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PERIGO NO MAR

Dois pontes estao lmproprios
para banho em Barra Velha

A Fatma divulgou resultado de pesquisa de
balneabilidade das praias catarinenses. Em Barra Velha
dois pontos foram considerados impr6prios para banho.
Urn deles e na Lagoa de Barra Velha, na Rua Santa
Catarina altura n? 336, e 0 outro na praia central em
[rente ao posto de salva-vidas. A poluicao e causada pelo

esgoto que desemboca na- agua. A balneabilidade e

verificada atraves da contagem da bacteria Escherichia
eolia presente nas fezes de animais. 0 banho em agua
contaminada pode causar doencas como gastroenterite,
verminoses, doencas de pele e ate mais graves, -como

hepatite, colerae febre tifoide. - PAGINA 5
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PERIGO NO VOLANTE

Motorista dirige embriagado
e atropela quatro pessoas
Um motorista bebado atropelou quatro pessoas sabado
no Bairro Chico de Paulo. Uma das vitimas e 0

presidente da Ajadefi (Associacao Jaraguaense dos .

Deficientes Fisicos), Mauricio Junkes, que sofreu
fraturas na bacia e quebrou os braces e as pernas, alem de

�

ter sua cadeira de rodas motorizada completamente
destruida. 0 condutor esta preso. - PAGINA 4

CAMARA

Projeto impedevereadores sem

partido de ocupar cargos
o Partido dos Trabalhadores de [aragua do SuI pretende
impedir que vereadores nao filiados a partidos politicos
possam ocupar cargos na Mesa Diretora da Camara de
Vereadores e tambern na presidencia das comissoes

tecnicas. A proposta de emenda a Lei Organica e ao
I

Regirnento Interno do municipio esta sendo analisada

pela assessoria juridica do partido e, segundo 0 presidente
do diret6rio municipal,. Sebastiao Camargo, deve ser

concluida nos pr6ximos dias. - PAGINA 3

CORREIO ECONOMICO

Receita Federal libera consulta
ao primeiro lote de restituieoes

\

A Receita Federal ja liberou a consulta ao primeiro lote de

restituicoes damalha fina de 2005 (ano-base 2004). 0 saque

podera ser feito a partir do dia 16. A correcao total sera de

I 13,02%, referente a taxa Selic acumulada. - PAGINA 3

NO CAMPO

Juventus apresenta reforeo e se

prepara para enfrentar 0 Avai
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o tecnico Itamar Schulle
conta com mais urn

referee para disputar a
Serle A 1 do campeonato
catarinense,o atacante

Lisandro, que veio do
Pelotas (RS). Hoje 0' time
deve fazer 0 ultimo treino
'antes d'a estreia, arnanha
�s 20h30, contra 0 Aval, .

no Estadio Joao Marcatto.
- PAGINA 7
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Os tucanos ja estao se

dividindo abertamente no

processo de indicacao de
candidate a sucessao de Lula
d� Silva. Alem de Jose Serra,

I

que em pesquisas ja chegou
a ultrapassar Lula agora 0

governador de Sao Paulo,.
eraldoAlckmin, confirmou

q e deixara 0 cargo ate 1 0 de
abril para tentar concorrer a
i1residencia da Republica.
Alckmin, que trava uma

batalha com 0 prefeito da

capital, Jose Serra, pelo posto
de candidate tucano, disse

que, fora do governo

paulista, estara "a disposicao"
do partido, mas adiantou que
nao pretende concorrer a

outra cadeira que nao seja a

do presidente Luiz Inacio
Lula da Silva. Nos bastidores,
tucanos tentam convencer 0

governador a deixar 0 cargo
antes de 1 0 de abril, 0 que,
na visao deles, evitaria que

Serra consclidasse sua

candidatura a Presidencia.
Serristas nao acreditam que
o governador venha a tomar

..

uma decisao tao radical.

Segundo as pesquisas de

opiniao, 0 prefeito de Sao
Paulo ficaria a frente de
Lula j a no primeiro turno e

ganharia com boa vantag-

Kassab) quanto 0 Estado de
Sao Paulo seriam ad
ministrados pelo PFL. Ja os

tucanos ligados a Serra
acham que, se Alckmin
mantiver a disposicao de
deixar 0 posto, podera

disputa que nao seja a de

presidente da Republica lhe
interessa no momento.

Alckmin deixara 0 posto para
o qual foi reeleito em 2002,
com cerca de 11 milhoes de
votos, batendo no 2Q turno 0

petista Jose Genoino -ele
havia assumido 0 governo em

2001, com a morte de Mario

• A •

encontrar resistencias no

partido. Fora de Sao Paulo,
'segundo as pesquisas,
Alckmin esta em

desvantagem na preferencia
dos tucanos. 0 partido
acredita que 0 governador
pode arriscar a deixar 0 cargo
e ainda assim nao ser

escolhido como candida to.
A decisao poderia, ainda,
significar uma afronta a

direcao da sigla, que ja se

manifestou favoravel a uma

decisao consensual sobre a

disputa. Tanto que contratou
pesquisas de opiniao para
aferir quemseria 0 candidato
commais potencial para bater
Lula.

� Lfderes tucanos ja disputam apoio
dentro do partido para candidatura a

Presidencia da Republica em outubro
em no segundo' -Alckrnin
fica arras do presidente no

1 Q e empatado tecnica

mente no 20.

Questionado se

concorrera ao Senado caso

nao seja escolhido para

disputar a Presidericia,
Alckmin respondeu que nao,
que sera candidato a

trabalhar pelo Brasil,
portanto, nenhuma outra

Covas. Com Alckmin fora, 0
vice Claudio Lembo (PFL)
assumira 0 Estado por nove

meses. .

Interlocutores do gover
nador acreditam que sua

disposicao em deixar 0 cargo
po de criar um cons

trangimento para Serra fazer
o mesmo. Se 0 prefeito
tambem deixar 0 posto, tanto
a cidade (com Gilberto

,

FRASES.
•

•

"0 Rigotto pode contar com 1000/0 dos votos daqui"
,

I.
I

;. Do governador Luiz Henrique sobre a pretensao do tambern governador Germano Rigotto (PMDS -RS) de se lancar
: candidato a presldencla.

•

,
,

I
I
,
,

,

•
•

Patricia Moraes <'

Reforma Politica
esta na pauta .

NoPSDB •••

Os tucanos ja cornecam a temer pelo desfe
cho do embate entre 0 prefeito Jose Serra e

o governador Geraldo Alckmin pela candida
tura do PSDB a Presldencla da Republica.
Dizem que os dois estao decididos a concor

rer e que ambos se consideram 0 nome
.

natural. A cupula do partido esta evoluindo
em favor de Serra. Mas faz questao de
manter 0 nome de Alckmin' em evldencia

para evitar que se crie uma dissidencia.

Mudan�as
Seriam votados dois projetos: 0 de Caiado,
que cria a federacao de partidos,
beneficiando os partldos que nao obtiverem
50/0 dos votes nacionais para a Camara em

2006, e 0 do presidente do PFL, senador
Jorge Bornhausen (Se), que reduz os custos

das campanhas. 0 projeto de Caiado entraria
em vigor nas elelcoes municipais de 2008 e

nas gerais de 2010. Quanto ao de
Bornhausen, poderia ser aplicado ja nas

pr6ximas eleic;:<f>es naquilo que 0 Tribunal

Superior Eleitoral puder baixar como norma .. Escolariza�ao
A educac;:ao e imprescindrvel para a

ascensao social e d.eve receber atenc;:ao
especial desde a infancia. Segundo a Unesco,
a Alemanha exige treze anos obrigat6rios de
estudo; 05 EUA, 12 anos; 0 Chile, 12 anos; a
Franc;:a, 11 anos; a Argentina, 10 anos; 0
Mexico, 10 anos; e, 0 Brasil, apenas 8 anos.
"Defendo que nosso Pars eleve 0 nrvel de

escolarizac;:ao de nossas crianc;:as� revela 0

deputado federal Carlito Merss (SC). Mas e

bom tambem lembrar de cobrar qualidade.
Muitas crianc;:as passam da primeira serie

sem saber ler. 0 que e gravrssimo.

Brasilia· Esta sendo artlculado um
I .

novo plano para tentar votar a reforma

polftica durante a convocacao
.

,

extraordinarla. A costura esta sendo
feita pelo PFL sob 0 arqurnento de que
votar a reforma nao somente seria uma

resposta a crise polftica como tambem

poderia justificar 0 funcionamento
remunerado do Congresso no recesso.

,fA proposta sera submetida aos Ifderes

�os demais partidos nesta semana. 0

relator da reforma polftica na Camara,
o deputado Ronaldo Caiado (PFL-GO),
concorda, desde que nao seja votada

qualque,r altera<;:ao que afete as

elei�6es de 2006. A maioria dos

parlamentares ja se preparou para
disputar as elei<;:6es com as regras em

vig,or e desconfia de qualquer mudan<;:a
que possa alterar as cohdi�6es de sua

propria elei<;:ao. 0 acerto preve,
, , .

tacitamente, que tambem nao se

tentara votar a emenda que acaba com
a verticaliza<;:ao, regra pela qual os

.

partidos nao podem fazer alian<;:as nos

estados diferentes das coliga<;:6es das

elei<;:6es para a Presidencia da

Republica.

Briga entre Caetano. Veloso e Gilberto Gil e

que nem briga de marido e mulher. Nao se

deve meter a Golher. Os dois conversaram

noite adentro na sexta-feira na casa do

ministro, em Sao Conrado. Era uma risada 56.
05 do is volta ram as boas, depois das crrticas

que Caetano fez ao governo Lula.

