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POSTOS DE SAUDE
I

Parceria entre poder publico
. e privado garante reforma
A Prefeitura de [aragua do SuI, em parceria com a Malwee
Malhas, vai reformar 11 dos 17 postos de saude do
municipio. A empresa vai arcar com os custos do projeto. 0
diretor de Saude, Sergio Ferraza comemora a conquista.A
obra preve melhorias como pintura, construcao de rampas

para deficientes ffsicos, ampliacao de cozinhas e banheiros
para funcionarios e comeca ja na proxima segunda-teira. Os
postos de saiide dos bairros Amizade (foto) e Ana Paula
serao os maiores beneficiados. Mas a secretaria da Saude
comemora tambem outros avances. Pelo menos parte do
problema das filas de madrugada foi resolvido com 0

agendamento de consultas. Urn sistema informatizado sera

responsavel em diminuir 0 desperdicio do dinheiro publico
alem de ter informacoes precisas sobre 0 service. Na frente
deste e de outros projetos esta 0 consultor EniVoltolini, pe<;a
chave na no govemo Moacir Bertoldi. Ele deve deixar a

administracao emmarco deste ano. - PAGINA 4

NATORCIDA

Dia de lotar 0 J080 Marcatto para conferir estreia do Juventus

Ontem 0 time do Juventus fez 0 ultimo treino antes da estreia da equipe contra 0 Aval pela Serle A 1 do
Campeonato Catarinense.O tecnico Itamar Schulle ainda tem algumas duvidas sobre a escalacao e aproveita para
fazer misterio. 0 jogo e hoje as 20h30 no Estadio Joao Marcatto.A equipe conta com a participacao da torcida para
sair em vantageni contra 0 adversario. Os ingressos custam R$ 10 para a descoberta, R$ 15 para a coberta e R$ 30
para as cadeiras.Estudantes e aposentados pagam meia e crianc;as ate 12 anos nao paqam. _ PAGINA 7
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BARRAVELHA

Prefeitura e Casan nao assumem

responsabilidade sobre polui�ao
Pesquisa de balneabilidade divulgada pela Fatma
apontou dois pontos improprios para banho em Barra
Velha. A Fundacao Municipal de Meio Ambiente da
cidade diz que 0 problema e a falta de investimentos na
coleta e tratamento do esgoto sanitario, ha 30 anos sob a

responsabilidade da Casan. A companhia se justifica
dizendo que a Prefeitura nunca investiu no sistema de
agua e esgoto, como previsto no contrato de prestacao de
service. A prefeitura pretende municipalizar 0 service,
mas a Casan luta para nao perder 0 contrato. - PAGINAS

BASTIDORES

PDT vai exigir mais espa�o
na administraeao de Bertoldi
Em entrevista ao Correio do Povo, 0 presidente do
diret6rio municipal do PDT e diretor geral da Camara,
Ruy Lessmann, disse que vai insistir para que 0 PDT tenha
um lugar de destaque ocupando uma das secretarias do
governo do prefeitoMoacir Bertoldi. - PAGINA 3

ESTRADA NOVA

Associacao dos Moradores faz
Censo e debate problemas

CESAR JUNKES

o presidente
da Assoclacao

dos
Moradores do
Bairro Estrada
Nova, Justino

da Luz,diz
que 0 Censo e

. necessario
para descobrir
quais sao as

necessidades
reais da

cornunidade.
o trabalho

comec;a hoje.
- PAGINA 6
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"0 grande investimento que Jaraqua do Sui precisa fazer agora e na Prornocao da Saude'

• Do consultor Eni Voltolini em entrevista ao Correio do Povo

Nem R$ 320, nem .R-$
350,00. As principais cen

trais s'ind ica is do Pais
decidiram levar uma nova

proposta de correcao do
salar io minirno para 0

governo federal. A nova

proposta preve a elevacao
do minimo de R$ 300 para
R$ 360. Inicialmente, as

centrais sindicais re ivin

dicavam urn salario minimo
de R$ 400. A nova pro-

-

p o s ta , entretanto, esta

condicionada Ii correcao de
10% da tabela do Imposto
de Renda. No in icio das

nego c iaco es , as centrais

sindicais pediam que a

tabela sofresse uma cor

recao de 13%.
As centrais pretendern

apresentar a nova pauta de

reivindicacces na proxima
semana para 0 governo. A

- .

nova proposta e urn rnero-

termo entre a oferta do

govemo e as reivindicacoes

FRASES

•I

iniciais dos sindicalistas, 0 ou sej a, a pressao em ana

Planalto chegou a acenar eleitoral tomara contornos

com a elevacao do minimo bastante previsiveis.
.

para R$ 350,00 e Ulna _ A corne car pelo pre-

correcao de 7% para a tabela sidente da Forca Sindical,
de IR. Mais tarde surgiram Paulo Pereira da Silva, para

