique da Silveira (PMOB)! a quem
�cusa de nao tratar diretamente com a

bJpula tucana sobre a possibilidade de

urna dobradinha em 2006, cooptando
tucanos no varejo. A encrenca promete

�squentar bastante ate a deflnicao dos

omes majoritarios. Agora, e preciso
aber se e Pavan quem nao quer OU 0

artido que nao 0 quer como candidato
. sucessao de LHS. Aflnal, sao aliados no

overno do Estado, em grande numeros,

I JARAGuA DO SOL - Dois votos

dados pela bancada do PT ao

pbfelista Carione Pavanello, eleito
p�esiden te da' Camara de
I

\{ereadores em dezembro passado,

,acabou desencadeando uma crise, de identidade, provocando ate
I /. b do orefei�esmo cnncas a ertas 0 prereito

¥oacir Bertoldi (PL). Em 2005, a
�ancada do PT votou no vereador
�onaldo Raulino (PL). Os

vereadores Jaime Negherbon e

Jprandir Michels negam que
teriarn firrnado acordo a epoca
para votar na vereadoraMaristela
¥enel (sern partido) como

spcessora de Raulino. Michels

frma que 0 que houve foi apenas
urn "entendimento", com

90ntrapartida do prefeito em

*ender alguns pleitos dos petistas
� suas bases eleitorais,' 0 que nao
t�ria ocorrido ao longo de 2005.
Ontem foi a vez de Negherbon,
�Ieito vice-presidente na

somposi\;ao que decidiu os novos

� Senado 1
Santa Catarina tera apenas uma vaga

para senador em 2006. 0 mandato de

Jorge Bornhausen (PFL) acaba no ana

que vem. Leonel Pavan (PSOB) e Ideli
Salvatti (PT) tern mais sete anos

garantidos. Se ambos decidirem disputar
o governo do Estado, nao terao nada a

perder,pertencem a poderes legislativos
e, por isso, estao imunes a obrigatorieda
de de renuncia, Com os dois fora do

pareo.o ex-governador Esperldiao Amin
(PP) tem reais chances de voltar ao
Senado. Mais pelo carisma do que

aceitacao do partido pelo eleitorado.

� Senado 2
Quando candidato a governador, na
eleicao que elegeu Paulo Afonso Vieira

(PMOB) e a quem se aliou no segundo
turno, Bornhausen obteve 248mil votos.

Quando disputou vaga para 0 Senado,
ultrapassou a casa dos um milhao de
votos. Vale lembrar que, a epoca, 0
candidato a governador era Esperidiao
Amin. Agora, as cupulas do PFL e PP
tentam costurar uma dobradinha, que
pode nao ter Amin como cabeca de

chapa e, sirn, 0 prefeito de Lages,
RaimundoColombo,do PFL.lssoembola
o meio de campo com vistas a Brasflia.

� Vioh!ncia
Retrato da sequranca publica em uma

das maiores cidades do Estado,
Blumenau: 10 carros roubados nas ruas a

cada semana e quatro assaltos a mao
armada no mesmo espaco de tempo.
Mais 180 assaltos a estabelecimentos
comerciais e outros 1.640 arrombamen

tos, exemplificando apenas mais dois

tipos de ocorrencias em 2005. A estatis-
'

tica e da PM, cujo comandante disse, em
entrevista ao JSC, que em termos de
violencia 0 ana (na cidade) foi bom. Para
quem anda rodeado de soldados bem

armados, deve ter sido mesmo.

� Parceria
Anunciado pelo vice-prefeita Rosemeire

Vasel (PL) processo llcitatorio para .1JJ
reformas e adaptacoes as exiqencias da

)8
Vigilancia Sanitaria nos 17 postos de saude
do municipio. Mas 0 dinheiro, prova- .':g t

velmente, vlra da iniciativa privada, da ) "5

mesma forma como ja ocorre ha algum ::g

tempo em relacao aos hospitais Sao Jose �

e Jaraqua, para ficar apenas na area da
saude. A depender de recursos proprios
do municipio, nada acontecera visto 0 total
comprornetirnento do orcarnento deste
ano, com projecao de receita de'R$ 206

milhoes,
mosaico@jornalcorreiodopoYo,com.br

REA(AO

Jaime: sem dialoqo com prefeito

partido ao orcamento de 2006
tambern pesaram na decisao.

"Quando apoiamos 0 Raulino, nao
pedimos cargos na Prefeitura e nem
queremos isso. Outros partidos nao
nos procuraram. Nao votamos no
Caca em troca de nada. . Acredito

que 0 Bertoldi seja uma boa pessoa,
mas acho que esta rodeado de
assessores que 0 informam mal
sobre 0 que esta ocorrendo. 0

prefeito deveria sair mais pelos
bairros ever a realidade demuitas

comunidades", desabafou

Negherbon.
Lembrou que a bancada do PT,

com dois vereadores, representa
20% dos votos no Legislativo, mas
que isso nao foi levado em conta.

"Votei no Carione porque aprendi

Caea: PT pode ficar tranqOilo

a conhece-lo neste primeiro ana de
mandato. Mostrou que tem palavra
e esperamos que, agora, as coisas

mudem um pouco, principalmente
na Prefeitura", concluiu 0 petista,

Mas 0 vereador Carione Pava
nello (PFL), tratou de tranquilizar
os petistas, afirmando que os votos

recebidos da bancada sao apenas
um reflexo de confianca em quem
costuma cumprir com a palavra
dada. "Eles (0 PT) jame conhecem
pelo meu trabalho na presidencia
do Legislativo em 2003. Vou cumprir
com os acordos pre-estabelecidos
(se 0 acordo formantido, a presi
dencia da Camara ficara com a

oposi�o ate 0 final desta legislatura)
e todos os petistas poderao ver isso",
resumiu Pavanello.

I

�eceita Federal vai investigar todas as eontas dos candidatos
.' .

I BRASILIA- Estao prontas as

�ormas que serao baixadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral para,
�egular as elei\;oes de 2006.

�ontem uma serie de medidas para

�entar coibir a pratica do caixa dois.
tprincipal delas est'ilbelece que a

�nalise das presta\;oes de contas

10s candidatos nao sera mais feita

tpenas pela Justi�a Eleitoral. Toda

f contabilidade eleitoral passara
tambem pelo crivo da Receita
federal. Outra novidade e que os

yandidatos nao poderao mais

ysperar ate 0 final da campanha
�ara prestar contas. Terao de faze
\0 de 15 em 15 dias. Serao obrigados
� fornecer ao TSE, em meio

eletronico, todas as receitas e os

�astos realizados a cada quinzena.
Os dados serao expostos na pagina
mantida pelo tribunal na internet.

• I Concluidas na noite de ter\;a-
feira, as regras eleitorais serao

�ntregues ao presidente do TSE,
ininistro Carlos Veloso, na pr6xima

segunda-feira. Nesse dia, Veloso
volta de um passeio que faz com a

familia no litoral de Pernambuco.
Encontra-se nomunicipio de Porto
de Galinhas. Detalhes dasmedidas
a serem baixadas pelo tribunal
estao assentadas numa resolu\;ao
e em dois atos normativos. Impoem
obriga<;oes aos candidatos e aos

doadores de campanha. As

principais inova\;oes:envolvimento
da Receita na fiscaliza\;ao das
contas de campanha sera

normatizado em dois atos

conjuntos do TSE e doMinisterio
da Fazenda. 0 objetivo e suprir as
deficiencias da Justi\;a Eleitoral,
cujos con troles tem se mostrado
his toricamen te ineficazes.
Auditores do fisco varrerao as

tesourarias de campanha com 0

mesmo rigor que empregam nas

auditorias feitas em empresas.

Inicialmente, 0 controle sera feito
a partir dos dados disponiveis na

pr6pria Receita. Detectado algum

indicio de irregularidade,
fiscaliza\;ao se estendera a sede dos
comites de campanha e das

empresas que com eles' se

relacionarem; todas as

contribui\;oes financeiras feitas aos

candidatos terao de ser notificadas
nas declara\;oes de Imposto de
Renda. A nova exigencia valera

para pessoas fisicas eJuridicas. 0
descumprimento da norma

sujeitara 0 doador a abertura de,
uma autoria especial da Receita

Federal; sera criado um novo

documento da Receita de

preenchimento obrigat6rio para
todas �s empresas que fornecerem
materiais de, cam:panha ou

prestarem servi<;:os aos candidatos.
As informa\;oes - numeros de notas
fiscais, datas, caracterfsticas do
JJlP.terial ou do servi<;o, valores etc.
serao cruzadas pelo fisco com os

dados anotados pelos comites de

campanha nas presta\;oes de contas
encaminhadas ao TSE.Os

candidatos sao obrigados amanter

um CNPJ pr6prio e uma conta

corrente exclusiva para a

movimenta\;ao do dinheiro de

campanha, os comites eleitorais s6
poderao realizar dois tjpos de

saques, por transferencias
eletronicas feitas via internet ou
mediante emissao de cheques
nomirtais. Serao proibidos os saques
em dinheiro vivo, feitos na boca

. do caixa; os comites de campanha
terao de pres tar contas

quinzenalmente ao TSE. Receitas
e despesas serao divulgadas na

pagina do tribunal na internet.