I

,

ApoioemSC
o presidente do PMDB, deputado Michel
Temer (SP), esteve com 05 governadores
Germano Rigotto (RS) e Luiz Henrique (foto)
(SC) na Praia de Itapema (SC) no fim de
semana. Rigotto reafirmou que participara
das previas que escolherao 0 candidato do
partido a Presidencia da Republica. Ele vai
inscrever-se no dia 18. 0 governador do
Distrito Federal, Joaquim Roriz, e 0 ex

governador de Sao Paulo, Orestes Quercia ja
man ifesta ra m ARQUIVO CORREia/RAPHAEL GONTHER

apoio. Ja Luiz

Henrique, foi
mais longe:
"0 Rigotto
pode contar

com 100%
dos votos

daqui';
afirmou.

[I
I,
,

Tudoempaz I
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SUA OPINIAo

o homem esta a

service da natureza?
c

A situacao de milhares de agricultores brasileiros chega aos

limites do contra-sense. Devido a uma legislacao ambiental
desatualizada, milhares de farnflias de pequenos agricultores, que
contribuem para que 0 Produto Interno Bruto Agropecuario de'
Santa Catarina atinja um valor de R$ 7,6 bilhoes, podem ter que
deixar suas propriedades e abandonar a producao agropecuaria

,

A diversidade da base agropecuaria catarinense possibilitoul
crescimento de 340% na economia catarinense, nas tres ulnmas'
decadas. Esse Indice e superior a media brasileira, Em 2004, oJ
Estado foi responsavel pela exportacao de mais de 2 bilhoes del
dolares para 179 paises, 0 que representa 7,7% de todo 0-

agroneg6cio brasileiro. -

Valores tao expressivos escondem 0 fato de que 152.270
estabelecimentos agrfcolas catarinenses, ou seja, 89,8 % do total,
tern ate 50 hectares e sao consideradas pequenas propriedades. .

Em Santa Catarina, segundo estudos da EPAGRI, 31.864 familias
de agricultores desenvolvem suas atividades em terras situadas

,

em Areas de Preservacao Perrnanente (APP) e podem ser

obrigadas a deixar suas propriedades, se for aplicada a lei n" 4.771
de 15 de fevereiro de 1965, somada a Medida Provis6ria n° 2.166
de 2001.

,

A legislacao ambiental em vigor, na Figura da lei n° 4.771,
instituiu 0 Codigo Florestal Brasileiro e estabelece criterios para

, ,

caracterizacao de Areas de Preservacao Perrnanente. A lei define'

que florestas e demais formas de vegetacao natural localizadas
ao lange de rios e ao redor de lagos, lagoas e olhos d'agua, nas .

distancias estabelecidas na lei, sao consideradas de preservacao
I

permanente e, por isso, sao proibidas de abrigar e desenvolver I

qualquer atividade economics. A protecao rambem se estende a
I

vegetacao localizada em encostas de morros com declividade de
,

ate 45° e num raio de 100 metros da linha de ruptura do relevo.
A titulo de exemplo, examinemos os dados da propriedade

do agricultor Valerio Philipi, do municipio de Brace do Norte, no
sul do Estado. Hoje, a propriedade ocupa uma area de 30,12
hectares. Destes, 17,66 hectares sao utilizados para pastagem, ,

9,12 hectares para Cultura Anual, 2,70 hectares para Florestas e ::

0,63 hectare para outras. .

Aplicada a lei4.771 a propriedade de Philipi, a area utilizavel
-,

para producao sera reduzida para 17,42 hectares, uma reducao '

de 36,450/0. Como Valerio Philipi, outros 31.863 pequenos .

proprietaries serao paralisados. A mesma lei ambiental vai
inviabilizar 90% dos pomares de 1500 produtores de maca de-Sao

[oaquim, que cultivam areas de menos de 5 hectares; Na area

urbana nao e diferente. Cidades e margens de rios estao sendo
inviabilizadas pela proibicao de se construir ou pelo afastamento r

das construcoes exigido pela lei. A aplicacao da legislacao, pura e ;

simplesmente como esta, caracteriza-se como desapropriacao
indireta. Quem e que vai pagar essa conta?

Tendo esse panorama em vista, 0 setor produtivo da area de

agropecuaria, industria e services tera que buscar uma proposta
ambiental sustentavel, que leve en1 conta a realidade topografica I
e a ocupacao do solo por arividades rurais e urbanas.Tae-se,
necessario discutir a questao ambiental e propor medidas de;
protecso ao meio-arnbiente aliadas ao desenvolvimento de

,
'

atividades produtivas. E importante, tambem, a implantacao
urgente e definitiva do Zoneamento Econornico Ecol6gico,
levando ern conslderacao as condicoes do solo, a realidade

topografica, a localizat;ao das propriedades rurais e urbanas e as i

atividades eCOllomicas ja existentes. Se isso nao acontecer, 0 que
farenlos? Valnos lnudar a populat;ao rural, das vilas e cidades?
o prilneiro passo, muito lento, para uma nova politica ambiental

,

tramita no Congresso Nacional. Eo projeto de Lei de Conversao
nOlO, de 2001, que propoe novos limites para a classificat;ao de .

florestas. De acordo com a proposta, serao exclliidas da Lei n°"
4.771 as pequenas propriedades rurais, que tenham menos de 5�(
11ectares e 80% da renda oruta provel1iente da atividad!}(
agropecuaria, agroflorestal ou de extrativ.ismo. Alem disso, os,
limites para a classificat;ao de APPs serao reduzidos, levando-se
em conta a Estrutura Fundiaria do Estado de Santa Catarilla, .

ollde e propos to que as areas de reserva legal sejam somadas,
,

qualldo dentro das' areas classificadas como de preservat;ao
perlnanente.

Ha que se ter bom sel1SO e harmonizar 0 processo de, II
desenvolvllnento sustent�vel da atividade economica e do

•

meio ambiente, pois, ate qlle se prove 0 contrario, 0 planeta
Terra tera de ser inteligente e conviver com 6 bilhoes de pessoas,
animais, fabricas, portos, estradas, ferrovias, hidrovias, cidades -J
e vilas, consumindo e poluindo, sem dimil1Uit;ao da

,

imprescindivel produt;ao de alimentos atraves da atividade
,

agropecllaria. Afinal, e 0 110mem que esta a servit;o da
natureza, ou 0 contrario?

Engenheiro agronomo Valdir Colatto, secretario executivo '

de articula�ao nacional de Santa Catarina

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 lin has, de corpo 12, fonte
Times New Roman. 0 Jornal Correio do Povo se reserva 0 direito de fazer
os cortes exigidos para adequar os textos a·o espa�o, bem como as

corre�6es ortograficas e gramaticais necessarias,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MOSAICO

TER<;A-FEIRA, 10 de janeiro, de 2006
POLfTICA 'jj

Corre�ao 1�
.

urn mal entendido durante

coletiva realizada pel a Prefeitura

de Jaragua na ultima sexta-feira

gerou uma nota no Mosaico do dia

7 sobre uma possivel arneaca a

liberdade editorial. Correcao, 0

chefe de Gabinete de Cornu

nica<;:ao, Carlos Alberto Dias nao

quis boicotar a imprensa. Segundo
ele mesrno explicou a editora do

'jornal Patricia Moraes, a intencao
do governo municipal e aumentar
o dialogo com a imprensa e nao

,calar nlnquern.

� Correcao 2
Dias lembrou que a adrninis

tracao municipal tem se preocu

pado em atender a imprensa
sempre que possivel. 0 que e

absolutamente verdadeiro.
Mesmo durante as ferias, 0 chefe
de Gabinete de Comunicacao
e sta com celular ligado e a

disposicao dos vefculos de

cornunicacao, 0 mesmo deveria
ser seguido por todos que

desempenham funcao em orgao
publico, afinal os interesses da
sociedade nao entram de ferias.

� No ar
Reporter Jailson Angelis entrevistou 0

prefeito de Sao Paulo, Jose Serra (PSDB),
que esteve no final de semana em
Balneario Camboriu reunido com as mais

expressivas liderancas catarinenses do

partido. A entrevista com Serra, urn nome

forte dos tucanos para. disputar a

Presidencia da Republica vai ao ar hoje, a
partir das 7h30, no"Jornal da 1 05';da radio
FM 105. Serra responde questionamentos
sobre atitudes administrativas que tomou
neste primeiro ana frente a maior

prefeitura do Pais e comenta sobre as

eleicoes de outubro.

� Disputa
Mas 0 governador de Sao Paulo, Geraldo
Alckmin (PSDB), confirmou que deixara
o cargo (Ieia Editorial) ate 1° de abril

para tentar concorrer a Presidencia da

Republica. Alckmin, que trava uma

batalha com 0 prefeito da capital, Jose
Serra (PSDB), pelo posto de candidato

tucano, disse que, fora do governo

paullsta.estaraa disposicaodo partido,
mas adiantou que nao pretende
concorrer a outra cadeira que nao seja
a do presidente Luiz lnacio Lula da Silva.
Como se ve, 0 ninho tucano anda
fervendo.