,

rumores que, para elevar 0

minimo para R$ 350,00, 0

governo nao teria condicoes
de corrigir a tabela do

atinja a proposta em pauta,
mas que se aproxime disso.
Escaldado pelos recentes

escandalos do mensalao e

caixa dois, 0 governo nao

teria sustentacao polfrica
- .

para manter sua propria

proposta inicial para 0 novo

minimo: R$ 320,00.
o proprio relator geral

do Orcarnerito da Uniao

para 2006, 0 deputado
federal Carli to Merss,
tratou de encaixar recursos

- .

na proposta orcamentarra
do ana que vern destinados
a suprir as necessidades para'
urn minima compativel com
as urnas. Pelo menos R$
50,00 a mais sobre os atuais

R$ 300,00. Afinal, segundo
dados recentes do IBGE sao

quase 40 milhoes de tra

balhadores ganhando 0 mi

nimo como salario-base. 0

•

quem 0 governo precis a

entender que a valorizacao
do salario m in im o e uma

forma de distribuir renda.

� As centrais pretendem apresentar a

nova pauta de reivindicacoes na proxima
semana para 0 governo no Planalto

.Imposto de Renda.

Participaram da reuniao

representantes da Central
Autonorna dos Trabalha
dores, Confederacao Geral
dos Trabalhadores, Central
Geral dos Trabalhadores do

De fato, e. Modestamente
no valor reivindicado agora

por forcas da esquerda e

para quem, em todas as

campanhas eleitorais, 0

m inimo deveria girar em

torno de R$ 1.500,00. '

A julgar pelas con

sequenc ia s politicas que
uma negativa do governo

possa provocar, e de se
'

imaginar que 0 valor nao

-

aumento e pequeno, mas

eleitoralmente devers surtir
dividendos nas urnas.

-

Brasil, Central Unica dos
Trabalhadores, Forca
Sindical e Social Demo
cracia Sindical. Todas

instituicoes ligadas ao PT,

,

,

I
I

Patricia Moraes <'

Feira de Artesanato
A Gerencia de Programa e Acoes para 0

Desenvolvimento Social da SDR de Jaraqua
do Sui esta mobilizando os artesaos das

associacoes de artesanato da reqiao para a

participacao na 2a Feira Nacional de
Artesanato de Santa Catarina, evento que
acontecera no perlodo de 13 e 22 de

janeiro em Balneario Carnboriu, Segundo
mforrnacoes da gerente da Ac;ao Social,
Dolores Lunelli, a reqiao do Vale do

Itapocu dara destaque para produtos
elaborados com a

" Fibra da Bananeira"

EstacionamentodaArena
Multiuso intriga popula�ao .

:Jaragua do Sui - Alguns jaraguaenses
estao intrigados corn 0 fato do espac;:o do
estacionamento da Arena Multiuso, no
Bairro Vila Lenzi, abrigar um cemiterio,

,

iuma estacao de transbordo e uma area
I

de carros apreendidos pela Polfcia Militar.
De acordo com 0 secreta rio de obras

publicas e habitacao, Alberto Marcatto,
a area de carros apreendidos e a estacao
de transbordo (local onde 0 lixo e

depositado antes de ser transportado
para Brusque) passam por licitac;:ao que
destinara outros locais a esses servic;:os
"Estamos apenas aproveitando esta area

enquanto nao esta em funcionamento';
•

esclarece. Marcatto ainda comenta que 0

'destino da estac;:ao de transbordo do lixo
,sera decidido ainda em janeiro. A questao
do espac;:o ocupado por carros

apreendidos sera resolvida dentro de
cinco meses. Quanto ao cemiterio, 0

,

secreta rio pfirma que ha uma distancia
de cerca de 50 metros entre este e 0

barraco de obras da Arena. "0 cemiterio
esta localizado do lade esquerpo e do lade
direito da rua Goias; 0 lado esquerdo esta
mais proximo da Arena, ma� nao esta
invadindo este espac;:o de forma alguma':
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Otimismo
Os ministros mais proxirnos do presidente
Lula dizem que nao estao nem um pouco
impressionado com 0 desempenho dos
tucanos nas pesquisas de lntencoes de
voto. Eles afirmam que, apesar do

desgaste da crise polftica, 0 presidente
Lula disputara a campanha da reelelcao
contra ele mesmo. Um ministro explicou
ao jornal 0 Globo, que 0 Lula da esperance
e das expectativas que gerou, nas

eleicoes de 2002, enfrentara nas urnas 0

Lula das realizacoes. Por isso, a ordem no

governo e a de nao restringir 0 debate
eleitoral a crise politica. A intenc;ao dos

estrategistas palacianos e aproveitar 0
periodo que vai de agora ate agosto,

,

quando comec;a 0 horario de propaganda
eleitoral gratuita, para mostrar a

populac;ao 0 que 0 governo Lula fez nos

quatro anos de gestao. Os principais
assessores do presidente Lula nao

subestimam a crise, 'mas dizem que se a

economia continuar crescendo e 0 pais
estiver bem, a oposi<;:ao nao conseguira
impedir a reeleic;ao de Lula.