Quem descumprir a norma t'era a

conta bancaria imediatamente

bloqueada. As novas regras serao
editadas ate 0 final de fevereiro e

nao dependem de aprova<;ao no

Congresso. Valerao para todos os
candidatos: presidente da

Republica, governadores,
deputados federais e estaduais e

senadores.

Projeto beneficia empresas
,

que buscam financiamento

}ARAGuA DO SUL - No inicio
de 2005, 0 vereador Dieter

Janssen (PP) encaminhou a

Prefeitura minuta de projeto de
lei com estudos detalhados e

comparativos com outros

.municfpios, demonstrando a

possibilidade de dcacao de
terrenos no Condominio
Industrial aos ernpresarios ali
estabelecidos e que precisam de
escritura definitiva da area

para fins de financiamento.
Pratica ate agora nao permitida
pela lei de incentivos que rege
'0 Condominio, a mudanca ja
e s t a sendo analisada pelo
Executivo com base em

consulta feita pelo vereador

junto ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado), desde que

seja um projeto v ia v e l.

Entretanto, nao como doacao
pura e simples do terreno, mas
com cobranca pelo metro

quadrado conforme a Planta de
Valores vigente e que deve ser

majorada a partir de janeiro em

10%.

"Quem se instalou com

capital pr6prio, nao precisa do
terreno agora e que vai receber
como doacao num prazo de 10

anos, mas, quem nao tem,

precisa da escritura, uma exi

gencia'dos agentes financiado
res", enfa tizou 0 vereador,
acrescentando que as areas do

Condominio, localizadas em

;!H

Trss Rios do Norte, em torno d�b
tres mil metros quadrados, esta�v
valendo hoje ao redor de R$ 7�b
mil. Segundo 0 vereador, �ba
Prefeitura esta desenvolvendo.;
estudos visando a criacao de un}01
fundo para captar recursotQ
destinados a novos coridoa.:

, vIe

minios, oriundos da venda d{1j
terrenos, para os empresario'?J5
que precisam de escrituras para
financiamento.

Dieter tambern e autor del

projeto de lei ordinaria, em

emenda a projeto do entao

presidente da Camara de
Vereadores, Ronaldo Raulino

(PL), que alterou a Lei I"
Organic a do' Muu'idpib', I
restringindo os perfodos de I
recesso par-larnentar, de 90 paraj
45 dias (15 dias em junho L
outros 30 em janeiro). 0 projeto
revogou a lei que autorizava 0

pagamento pelas s e s so e s

extraordinarias aos vereadores.
o vereador lernbrou que, em

epocas recentes, 0 Legislativo
r e al.iz av a ate oito s e s so e s

ext rao rd inar ias no me's de

dezembro, muttas delas par��
tratar de assuntos banais, "mas,
garantindo 0 que todo mundo

apelidou de 13Q". Hoje�l
,

nenhuma sessao extraordinarM
e remunerada e, coincidenteJJ
mente, foram bastante rw
duzidas ao longo do ana d�
2005. (Carolina Tomaseli) Ib

i

i
f

Negherbon diz que prefeito
I nao e dono de votos do PT
I '

FOTOS ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

qELSO MACHADO membros da Mesa Diretora para

T 2006.

,� Caca garante A opcao por Pavanello tambem

iue vai h provocou rea\;oes na cupula petista
9ue vai onrar

local, porern 0 deputado Dionei

palavra dada Walter da Silva negou ter

dos petistas interferido na operacao no sentido

I de garantir maioria a oposicao no
Legislative. "Minha loja (uma
revenda de veiculos) virou um

balcao de reclamacoes", disse

Negherbon, ontem, ao Correio do
Povo, referindo-se a constante

presenca de eleitores e outras

pessoas da comunidade que Ihe
cobram atitudes do Executivo e,

tambem, 0 fato de ter votado no

pefelista para presidir a Camara.
"0 prefeito nunca nos chamou (0
PT) para nada, apenas no final do
ano, apelando para que 0 voto Fosse

para aMaristela, contra quem nada

tenho", afirmou 0 petista.
Ele relaciona coisas simples,

como pontos de onibus, mais
horarios, esgotos a ceu aberto,
irrigacao e rna conservacao de ruas
como solicitacoes ignoradas pelo
Executivo. E outras como

funcionamento em dois turnos de
creches e postos de saude, pleitos
tambem nao atendidos. Vetos do

prefeito a todas as emeridas

apresentadas pela bancada do

Serraglio refuta manobra
BRASiLIA - 0 relator da CPI dos

Correios, deputado Osmar

Serraglio (PMDB-PR), negou
qualquer possibilidade de acordo
entre os partidos para livrar da

cassa\;ao deputados envolvidas no
escandalo do "mensalao".

Segundo ele, 0 seu relat6rio final
ainda nao esta pronto e disse que
"ninguem sera poupado". USe

alguma coisa foi deixada de fora
ate 0 momenta nao foi para
beneficiar uma pessoa, segmento
ou partido", afirmou Serraglio. Ele
explicou que os relat6rios

preliminares deixaram varias

questoes de fora devido ao excesso

de volume de dados que estao sob
investiga\;ao da comissao. Serraglio
afirmou que os relat6rios parciais
apuraram as informa\;oes
consideradas mais expressivas e

lembrou que a questao dos

contratos, esta sendo aprofundada
agora, bem como ados fundos de

pensao. 0 relator se mostrou

'3

ib

'indignado com a posSibilidade d@
elabora\;ao de um relat6ri61
paralelo na CPI que ja preve urn)

acordo no documento finahf
"Relat6rio paralelo sobre algo qu.� I
nao existe? Como ter um relat6ri�
se as investiga\;oes ainda nao,
terminaram?", questionou �.

1,1

,
relator. "Ai do partido que estiver,
contando com um acordaoi:'�
afirmou. Nos corredores db'
Congresso circula um boato d�1
que os partidos envolvidos nt?
esquema do "mensalao" estariairl;

proponqo urn acordo de ajud::t�
mutua. "Eu ajudo 0 seu partidd;l
voce ajuda 0 meu e n6_s.
acobertamos tudo", diss�,
Serraglio, ao tentar definir como_
funcionaria 0 acordo. Com�
exemplo deste tipo de acordo1
,Serraglio apresentou a absolvi<;aolido deputado Romeu Queiroz
(PTB-MG). ''A sociedade nao vai;
aceitar mais uma situa\;ao comoi
aquela". ..J
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CORREIO ECONOMICO
Futuro em pauta
o coleqio deliberante -instancia maxima composta por 140
funcionarios da Varig- da Fundacao Ruben Berta se reune hoje
no Rio para discutir em assernbleia tres temas considerados
decisivos para 0 futuro da companhia aerea. A Fundacao detern
87% do capital votante da Varig.Entre os temas a serem analisados
pelo coleqio deliberante esta 0 plano de recuperacao, Outro
assunto da pauta e a transferencia do controle da Fundacao para
o Grupo Docas, do empresario Nelson Tanure. Essa proposta,
apresentada pelo conselho curador da Fundacao, deve ser
rejeitada pelo coleqio deliberante.Tarnbem deve ser discutida a
venda das subsldiarias VarigLog (transporte de cargas) e VEM
(manutencao), As duas foram vendidas em novembro por US$
62 mil hoes para a TAP com a condlcao que a estatal aerea
portuguesa deveria cobrir eventuais ofertas que fossem
apresentadas ate 0 dia 9 de dezembro.

Propostas Ranking
Dois grupos apresentaram A Petrobras obteve a melhor
propostas: 0 fundo classificacao entre as cinco

..

americana Matlin Patterson empresas brasileiras inclufdas•
�
,

e 0 brasileiro Docas.No no ranking do jornal ingles,

•

entanto, a TAP informou que "Financial Times'; que reurre
�

F nao reconhece a proposta as 500 maiores companhiasI

� t, de Docas, pois 0 grupo nao do mundo. A estatal brasileira
�

teria apresentado garantias ocupa a 113a posicao, a

�- para alguns itens do leilao. frente da Vale do Rio Doce, a

r A escolha do grupo 155a.As demais empresas
, vencedor, que deveria ser brasileiras que integram a,

anunciada em 19 de lista das 500 maiores sao al·
t dezembro, foi prorrogada AmBev (313a), ltau (324a) e

primeiramente para 29 de Bradesco (465a).
dezembro. Mas 0 assunto
nao foi resolvido ate ago-ra. GiganteA Varig quer aprovar uma Segundo a publicacao, a

?
nova proposta de venda maier companhia do mundo

�
desmembrada da VarigLog e 0 conglomerado Generale VEM. Com isso, a TAP Eletric, seguido pela petroll-(

-

fica ria com a VEM e 0 Matlin fera Exxon Mobil. lista classifi-Patterson com a
ca as empresas de acordoVarigLog.uma outra frente, com 0 seu valor de merca-r

o Grupo Docas ainda do.O valor de mercado darnantern interesse em
Petrobras, na data considera-r _ adquirlr 0 controle da Varig, da pela publicacao (0 ultimotil' alern de comprar as duas dia 21), era de US$ 74 bilhoes.B subsldiarias.

2, redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
0

7'-,

• Cota�ao U$$
Comercial

·CUB

Compra Venda
2,288 2,290
2,397 2,500
2,250 2,400

Compra Venda

2,774 2,778
R$: 858,40 (dezembro)

Pontos Oscilacao
34.928 1.12%
10.862 4%

2.258 0,65%

0,7707
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ECONOMIA

Consumo consciente e a ordern
para um 2006 sem dividas

Jordan Passero deixou metade do 13° para comprar material escolar

DAIANE ZANGHELINI

.... Economista preve
crescimento do PIB e

alerta: acoes simples
evitam preocupacoes

JARAGuA DO SOL - Enquanto
para alguns 0 corneco do ana

significanovos planos e projetos, para
outros �,uma grande preocupacao,
que pode virar uma igual grande
dfvida. Essa situacao e especialmen
te comum no primeiro mes do ano,

quandomuitos trabalhadores rece
bem desconto em folha referente
ao periodo de ferias. A diminuicao
de salario mais os gastos adicionais,
como IPVA, WIU, material escolar,
matrfcula da faculdade e presentes

.

de Natal comprados a prestacao
viram uma "bola de neve" se 0

consumidor nao planejar 'bem as

economias de fun de ano.
De acordo com 0 professor de

economia e doutor em ciencias

empresariais, Jorge Henrique

Brognoli, acoes simples podem
evitar graves problemas financeiros.
Brognoli alerta que a pesquisa de
preco e obrigat6ria para a aquisicao
do material escolar e que os pais
tambem devem evitar levar os filhos

.

nessas compras sempre que possivel.
"Os estudantes sempre desejam
cadernos, estojos e canetas que
estao namoda, cujos precos sao mais
elevados", explica. Para quem ja esta
com 0 pagamento comprometido,
a ordem e "nao comprar": 0

dinheiro disponfvel deve ser

aplicado apenas no pagamento dos
gastos essenciais e na quitacao da
divida. "Como os sistemas de
credito sao todos integrados, uma
divida prejudica muito a imagem
do consumidor", esclarece.

,

o torneiro medinico Jordan
Passero, 34 anos, concorda com a

visao do economista e destaca que
o 13Q salario nao deve ser encarado
como um "esbanjamento", mas sim .

como um "investimento". "Com a

primeira parcela do 13Q (novembro)
compramos'os presentes deNatal,
e a segunda parcela (dezembro)
investimos para pagar 0 material

piscar 0 sinal de alerta no governo.
Os dados sao da Federacao
Nacional do Cornerc io de
Combustfveis e Lubrificantes
(Fecombustfveis) .

o preco atual do produto e
de R$ 1 a R$ 1,10 na usina, 0 que
provoca um valor medic de R$·
1,57 por litro nos postos de
gasolina. 0 valor, apesar de ser

considerado normal para a epoca
de entressafra - que vai ate abril

desagrada 0 governo,

Vilmar Tressi decidiu sacrificar parte das ferias para equilibrar conta
escolar dos filhos e asmensalidades
da minha faculdade e da esposa
tarnbern". Para garantir um

dinheirinho amais no final do ano,
o soldador Vilrnar Luis Tressi, 30 anos,
decidiu sacrificar parte de suas

ferias. "Deixei de folgar dez dias na
empresa, por isso 0 impacto com as

contas nao sera tao grande",
comenta.

Perspectivas
Brognoh acredita que 0 govemo

deveria buscar a baixa dos juros, a
reducao de impostos e investirmais
em services publicos, infra-estrutura
e educacao, principalmente. "0

_ governo precisa 'deixar de lado' a

visao imediatista e investirno ensro
em longo prazo; nas faculdade
particulares, por exemplo, 0 aluno
paga 0 curso, para no futuro paga
mais impostos, auxiliar no

crescimento das empresas e, em

contrapartida, nao recebe ajuda",
afirma. Apesar dos 'atuais escan
dalos de corrupcao, as perspectivas
economicas para 2006 sao positivas
"0 ana eleitoral deve melhorar a

situacao economica do Brasil, pos
.

0 governo buscara recuperar 0

prestigio que esta em baixa paras
reeleicao. 0 PIB (Produto Interno
Bruto) brasileiro deve crescer ceres
de 4%, com inflacao de 4,5%",
preve Brognoli.

'":'IMPOSTOS REAJUSTADOS

principalmente porque um

reajuste maior pode ter reflexo
nas eleicoes de outubro deste
ano. 0 motive e ;;t crescente
demanda por alcool, resultado do
aumento das vendas de
automoveis bicombustiveis no
Pais. 'oJ

A frota de carros flex
(abastecidos por gasolina ou

alcool) e estimada em 1,3 milhao
de veiculos. Todo mes, segundo
calculos da Anfavea, entram no

Governo admite intervencao para segurar pre�o do alcool

o IPTU (lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de
Jaraqua do Sui foi reajustado em 6,22% em relacao ao ana passado,
obedecendo-se ao fndice do IPCA, que corresponde a inflacao do
perfodo.
o segura obriqatorio de carro e moto sofreu reajuste de 36% em

relacao a 2005.0 valor da taxa para mota e de R$ 140040; para cerro.
IR$ 77,60. Os valores de IPVA e licenciamento, bem como 0 valor do

segura obriqatorio para carninhoes ainda nao foram

computadJoS
I

nos sistemas do Detran e do Bese.

------------�--------------------------------------------------------------�---------------------------r,

DA REDA<;:Ao - 0 governo
federal ja admite adotar medidas
para evitar nova alta no preco do
alcool durante 0 perfodo de
entressafra da cana-de-acucar
que vai ate abril. A afirrnacao e,
do dire tor do departamento de
Agroenergia do Ministerio cia
Agricultura, Angelo Bressan.

Em 2005, 0 preco do alcool
hidratado subiu 28% e, nos tres

primeiros dias de 2006, a alta
apurada ja e de 6%, 0 que fez

mercado aproximadamente 100
md novos carros com a op<;ao de
uso do alcool.

A reducao do percentual de
alcool misturado a gasolina de
25% para 20% e uma das

hip6teses cogitadas pelo governo
para reduzir 0 consumo de alcool
ate a pr6xima safra.

A rnudanca na propor�ao
provocaria, por outro lado, un1

aumento do preco da gasolin3,
que ja e mais cara que 0 alcoa!.

�VIACA�CANARINHO-=11----
Uma Transportadora de Vidas.
Lazer .. Turismo .. Fretamento
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Seguran4tas do carro-forte foram obrigados a parar, mas nao sofreram nenhum ferimento

usaram um c ami nhao para

interceptar 0 carro-forte, um

carro para 0 assalto e outro para a

fuga. Alern dos veiculos, os

bandidos possuiam armas, como

a FAL (Fuzil Automatico Leve)
762, de uso exclusivo do exercito
brasileiro. A policia encontrou os

assaltantes numa casa do Bairro
Comasa, em Joinville, contando
o dinheiro, 0 montante

recuperado e calcul ado em

aproximadamente R$ 1,5 milhao.
Segundo informaco es da

Policia Rodoviaria Federal, os

bandidos usararn 0 caminhao,
MEQ 9661, de Indaial, para
forcar a parada do carro-forte.
Assim que percebeu 0 assalto 0

motorista da empr e sa de

transporte de valores Sebival

engatou are, voltando para a

BR-101. 0 carro-forte bateu em
outro caminhao e parou. Foi

quando 0 Vectra azul escuro,
AKP 9(J09, com quatro homens
armados encostou do lado do
camirihao , obrigando os

segurancas a abrir a porta: Os
bandidos fugiram em direcao a

Sao Francisco do SuI e antes do
trevo do Bairro Itinga trocaram
de carro. Uma caminhonete

prata fugiu em direcao ao NOrte
do Estado pela BR-1 0 1. A PRF
.acred ita, pelo relato dos

segurancas, que cinco ou seis

pessoas estejam envolvidas no

assalto. 0 motorista e os tres

segurancas do carro-forte nao

Policia suspeita ter prendido quadrilha

CRT pega bandidos armados e com carro roubado no centro

MARCIA BENTO

,.,. Bandidos tinham

explosivos e fuzil

.automatico leve
exclusivo do exercito

ARAQUARI - A Policia

,J'prendeu no corneco da tarde de
ontem cinco pessoas envolvidas
no assaI to a um carro-forte que
vinha para Jaragua do SuI, no
-trevo da BR-10 1 com a BR-280.
o assalto aconteceu horas antes
e foi bastante articulado. A

suspeita e de que os bandidos

facam parte de uma quadrilha que
atua no estado.Os barididos

JARAGuA DO SUL - 0 GRT

(Grupo de Respostas Taticas) da
Policia Civil prendeu na manhade
ontem Jymmy Rene Bley, 21 anos e

RA.C., 17 anos. Eles estavam em

atitude suspeita e fugiram da policia.
, Bley acabou levando dois tiros, um
,

nas costas e outro no joelho. Ele foi
.levado para 0HospitalSaoJose, onde
foioperado.0 estado de satide dele e
estavel. 0 menor foi encaminhado,
para a delegacia, onde prestou
esclarecimentos.