� Atolados

Principais rivais na disputa pela Presidencia da
Republica, 0 PSDB e 0 PT comecarn 0 ana com

algo mais em comum: dividas rnlllonartas. A
"

reconhecida pelo PT e de R$ 55 milhoes, Bem

menor, a do PSDB e de R$ 2,5 rnilhoes.Todo

mes, 0 PSDB dedica uma fatia de seu Fundo

Partidario, de R$ 17,4 rnllhoes anuais, ao

pagamento das despesas de campanha de
Jose Serra a Presidencia da Republica em

2002.A sltuacao do PT e drarnatica. Com R$
22,4 mil hoes em dotacao do Fundo Partidario, -

e R$ 1,8 rnilhao de receita de multas, deve R$
55 milhoes.

mosaico@jornaicorreiodopovo.com,br
�

EMENDA

PT quer impedir vereadores
sem partido de ocupar cargos

,

CAROLINA TOMASELLI

I

� Proposta visa

inibir infidelidade

partida ria, afirma
Sebastlao Camargo

JARAGuA DO SUL - 0 PT de

[aragua do Sul pretende impedir
que vereadores nao filiados a

partidos politicos possam ocupar

cargos na Mesa Diretora da
,

'

Camara de Vereadores e tambern

ia presidencia das cornissoes
,

iecnicas da Casa. A proposta de

�menda a Lei Organica e ao

Regimento Interno do municipio
esta sendo analisada pela assessoria
juridica do partido e, segundo 0

presidente do diretoriomunicipal,
Sebastiao Camargo, deve ser

�onclufda nos proximos dias.
Na pratica, explicou Camargo,

� proposta de alteracao da

legislacaomunicipal visa prevenir
�ue as legendas sejam "vitimas" da
infidelidade partidaria. Na opiniao
dele, a proposta de emenda, se

aprovada, nao vai extinguir, mas
�ontribuira para inibir este tipo de

pratica. "As Camar as de
Vereadores e Assernbleias

Legislativas devem estar legis lando
para contribuir para inibir a

infidelidade partidaria, que e uma

porta de entrada para praticas
imorais da vida publica e

possivelmente para atos de
.

corrupcao", defendeu,
acrescentando que os "troca
trocas" sao geralmente motivados
por interesses particulares e nao

coletivos.
Neste sentido, Camargo

lembrou que havia expectativa de
aprovacao, pelo Congresso
Nacional, da reforma politica
nacional, que preve, entre outras
questoes, a fidelidade partidaria,
A reforma, formada por urn pacote
de projetos que inclui tambem 0

financiamento publico das

campanhas eleitorais e a

verticalizacao das coligacoes, se

aprovado este ano, mudara as'

regras para as eleicoes somente a

partir de 2007,
o presidente do PT nega que

a proposta tenha alguma relacao
com as crfticas feitas pela
vereadora Maristela Menel (sem
partido), que acusa a bancada

petista de ter trafdo acordo para

eleicao da Mesa Diretora da
Camara. Maristela era candidata

.

a presidencia do bloco que elegeu
Ronaldo Raulino em 2005, com
apoio dos do is petistas, que desta
vez apoiaram 0 candidato da

oposicao, Carione Pavanello, eleito
presidente. Em 2005, Maristela
deixou 0 PFL, que a acusou de ter
contrariado a determinacao do

partido de votar emRudolfo Gesser

(PP) para presidente da Camara e

votado em Raulino. A vereadora

nega.
Com aval da bancada petista

na Camara, formada pelos
vereadores Jaime Negherbon e

[urandir Michels, vice-presidente
recern-ernpossado, Sebastiao

Camargo disse que vai buscar apoio
dos outros vereadores da Casa para
aprovacao da proposta. A
tendencia e conseguir apoiodo
PSDB e Pp, que formaram bloco

'

para eleicao da Mesa Diretora, que
somam seis vereadores. "Em outros

partidos e comum parlamentares
se elegerem e a cada eleicao trocar

.

de partido para se manter do lado
de quem esta no poder. Em Jaragua
do Sul, varios partidos ja foram

DANIEL NEVES

Camargo neqa cunho politico
vftimas. Acredito que haja
simpatizantes de outros partidos
facilitando a aprovacao desta
emenda", disse. Alern de
Maristela, 0 vereador Afonso
Piazera tambem nao e filiado a

nenhum partido politico, depois de
ter deixado 0 PSDB, no inicio de

2005, igualmente acusado de ter
trafdo acordo para elei,,;ao daMesa
'Diretora, 0 que.ele, a epoca,
negou.

pale to (urn salario no infcio da

legislatura e urn no final), 0

decimo-terceiro salario e os

vencimentos de R$ 25.694 da
rend a extra paga durante a

convoca,,;ao. Foram somados
ainda os R$ 15 mil reais mensais
da chamada verba indenizatoria
do exercicio parlamentar, com
uso mediante a apresenta,,;ao de
notas fiscais. Entretanto, sao notas
com gastos como combustfvel,
entre outros, nao fiscalizadas pela
Casa e que a dire,,;ao da Camara
nunca permitiu a imprensa 0

acesso a estes comprovantes. A

organiza,,;ao do Congresso
americano e semelhante ao

brasileiro em sua estrutura,

embora as regalias nao se

apresentem como as mesmas. 0

Capitolio, na capital americana
deWashington, abriga 0 Senado

compos to por 100 integrantes e a

Casa dos Representantes . similar
a nossa Camara dos Deputados
com 435 representantes.

Segundo 0 cientista polftico
Geraldo Monteiro, as duas casas
legislativas sao institui,,;oes
autonomas. Enquanto os

deputados brasileiros tern direito
a receber, mensalmente, auxflio
moradia no valor de R$ 3 mil e

quatro passagens aereas

(Brasflia/capital do Estadol
Brasflia), 0 polftico americana e

obrigado a pagar do proprio bolso
seu aluguel e passagens quando
viaja a seu estado de origem. La
tambem nao se folga tanto como

aq\li. Enquanto os deputados
brasileiros tern direito a 90 dias
de recesso, no parlamento
americano a interrup,,;ao nao

ultrapassa 45 dias. A convoca,,;ao
extraordinaria tambem faz jus ao
nome. E rara. Nenhuma foi
realizada no ultimos anos.

Enquanto isso no Brasil, desde
promulgada a Constitui,,;ao de

1988, ha 18 anos, ja foram feitas
18 convoca,,;oes. Apenas em

quatro desses anos - 1989,1990,
1994 e 2002 - 0 Legislativo nao

foi convocado nenhuma vez. Nos
demais foram realizadas

convoca,,;oes, por vezes, mais de
uma no mesmo ano. Outra

diferen,,;a e que ao lange de toda
a historia americana apenas 5
membros representantes foram

expulsos do Congresso. No Brasil,
so em 2005 foram tres. Os

polfticos deWashington tambem
nao tem direito a imunidade

parlamentar. Em 2002, James
Trafficant, 'acusado de

corrup,,;ao, foi julgado por urn juiz
federal em 12 instancia e preso, 0

que acarretou sua cassa,,;ao .

FATOS
• Apenas em salihio, um

deputado federal
brasileiro ganha 26 mil
d61ares a mais que um

colega de oficio nos

Estados Unidos.

• Somando as verbas

recebidas durantes as

convoca<;:6es
extraordinarias, os
vencimentos anuais

chegam a 188 mil

d6lares, ou R$ 413 mil.

Fiscalizacao de partidos
comeca em fevereiro

BRASiLIA - 0 presidente doTSE
(Tribunal Superior Eleitoral),
ministro Carlos Veloso, recebeu
ontem 0 pacote de regras que irao

vigorar nas eleicoes de 2006. Ele
disse que as normas v ao

"dificultar" 0 caixa dois, nao
"elirninar". Confirmou que a

Receita Federal fiscalizara partidos
e empresas, mas, sob 0 comando
da justica Eleitoral, nao do Poder
Executivo" Nao conseguiremos
e liminar 0 caixa dois. Ha
candidates honestos e

estelionatarios tambern. Mas
iremos certamente dificultar essa

pratica", disse Veloso,
acrescentando que a Receita

sempre intirnida, tanto' a

candidatos quanta a empresas que

queiram fazer dcaco es

clandestinas. A empresa se

sujeitara a uma fiscalizacao da

Receita, que pode conduzir
inclusive ao enquadramento em

crimes de sonegacao fiscal. "Isso
intimida. E uma intimidacao que
considero para 0 bern",
acrescentouveloso,

Disse que havera fiscais em

todas as empresas e partidos. "

Vamos fazer inspecoes in ,loco,
Tanto no partido quanta nas

empresas doadoras. Empresas que
doarem de forma clandestina
estarao sujeitas as san,,;oes proprias
de crime de sonega,,;ao fiscal,

:'

garantiu.
Disse, ainda, que a colaboracao

I

e bem vinda, porem, alertou que'
PF jamais podera agir de offcio (por ';

conta propria). "Do contrario,
estariamos num Estado fascista. :

Nao admitiriamos isso", afirmou. J

Os partidos redo que pres tar ,

contas quinzenalmente e as contas"
serao expostas na pagina do TSE

)

na internet. "Os partidos irao se ,

fiscalt:armutuamente, a sociedade
e a midia tambern. Isso pode
dificultar 0 caixa dois", acredita. 0-:
Tribunal ado tara as regras a partir i
de fevereiro.

ministro Carlos Veloso,
disse que as normas vao

"dificultar" 0 caixa dois,
mas nao "elirninar" Ele .

confirmou que a Receita

Federal flscallzara partidos
e empresas sob comando
da Justice Eleitoral.

• 0 ministro informou

que havera fiscais em

todas as empresas e

partidos, com
inspecoes in loco.
Tarnbem disse que a

colabora<;:ao e bem
vinda.

Serra visita tucanos catarinenses'
mas evita falar em candidatura

BALNEARIO CAMBORIU - Ao
contrario do governador de Sao

Paulo, Geraldo Alckmin, que
anunciou que ira deixar 0 cargo
antes mesmo da data-limite para a

desincompatibiliza,,;ao, em 31 de

mar,,;o, para se candidatar a

presidente da Republica, 0 prefeito
de Sao Paulo, Jose Serra, evitou
falar sobre sua candidatura. Em
visita informal ao senador Leonel
Pavan e outros tucanos em

,

Balneario Camboriu, na ultima

sexta-feira, Serra desconversou.
"Estou mergulhado no trabalho de
Sao Paulo. Isto (a candidatura) a

gente vai ver depois", declarou, em
entrevista ao radialista Jailson
Angeli, da 105 FM.