. ,. .-

uma vez que ja existe orqaruzacao no setor

artesanal. Dolores disse que a reqiao levara
tambem a cachac;a elaborada com a

banana e pec;as singulares.

Na luta
o ex-ministro da Educac;ao Tarso Genro
esta preocupado com os ataques que
vem recebendo desde que entrou numa

lista de nomes para ocupar uma das tres

vagas que serao abertas no Supremo
Tribunal Federal. Para enfrentar os

criticos, atualizou sua pagina na internet

(www.tarsogenro.com.br) para mostrar que
tem uma obra juridica, com livros e artigos
publicados sobre direito do trabalho e

filosofia do direito. Tarso que nao

conseguiu fazer a reforma que gostaria no

periodo em que esteve a frente do PT

pode disputar com 0 ex-ministro das

Cidades, Olivio Dutra, a preferencia para
ser candidato do partido ao governo do
Rio Grande do SuI.

-

Disposi�ao .

Geraldo Alckmin, decidiu desafiar 0 fa
voritismo de Jose Serra. Nos proximos
do is meses, ele intensificara as viagens
pelo pais para se tornar mais conhecido
dos eleitores. Seu objetivo e crescer nas

pesquisas d,e intenC;6es de voto, retirando
da candidatura Serra a condic;ao de ser a

unica capaz de derrotar 0 presidente Lula.
red a cao@jornalcorrelodopovo.com.br

•
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SUA OPINIAo

Construindo 0 progresso

•

Osmimeros nfio deixam duvida quanto a importancia dasmicro
e pequenas empresas no desenvolvimento do Brasil: sao 4,6 milhoep
delas ou 99,2% do total de empresas formais no pais, sao responsaveis
por 20% do PIB e geram 14,5 milhoes de empregos ou 56,% dos

,

empregos com carteira assinada. Apesar dosmimeros positives, as
micro e pequenas empresas enfrentam diversos desafios para se

mariterem nomercado, gerando emprego e renda e contribuindo

para 0 progresso do pais.
A burocracia estatal e as pollticas governamentais estao, na

maioria das vezes, na contramao, desestimulando a criacao de novas
. unidades. No Brasil, para se abrir uma empresa sao necessaries, erh
media, pelomenos 52 dias, enquanto que em alguns paises 0 prazo�
de 2 dias.A carga tributaria e excessiva e os juros altos inviabilizam o�
investimentos.

Sao entraves que prejudicam e rnuito 0 setor produtivo, cujas
consequencias todos sabemos.

Talvez a unica ajuda institucional tenha sido a irnplantacao do
Estatuto daMicroempresa, em 1984 - que estabeleceu tratamento
diferenciado, simplificado e favoravel, nos campos administrativos,
tributario, previdenciario, trabalhista, credincio e de desenvolvimento

empresarial.
- .

E pouco, aindamais quando se sabe que 99% das empresas do
Brasil sao de pequeno porte e precisam de estfrnulo para seu

desenvolvimento.Mesmo assim, as micro e pequenas empresas
demonstram disposicao e comemoramos resultados do trabalho e da

persistencia. Os govemos poderiamajudarmais, pois sabem que para

gerar empregos e preciso se criar novos empreendimentos. Uma
politics de incentivos fiscais e facilidades burocraticas melhoraria - e

-
'

muito.E preciso olhar 0 exemplo da Italia, pais que visitei no final do
ana passado.A setima economia do mundo esta fundamentada nas

micro e pequenas empresas. Saomilhares delas espalhadas pelo pais
que, com a ajuda da politica economica do govemo, geram empregos

. , -

e renda e mantern os nfveis sociais e economicos, E verdade que nao

podemos nos esquecer das grandes empresas, que tambem sofrem
com a pesada carga tributaria e a burocracia criada (inventada) nos

,

palacios. Mas os entraves govemamentais prejudicammais asmicro,
t

e pequenas empresas.
Urn novo ana esta comecando, renovando a esperanca de

milh6es de brasileiros que buscam urn emprego ou sonham emmontar i

seu proprio neg6cio. Os dois lados torcem para que os govemantes
_

apostem na geracao de emprego e renda como urn dos principais ,- ,

meios para 0 desenvolvimento do pais.A esperanca e que naSemana
'

,;..

da Micro e Pequena Empresa, em outubro, 0 setor tenha mais it
I

comemorar. Nos, parlamentares, nas respectivas esferas, podemos
.

: (
.

ajudar apresentando projetos de incentivo e facilidades a esse setor �
tao importante.No que depender demim, isso seraum compromisso.