Eram quase cinco horas da
manha, quando a GRT desconfiou

"
da atitude dos ocupantes doTempra

, BPA3397 dejaraguado Sul. 'Asluzes
,
estavam apagadas e assimque apolicia
pediu para eles pararem eles fugirarn

i furando sinal", explicou a Delegada
Regional [uremaWul£
A fuga levou os bandidos ate a

" esquina das ruasGetiilioVargas com
'Oumercindo Silva. La 0 Tempra
apagou e a policia tentou fazer com

. que os dois saissem do carro,mas eles
: conseguiram ligar0motor do veiculo.
, Na tentativa de impedir a fuga um
. dos policiais acertou 0 pneu dianteiro
direito do carro. Mesmo com0 pneu
furado eles seguiram pela ruaGetulio
Vargas, entrando na Rua Coronel
ProcopioGomes deOliveira.

"Na altura do postoBehling, Bley
tentou pegar alguma coisa dentro da
jaqueta que estava usando, foi quan-

Bandidos alvejaram 0 carro varlas vezes, polfcia desconfia que eles fazem parte de uma quadrilha
,

ficaram feridos.
o carro forte foi alvejado

v ar ias vezes. 0 chefe da
delegacia da J!! Regional da
Policia Rodoviar ia Federal,
Arisfeu da Silva Fernandes,
acredita que os bandidos usaram
um fuzil AR15 . "Eles nao tiveram

tempo, mas tinham ate explosivos
para usar na acao", disse. "Pelo
modo que ele agiram, a gente
acredita que seja a mesma

quadrilha que ja fez var ios

assaltos a carro-forte na regiao,
ou pelo menos uma ramificacao",
explicou.

Depois de liberado 0 local do
assalto as investigacoes e a busca
pelos bandidos continuaram em

Joinville. Em Garuva, cidade

localizada ao Norte de Joinville,
foi encontrada uma S 10 com as

mesmas caracteristicas da usada
na fuga. "Foi quando fizemos a

primeira prisao. Ele estava sem

documentos, mas se identificou
como Leonardo dos Santos, 28
anos", contou 0 capitao Zelindro
Ismael Farias, da Policia de

Joinville.
Os policiais que faziam a

escolta de Santos para a Central
de Policia foram informados que
a mesma picape tinha sido vista
em uma casa na rua Paranavai,
Bairro Comasa. "Foi quando ele
ficou com medo pelas duas filhas
menores que estariarn em casa e

acabou confessando tudo", disse
o capitao. No local houve troca

'de tiros. Cleomar Alves (sem
documentos, identificado pelos
comparsas) morreu. Foram presos
no local Rod-rigo Carminatti ;e
duas mulheres (nomes nap
divulgados), namoradas dds
assaltantes.

Foram encontrados na casab
dinheiro do assalto e as armis
usadas na a�ao: duas pistolas, um
FAL 762 e uma metralhadora
Lyman 9 milimetros. A Policia
acredita que pelo menos outros
tres homens estejam envolvidos no
assalto. Barreiras forammontadas
na BR-I0l no posto de Barra
Velha e em [oinville. 0 helicop
tero da policia ajuda no cerco. Ate
o fechamento desta edicao a

busca pelos bandidos continuava.

A delegada Jurema Wulf mostra arma encontrada com Jymmy Rene Bley (detalhe)Policia teve que atirar no carro para parar os suspeitos
do os policiais atiraram duas vezes", minha porta as cinco horas damanha
contou a delegada. Bley foi atingido avisando que ele tinha roubado 0meu
duas vezes, umanas costas, urnpouco carro. f'oi quando eu soube de tudo",
acirna da cintura, e outra no joelho explicou Wilson Carlos da Silva.

esquerdo. 0 GRT encontrou na ja- Segundo ele, a garota contou que foi
queta uma pistola Taurus calibre 22, dorrnir perto das quatro haras e que 0

comquatrobalasnocarregadoreurna namorado devia ter aproveitado a

pronta para atirar. Cabem no pente brecha para roubar 0 carro. "Eles
15 balas.Adelegada naosoubewar - moram na parte de cima da mesma
marqualera a intencao dos bandidos. casa que eu e todos os vizinhos estao
o Tempra foi roubado da de cabelo em pe. Faz uns dois dias a

garagem de um dos vizinhos de Bley. mesma turrna roubou a bicicleta da
"A namorada dele, veio bater na minhaesposa",disse.

"'�.�.1881""

LUIUII/:
transporte e tuttsmo

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitario c/ Vans

Joinville c/ Microonibus Jaragua do Sui, Guaramirim e Blumenau
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Dutros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

Ligue: 3370-4888/9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891/9973-8831 com Rosilene
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PANORAMA

Piratuba oferece op�oes que
aliam lazer e pniticas medicinais

PrnATUBA - Reconhecida pela
Embratur como importante polo
turfstico do SuI do Brasil,
Piratuba, pequeno e simpatico
municipio da regiao Oeste
catarinense, integra um cenario
de belezas, cercado por muita

vegetacao nativa, aguas termais
e cascatas. Os atrativos da cidade
sao muitos, mas 0 destaque e 0

parque termal com aguas
sulfurosas medicinais.
Hospitaleira, a cidade, colonizada
por alemaes e que hoje conta com
uma populacao de apenas 4 mil
habitantes, recebe cerca de 150
mil turistas de todo 0 pais durante
o ana inteiro, que procuram 0

poder medicinal em suas aguas
termais, a natureza e descanso.
Um lazer recomendado para toda
a familia.

No inverno e no verao, as

aguas de Piratuba permanecem
sempre a temperatura de 38,6QC
e· 300 libras de pressao,

possibilitando banhos de imersao.
Alern de representarem uma

op�ao de lazer, os banhos termicos
s�o terapeuticos, sendo
recomendados por medicos.

: Destaque tarnbern para a

gastronomia e hospitalidade na

cidade turistica. Toda a rede
hoteleira, farmada por 16 hoteis,
oferece as tres refeicoes do dia,
com grande variedade da

I culinaria alema e italiana. E a

quan tidade aliada coni a

q�alidade dos pr atos ,que

surpreendem os turistas. Alem dos
hotels, a cidade conta com

pousadas e apart-hotels que
tambern oferecem conforto por
um preco menor aos visitantes.

N a temporada de verao
acontece 0 tradicional baile do
Hawai, nos dias 21 e 22 de janeiro
e tambem 0 Kerp turfstico nos dias
7 e 8 de janeiro. "Para essa

temporada esperamos aumentar 0
numero de banhistas, superando
os 150 mil que passaram pelo
balneario na temporada passada",
declara 0 administrador do
balneario de Piratuba, Cesar
Lebet.

As novidades no balneario de .

Piratuba sao no complexo superior,
onde os banhistas encontram uma

cachoeira de agua quente. "As
melhorias sao inevi tave is ,

precisamos fornecer qualidade
para os visitantes", declara Lebet.
Ressalta que 0 balneario conta, .

com adaptacoes para deficientes
ftsico e visual, tudo para poder
atender as necessidades dos
banhistas.
o parque termal de Piratuba

oferece seis piscinas mais 0

tuboagua, Os turistas tambern
encontram outros atrativos como
os passeios de trenzinho e Maria
Furnaca, trilhas ecol6gicas,
cascatas e hotel fazenda. Os
valores para 0 balneario variam
entre criancas e adultos de R$ 2,00
e R$ 8,00, mais 0 exame medico
obrigatorio que cl!sta.�$ 3,,00.

LOCALlZA�Ao: Meio-Oeste, a 371 quilornetros de Jaraqua do SuI.
CLlMA: Temperado, media entre 18°C e 25°(' No inverno a media
chega aos 12°C, 0 que nao impede 0 turismo em funcao das aquas
se manterem a 38,6°C permanentemente.
ALTITUDE: 430 metros acima do nivel do mar.

CUSTO DAS DIARIAS: Nos hotels variam de R$ 120 a R$ 370 para 0

casal, sendo que todos oferecem as tres refeicoes. Nas pousadas 0

valor e menor, com media de R$ 30 por pessoa.

ATRATIVOS TURisTICOS

WILA SOUZA/DIARIO DO IGUA<;UI CNRISC

Vista do parque termal de Piratuba, no Oeste de Santa Catarina
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COMPRAS NA PRAIA

Comerdo nas cidades lltoraneas
l\

'preve crescimento de ate 20%
MARCIA BENTO

.... Precos acessfveis e

produtos de qualidade
.garantem rendimento
no litoral Norte

BARRA VELHA/ PI<;ARRAS -

Ferias, muitos turistas e praias
lotadas. Alern de hoteis e

imobiliarias, 0 comercio das cidades
litoraneas tambem recebe grande
incremento. Lojistas de Barra Velha
e Picarras apostam no aumento das
vendas em ate 20% comparado com
o verao passado.

Dona de uma loja que vende
bijuterias e balsas no centro de Picar
ras, Lucia Emilia Kurt nao tem do
que reclamar deste verso. "Temdias
que 0movimento e tao grande que
eu fico na loja ate as Ih30, 2h da

madrugada", revela. 0 estabeleci
mento esta num ponto estrategico,
bem em frente ao Shopping de
verso. ''Assim que as lojas ali fecham,
eu lucro aqui. Estou adorando", co-

.

memorou. Ha tres anos elamontou
a lojaBrilho do Sol e este esta sendo
o melhor ana em vendas. "[a tive

que recorrer ate aos fomecedores de
BalnearioCamboriu, porque nao da

CORREIO TV
espaco no carro", ensinou.