Com rela,,;ao a disputa
majoritaria em Santa Catarina, 0
prefeito de Sao Paulo defende que
o PSDB deva ter candidato ao

govemo do Estado. Hoje, 0 partido
e dividido em duas alas: uma que
apoia 0 govemo de Luiz Henrique
da. Silveira (PMDB) , que vai a

Parlamentar federal ganha US$ 26 mil a mais que nos EUA
! BRASiLIA - 0 parlamentar com os salarios recebidos
brasileiro ganha mais com salarios mensalmente, incorporados dois
e mordomias do que os salarios do chamado auxflio-

tcongressistas americanos. Apenas
em salario, urn deputado federal
brasileiro ganha 26 mil dolares (R$
55 mil) a mais que um colega de
oficio nos EUA durante 0 ano.

Somando as verbas recebidas

purante a convoca,,;ao extraordi
naria, os vencimentos anuais de
um parlamentar correspondem a

flproximadamente 188 mil dolares
,(R$ 413 mil). 0 americano,
.

embora trabalhe mais, recebe
,cerca de 162 mil dolares (R$
356.400) por ano, sem direito a

�enefkios como auxflio-moradia
,e viagens, ambos pagos do proprio
bolso. Os gastos dos chamam a

:aten,,;ao durante a convoca,,;ao
extraordinaria de dois meses do

,Congresso, que custara aos cofres
publitos quase R$ 100 milhoes e

vem sendo considerada uma

folga remunerada - os trabalhos
� das Comissoes de Etica e as

Vota,,;oes so terao infcio no

:pr6ximo dia 16. Os ganhos anuais
dos deputados foram calculados

:.,

reelei,,;ao, e outra que defende 0

lan,,;amento de candida tura

propria. "As expectativas para 0

nosso partido sao muito boas,
especialmente aqui em Santa
Catarina onde 0 PSDB nunca

esteve tao forte e tao organizado.
Nao estao exclufdas possibilidades
de alian,,;as futuras, mas

o partido tern toda condi,,;ao
para ter um candidato forte",
resumiu.

Serra tambem avaliou 0

governo Lula e resumiu 0 terceiro

ana de mandato em uma palavra:
decep,,;ao. "Nao ficamos comemo
rando isso nao. Ninguem gosta que
urn governo federal va mal e 0 pafs
nao fique bern. Agora, est� ana e 0

povo que vai dizer qual e 0 peso

que esta decep,,;ao tem para efeito
de renova,,;ao do poder no Brasil",
disse. E completou: "Todomundo
achava que 0 PT tinha 0monopolio
da etica, emuito pelo contrario. 0
que eles pediram foi licen,,;a para
quebrar a etica no pafs".
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Consulta Liberada
,

A Receita Federal ja liberou a consulta ao primeiro lote de

restltulcoes da malha fina de 2005 (ano-base 2004), 0 saque
podera ser feito a partir do dia 16. A correcao total sera de 13,020/0,
referentes a taxa Selic acumulada. Na paqina da Receita na

internet, www.receita.fazenda.gov.br os contribuintes podem
obter lnformacoes sobre os motivos que levaram a declaracao a

ficar retida em rnalha, Basta acessar 0 link"IRPF - Consulta extrato

simplificado das dedaracoes entregues e restitulcao" e informar
o nurnero do CPF e 0 do recibo de entrega da declaracao. Foram
liberadas 146.078 declaracoes com imposto a restituir, no valor
de R$ 200 mllhoes. Ha outras 328.700 com saldo a pagar, no total
de R$ 521,8 milhoes, Quem nao informou 0 numero de conta

'

corrente para credlto da restitukao podera ir a uma aqencia do
Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800�729-0001 (nas
demais localidades e pedir a transferencla do dinheiro para
qualquer banco.

Falencia
o prazo de protecao judicial da
Varig contra a cobranca de
dividas ou pedidos de falencia
acabou, Com lsso, a companhia
volta a estar sujeita a pedidos
de cobranca de dividas na

.

.

Justka ou ate mesmo a

pedidos de falenda. Na pratica,
dividas contraidas pela Varig
nos ultimos 180 dias que nao
tenham sido pagas podem ser

cobradas na Justka.

Recorde1

••

•

• •

Pelo segundo ana consecutivo
a Petrobras conquistou 0

recorde de processamento
nacional de petr6leo. Ao longo
de 2005, as refinarias da

Companhia processaram a

media de 1 rnilhao 758 mil
barris diaries, utilizando cerca

de 94,20/0 da capacidade de
referenda. 0 recorde anterior
foi de 1 rnilhao 728 mil barris
de petr61eo em 2004.

I

Previsao
o boletim Focus, do Banco

Central, mostra que a media do
rnercado continua esperando
mais um corte de 0,5 ponto
percentual no juro basico da
economia em janeiro. A expec
tativa dos analistas aponta Selic
em 17,50/0 anuais no primeiro
rnes de 2006. Para 2006, a

Recorde2
.

A partklpacao do petr61eo
nacional na carga processada
tambern foi recorde,
aumentando de 1 rnilhao 292
mil barris de petr61eo diaries
em 2004 para 1 mllhao 376

mil barris em 2005, sem
prejuizo da producao de
derivados medics como 0

diesel e 0 querosene de

avlacao. A Companhia
comemorou 0 resultado.

ca ermas
,

0& en e
Paraficar de bem com a vida!

,

.

estimativa permanece em 150/0
anuais. A expectativa para a

taxa de carnblo no final deste
ana continuou em R$ 2,40. redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

BODY JAM.
BOOYPUMP
BODY BALANCE
BOOYCOMBAT
RPM

NATA�O ADULTO
E INFANTIL '

BODY STEP

MUSCULA�O
HIDRO KIDS
POWER POOL
POWER JUMP
MASSOTERAPIA
G.A.P.
JUMP KIDS

HIDRQGINAsTICA

( ,
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- Cota�ao U$$
Comercial

Compra Venda

2,248 2,250 .....

2,370 2,470 .....

2,200 2,380 .....

Compra Venda

2,717 2,720 . .....
•

R$: 862,52 (janelro)
•

Pontos Oscilacao
33.432 0,07010

10.974 0,140/0 '

2.313 0,330/0

0,6943

Paralelo

Turismo

- Cota�ao Euro

-CUB

-Indlces

Bovespa
Dow Jones

Dasdaq
- Poupanca (0/0)

"""_"__ �:; : .';jI ijf;,p ..... ...

ill
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enteorpO&
COMEMORA SEUS 5 ANOS

COM CASA NOVAI

I' FITNESS CENTER I

A

•

AY. MAL DEODORO, 890 - SALA 3
CENTRO· (PROX. HOSPITAL SAO JOSE)

()275.0351,

ACQUA CENTER
. R. PRO" ANTONIO ESTANISLAU j

AYR05O, 783 • NOVA IIllASIUA 1

371.9659•

I "
,
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MARCIA BENTO

.... Presidente da

Ajadefi sofreu
fraturas e pensou

• •

que rna morrer

}ARAGuA DO SUL - Parecia
uma noite de sabado normal no
Chico de Paula, nao Fosse urn

motorista bebado atropelar duas
.

pessoas e ferir outras duas que

conversa�am tranquilamente na

calcada. Uma das vitimas e 0

presidente da Ajadefi (Associacao
J araguae nse' dos Deficientes

Fisicos), Mauricio [unkes, que
sofreu fraturas na bacia e quebrou
os braces e as pernas, alem de ter
sua cadeira de rodas motorizada

completamente destrutda. Urn dos

rapazes, Robson da Silva, 16 anos,
auxiliar de services gerais, esta com
infeccao no pe e teve febre alta

. durante todo 0 domingo.
Tudo aconteceu as 20h06,

quando 0 pedreiro [uvenal Engel,
31 anos, vizinho das vitimas, saiu
de uma Festa dirigindo
completamente embriagado e sem

habilitacao. De acordo com

testemunhas, 0 motorista estava

dando "cavalo-de-pau" na Rua

[oaquirn Francisco de Paula

quando perdeu 0 controle do
veiculo e veio em direcao aos

rapazes, que conversavam na

calcada=da casa de Mauricio,
encostados no muro. Quando
perceberam, dois rapazes jogaram
suas bicicletas em frente ao carro

para dete-lo, semsucesso. Dos quatro
rapazes, dois conseguiram escapar ,
,

do acidente e sofreram apenas
ferimentos leves. Num Impeto,
Robson colocou-se em frente a

cadeira de rodas a fun de que 0 carro
nao atingisse [unkes, que e

deficiente fisico. "Pulei na frente da .

cadeira doMauricio, senao ele seria
atropelado; 0 carro bateu naminha

,

canela e no meu pe, e fui jogado no
chao", contaRobson.

Mauricio Junkes teve a cadeira de roda motorizada completamente destruida no acidente

•

,

TERC;:A-FEIRA, 10 de janeiro de 2006
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o carro destruiu completamente a cadeira de rodas, assim como 0 muro. "Os blocos de concreto

cafram em cima da gente e eu nao sentia mais os braces e as pernas. Achei que tinha quebrado a

espinha e que ia morrer" comenta Junkes, que esta internado no Hospital Sao Jose e passara por
urna cirurgia nos braces. "Foi um milagre 0 acidente nao ter afetado os orqaos vita is; qracas a

. ,

Deus ele esta vivo'; diz a tia, Judite Manieski, zeladora, 45 anos. Ap6s 0 acidente, Junkes foi

imediatamente encaminhado ao Centro Cirurqlco do Hospital Sao Jose, com suspeita de hemorragia
I

nos pulm6es. "Ele sangrava pela boca e os medicos acharam que 0 pulrnao tinha side atingido, .