, f'

Ronalda Raulino, vereador pelo PL de Jaraqua do Sui

I

Acurva
\ I'

o ana era 1974. Eu tinha acabado de fazermeus 18 anos e estava ali 1
�

para fazer 0 exame prance para tirar a carteira demotorista.Era um horror.
Uma fila de carros esperando, e eu olhava pelo retrovisor 0 examinador I

caminhando na minha direcao, 0 coracao parecia uma bate estacas, a
'

,

respiracao ofegante, eu suava como louco. Minha mae tinhame dado um' :

crucifixo de prata para eu usar na hora do exame.O carro que eu usaria no
'

•

exame seria 0 mesmo no qual aprendi a dirigir: um "dodginho" do instrutor, I

Ibem baleado. ;
,

Chegou 0 examinador. Sentou ao meu lado e mandou que safssernos. I�
Segui pela Avenida Nacoes Unidas, de Bauru.Fiz ulna volta e, quando,

, I

estou acelerando, ele me surpreende com uma ordem: "Vire a direita". Era:
ulna curva fechada, numa lombada. Eu ja estava eln cima da curva, tive

'

I

que faze-la de fonna unl tanto quallto rapida. E no meio da curva Ininha
-

porta abriu.

"Virge Maria!" Gritou 0 exalninador.

Instinrivamente, enquanto eu fazia a curva com amao direita, puxei a
,

porta cOin a esquerda e a fechei. Parei 0 caITo unsmetros adiante e dei com'
o ombro na porta, que abriu de novo. Fechei novamente. Dei com 0

,

ombro e ela abriu outra vez.Pode voltar, que esse carro 11ao teln cOlldi<;:6es,
de continuar.Volteidetepcionado. Estacionei 0 carro 110 local indicado e ,

fiquei esperando que 0 instrutor fosse falar conl seus colegas. Que agonia! ,',
"Olha, esse carro nao temmesmo cOlldi<;:6es" disse com a voz grave �'I

examinador. "Mas pelo que voce fez ali 11a curva, YOU te aprovar".Nao
pude acreditar. Nao fiz nem um quarto do exame, nao fiz baliza, 11ao fiz

rampa, nada ...O que me fez segurar a porta cOin ulna Inao e fazer a curva .

com a outra, impressionando 0 examinador, foi Ineu instinto. Pura,
'

,

purfssima elno<;:ao. A habilidade que eu tinha era a de um estudante de '

auto-escola... "

A li<;:ao que aprendi naquele dia, aos 18 anos, apliquei para toda a vida: '

,

nos momentos decisivos, sempre usa a 16gica, 0 julgamento crftico e as

habilidades que desenvolvi 110S treinamentos.Mas a decisao final, quenl ,

,
,

toma e a emo<;:ao.

, i

Luciano Pires, jornalista, escritor, conferencista e cartunista

Os textos para esta coluna devem ter, no m�xlmo, 35 linhas, 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 ao espa�o, bem como as""

corre�oes ortograficas e gramaticais ,necessarias.
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POLfTICA

... Nope
Alias, sobre 0 caixa dois, vai vigorar a

partir de fevereiro regrinha do TSE que
ja esta incomodando muita gente.
Estao proibidas as doacoes de cam

panha para candidatos em dinheiro vivo.

Obrigatoriamente, terao que ser feitas

com cheque nominal ou transferencia
eletronica e tudo declarado a Receita

Federal. A mesma regra vale para os

partidos.Quem assim nao aqir.nao tera

a prestacao de contas ace ita. Agora,
punlcao, mesmo, ever para crer. Ate

agora, a Justic;:a Eleitoral sempre aceitou
qualquer valor declarado.

... Pois e
Talvez para justificar perfodo de convo

cacao extraordinarla sem urn pauta
definida, e pelo qual ja receberem parte
dos R$ 25 mil que cabera a cada um, a

Camara dos Deputados resolveu incluir ha
pauta de votacoes projeto que aumenta

as atuais 513 vagas para 541. E ou nao e

um deboche com a populacao contri-:

buinte, que paga algo em torno de R$

420mil por ana a cada um deles, inclufdas
af verbas de gabinete, ajuda-moradia,
passagens aereas, franquias posta is e

telefonicas, assessores particulares e outras
mordomias?

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

i � Mapeado
: Levantamento interno do PTmostra que

: a PMDB desponta como favorito em 14

� das 27 disputas de governadores neste

: ana. Bem atras aparece 0 proprio PT, com

: chances em seis Estados, sequido pelo
, PSDB, com cinco. Nas reqioes Sui

: (15,4% do eleitorado nacional) e

Sudeste (44,3%), 0 PMDB tera candi
,

datos com chances de vitoria, segundo
, a PT, em seis dos sete govern os esta

: quaiS em disputa: Rio Grande do Sui

; (-\'iermano Rigotto), Santa Catarina (Luiz
,

Henrique), Parana (Roberto Requiao), Sao

gaulo, Rio de Janeiro e Espfrito Santo.

... Rea�ao
A vontade do presidente da Camara,
Carione Pavanello (PFL), em dialogar
com 0 Executivo, pode ser atropelada.
Pelo diretorio do PT, casc-o Legislativo
aprove, que pretende alterar a Lei

Orqanica e 0 Regimento Interne da Casa,
impedindo que vereadores sem partido
ocupem cargos na Mesa Diretora� E 0

caso de Afonso Piazera Neto e Maristela

Menel, fleis escudeiros do prefeito
Moacir Bertoldi (PL). 0 PT nega ser ate

de retaliacao por conta de crfticas a

bancada do partido, que votou em

Pavanello. Mas ha quem diga que e.