Proprieta ria de loja de bijuterias, Lucia Kurt esta satisfeita com as vendas que devem aumentar 20%1.'
tempo de ir ate Sao Paulo", revelou.
Ela espera que as vendas passem em

20% 0 resultado do verso passado.
A vendedora da lojade biquinis

e lingeries, Cristiana SheilaGomes,
acredita no crescimento das vendas,
mas naoousa chutar um numero.
"A procura esta muito grande e os

turistas estao achando 0 nosso

produto competitive, 0 que aumenta .

as vendas", disse. A loja tem

fabricacao propria na alta temporada
produz mais biqufnis e maios. No

invemo 0 forte e a venda de lingeries.
A gerente da Sol & Cia - no

centro de Barra Velha, Thayse
Adriana Ramos, acredita que as

vendas crescamem 10% comparadas
com 0 verao passado. "Esta bem
melhar e 0 que mais tem saido sao os
itens para renovar a casa, como copos
e pratos". A professara e moradora
de Canoinhas Cristina Wisnievski
tem aproveitado a estadia na casa de
praia para fazer "comprinhas''. "Eu
gosto muito de prendedores de

cabelo e como os precos aqui estii�
mais em conta tenho aproveitado�'
meu lado consumista", admiti�,
Segundo ela varies itens podem s�{
adquiridos na praia, com economia

v.,

"Biqumis, e presentes corrib
(il'

brinquedos de areia sao mais ern

conta aqui do que em Canoinhaslll�·" I

explicou. "J a as compras q�,
supermercado aqui estao um pou�o:

Il �J

mais caras, mas a diferen�a(:�
pequena e vale a pena economizar o

),

redacao@jornalcorreiodopovo,com.Jr .

Jornallsmo em alta
Record esta disposta a pagar tres vezes mais para tirar gente da
Globo. Como 0 objetivo e fazer do "Jornal da Record" uma
especie de "Jornal Nacional" com um casal no comando, nomes
de apresentadoras da Globo como Sandra Annemberg e Renata

- Vasconcelos estao sendo cogitados para dividir a bancada com

Celso Freitas, 0 prlrneiio da lista masculina. Mas ele e a Record
ainda nao acertaram novo salario.

Piordia
o programa de Hebe passa para 0 sabado a noite a partir desta
semana. Gente que conhece muito bem Silvio Santos diz que
transferir Hebe Camargo e Adriane Galisteu para 0 sabado
significa que 0 dono do SBT estaria "fritando" as duas. Este e 0

pior dia da semana em audiencia e em faturamento .

Big Brother
Na cola do sucesso da ultima edicao, que registrou a maior
audiencia da hist6ria do programa no Brasil, 0 Big BrotherBrasil 6
comeca de casa reformada, interatividade com 0 publico e

outras surpresas. Um sorteio semanal definira onde os

candidates dorrnirao para evitar a formacao de "qrupinhos" as
novos moradores da casa mais cobicada do Pais estarao na

telinha a partir de terca-feira, dia 10. Serao 12 candidatos ao

prernio de R$ 1 mllhao, que podem ficar ate tres meses na casa.

Alern dos participantes escolhidos a dedo pela equipe do
programa, outros dois serao sorteados atraves de liqacoes
telef6nicas e entrarao na casa na quinta-feira, dia 12.

A casa - A mansao na Central Globo de Produc;ao, em
Jacarepagua, foi reformada, e recebeu mais um quarto. Alem
disso, 0 quarto do lider virou uma super suite, com direito a

hidromassagem exclusiva. Os quartos da casa receberam
decorac;6es especiais - africa no, urbano e futurista. Havera ainda
um novo banheiro externo e uma piscina redonda ..

Programa�ao - Domingo - Dia em que 0 publico conhece
o protegido do anjo, a indicac;ao do grupo e a indicac;ao do Ifder
ao paredao. 0 participante escolhido pelo anjo nao pode ser

mandado para 0 paredao. No mesmo dia, sai 0 resultado do

quadro Big Boss - voce e quem manda.
Ter�a-feira - Eliminac;ao de um participante.
Quinta-feira - Comec;a a votac;ao do Big Boss - voce e quem
manda e os participantes passam pela prova do Ifder.
Sexta-feira - Prova do anjo.
Domingo: Paredao

Tensao
Alessandra Negrini tem se ressentido das aulas de equitacao que
faz para a minisserie "JK': A atriz esta tendo que passar por
sess6es de acupuntura para aliviar as tens6es musculares
adquiridas com 0 novo esporte.

Novo endereco ".

j"/

MARIA FUMA�A: Passeio nas sextas e sabados saindo de Piratuba
,

as 13h ate Marcelino Ramos - RS. Chegando la, os passageiros sao
levados para conhecer 0 balneario e 0 Santuario de Nossa Senhora
Salete.

,
USINA DE MACHADINHO: Transporte de Van. Sao 18 km ate a Usina

: com 0 acompanhamento de um guia especializado. Parada em
, cima da barragem e descida ate 0 edificio de contrale..
.

TRENZINHO: Passeio com 0 trenzinho PIU-PIU-TUBA ate a vizinha
cidade deIpira. Visitacao a Casa Colonial, onde ha produtos tipicos

, da reqiao, cascata com 0 mini-mundo e fabrica de sapatilhas.
HOTEL FAZENDA: Localizado as margens da SC-303, distante a 6
km do centro da cidade, aberto aos h6spedes de outros hotels. Tem
como atracoes: passeio a cavalo, charrete, caminhadas, pedalinhos,
trilhas, quadras de volei de areia, tenis e campo de futebol.
CASCATA DO MONGE - Local ideal para caminhadas em meio a
natureza, com trilhas e uma cachoeira exuberante.
PARQUE TRES PINHEIROS - Parque Ecol6gico com uma variedade
de animais ex6ticos para conhecer e comprar, alern de uma loja de
artesanato com pradutos da reqlao, frutas, cachaca, vinhos e doces.

Tati Ouebra-Barraco, que em seus funks sempre jurou amor

eterno a Cidade de Deus, procura apartamento para comprar no
Alphaville, condominia chique de Sao Paulo. Sera vizinha de
Gugu Liberato e Luciana Gimenez. Enquando nao se muda, Tati
passa 0 mes de janeiro hospedada num flat de luxe nos Jardins,
sempre em Sao Paulo.

j[

Garota Propaganda
Cleo Pires (foto)realmente conquistou 0 Brasil. Revelada em

2003, ao atuar no longa-metragem Benjamim, de Monique
Gardenberg, e consagrada em 2005, no papel de Lurdinha, em

..1

1£America, a

atriz foi con-
vidada para
estrelar 0
novo comer-

cial das
Havaianas.
As filmagens
ocorreram

no final do
mes de

dezembro,
no Bairro da

Urea, no Rio
-

Ide Janeiro.
No roteiro,
um rapaz

segura a
.

musa no

colo para
evitar que
ela mol he
seus pes
calc;ados
com os

novos mode-
los da marca.

.(
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Schiiller segue os treinamentos
e ainda espera tres referees

�RPIVATTO
!"

v.�

��Juventus faz jogo
tr�ino contra Cruz

d!t,
,

Malta sabado

n:& Rio da Luz
��
[1bARAGuA DO SUL - Hi menos

I i4 uma semana da estreia do

c�mpeonato Catarinense da

S&lie AI, 0 Juventus segue em

� ritma acelerado de preparacao.
Mas a tecnico Itamar Schuller

i a�da nao tem um time base

fdrmado e ainda espera a

chegada de mais tres reforcos.
Ate sexta-feira 0 tricolor espera
fe�har com mais um za?ueiro e

dais atacantes. No sabado, as 16h,
a [uventus enfrenta 0 Cruz de

I Malta, no Bairn) Rio da Luz,
I ori'de faz a entrega de faixas ao

campeao da Liga Jaraguaense
I zobS. A entrada e franca.

"Estamos com alguns
jogadores que ja se encaixaram

r n�:perfil da eq�i�e, mas ainda
estamos com dificuldades em

alguns setores. Por isso

aghardamos a chegada de mais

r�fbr�os", comentou Schuller. 0
1 time segue fazendo treinos taticos
1 'iecnicos, especialmente jogadas
ensaiadas. Nesta semana,

chegaram ao [oao Marcatto 0

goleiro [oao Scherer e 0 volante
Claudio. "

Schuller aproveitou tambem
para comentar sobre 0 adversario
e disse que, pelos mimeros e pelo
historico, 0 Avaf e 0 franco
favorito. "Mas ainda nao

podemos dizer como e 0 time

deles. Eles continuam se

refor cando e airrda devem
receber mais jogadores. Mas nos
temos condicoes, dentro do que
estamos trabalhando, de veneer
o jogo", comentou. "Espero ver 0
e�tadio cheio, ja que 0 [uventus
volta a elite do futebol
catarinense justamente contra

uma das maiores forcas do

Estado", disse ainda Schuller. A
partida sera na proxima quarta
feira, as 20h30.