:
mas felizrnente 0 sangramento foi causado apenas pelos cortes na boca enos labios" explica a

I

irma, Adriana Junkes, 17 anos.
,

I
,

I
,

,

No momenta do impacto, a bateria que movimehta 0 motor da cadeira de rodas explodiu e 0
,

acldo queimou 0 pe ferido de Robson. "0 medico do pronto-socorro (do Sao Jose) disse que o'

caso nao carece de internacao e que deverfamos levar 0 Robson ao posto de saude da Vila Lenzi)
•

para fazer curativo. S6 que 0 posto de saude esta fechado, em reformas, e eu nao tenho condicoes
de pagar pelo atendimento no hospital'; reclama a mae de Robson, Elfi Bachmann, merendeira, 42:
anos.

,

Os tres rapazes sao vizinhos e amigos de Maurfcio, que lamenta 0 ocorrido e afirma que movers

uma acao contra Engel por danos flsicos e materiais. "Infelizmente, pessoas inocentes sofrem por'
causa de um irresponsavel, que ainda por cima e meu vizinho" declara. Com a indenizacao, M'aurfcio'
pretende comprar uma nova cadeira de rodas motorizada, que custa cerca de R$ 6.500,00.
o condutor do vefculo foi detido e conduzido a delegacia, onde foi realizado 0 exame de alcoolemia,

que acusou 0,93 mg/I de sangue,mais do triplo da quantidade permitida (que e de 0,29,miligramas.
por litro de sangue, segundo a Polfcia Militar); alern disso, 0 motorista realizou manobras perigosas,
nao tinha habllitacao e nao portava os documentos de porte obrigat6rio do vefculo, infracoes
consideradas gravfssimas. 0 vefculo Ford/Fiesta, de placas LZV609 foi guinchado ate a Delegacia
de Polfcia Civil e Juvenal esta preso.
Quem quiser ajudar Maurfcio a adquirir a cadeira de rodas, 0 telefone para contato da Ajadefi e:,
'(47) 3370-0414.
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241 milh6esPrejulzo da seca na agricultura ja ultrapassa R
FWRIANOPOLIS - Milhares de

produtores agricolas das regi6es do
meio-oeste e oeste catarinense

enfrentam, novamente, 0 problema
da seca que vern causando perdas
nas safras de milho, feijao e soja.
Muitos deles nem haviam se

recuperado da quebra na producao
da safra do ana passado, quando os

prejuizos chegaram a R$ 734
milhoes. "Se a situacao persistir,
acredito que teremos 0 mesmo

quadro este ano", explicou 0

secretario
.

da
.

Agricultura e

Desenvolvimento Rural, Moacir
Sopelsa, que apresentou ontem 0

balanceoficial dos prejufzos causados
ate agora pela falta, de chuva.

Segundo levantamento da

secretaria, as perdas ja chegam aR$
241,8 milh6es, com perdas de 17%
nas lavouras demilho, 120/0 de feijao
e 12% de soja.

,

"0 quadro pior e em Campos

Novos. Se nao chover nos proximos
dias, quase 70% do plantio de rnilho
estarao perdidos", calculou 0

secretario, Na proxima quarta-feira,
o govemador Luiz Henrique tern

encontromarcado com os prefeitos
das duas regi6es, em Chapeco. De
acordo com a Defesa Civil, 25

prefeituras ja decretaram situacao de
emergencia por causa da estiagem.
"0Govemo doEstado esta atuando
na captacao e represamento de

agua", explicou Sopelsa. Segundo 0
secretario, nos ultimos tres anos,

foram investidos cerca de R$ 23,7
milhoes na implantacao e finan
ciamento de sistemas de protecao de
Fontes e de abastecimento, COin a

.

constru�ao de sistema comunitarios
de agua e cisternas, perfura�ao de

po�os artesianos e distribui�ao de
bombas de agua.

"Sabemos que essas a�6es nao
bastam, pois 0 agricultor precisa ser

Perdas nas lavouras de milho somam 170/0 , situacao e preocupante
.

indenizado", afirmou. "0 Govemo
Federal deveria criar urn Fundo de

Emergencia para essas situa<;6es".
Estima-se que a quebra das safras .

prejudicara principalmente 4 mil

produtores rurais.No extremo-oeste,
a deficiencia de aguaCOlnpromete 0

suprimento dos planteis de SUlnOse

aves.}a as perdas lla produ<;ao de leite
variam de 200/0 a 50%. 0 secretariO
declarou talnbem que reivindicaraA
lnais recursos do FUlldosocial para
alnertizar 0 problelna da seca no esta'

do. (Marco Aurelio Gomes - CNRISC)
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� Agua contaminada

e prejudicial a saude,
alerta a Fundacao do

Neve ;Meio Ambiente de SC
,

[ }ARAGuA DO SUL - A Fatma

; (Funda'Sao do Meio Ambiente de
,

£anta Catarina) realiza a Pesquisa
_ �e Balneabilidade, que analisa a

Gjualidade da agua em

• praticamente todas as praias do

�_ Estado. A analise deterrnina se as

.: praias estao proprias ou improprias
-

(contaminadas por esgoto

t domestico) para banho. Em Barra

: Velha dois pontos foram
: considerados improprios, na Lagoa
: de Barra Velha, na Rua Santa

, Catarina altura nQ 336, e em frente
:
ao posto de salva-vidas na praia

.
Central.
A presenca de esgotci na agua

: e verificada atraves da contagem,

da bacteria Escherichia eolia

presente nas fezes de animais de

sangue quente, que podem
colocar em risco a satide dos
turistas e da populacao local. A

:_ pesquisa de Balneabilidade e urn

trabalho realizado sistematica

mente pela Fatma desde 1976,
�-seguindo as normas da Resolucao
Conama (Conselho Nacional do
Meio Ambiente). 0 primeiro

PANORAMA
CORREIO NO LITORAL

passo e a coleta 'de amostras da

agua do mar em mais de 180

pontos dos 500 quilornetros da
costa catarinense.

A Fatma seleciona esses

pontos de tal forma que todo 0

litoral seja avaliado, concen
trando as coletas justamente nos

locais mais suscetfveis de

poluicao - os de maior fluxo de
banhistas. As coletas sao feitas

mensalmente de marco a

novembro e semanalmer{te de
dezembro a fevereiro - 0 pico da

temporada de verao,
o ponto e considerado

improprio para banho quando
em 60% dos ultimos 5 (cinco)
resultados 0 volume de
Escherichia coli for superior a

800 NMP (Niime r o Mais

Provavel) por 100 mililitros de

Esgoto provoca polulcao em Barra Velha
agua, nas amostras coletadas ou
quando, na ultima amostragem,
o valor obtido for superior a 2
mil NMP por 100 mililitros de

agua.
A agua contaminada pode

causar doencas como gas
troenterite, verminoses, doencas de
pele e ate doencas mais graves, de
veiculacao hidrica como hepatite,
calera e febre tifoide.

LOCAlS CONSIDERADOS IMPR6PRIOS NO LlTORALNORTE'

Joinville
Balneario: Praia deVigorelli
50 metros a esquerda do trapiche

Navegantes
Balneario: Praia deNaveg�ntes
Foz do Rio Gravata
Frente a Rua 8150

Penha
Praia da Arma�ao do ltapocorel
Em frente a Rua Antonio Aniceto da Costa

Em frente a Rua Fortaleza

Em frente a Rua Maria Emilia Costa

Praia de SaoMiguel
Em frente a Rua Principal

BalnearioCamboriu
Praia deTaquaras
Lagoa de Taquaras
Praia do Balneario
Pontal Norte
Pontal Sui

Balnearlo da Barra do Sui
Praia Canal do Linguado
Prainha da Foz do Canal do Linguado
Praia da Barra do Sui
Frente a Capela dos Navegantes

BarraVelha
Lagoa de BarraVelha
Rua Santa Catarina Altura no 336

Praia da BarraVelha
Frente ao salva-vidas

Bombinhas
Balneario: Praia de Bombinhas
Frente a Camara Municipal de Vereadores

Sao Francisco do Sui
Praia dos Ingleses
A direita do trapiche

� Fim de semana de calor Iota praias do Estado
�"'"""

I BARRA VELHA /PI<;ARRAS - A

Veranistas procuraram se proteger do sol que estava escaldante
DANIEL N�ES

Esgoto desemboca no mar na Praia de Barra Velha
\

Volta foi tranqilila, movimento caiu na BR 1O�
CESAR JUNKES

previsao era de temperaturas altas,
a.tingindo os 32QC e nada de
chuvas. E para a felicidade de
turistas e comerciantes, tudo se

! confirmou no ultimo final de
semana. As praias da regiao de
Barra Velha e Pi'Sarras estavam

lotadas. Muitos turis tas

aproveitaram 'para tomar sol e

garantir a marquinha de biqufni
por mais tempo.

"Esta e aminha ultima semana
de ferias e Sao Pedro esta

colaborando para dar tudo certo",
disse 0 engenheiro Jean Dalchau.
Ele esta com a namorada na casa

de amigos e garante que alem do
sol, 0 calor tambern garante a

diversao. ''As mulheres tomam

banho de sol, enquanto isso a gente
_� pesca e toma cervejinha", explicou.
It Dalchau nao e 0 unico.

o aposentado Geraldo Rocha
acorda todo dia de madrugada

-c,

para pescar. "E uma tradicao,
� fa'So isso sempre quando estou na
, praia porque e muito relaxante",
t< disse. Agora ele costuma pescar

� na beira da praia, mas que ja
..
�: chegou a alugar barcos com

�. pescadores. "E urn investimento,
r:' ja que em mar aberto e rna is

�: calmo e silencioso",
,

;, Centenas de jovens apare-

1'�' cerarn no BaliHai, em Picarras na
�: noite do ultimo sabado. 0 auxiliar

� administrativoWagner Dalri, 24,
��. veio especialmente de Timbo com
:., as amigos para curtir a noite. "Eu
"

me divertimuito, e como chegamos
-

tarde nem pegamos fila para

comprar ingresso", contou. A
estudante'Michele Zimmermann'
nao teve a mesma sorte. "Eu me

atrasei na praia e nao consegui
comprar os ingressos antecipados.
Fiquei quase meia hora na fila",
afirmou. Quem foi para praia curtir 0 final de semana nao se arrependeu

}ARAGuA DO SUL-A volta para
casa foi tranquila no ultimo final de
semana, nao aconteceram incidentes
graves nas rodovias federais da regiao
Norte do Estado. 0movimento foi
considerado dentrodaexpectativana
BR-101enaBR-280.