... Conceito
"Ha candidatos honestos e

estelionatarios tarnbern: A frase, curta
e seca, e do presidente do Tribunal

Superior Eleitoral, ministro Carlos

Veloso, referindo-se a acoes adotadas

para tentar dificultar 0 caixa dois, pratica
comum em campanhas eleitorais. Uma
delas obriga candidatos e partidos a

prestar contas a cada quinze dias. Os

numeros serao expostos no site do TSE,
na internet, e poderao ser acessados

por qualquer pessoa. A Polfcia Federal

podera colaborar, mas nao sera

autorizada a agir por conta propria.

PRESSAO

PDT vai insistir por espaco
no ambito das secretarias

tELSO MACHADO

... Presidente volta a
,

cobrar que partido
tenha sua "janela"
ra administracao

}ARAGuA DO SUL - Suplente
de vereador, presidente do
diret6rio municipal e diretor geral
�a Camara de Vereadores, Ruy
iLessmann disse ontem aoCorreio

:do Povo que vai insistir, em 2006,
�ara que 0 PDT tenha urn lugar
:de destaque ocupando uma das

!secretarias do governo do prefeito
'MoacirBertoldi (PL). Nao para si
proprio, afirrnou, mas para que 0

'partido tenha a sua "janela" na
:administra<;ao publica, como
,

:ocorre com outras siglas que
:fizeram parte da ccligacao
ivitoriosa nas urnas em 2004 (PL,
iPTB e PPS). "E uma questao de
lsobrevivencia polftica, e 0mfnimo
[que poderia ocorrer pelo apoio que
idemos (0 PDT)", observou
,Lessmann.
i Lembrou que neste sentido

ihavia promessa expltcita do

:prefeito de que 0 partido seria

: contemplado com a Secretaria de

!Desenvolvimento Rural, criada no
;ano passado com 0 projeto de
,

reforma administrativa aprovado
pela Camara de Vereadores. "Mas
nao foi isso que aconteceu, ao

contrario dos outros partidos da

coligacao, todos eles contempla
dos", reclamou. "Nossa proposta era
a de ocupar aquela secretaria e,

ainda, garantir uma cadeira na

Camara, dando total respaldo ao

governo". Como suplente da

coligacao, Lessmann atuou como
titular do Legislativo durante nove ,

meses, periodo em que 0 petebista
Terrys da Silva comandou 0

gabinete de Cornunicacao.
"Mas 0 dono da caneta e 0

prefeito", ernendou 0 pedetista.
Sobre candidaturas, Lessmann
acha que 0 PDT deve lancar
nomes. "0 pensamento do partido
e 0 de nao ser mais apenas urn

penduricalho desta ou daquela
coligacao", disse, acrescentando
que, quando se trata de fortalecer
a sigla, cada partido procura se

justificar quanta a pretensoes de
mandatos. "Embora com as relacoes
urn pouco estremecidas (referencia
a cobrancas pe la secretaria

prometida) , ainda somos quatro

partidos.Mais a frente, poderemos
ter candidatura unica, quem sabe.
De outro modo, acho que
morreremos na praia".

Lembrando que conflitos entre

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GONTHER

Em nome do PDT, Lessmann cobra espac;:o igual as outras siglas

partidos coligados tambern
ocorreram durante 0 governo do

prefeito Irineu Pasold (PSDB),
Lessmann entende que a juncao
de siglas com pensamentos nem

sempre consensuais, "as vezes da

certo, as vezes nao. Eu falo pelo
PDT, nao apenas pormim. Filiados
e simpatizantes do partido tern que
ser respeitados" conduiu.

>pieter Janssen lista prioridades para debates na Camara
, "}ARAGuA DO SUL - Saude,
'transporte coletivo urbano e

iseguranc;:a sao temas que 0 vereador
:Dieter Janssen (PP) pretende
:enfatizar em 2006, propondo acoes
:que busquem amenizar 0 quadro
:negativo existente hoje nestes tres

:setores, todos de interesse dire to da
:populac;:ao. Pre-candidato a

:deputado (estadual ou federal
d

'

, ependendo da evolucao de
;conversas com outros partidos para
;se ter urn numero de pretendentes
:mais proximo a realidade eleitoral da
'regiao), 0 vereador entende que a

lndicara-o d '1
' -

,
" e nomes as e elc;:oes

proporcionais de outubro deva
obedecer a urn criterio de consenso.