11/01 - Quarta-feira
20h30 - Juventus x Avai

15/01-Domingo
17h - Atletico Ibirama x Juventus

18/01 - Quarta-feira
20h30 - Figueirense x Juventus

22/01 - Domingo
17h - Juventus x Chapecoense
25/01 - Quarta-feira
20/30 - Guarani x Juventus

RADIO,

JARAGUA

Avai

Tricolor segue em fase de preparacao para voltar a elite de SC

.Enquanto isso, na Ressacada,
o Leao da Ilha segue apresen
tando novas contratacoes. 0
zagueiro Antonio Carlos e 0

volante Jorge Luiz chegaram na

tarde de te rca-fe ir a e, nos

proximos dias, pelo menos mais

tres reforcos devem ser apresen
tados. 0 tecnico do time da

capital, Casemiro Mior, chegou
em Florianopolis no fim do ana

passado e cancelou 0 amistoso

que faria com 0 Brusque ontern.
No sabado, 0 time faz 0 ultimo

jogo aritesda estreia.' contra 0"

Metropolitano, em Camboriu,

DA REDA<;Ao - Procura-se
atacantes. Uma placa com tais

dizeres poderia ser colocada na

frente de qualquer clube grande
do Rio, que sofrem para anunciar

nomes para a posicao. Flamengo e

Botafogo estao no mereado para
acertar 0 mais breve possfvel com
um matador. Muitas sao as

especulacoes, mas acerto que e

bom, nada ate agora. No Vasco,
Romano ainda nao definiu sua

permanencia. No Fluminense, a

renovacao de Tuta foi

comemorada, mas Leandro nao

.sabe se vai ficar.
o Botafogo chegou a anunciar

terca-feira 0 atacante Renaldo,
mas 0 jogador mudou de ideia,
pediu alto demais e foi descartado.

Enquanto isso, 0 clube segue
tentando contratar 0 uruguaio
Salgueiro, do Danubio-URU, e

Dodo, que ja jogou no Alvinegro e

defendeu no ultimo Brasileirao 0

Goias.

Ja 0 Flamengo sofre ha tempos
com a ausen�ia de um jogador de
referencia na frente. Muitos nomes

surgem, mas ate agora 0

companheiro de EI Tigre na frente
e desconhecido. A mais nova

especula<;ao e Martin Alonso, da
sele<;ao sub-20 do Uruguai.

No Vasco, Alex Dias e 0 trunfo
da equipe por enquanto, ja que
Romario ainda nao definiu sua

permanencia. A equipe
cruzmaltina e amelhor servida n�
posi<;ao. Caso 0 Baixinho acerte, 0

clube contara com uma dupla que
deu muito certo no ultimo

Homririo quer mesmas regalias Chilies cariocas sofrem para
do Vasco tamhem no 'Iimao contratar novos atacantes

I ,

Romarlc perto do Corinthians

jcgador que esta cornecando
quer jogar com alguem
experiente", disse.

Ja 0 meia Carlos Alberto
afirmou que 0 grupo nao devera
se importar com as possfveis
regalias a Romario, caso 0

artilheiro do Campeonato
Brasileiro acerte com 0 time

alvinegro. "Nao vejo isso como

um problema. 0 grupo teria que
aceitar essas regalias, ate mesmo
por causa da idade do Romario",
disse Carlos Alberto.
o meia afirmou que Romario

confessou a ele ter a inten<;ao de

jogar, no Corinthians, durante
uma pelada de fim de ano,

realizada em Uberlandia (MG).
"0 Romario demonstrou vontade
de jogar aqui'no Corinthians. Ele
nao ve problema de adapta<;ao,
porque ja jogou com algul\s dos
atletas do time", comentou.

Carnpeonato Brasileiro. Mas 0

Corinthians esta em cima do
Baixinho tentando 0 levar para Sao
Paulo.
o Fluminense e a unica

'equipe que ja tem 0 matador'
caracteristico. Tuta renovou e

tentara aumentar a marca de 33

gols que fez em 2005 com a camisa

tricolor., No entanto, seu

companheiro na ultima -

temporada, Leandro, ainda nao

conseguiu a liberacao do
Lokomotiv, da Russia. Se a

permanencia do 'Guerreiro' melar,
a diretoria tera que sair em busca
de nomes para a posicao. Evando e

Beto, por enquanto, disputam a

posicao,

• 0 Batafogo chegou a

anunciar terc;:a-feira 0

atacante Renaldo, mas 0

jogador mudou de ideia,
pediu alto demais e foi
descartado.

• 0 Fluminense e a unica

equipe queja tem 0

matador caracteristico.
luta renovou e tentara
aumentar a marca de 33

gols que fez em 2005 com

a camisa tricolor.

DA REDA<;Ao - 0 atacante

Romario esteve reunido com

�aulo Angioni, diretor do MSI, e
o tecnico Antonio Lopes, nesta
semana, no Rio de Janeiro, para
dscutir regalias caso acerte a sua

transferencia para 0 Corinthians.
*a pauta da conversa entre 0

rra, Romano discutiu sobre a sua

ausencia em alguns jogos e a

libera�ao de alguns
treinamentos, como acontece no
Vasco.
1 Alern de liberdade para

.�scolher treinos, Romario
� �ambem definiria quando e onde
quer jogar. No Brasileiro do ana
�assado, ele evitou fazer viagens
longas com 0 Vasco, como para
�ortjl.leza. Ele tarnbern tinha
permissao para se desligar do time
�ara disputar torneios de futebol
de areia. De acordo com um dos
�liados do presidente Alberto
lPualib, a tentativa de contratar
�omario "e apenas coisa do Kia

()oorabchian)", referindo-se ao

�residente do MSI.
! Um conselheiro nao

ldentifiCado do Corinthians
afirmou ainda que nao seria
,I

,nada interessante ter um

jogador com regalias no meio de
�uase 30 jogadores". Enquanto
lsso, a repercussao cia possfvel
�hegada de Romario' continua.
Alguns jogadores do atual elenco
¢o Corinthians, como Eduardo,
\ambem demons tram

�mpolga<;ao com a possibilidade
?e atuar ao lado do jogador.
I'S- eria uma satisfa<;ao. Todo

-----'{ LINHA DE FUNDO:------.l
JULIMAR PIVATTO

o presidente da Camara de Vereadores de Jaragua do Sui, Caca
Pavanello, ja anunciou a liberacao de verbas para 0 Juventus e para

:.3,
a Malwee. Na pr6xima terca-feira, dia 10, R$ 350 mil devem ser

liberados para cada um dos ciubes. Este dinheiro sera destinado nao 'I"

s6 para 0 futebol profissional, mas tambern para as categorias de ,l(f

base e as escolinhas que os dois times rnantern, Caca tarnbem L\

anunciou a liberacao de R$ 1 rnilhao para as obras da Arena Jaragua .--.; )

e adiantou que as obras estao dentro do prazo esperado."Se continuar \ � ,

assim, sera possivel inauqura-la em julho" comentou. Vale reforcar "'v

que 0 valor para a Arena sera distribuido parceladamente, conforme :!:j

for sobrando 0 dinheiro do orcarnento da casa. ,I:;:;

70lugar Caxias ,q
.',
J J

o piloto de Schroeder,Markolf Tadeu Barbosa da Silva e 0 no- )�i
Berchtold, terminou 2005 vo Auxillar Tecnlco do Caxias blj
subindo tres posicoes no para as disputas da Serle A 1.

�!; i

ranking mundial da UCI (Uniao Alem de auxiliar ao Treinador .J
Ciclistica Internacional). Agora Nilson Aragao (ex-Platinense

I;;
o catarinense que compete de Santo Antonio da Platina-
na categoria down hill, ocupa PRj,Tadeu (ex-jogador do

0

a setirna colocacao. Markolf e Blumenau e ABF e ex-treina- '1

o unico brasileiro que disputa dor do Real Sport de Blume- - �]

o circuito mundial. E a nau) sera tarnbem, respon- 'J

primeira vez na hist6ria do savel pelo Departamento de : G

esporte que um piloto da Futebol amador do clube.
America do Sui fica entre os "Estou feliz com essa oportu- _:I],

sete melhores do planeta. nidade e pretendo fazer um .,
,e

bom trabalho no Caxias" 3

Figueirense dedarou. ,q

o meia Marquinhos Parana ,,"\

apresentou-se ontem de Metropolitano )1)

manha no estadio Orlando Depois de trabalhar no ,� IIScarpelli e 'em seguida assinou Metropolitano como ')'1

seu novo contrato com 0 Coordenador das Divisoes de

Figueirense ate 31 de Base (2004) e. Treinador '':)
'0

dezembro. Considerado um (2005), 0 ex-jogador Cesar :J

"coringa" na equipe treinada Paulista (Juventus-SP ,rf
por Adilson Batista, e Blumenau) acertou sua volta It)

Marquinhos Parana atuou em ao clube blumenauense. Ele 1J

varias poslcoes na temporada sera 0 Supervisor Geral de ,J

passada mantendo um futebol do clube que tem
p

excelente nivel de projetos para voltar a investir fl
aproveitamento. nas Divisoes de Base.

julimarpivatto@gmail.com
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Rubinho se apresenta naHonda"
e se mostra entusiasmado

DA REOA<;Ao - 0 brasileiro
Rubens Barrichello fez' a sua

prime ira aparicao com 0 macacao

da Honda e disse estar

entusiasmado por corret na

antiga BAR, em 2006. 0 piloto,
33 anos, decidiu deixar a Ferrari
apos seis temporadas pela equipe
italiana. Na proxima semana, 0

ex- companheiro do alemao
Michael Schumacher ira realizar
o primeiro teste pela Honda, no
circuito de Jerez de la Frontera,
naEspanha.