Segundo policial rodoviario
Mendes, do Posto de Barra Velha, 0
movimento no domingo foi normal.
"Foram sete acidentes com 21
veiculos envolvidos", contou.Em urn

dos acidentes, no KM 92, sentido
Norte, por volta das 18 horas urn

engavetamento
-

com seis carros

causou urn pequeno congestiona
mento na rodovia. Ja na BR-280 0

movimento foi considerado intenso

pelos patrulheiros do posto de
Guaramirim. Mesmo com 0 grande
mimero de carros nenhum acidente
grave foi registrado.

Atalho

Atalho pela 5(-474 e alternativa para quem quer fugir do transite

Sui e depois para 0Norte.
"Eu ja usei esse caminho quatro

vezes. Estoumuito satisfeito porque
a distancia e praticamente a

mesma, mas 0movimento e quase
zero", disse 0 motorista Jair Jose
Kanczewski, que mora em [aragua
e estava voltando da praia de

Arrnacao, em Penha. Outra

vantagem apont:fda pelomotorista
e a qualidade do asfalto. ''A pista ta
100%", afirmou ele. Ja 0

bananicultor e avicultor Celio

Jaroczinski, morador do Bairro
Massarandubinha em Massaran
duba nao usa mais a BR-280. "Por

aqui 0 meu caminho ficou mais

curto e mais rapido'', disse.
o asfaltamento dos 19,480

quilometros da SC-474 custou aos

cofres publicos R$ 15.911.795,61,
sendo que R$ 2.37"3.692,88 foram
gastos com consultoria. As obras
foram iniciadas em 19 de marco
de 2002 e a inauguracao esta

prevista para 0 dia 18 de fevereiro.

Mesmo com urn movimento
menordonoptimeiro final de semana
do ano,muitos motoristas da regiao
resolveram pegar urn "atalho",
evitando 0 transite da BR-280. 0
caminho alternativo e pela SC-474,
passando porSao [oao do Itaperiu,0
trevo de acesso fica a cerca de 2 Ian
do trevo principal de Barra Velha:

- antes para quem viaja em direcao ao

Transporte Estudantes

Joinville c/ Microonibus
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Qutros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

....�.�......

LUIUIIf:
trsnsporte e tunsmo

Transporte Escolar e Universitario c/ Vans

Jaragua do SUi, Guaramirim e Blumenau

• ,,, 'X):;''){ -

�"':itm;,y.'J'·�'"'M '" ,

Ligue: 3370-4888/9167-2890 com Luciane Ligue: 331:1-5�.,ll!i,�!J��8831 com Rosilene

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I I
1

I
III
I I

I, r [i I

,

�II

, I
•

161 TER�A-FE'RA, lOde janeiro de 2006

Servidores.do Estado terao novo

plano de saude em fevereiro
,

i
,

; FWRIANOPOLIS - Os servidores

do, Estado contam corn um novo

plano de saude a partir de 1 ° de

feYereiro. Nesta data entra em

vigor 0 chamado Santa Catarina

Sahde, plano de assistencia ao
I

funcionario publico que promete
oferecer ummelhor atendimento
e ! um maior numero de,

procedimeritos medicos. Os

sefvic;:os do novo plano, que serao,

prestados pela Unimed, empresa
,

ve�cedora de licitacao para este

fiJil, substituirao aos oferecidos hoje
pejla Unisanta. A adesao dos 197

mtl servidores em todo 0 estado,
usuarios do atual plano, sera

a�tomatica. No entanto, 0 governo
conceders um prazo de 60 dias

,

para que 0 funcionario confirrne

se� interesse em aderir.

i Segundo a secretaria da

Arministrac;:ao, que sera a gestora
do programa, 0 novo contrato de

,

sapde traz muitos beneficios em

refac;:ao ao antigo que nao permitia,
P9r exemp,lo, 0 custeio de

transplantes e tratamento

p�quiatrico. Outra vantagem e

que 0 novo plano nao limita 0
1

numero de exames. Para amp liar
I

.

o� beneffcios, 0 valor da

c�ntribuic;:ao do Santa Catarina

S�ude se�a quase 0 dobro do atual,
celm descontos de' 4,5% sobre a

b�se de calculo da previdencia,
eritre as faixas de contribuicao de
R$ 35,00 a R$ 250,00. Nao havera

,

tarnbern prazo de carencia na
, trknsferencia de planos. "Estamos t

sardo de um plano antigo que nao
atende mais as necessidades dos

funcionarios, Em contrapartida,
estamos oferecendo um service
mais moderno", explicou 0

secrerario da Adrninistracao,
Marcos Luiz Vieira.
o novo plano contempla

grupos familiares. Sao considerados

dependentes esposo (a),
companheiro (a), filhos (as)
solteirosfas) menores de 18 anos,
filhos (as) solteiros (as) maiores de
18 anos definitivamente invalidos
ou incapazes desde que

comprovada a dependencia
econornica e enteados (as)
solteiros (as) menores de 18 anos
desde que comprovada a

dependencia economica. 0 Santa
Catarina Saude tambern oferece
assistencia aos servidores inativos
e pensionistas da adminisrracao
direta, autarquias e fundacoes de
qualquer dos tres Poderes, alem do
Ministerio Publico Estadual e

Tribunal de Contas. (MarcoAure'io
Gomes - CNRISC)

• 0 servlco sera prestado
pela Unimed, empresa que
foi a vencedora da

licitacao, e comet;a a valer
a partir do dia primeiro de
fevereiro.

• Umas das vantagens e

que 0 novo plano
naolirnita 0 nurnero de
exames.

. .
.

CULTURA

, .- .

Band
Ha forte<� rumores na Band de que a ernissora esta
tentando rescindir amigavelmente 0 contrato de
Marcinha Goldschmidt. Com a safda de Joao Kleber
da Rede TV! e bem capaz que ela baixe por la.

Sem lsolamentc
Com a saida de Boris, mandaram derrubar a dlvisoria de vidro que separava sua

producao do resto da redacao, Agora todos trabalham no mesmo ambiente.

. .

•

estes documentos a sete chaves, e sim,
fazer com que as pessoas os

eonhecam", finalizaadiretora.Grupos
maiores devem agendar visita ao

Centro deMemoriacom0Cerimonial
daAssembleia,0 telefone de contato
e 0 (48) 3221 2762, e-mail:

centrodememoria@alesc.sc.gov.br.

,I
"

Detendo-se sobre os manuscritos da 1 a Legislatura, que evoluiram para
documentos datilografados e que hoje ja sao digitados com toda a

pompa que a tecnologia permite, e possivel aos pesquisadores e tambem
ao visitante comum tracer um percurso historico de rnudanca cultural,

,

linguistica e social. Os documentos refletem 0 modo de vida das pessoas '

e suas ideias em diferentes epocas e revelam uma grafia hoje ..
desconhecida da Lingua Portuguesa. Um exemplo e um contrato de

prestacao de service firmado em 1842 com o "costeador" que iria

responsabilizar-se por acender todos os larnpioes a azeite do municipio I:
, de Horlanopolls. Em uma das partes do documento le-se:"Que todos os

larnpioes se hao de acender e ficar acesos huma hora depois do sol '

posto, sernpre que a lua deixe de alurniar por qualquer motivo que seja, ,I
quer em toda a noite, quer em parte dela" '

paraque semantenhamconservados.
A equipe da'

,

Divisao de

Documentacao trata cada pedaco de
papel � que aos olhosmenos atentos

pode parecer desinteressante - como
urnbibelo. "Sao relfquias, Temos um
carinho especial com cada
documento que, chega aqui.

.' Restauramosoqueprecisaevtbramos
FWRIANOPOUS (CNR/ADI) - com 0 resulrado", diz a diretora da

Preservar a historia de Santa Divisa6deDocumeritac;:ao/Centrode
Catarina e resgata-la, fazendo chegar Memoria, ThessaliaMayRodrigues.
a populacao os acontecimentos Para 2,006, os planos: Sao de

polnicosmaismarcantesparaofstado comecar a digitalizar todos os
.'

--

e cada um de seus 293 municlpios. docuinentos permanentes e formar

EssaeaatividadeprincipaldoCentro ,

. um acervo digital; que estara
. '.

de Memoria da Assernbleia
" disponfvelparacorisultavia Internet.

Legislativa, que esta vinculado a "A Diretoriade Irifonnatica quer.
, ,

'
.

.'

Divisao de Documentacao. Sao colocar em pratica este projeto enos
milhares de documentos: dis�ursos .' contambs com0 apoio dopresidente
de todos os deputados desde a .da Casa, deputado Julio Garcia",
instalacao daAssembleia, em 1835, destaca a diretora. O' acervo 'do
projetos e leis de criacao de Centro de Memoria so nao esta

municfpios, diaries oficiais, atas das totslmente completo em flinc;:ao do
sessoes entre outros. 0 documento incendio, ate hoje de" causa

. ,
.

mais antigo data de 1829: sao atas
'

desconhecida, na antiga sede da
dos Conselhos Gerais, que Asserrtbleia em 1956� "Ternes lima

., .' \

antecederam a criacao da Casa lacunanumdeterminadopenodoem
Parlamentat .

"

func;:ao deste ocorrido", lamenta ('

Tudo estamuito bem protegido '.

"
Thessalia,

.

pela estrutura minuciosamente .. 0 Centro de Memoria pode ser

preparada com climatizacao de ar a visirado das 7h30 as 19horas, de
22° C constantes, controle de segunda a sexta-feira.Neste periodo
umidade e de luminosidade. Os .