:
A nominata, defende, deve sair de
pesquisas para semedir a densidade
eleitoral de d "0

-

ca a urn. que nao

rodemos e repetir 2002. Acabamoslcando sem representante na

Camara dos Deputados e com

�penas uma cadeiranaAssembieiaeglslativa. Isso e prejudicial para a

cidade e regiao'', afirma.
Urn dos temas que pretende

abordar neste primeiro semestre e 0

tempo de espera para procedimentos
em especialidades medicas como

oftalmologia, cardiologia. e

otorrinolaringologia, por exemplo,
que, entende, nao deve ultrapassar
45 dias. "Hoje temos uma demanda

reprimida ao redor de cinco mil

consultas".O vereador defende

ac;:oes em regime de niutirao,
envolvendomedicos e a Prefeitura

para se tentar diminuir a demanda
existente. "E sabido que 0 SUS paga
muito pouco, porem a clientela da
saude publica nao pode ser

penalizada", diz 0 vereador.
o transporte coletivo e outro dos

temas queJanssenpretende debater.
"Este eo ana de renovac;:ao ou nao
do contrato entre a Prefeitura e a

empresa Canarinho, que vence

ainda ilO primeiro semestre.

Precisamos estabelecermelhoriasno

servic;:o", observa, acrescentando a

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Pre-candidato a deputado, vereador defende pesquisa eleitoral

necessidade de se definir a

contrapartida da empresa no projeto
Transjaragua (sistema que interligara
bairros com passage� unica) e se 0

valor interessa aomunicipio a ponto
de se firmar urn novo contrato sem

licitac;:ao. "Caso contrario, 0 processo

licitat6rio tera de existir". A

crescente onda de violencia tambem
e assunto que preocupaJanssen. ''As
estatfsticasmostram isso claramente .

e e preciso definir logo ac;:6es concre
tas que possam frear a ac;:ao de

marginais", concluiu. ((elsoMachado)

Oposiciio nao pode ser burra,
diz prefeito Moacir Bertoldi

}ARAGuA DO SUL - 0 prefeito
MoacirBertoldi (PL) , disse ontem,
em entrevista aRadio BrasilNovo,
esperar que as bancadas de

oposicao naCamara de Vereadores
se comportem de mane ira

equilibrada, com criticas sempre

que for 0 caso, mas que sejam
construtivas de modo ate a orientar

o Executivo a nao cometer enos.

"Aprendi como meu pai que 0

homem s6 cresce na vida

respeitando as pessoas", disse 0

prefeito, em referencia a atritos

publicos durante 0 ana passado
com 0 vereadorCarione Pavanello

(PL). Em dezembro passado, com
a ajuda da bancada do PT, Carione
venceu a e le icao para a

pre sidencia do Legislative,
derrotando a chapa apoiada por
Bertoldi e encabec;:ada pela
vereadora Maristela Menel (sem
partido).

Em uma de suas primeiras
manifestacoes logo depois de eleito,
Pavanello disse que pretende abrir
dialogo franco com 0 Executivo- e

j� 0 fez ha poucos dias em

audiencia com a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL).O pefelista
voltou a negar, na semana passada,
o r6tulo de algoz do prefeito em

2005. "0 que fiz foi apenas cobrar

promessas de campanha que ele

(Bertoldi) fez e que implantaria ja
no primeiro ana de seu governo",
afirmou 0 vereador. 0 prefeito disse
en tender, tambem, a necessidade
de dialogar com os vereadores,

"porque nao somos infalfveis, somos
passiveis de enos. Pessoalmente,
tenho humildade suficiente para

reconhecer erros e corrigi-los'', disse
o prefeito, acrescentando que "nao
pode haver uma oposicao burra,
com critica pela critica pura e

simplesmente". Isso, segundo ele,
resultaria em prejufzos para toda a

sociedade, porque emperraria a

tramitacao de projetos relevantes
no ambito do Legislativo.

"Oposicao tern de existir, e

salutar, mas com respeito,
respaldada em criticas consistentes I

e nao apenas contra, pessoas",
observou 0 chefe do Executivo.,
((elso Machado)

Bertoldi: "Dialogar e preciso"

CPI convidara Palocci a depor
BRASiLIA - 0 Presidente da

CP1 dos Bingos, Efraim Moraes

(PFL) , divulgara relat6rio sobre a

GETCh na quarta-feira da semana
que vern. 0 amincio foi feito ap6s
reuniao da lideranca do PFL, no
final damanha de ontem. Moraes
anunciou ainda que os trabalhos
na CP1 serao agilizados a partir da
pr6xima semana e que, na semana

seguinte, Antonio Palocci seta
convidado a prestar depoimento a
Comissao. "Caso ele nao

comparec;:a, votaremos uma

convocac;:ao", disse.
Jorge Bornhausen, presidente

do partido, tambem aproveitou a

oportunidade para bombardea,r 0
governo federal; fazendo crfticas a

convocac;:ao extraordinaria, as

Medidas PIOvis6rias e a Operac;:ao
Tapa-Buraco. "0 governo passou
tres anos sem fazer nada e agora

quermostrar servic;:o", disse. Sobre
as obras sem licitac;:oes, Bomhausen

disse estar confiante nas auditorias
do TCU (Tribunal de Contas da

Uniao).
Outra crftica feita foi em

relacao ao espirito de "gastanca" do
governo. "Desde 0 primeiro ano, na
articulacao dos ministerios, ja
pudemos constatar que 0 governo

gasta dernais", afirmou.