"0 programa para 0 R4106, 0
novo carro, parece born. Agora
precisamos levar 0 carro para a

pista e testa-lo por um tempo",
comentou. "Estou animado em

correr por uma nova equipe e, em

particular, por ser com a Honda",
completou. Vice-campeao em

-

2002 e 2004, com a Ferrari,
Barrichello disse que nunca havia

pensado em deixar a equipe
italiana por acreditar que podia
disputar tftulos.

"Nunca pensei em deixar a

Ferrari, porque nao havia nada
melhor. Hoje, no entanto, piloto
por uma nova equipe e acredito

que haja algo melhor que a

Ferrari", concluiu.

Apresenta�ao
Apos 0 perfodo de folgas para

as festas de fim de ano, as equipes
voltarao ao trabalho a partir do
dia 10 de janeiro para os testes

no circuito de Jerez de la
Frontera, na Espanha. Ja neste

Rubinho mostra novo unlforme

mes estao marcadas as

apre.senta�6es dos novos carros de
algum�s escuderias. '",

A Toyota sera a primeira',�
escuderia a realizar a<;
apresenta<;ao, apesar do novd]
modelo ja ter sido testado desde�:
o infcio de dezembro. 0 mesmo�:
ocorre com a Red Bull Racingi�
que continuara trabalhando at€�
o mes de mar�o, quando tornara'�:
publico·o novo carro. A Toro,'
Rosso seguiu os passos da Red.. ;
Bull.e anunciou 'que sua}
apresenta�ao ocorreni poucos�
dias antes da prime ira prova da :
temporada de 2006. Tanto a I

McLaren quanta a Super Aguri
ainda nao confirmaram suas.:
datas. "
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Acesse 110550 blog: www.poracaso.com / e.mail: contatowporacaso.com

A REALI DADE TEM
MUITAS FORMAS.
AQUI VOCE
CRlA.A SUA.

�JTalent� UNERJAPUCADO�' .

Retrospectando 2
- E aj.como foil
- Olfia.nern considereLFiquei no carro,de meias encharcadas e dormlndo,esperando 0 diluvlo acabar,
- Eu fiq uei presomirna [anchonete, tamserrresperando.Beleza de Reveillon,hein? J.'

- Meio umido.rnas nao tem com 0 que se preocupar,todo ano tem outro.Alias.nao ha porque se 19mentar.A probabjlidade de tudo accptecererrado num evento e sempreproporcional a quantidade de plancsfettos para a ocasiao.Nao sei porque as pessoas ainda se supreendem.
"

- Verdade.Ano que vern, yOU fazer nada no Reveillon.
;_Ah,comcertez� vai aconteCerdetudo ...Bobear.ate banho de chuvavoce toma, Voluntariamente,claro.
E deixe rolar... Segue agora a 'parte final de nossa retrospectiva.Colunlstes em Ferias - Parte 2,0 Encerramento. Um excelente 2006 para todos!

Voce escolhe, nos transportamos.
_... -, ..",,--� "' ...",·',· ...'".'.""�'''''�'''"''.'�'<ii''.:' .. '.'li,,',.

LooISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I
Baependl I _I.t (4') U71.0_

23 dejunho
- FESTA COLCCI: Sabado dia 25 subiriam ao palco da ComBat DJ Renato
Cohen e Nightlife Music Show, atracao comandada pelo DJ Gavinha, quetocaria acompanhado de piano, bateria eletr6nica e saxofone. 0 show
rendeu cornentarios para toda semana, e vei a inspirar muitos artistas da
cidade.
- JAZZ: Acontecia ate sabado mais uma edicao do Joinville Jazz Festival,
evento que trouxe ao estado os melhores artistas nacionais e grandes
personalidades do meio estrangeiro.

30 dejunho
- LlCORERIA: Os irrnaos Junkes anunciam para 0 sabado dia 02 a abertura
de seu ernpreendimento, a Licoreria Drink Full, espaco que conquistounotoriedade e passou a ser eleito pela galera como o point preferido para
osesquentas e happy hours.
- 129 ANOS:Aconteceria tarnbern no sabado a abertura das festividades ao
anlversarlo do municipio, com 0 Concerto aos 129 Anos prornovido pela
Orquestra Filarm6nica no Grande Auditorio da SCAR.

07 dejulho
- TRADICIONAL MAS NEM TANTO:Com a mocada em ferlas,o C.A.Baependi
aproveitava 0 embalo e prornoveria no sabado mais uma edicao do
tradicional Baile de Ferias.Na noite percebe-se cada vez mais descartado 0
uso do traje formal, .. Parece que esforcar-se um pouco com a imagem
pessoal e exigir demais das cabecinhas de hoje, Ver crianca armando
barraco porque nao pade entrar de chinelofoi 0 pico do ridiculo.
- GOOGLE: Na Semana 0 famoso site de buscas passava a disponibilizar 0
Google Earth, servi�o que disponibiliza on.line imagens via satelite de
qualquer ponto do planeta.
- AUERNAT1VO: Aconteceria no final-de-semana mais uma edi�ao bem
sucedida do Festival Alternativo no Parque de Eventos. Foram trinta e tres
bandas e quatorze DJs que trouxeram quase vinte mil pessoas aos
pavilhoes durante os dois dias defesta.
- MADE IN JARAGUA: Mais um modelo jaraguaense conquista a fama nas

passarelas do pafs:em destaque,Augusto Muller desfilou para cinco griffes
no SP Fashion Week.

14 dejulho
- STAMMTISCH: Anunciamos a montagem do'grupo Aile Betrunken, que
envolvia a coluna,ComBat,Choperia Bierbude e Gatos e Atos participando
com uma barraca no evento que aconteceria pr6ximo dia 30.0 dia rolou
preguic;:oso e divertido,deixando todos ansiosos pela pr6xima edic;:ao.
- PALITITAS:O conhecido grupo de amigas jaraguaenses organizou para 0

domingo mais um evento beneficente. No_ clima do mes, promoveu um
arraial "dos bao" no espa�o doAtelier lunna Della Cera.
- TUNING: A 2a edi�ao do Tuning Spirit teve vez durante 0 final-de-semana
no Pavilhao de Eventos. Uma das novidades do ana foi 0 infame Bikini
Contest,que elegeu a garota do evento.

21 de julho
- NOVIDADE 1 :Na noite do dia 20 inaugurara a loja Sommer.
- NOVIDADE 2: Tambem na noite anterior, a Choperia Bierbude inovou a

programa�ao, promovendo a primeira noite de Blues peri6dica da cidade.
- NOVIDADE 3: Na sexta-feira dia 22 a loja Ellen's fazia reabertura ap6s
perfodo de reformas, trazendo entre diversas novidades as marcas Thierry
Mugler,MarcJacobs eClarins para Jaragua do SuI.

.

- DAZA: Anunciada para pr6xima segunda-feira a realiza<;:ao do show do
Dazaranha na Pra�a Angelo Piazera,evento que encerraria as festividades
dos 129 anos deJaragua doSul.

28 dejulho
- BALE: A SCAR anunciava para a noite de quinta apresenta�ao do Bale
Nacional da Pol6nia - Mazowsze, grupo que emocionara a multidao na
abertura do Festival de Dan�a de Joinville.
- CAMORRA TOUR: Denise Konsen, Snoop e Murphy fariam uma das
grandes baladas deste ana subindo no sabado,dia 29,no palco da ComBat.
c VOOS MAIS ALTOS: Nosso amigo Alvarino Neto ganhava uma infame
notinha de despedida na ocasiao de sua ida a Europa. Ele ainda nao
retornou,� diz nao ter pretensoes defaze-Io tao�edo.

18 de agosto
- BADALA<;:Ao: Sabado dia 20 acontecia na ComBat mais uma edi<;:ao da
badalada Feijoada do Moa. Sucesso total, estendeu-se embalado a muita
caipirinha e diversao ate altas horas, encerrando ao ritmo 70 da banda
Nega Fu16.

- SEGUNDA EDI<;:AO: No domingo dia 21 rolava a segunda edic;:ao do
Domingo Up,que trouxe desta vez 0 talento dos irmaos Constimcio e DJs
Nando Oliveira e Antony ao palco da Angelo Piazera. Novamente,mais de
4.000 pessoas prestigiaram 0 evento.

2S de agosto
- IRA!: Integrando as festividades do aniversario de Guaramirim, a banda
Ira! fazia na data apresentacao de seu show acusncono palco do Parque de
Eventos da cldade, .

- PUB: Licoreria voltava a operar normalmente, e anunciava
funcionamento em novo molde,com a portas cerradas ap6s 22h e entrada
pelos fundos da casa,tal qual um pub.

01 de setembro
-ITAJAf: Acontecia de 02 a 09 de setembro 0 8° Festival de Muslca de Itaja!,
presenteando 0 publico com as apresentacoes gratuitas de Alceu Valenca,
Ney Matogrosso e Pedro Luis e a parede. A partir desta edicao, 0 festival
consolidou-se como 0 maior even to do qenero no pais. Ainda
apresentaram-se Edu Lobo,Vanessa da Mata e Ed Motta.

.

- MUSICA ELETRON1CA: Aproveitando do feriado de 7 de Setembro
acontecia a Semana da Musica Eletronica em Balneario Camboriu,
trazendo ao estado os nomes de Paul Van Dyk, Layo&Buschwacka! e Halo
Varga.