"

de recesso de parlamentar, ate 15 de
documentos sao higienizados e fevereiro, estara aberto das 13 as 19
recebem 0 tratamento necessario

.

homs. '�Nossaintenc;:aoilaoeguardar
. . .
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INSCRI OES ABI!RTAS
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Amigo da
,

)

LABORAT6RIOJARAGUAENSE
DE ANALISES CLiNICA.S LTDA,

371 0882
,

,

,

• • •I

•

PATRfclA GOMES

... Entidade planeja
se informatizar
e em breve ter um
acervo digitalizado

Thessalia inostra documentos guardados em arquivos

,
,

CORRE10 TV' -----,-'-------�-
..

-'�-------- '"

Nas ondas do radio
Vejam como esse negocio de ser ex-BBB pode render bons frutos. Alem de ter

ganhado R$ 1 milhao no ana passado, 0 professor Jean Wylly vai ter uma •. ,

chance que poucos conseguem: estara a partir de amanha no programa
"Amigas invisiveis; na Radio Globo, sob diret;ao de Marlene Mattos. "E para 0

publico feminino da tarde, uma brincadeira em torno das Panteras':

Globo
Atores que estao se destacando na novela "Prova

. '

de Amor'; da Record, tem sido assediados para
voltar a Globo. Lavinia Vlasak, a protagonista, ja
havia sido chamada. Agora e a vez de Marcelo
Serrado. Tem ate diretor recebendo ligac;:oes da
Globo. Dicas de verao

o SBT contratou 12 profissionais para a equipe de jornalismo c:la emissora. Eles
faraD parte do Projeto Verao, que exibira boletins informativos com dicas de
cuidados especiais para a estat;ao.

,

I
,

1
,

f\s inscri�6es para alunos novos podem ser feitas na

�ecretaria do colegio, pelo telefone 3371 0313 ou

atraves do site www.marista-jaragua.com.br na

�rea de matrfculas on-line,
.

ensinar e uma arte, aprender urn desafio.

Uma rede de ensino

com mais de 6500

professores em todo
,

Brasil.

para 2006

Ibope
,

"Prova de amor'; da Rede Record, continua .bem no,

ibope. Na primeira semana de janeiro, a novela

registrou media de 16 a 18 pontos de audiencia. E
'

ja alcanc;:ou pico de 22.

/

Vila .

A atriz Carolina Dieckmann ira interpretar sua
primeira vila nas telinhas, na proxima
novela das sete, Cobras e Lagartosda
Rede G/obo. Ela confessou estar com

medo de nao dar conta de seu

personagem, mas quer provar que
nao e 0 anjo que todos pensam.
Substituindo Bang Bang, a
trama de Joao Manuel
Carneiro comec;:ara suas

.

gravac;:oes no fim de janeiro
'.

'

e Carolina ira interpretar a
malvada Leona, uma das
sobrinhas do milionario

Nova novela
A sinopse da novela que vai substituir "Prova de
amor" foi entregue sexta-feira a diret;ao da. Record.
Sera contemporanea e tratara de questoes

,

,.

indigenas, conflitos de terra e desmatamerito.]
I '

""

� ....

..........

Sosia, naO
Pessoas que trabalham com Michelle Alves, a
modele que faz a abertura da hovela "Belissima;
andam preocupadas em desvincular a imagem deli\
da de Gisele BOndchen. E que Michelle e conhecida
como sosia de Gisele'.

Omar Pasquim,
interpretado ,pelo
maravilhoso Walmor

,

Chagas.No decorrer da
historia Omar descobre

que tem pouco tempo.
, de vida e decide deixar
toda sua heranc;:a para
sua outra sobrinha, Bel,
vivida pro Giovanna
Antonelli. 1550 vai deixar
Leona furiosa .. \

Cigarrinho
,

Apesar de ser proibido na Globo, Ana Maria Braga
fuma dentro do estudio.

. .

Incognita
.

E tense na Record 0 clima entre os profissi.onais .

que trabalhavam com Boris Casoy� A eguipe dele
tem salario maior do que a media e ha susj:>eitas de
cortes. Os rep6rteres de Boris, por exemplo,
ganham quase 0 dobro.

,

I'.

•

i

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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APRESENTA<;:AO

Malwee inicia pre-temporada
.

'

.'.

e quer repetlr ana vltorloso
JULIMAR PIVATTO

�R.

�, Novo preparador
f�ico cornecou

ffzendo
testes

c m 0 plantel

]ARAGuA DO SUL - Muitas caras

nlDvasmisturadas avelhos conhecidos
cia torcida, Foi assirn 0 primeiro dia
de trabalho no Ginasio Wolfgang
Weegeontem, Trabalhomaior para 0
ntvopreparador fsico [oaoRomano,
q�e comecou fazendo os testes fsicos
eIh cada um dos atletas. Mas, pelo
jeito, eles nao terao muitas

clificuldades para os famosos treinos,

para recuperar 0 peso ideal, "Como
reduziram as ferias, estamos nos

apresentando praticamente com a

mesma forma -de quando saimos

claqui'" disse 0 goleiro Bage.
A maior novidade foi a

apresenta�o de sete referees,Apenas
Dimas e Eli, contundidos, nao
estiveramontemno ParqueMalwee,
Os que se juntaram ao grupo foram:
Doni (goleiro),Aladinho (pivo) ,Jonas
(fixo/ala), Jaderson (fum/ala),Marcie
Sergipano (ala), Chapo (ala) e Dao
(pivo] .jonas, que ji viajadia 15 para
defender a Selecao Brasileira, ja
passou pelo futsal jaraguaense, em

1j1997/98. "A expectativa e amelhor
" possvel, Estounum time que ganhou

QADIO

JARAGUA
Dudu, Leonardo, Cafe, Tiago e Augusto subiram do juvenil para 0 time principal em 2006

tudo ana passado eo objetivo deste
ana e veneer 0 Mundial e a Liga
Nacional", comentou.

Aladinho ja disputou a Super
Liga com 0 grupo e falou sobre a

receptividade que teve. "0 grupo e

muito born. Eu realmente nao

esperava ser tao bem recebido e isso

me surpreendeumuito", comentou
ele, Alem dos novos reforcos, a equipe
tarnbem apresentou cinco jogadores
do juvenil que subiram para 0 time

principal: os goleiros Tiago e Dudu, e

logadores do Botafogo querem
abandonar a pre- temporada

DA REDAC;Ao - Os jogadores
do Botafogo ameacaram, ontem,

,

abandonar a pre-ternporada que
acontece em Itu, no interior de Sao
Paulo, e vol tar para 0 Rio de
Janeiro. Os atletas reclamam de
salaries atrasados desde outubro,
alem de nao terem recebido os

valores referentes a direito de
imagem, 13° salario e premiacao
pela vaga na Copa Sui-Americana.
o coordenador de futebol do

Botafogo, Rivadavia Correa, disse
que 0 problema sera resolvido
durante a semana e que nao

•
acredita que os atletas iraQ fazer
greve. "Eu acredito que tudo vai
se desenrolar com total

tranquilidade e os jogadores VaG

cumprir tudo ate sexta-feira,
quando retornamos para 0 Rio de
Janeiro", disse 0 dirigente, em
entrevista a Radio BrasiL
o Botafogo estteia no

Campeonato Carioca contra 0

Friburguense, no dia 15. Nos dois
jogos-treinos realizados neste final
de semana, b time carioca venceu
Q primeiro, contra 0 MogiMirim,
por 2xO, e perdeu 0 segundo contra
o ltuano par 2xl.

Correa tambem se mostrou

incomodado com 0 prazo dado pelo
diretor de futebol, Carlos Augusto
Montenegro, ao atacante Dodo.
Carente de um centroavante, 0
clube espera por uma resposta do
jogador. lnicialmente, 0 prazo era

ate 0 dia 2. No entanto, uma

semana depois, 0 atleta ainda
espera por uma defini�ao sobre uma
proposta do Catar para dizer sitn

ou nao ao Botafogo.
"Esse prazo esta se esticando '

cada vez mais. Mas n6s estamos

trabalhando e tentando trazer um
bom jogador para a posicao. De
qualquermaneira, 0Marcelinho e

o Reinaldo estao realizando urn

born trabalho, estcu muito
contente com eles", disse Correa.
Em Itu junto com a delegacao
alvinegra, Rivadavia comentou a

derrota por 2x 1 no amistoso contra
o ltuano, mas nao se mostrou

" preocupado. '�chei 0 Lucio Flavio
e 0 Thiago Xavier com um

desempenho muito bom. No

segundo tempo, 0Carlos Roberto
mexeu na equipe. Mas 0

importante e que 0 ambiente e 0

melhor possivel e a prepara�ao esta '

sendo realizada da melhor
maneira. Com certeza faremos
bonito no Campeonato Estadual",
garantiu.

FATOS

• Osvaldo Pulita nao quis
adiantar nomes, mas

garantiu que a equipe
para 2006, que sera
comandada p'elo tecnico
Flavio Cavalcante, ja esta
formada,

• 0 coordenador de
futebol do Sotafogo,
Rivadavia Correa, disse que
o problema sera resolvido
durante a semana e que
nao acredita que os atletas
iraQ fazer greve,

os alas Leonardo, Cafe eAugusto.
o tecnico Fernando Ferretti

esperaque 2006 seja, pelomenos, igual
a 2005, "Em teoria nos reforcamos
muito bem, basta saber se vai

funcionar na pratica". Ele comentou
tambem sabre as novas estruturaspara
os atletas, como os dormit6rios novos
e 0 acompanhamento de uma

nutricionista nas refeicoes. "IerUlna
boa estrutura fora de quadra signifies
que ja entramos nos jogos ganhando <

de lxO", analisou ele.