Elei�6es
Sobre a escolha do PSDB para

a presidencia da Republica,
Bornhausen disse que nao ira

interferir na decisao do partido
entre' Geraldo Alckimin e Jose
Serra. "E uma questao interna

deles, nao cabe a nQs interferir",
disse. 0 presidente anuncio� ainda

que 0 partido ja tem um pre
candidato para a presidencia da

Republica, a do prefeito do Rio de
Janeiro, Cesar Maia. ''As decisoes
finais, no entanto, s6 serao tomadas
em marc;:o

"

, finalizou.
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PANORAMA
QUARTA-FEIRA, 11 de janeiro 2006

GESTAO EFICAZ
POR RANDAL GOMES

_

Estrategista destaca a

lrnportancia do planejamento
d: Ministro preve exportacoes

r acima de 132 bilhoes de d6lares_
I Segundo os dados publicados no site do MDIC, 0 Ministro Luiz Fernando Furlan

(que apesar de tratar constante e secunda riamente Santa Catarina sera lembrado
por sua qestao correta e mernoravel no Ministerio do Desenvolvimento) esta
bastante satisfeito com os proqnosticos do Cornercio Exterior em 2006. "Tenho
duas boas noticias para dar: a exportacao e recorde e 0 volume da corrente de
comercio e 0 maior ja reqistrado" Segundo ele, os esforcos do ana passado
passaram por duas vertentes, que foram trabalhar os setores da economia e as

diversas regi6es do pais para que ambos se engajassem no processo de

I exportacoes.
•

Quanto ao ana de 2006, Furlan afirmou que as exportacoes vao continuar
t . crescendo e que a taxa de carnblo atual esta favorecendo esse crescimento. Furlan

I explicou que "normalmente no inicio do ano, as projecoes tendem a ser mais
:_� conservadoras, mas conforme 0 andamento da economia, essas projecoes vao

I' sendo revistas, comoo�orreu no ana an:erio�'��egundo ele, apesar de analist�s
t" ,. acharem que as previsoes do governo sao onrmstas dernais, nenhuma prevrsao

dada pelo Ministerlo foi rebaixada, pelo contrario, sempre foi superada.
Sobre 0 trabalho que 0 governo vem fazendo para auxiliar os ernpresarios no

,

processo de exportacao, Furlan elencou varias acoesr'abrirnos portas atraves das
miss6es, levamos ernpresarios em algumas delas, como na rnissao da Nigeria,
desoneramos investimentos, temos 0 projeto dos aeroportos industriais, entre
outros" Em contrapartida, 0 ministro admite que ainda existem tres fatores que
sao considerados os maiores obstaculos: a logistica, 0 cambio e a burocracia.

� Recentemente, Furlan fez um balance do Governo Federal e das possibilidades
z que vern abrindo socialmente. A constatacao foi dura, notadamente com 0

, Presidente Lula, a quem diplomaticamente indicou responsabilidade pelo estado-

de descalabro politico e 'duplipensar' orwelliano. Nao foi responsabilizado ou

: exonerado de suas funcoes: prova de 0 que disse nao eramentira,mas a constatacao
-

obvia de todos que enxergam um manto invisivel sobre os ombros do Rei. Sim, har
excelentes profissionais - que estiveram antes e que estarao depois deste
Reinado - que pensam seriamente nas possibilidades de crescimento do Pais.

Boasnovas-I
Para encerrar a coletiva, Furlan afirmou saber que o.Brasil esta sendo
beneficiado pela conjuntura mundial, mas disse que e importante lembrar
que 0 esforco das empresas brasileiras e que faz cofT) que 0 Brasil cresca. 0
rnlnistro esta de ferias ate dia 13 de janeiro, mas afirmou que corneca a

maratona de caixeiro viajante no fim do mes, quando ira ao Japao negociar 0
etanol brasileiro (pelo qual os proprios ernpresartos resolvem 'sangrar' 0 Pais.
Tudo como dantes no quartel de Abrantes).

Boas novas - II
Na primeira semana do ano, entre os dias 01 e 08 dejaneiro, a balanca comercial
brasileira registrou um saldo de US$ 745 milh6es, nurnero superior ao

contabilizado no mesmo periodo de 2005, que somou US$ 376 milh6es. 0
,

resultado positivo'[ustifica-se pela diferenca entre os valores das exportacoes
,(US$ 2,124 bilh6es) e irnportacoes (US$ 1,379 bilhao) registrados na balanca.
. (omunicados alertam sobre alteracoes no SGP
dos EUA e da UE

servidores municipais, tudo para

garantir que 0 planejamento da

administracao fosse feito damelhor
forma possivel" disse. 0 consultor
tambem teve participacao decisiva
na elaboracao do Orcamento do
municipio e na formulacao da LDB
(Leis de Diretrizes e Bases).