08 de setembro
- CHOVEU: Lembra da chuva de dinheiro que aconteceu ern SP nessa

epoca? Nada alern, tratava-se apenas de uma bem-bolada estrateqia de
marketing feita para promover um site. Lembrando 0 link:
www.lOanQs!llOaO.com·
- TOCOU:O alernao Christian Fischer,de passagem pelo sul,apresentava-se
junto ao DJ Murphy no sabado, dia 10, na Festa dos Calouros que rolou na
ComBat.

1 S de setembro
- ANOS 80: Cacau Menezes nao mandou mllito bem na balada tematica
organizada pelo Nlicleo de Comunica�ao para 0 sabado dia 17, salva
gra�as ao repertorio do regional Paulico, que embalou a galera ate horas
mais altq.5 na pista da Not·re.
- 0 RIM: A pe�a trouxe ao palco da SCAR as estrelas Carolina Ferraz e
Marcelo Serrado para apresentarem-se no domingo,dia 18.

22 de setembrQ
- CHANEL: A mais exigente e famosa marca de perfumes mundial passa a

estardisponfvel na cidade atraves da Ellen' s Cosmetica e Perfumarla.
- NOVA: Feita a primeira nota referente a abertura da MoinhoDisco,a mais
nova casa noturna da cidade.
- BOATO: Na ocasiao comentava-se, pela cidade a venda da Notre para
investidor da cidade de Cllritiba. Consultado, Cesar disse nao haver nada
definido,com pouca probabilidade de realiza<;ao.O que foi certo.
- A MELHOR: Choperia Bierbude era contemplada na semana com 0
Premio KalserdeMelhorChoperia do Sui do Pais.

29 de setembro
- FULANA DE TAL: A Quinta Cultural da SCAR apresentava 0 fabuloso
espetaculb Duos Brasileiros, sob a responsa dos talentos da banda Fulana
deTal.Uma noitememoravel.
- SKYLINE: Anunciada com 0 come�o de outubro a escassez de eventos
alternativos, a Skyline seria a pedida do mes para os amantes da musica
eletr6nica. A primeira edi�ao da festa aconteceu dia 30, e 10tOll 0
Panoramico da SCAR,trazendo diversos talentos regionais como atra�ao.
- GERA<;:AO SAUDE:Aconteceria no final-de-semana mais lima edi<;ao do
Triathlon promovido pel a Academia Impulso. Tiramos um sarrinho, mas
nosso amigo Marcelo Wagner conseguiu, junto a sua equipe, a primeira
coloca<;:ao na categoria.

'06 de outubro
- PEDALAWILFRIED!:Come�a a Schutzenfest.
- INAUGURAc;:Ao: Evento realizado na noite anterior marcara a abertura
das portas de um novo pointfashionjaraguaense,a loja Extreme Premium.
Fazendo vitrine a Reinoldo Rau, apenas veio darfor�a a previsao da coluna
que a famosa rua jaraguaense ainda sera referencial em moda na cidade.
- lNTERQ1<;:AO: Cai como uma bomba a noticia da interdi�ao da famosa
casa de shows Cafe Pinhao, por estar construida em sobre Area de
Preserva�ao Permanente. 0 destino seria a demoli�ao, mas ate entao nada
parece ter ocorrido.
- MODELS: Acontece na data mais uma edi�ao da Tic Tac Mega Models na
ComBat.

13 de outubro
- DESPEDIDA: Acontecia no final-de-semana 0 encerramento da XVII
SchOtzenfest, edi�ao que finalizou com sucesso de publico, superando
valores de anos anteriores.

20 de outubro
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- MIX: Acontecia no campus da Unerj mais uma edicao de seu evento de
inteqracao com a comunidade,o Unerj Mix.
- MOINHO DISCO: Abria sua pista para inaquracao na sexta-feira, dia 21,aMoinho Disco, nova casa noturnajaraguaense, que veio com a proposta de
oferecer uma alternativa todas sextas-feiras,
- REFERENDO: No domingo dia 21 aconteceria 0 tao polernico referendo
sobre 0 cornerclo de armas, que custou aos cofres publicos a bagatela de
R$210 milhoes para aumentar as rixas entre vizinhos.

,
'

27 de outubro
- FATBOY SLIM EM SC: Rolava um boato sobre a vinda de Norman Cook paraSanta Catarina. Fontes confiaveis na epoca indicaram 0 sarnbodrorno de
Florianopolis como 0 destino do DJ, mas estavam enganadas. Circula
agora pela internet uma nota oficial, com 0 trecho a seguir: "0 Ibiza jadefiniu alguns nomes para 0 verao: na vespera de ano-novo Joe Montana
se apresenta na casa, e na sequencia Mauro Picotto (06/01) e Erick Morillo
(27/01). Fatboy Slim e Sven Vath serao os responsaveis pelo camaval no
local, se apresentando nos dias 25 e 27 de fevereiro, respectivamente'.Wow!

03 de novembro
- FLORES E FRUTAS:Marcada para sabado, dia OS, a realizacao de mais uma
Noite dos Mares do Sui, no CA.BaependL Nao choveu.e a festa prolongou
se novamente ate 0 nascer do sol.

10 de novembro
- AFAMADO: Warung Club divulga a nova de que foi eleito pela revista
norte-americana Mix Magazine como 0 terceiro me�hor club do mundo.
Justo,justissimo.
- PAGODE' 1: Ja no ciima do verao, Moinho Disco promoveu noite
bombastica no dia 11 com 0 grupo de pagode Sem Abuso. Publico
feminino compareceu em peso, deixando mais que clara a preferencia
musical do sexo fragiL
- PAGODE 2: Seguindo 0 ritmo, grupo Kibeleza apresentou-se no Pagode
na Lag'oa, no sabado dia 12.

17 de novembro/01 de dezembro
Uma serie de anuncios provocou interrup�6es no ritmo e conteudo da
coluna neste periodo, onde de todo ocorrido porem nao publicado vale
destacar: ,.,

- DAS BOAS: Eneias Raasch apresentou (fabulosamente) no dia 24 de
novembro 0 show com composi�oes de sua autoria "Eu nao beijo em

publico",encerrando corn chave de ouro as Quintas Culturais da SCAR em
2005.

.

- A MELHOR: 26 de novembro foi a data onde aconteceu na ComBat sem
duvida uma das maiores (e melhores, na humilde opiniao) festas do ano
em Jaragua do SuI. A Tour Hypno 7 Anos foi uma noite memoravel,
recheada de atra�oes do mais alto calibre, e possuidora de uma vibe
positiva muito intensa. Destaque para os monstros da dupla Spitfire, que
mantiveram 0 publico atento e pedindo por mais na pista da casa, que ao
meio da festa ja parecia pequena .demais para toda multidao que la se

divertia.Memoravel esta.
- CARRETEIRO: Marcou tambem 0 final-de-semana de 03 de dezembro
como um dos mais divertidos.O Carreteiro no Casarao rendeu um sabado
de muito alto astral entre amigos, tendo um pagodinho afinado fazendo
plano de fundo. Demos a sugestao, e agora perguntamos: quando rola 0

proximo?

08 de dezembro
- DE QUINTA: La.DLDa e Fabricio Pe�anha faziam balada em plena quinta
feira na ComBat.
- S�GUNDA EDIc;:AO: Aconteceria no sabado, dia 08, a segunda edi�ao da
festa Skyline, que dessa vez trazia ao panoramico da SCAR DJ Sandrinho
para embalar a noite. Destaque para a apresenta�ao do DJ Richard, de
Blumenau,que trouxe um playlistfinfssimo para a ocasiao.

1 S de dezembro
- COMEMORANDO: Na sexta-feira a Studio FM atrairia multidao
aproximada em quatorze mil pessoas (circulantes) para a Pra�a Angelo
Piazera, na ocasiao de comemora�ao de seus 16 anos, fazendo diverso5
shows e distribui�ao de brindes.
- ENCERRANDO 1 :Moinho disco promovia na sexta,dia 16,sua ultima festa
do ano, totalmente tematica anos 80, trazendo ao palco a banda Os Chefes
para apresentar-se novamente na cldade.Foi das boas.
- ENCERRANDO 2:Ja no sabado DJ Erik Caramelo Faria 0 ultimo agito das
pistas da ComBat, levando a Bye Bye 2005 ate 0 amanhecer, ja deixando
saudades.
- ABRINDO PORTAS: Bali Hai inagurou no sabado dia 17 sua nova casa,
situada na praia deGaropaba.

CONCLU.INDO;..
•A principal inten�ao com essa retrospectiva foi promover uma percept;ao guanto a tudo que aconteceu no ano que passou e forq esquecido. "Fulanp fez i5so"," Be!trano fez aquilo","Eu fui nessq festa", "Eu vi isso acontecerikeassim por diante. Percebam como 2005 foi rico em novidades, e como a grande maioria revela-se esquecida agora. Aqui passamos 0 que considetamos trouxesse matS lembrant;as. Precisaria-se demais umas duas ou tresedi�6es para falardetudo.Haviam as fotos,os flyersdas festas,as opinioes pessoais ...Epcerramos aqui,m.as nao totalmeqte satisfeitos.Vamos vero quea proxima semana nos aguarda.J?bra�o a todos;(arpe Diem!
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