Com 0 plantel bem reforcado, 0
diretor de futebol, Cad Pavanello,
disse que sera bom para evitar 0

desgaste dos jogadores com0 excesso

de jogos. "Nao podemos nos dar ao
luxo de fazer um atleta atuar em 120

partidacom0 riscode perde-lo, Temos
um time que estara sempre bem em

qualquer circunstancia ou compe

ticao", disse 0 dirigente. 0 principal
desafio da Malwee este ana e 0

Mundial lnterclubes que acontece

em santaCatarina emmarco,

Juventus apresenta atacante

e vence jogo-treino por 2xO
JARAGuA DO. SUL - Duas

boas novidades para 0 torcedor
do [uventus, no fim de semana.

A prime ira foi a apresentacao do
mais novo reforco, 0 atacante

Lisandro, que veio do Pelotas
(RS), A segunda foi a boa

apresentacao do time frente ao

Cruz de Malta, no sabadc,
quando 0 Moleque Travesso
venceu por 2xO com dois gols de
Sabia. Hoje 0 time deve fazer 0
dltimo treino antes da estreia,
amanha as 20h30, contra 0

Avai, no Estadio Joao Marcatto.
Lisandro tem 29 anos e foi

campeao paulista da Serie A2
em 1996, com 0 lnternacional de
Limeira, Ele tem passagens
tambem pelo Uniao Sao Joao
(SP), ABC (RN), Ponte Preta

'(SP) e Levante (Espanha). A
diretoria ainda pode anunciar

mais refor�os esta semana, ja que
tres jogadores estao fazendo
testes no tricolor: os atacantes
Alcione e Lima e ; zagueiro
Marcelo.

No ultimo jogo-treino antes

da estreia no estadual, no sabado
no Estadio Erico D�we, no

Bairro Rio da Luz, 0 placar foi
construfdo no primeiro tempo,
com Sabia. �le abriu 0 marcador
de cabe�a e completou, depois
de LIma bonita tabela, com um

chute forte e cruzado, 0 meia

Leandro Nunes ainda teve a

chance de amp liar em cobran�a
de falta, mas a bola bateu 11(i.
trave, No segundo tempo,
Schulle fez algumas mudan�as,

I

Lisandro chega para 0 ataque

dentre elas a troca de Joao
Scherer par Adilson no gol.

Ele foi um dos destaques da

etapa final, com pelo menos

quatro grandes defesas, 0 Cruz
de Malta voltou melhor e perdeu
varias chances, A boa atua�ao
do goleiro Adilson rendeu

aplausos da torcida presente. 0

Juventus ainda marcou um gol,
com 0 estreante Lisandro, mas
ele estava em posi�ao de

impedimento. Vale lembrar que
do time que provavelmente sera

o titular, apenas Sabia atuou. 0
time foi completado com as

recentes contrata�6es e com

atletas dos juniares,

ESPORTE
'"

LINHA DE FUNDO-------.����
JULIMAR PIVATTO

Travessia em Pi�arras
A nadadora da equipe AjincJUrbano/FME, Soelen Bozza (foto), fol a
vencedora na categoria feminino da 1 a DANIEb NEVES

etapa da Copa Verao deTravessias,que
aconteceu no sabado, na Praia Central
de Pkarras. Ela completou os 1.500
metros da prova em 19'53': No

masculino,ovencedorfoi FelipeCorrea,
de Joinville, com 0 tempo de 19'38':

Segundo 0 organizador do evento,
Morel Bueno, 0 numero de inscrltos
(314) foi bem acima do esperado.
"Estamosacostumados a atender cerca
de 220 a 230 lnscrltos'A proxima etapa
acontecera no dia 21 de janeiro, em '"

Balneario Camboriu

Cf
)

Vende-se j.:1'�
o Sevilla colocou a dlsposlcao r If]

omeio-campo Renato durante '�;J

a janela de transferenclas de
meio de temporada. 0 ex

santista tem side P0UCO
aproveitado pelo tecnico Juan �2

de La Cruz Ramos e quer
mudar de equipe para lutar por '/".
uma vaga na Copa de 2006, na ib
Alemanha. Nesta temporada, a .8?

dupla de volantes titular do
, :,'!

Sevilla e formada por Maresca
e Marti, e Renato tem servido 'q
como alternativa. 0 jogador
teme perder espaco na

Selecao Brasileira. De acordo
com 0 jornal Marca, 0 Sevilla
nao estaria desesperado para
negociar Renato, mas 0 clube . ,'J

estaria aberto a propostas pelo ,2
carnpeao brasileiro de 2002.

. 0

Renato acertou com 0 Sevilla
, ·d

em 2004, apos jogar quatro
anos pelo Santos, Revelado
pelo Guarani, ojoqador tlnha '; 01

proposta na epoca do Bayer
Leverkusen.

, Julimarplvatto@gmail.con\he

o

.
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Jogador encerra carreira por '-1
causa de problemas cardiacos

DA REDAC;Ao - 0 ex- estudando Educacao Ffsica, em
corintiano Filipe Alvim, afastado [uiz de Fora (MO), onde reside
dos campos desde 2004, nao atualmente,
vol tara mais aos campos ap6s ter Paulo Farias afirrnou que tern
sido detectado um problema cuidado do jogador revelado pelo
cardlaco durante a sua passagem Vasco, apesar de nao ter mais
pelo time do Parque Sao Jorge. A nenhum vinculo com 0 time do
informacao e do jornal 0 Estado Parque Sao Jorge. "Infelizmente
de S.Paulo. 0 medico do nao conheco na medicina
Corinthians, Paulo Farias, afirmou nenhum quadro parecido com 0

que foi diagnosticado uma de Filipe que tenha sido revertido.
miocardiopatia. 0 jogador fez a sua Trato dele com 0 maior empenho
ultima partida contra 0 Cruzeiro, I porque me tornei seu amigo. El�
no dia 21 de novembro de 2004, J tera, no mfnirno, uma vid1t
noMineirao, quando desmaiou em normal", concluiu. 0 medicb
campo par falta de ar e acabou corintiano afirmou que Filipe usara
substituido. em breve um aparelho chamado

Alvim estava emprestado junto holter para poder acompanhar as
ao Acadell1ica de Coimbra. No altera<;6es no cora<;ao dele.
clube portugues, 0 jogador tambem
teve um problema de falta de ar,

mfl,S os medicos do time
acreditavam que fosse asma e

inclusive receitaram um remedio
para 0 atleta. "N6s diagnosticamos
uma miocardiopatia. Ele tem uma

arritmiamuito forte que nao passa
enquanto ele faz esfor�o fisico. Ele
foi afastado por problema cardiaco.
Nao YOU mentir. Nao sei se elc
vol tara a jogar um dia,
lnfeliztnente", disse Farias.

"Fizemos um eXame muira
mais detalhado e descobrimos que
o problema era no corac;ao, Eu tive
esperan<;a porque o.Cris e

Fernando Baiano riverarn
problemas parecido$ e resolvemos
com catetcrismo e

radiofreqiienda. Mas com 0 Filipe
nao teve jeito'\ cotnpletou.
Afastado do futebol, Alvitn esta

Rigor
o tecnko do Juventus, Itamar
Schulle, deu um exemplo de

rigor no jogo-treino de
sabado, Debaixo de um sol
escaldante, os jogadores
sofreram muito com 0 calor, e
a todo momenta pediam
aqua. Mas 0 treinador,
descontente com 0

rendimento da equipe,
proibiu que eles tomassem

aqua enquanto nao jogassem
bem. Sera que adiantou? Bem,
logo em seguida, Sabia fez
dois gols e todo 0 time ficou
mais feliz ao se refrescar.
Sobre 0 jogo-treino, nao se

pode tirar um pararnetro
sobre a equipe que vai

disputar 0 Estadual, ja que a

grande maioria dos que
atuaram sao da categoria
Junior. Vale destacar a atuacao
de Sabia, pois nos dois ultlrnos
clubes que jogou (Guarani de
Palhoca e Metropolitano), ele
saiu com fama de matador.

• Paulo Farias afirmou

que tem culdado do

jogador revelado pelo
Vasco, apesar de nao ter.
tnais nenhum vInculo com

o time do Parque Sao

Jorge.

• relipe Alvim fez a sua

ultima partida contra 0

Cruzeiro, no dia 21 de
novembro de 2004, no
Mineirao, quando
desmaiou em campo por
falta de ar e acabou
substltufdo,
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EU NAO TEM LAPIS
EM UMA SALA DE PRE-PRIMARIO , 0 GAROTINHO
RECLAMA:
- POFESSOLA, EU NAO TEM LApIS!
- NAO E ASSIM QUE SE FALA - CORRIGE ELA,
PACIENTEMENTE - 0 CORRETO E "EU NAO TENHO
LApIS", "TU NAO TENS LApIS", "ELE NAO TEM.

LApIS", "N6s NAO TEMOS LApIS", -vos NAO
TENDES LApIS" E "ELES NAO TEM LApIS" ...
ENTENDEU?
- NAO! - RESPONDE 0 GAROTO, CONFUSO - ONDEE QUE FORAM PARAR TODOS ESSES LApIS?

Ramon Antonio Dallabona completou 7 anosno ultimo dia 03/01. Parabens dos pais Cleide eJose e dos irmaos Diego, Pablo e Michelle

No proximo dia 09/01,0 gatinho Gusta�oPonstein Doge completa 4 anos. �ar�bens
com muito amor e carinho dos pais vllson e

Aurea

Rafael Augusto Chibicheski c�mpletous�:nosdia 19/12. Parabens dos seus pais e toda
familia

�I

No ultimo 16/12,0 fofinho ClevertonRafael. c0'!1pletou 3 aninhos. Parabensdos pais NI.lson e Waldeg do irmao Cleitone dos padnnhos Jakson e Nanci
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