Voltolini destaca a importancia
do planejamento estrategico para
uma gestae eficiente. Ele repensou
a estrutura da Prefeitura e

participou da e laboracao da
reforma administrativa realizada
no atual governo. Hoje 0 governo
disp6e de Unidade de Gestae e

Planejamento competente, capaz
demostrar a evolucao dos principais
projetos e tambem a eficiencia na
aplicacao dos recurs os do

orcamento. "Atraves deste sistema,
o prefeito tern as inforrnacoes
necessarias para fazer uma boa
gestao".
o ana de 2005 foimarcado, na

visao de Voltolini, por uma

dificuldade muito grande na

obtencao de.recursos do governo
federal, 0 que deve mudar em

2006, ana eleitoral. Pensando em
melharar 0 relacionamento entre
a administracao municipal e a

federal, Voltolini planejou a viagem
do prefeitoMoacirBertoldi e a vice
Rose Vasel para conhecer os

ministerios e levar projetos em
. beneficio da cidade. "Se depender
apenas de recursos gerados aqui, a
administracao nao consegue suprir
as necessidades da populacao",
defende.

DANIEL NE\1PATRICIA MORAES

� Eni Voltolini e

peca chave para a

administracao de
Moacir Bertoldi

}ARAGuA DO SUL - Nascido em
Corupa, Eni Voltolini, 55 anos, e
formado em Engenharia
Agronorna e Administracao de

Empresas e hoje faz especializacao
em Gestae de Cidades. Entre os

cargos ocupados pelo consultor
estao 0 de secretario Estadual da
Saude, deputado federal e

estadual. Voltolini foi cedido pela
Cidadsc (Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agricola de
Santa Catarina, onde e
funcionario concursado) a pedido
do prefeito Moacir Bertoldi, para
pres tar consultoria em Jaragua do
SuI. Ele deve ficar nesta funcao
ate marco deste ano.

.Voltolini tern uma missao

estrategica na adrninistracao de
[aragua do SuI. "No comeco tudo
foimais dificil, era 0 inicio de uma
nova administracao com urn novo

conjunto politico partidario. Era
necessario acostumar todos neste
sentido", conta 0 consultor. Ele
tambem teve urn trabalho arduo
quando participou da elaboracao
do Plano Plurianual domunicipio.
"N6�' promovemos audiencias
piiblicas com a participacao de
hderes politicos, comunitarios e dos

Voltolini salienta acoes da administracao na area da saude

Ha dois meses, Voltolini iniciou
o trabalho na Secretaria da Saude
e alerta que 0 principal desafio em
[aragua do Sui e investir na

Promocao da saude. "Temos que
evitar que os pacientes precisem ir

ao hospital e para isso temos que
nos conscientizar da importancia
da prevencao". 0 govemo Bertoldi,
que teve como lema de campanha
a melhoria no setar, ja comeca a

colher alguns frutos deste trabalho
o Problema das filas de madruga
em alguns postos de saiide, e£t2
sendo resolvido com i

agendamento de consultas e

projeto de reforma e humanizaci
dos postos corneca a sair do papel
Ele tambern citou 0 planti
pediatrico do hospital jaragua COll)
uma das realizacoes do govern
municipal.

Foram publicados no Diario Oficial da Uniao dois comunicados do Mlnisterio
do Desenvolvimento, Industria e Cornercio Exterior, com lnforrnacoes e

alteracoes do Sistema Geral de Preferencias dos Estados Unidos e da Uniao
, Europeia.Inlciado em 1970,0 SGP preve que parses desenvolvidos, membros
da Orqanizacao para Cooperacao e Desenvolvimento Econ6mico (OCDE)
podem conceder, de forma unilateral, reducao das tarifas de importacao, que
podem chegar a zero, a alguns produtos, quando oriqinarios de paises em

desenvolvimento.
Um dos comunicados trata do SGP europeu, cuja data de viqencla foi
prorrogada para dezembro de 2008 - anteriormente ele era apenas
provisorio e tinha terminG em 2006. 0 empresario tera aces so, por meio da
pagina do MDIC, a informa�6es consolidadas e selecionadas direcionadas ao

Brasil. 0 outro comunicado diz respeito ao SGP dos Estados Unidos. Merece
destaque a possibilidade de os eXPClrtadores ou entidades representativas
brasileiras apresentarem ao United States Trade Representative (USTR), uma
especie de Secreta ria de Comercio Exterior americana, comentarios a

respeito de produtos que devem, ou [Jao, serem incluidos no Sistema Geral
de Preferencias (SGP).

Parceria garante reforma de 11

postos de saude do municIpio
Sistema informatizado evita

desperdfcio e facilita atendiinentQ
que buscam consulta 'na meSIDJ
especialidade em diferentes post9s
( e que acabarr{ tirando a vez de

outros)e aqueles que, por falta de

-informa<;ao ou seguran<;a, chegam
a fazer duas tomografias (ou outroS

exames) pormes. "lsso vai evitar a
desperdkio do dinheiro publico",
defende 0 dire tor.

Atrav€s deste sistema, a

secretaria conseguiu colocar e\u
-

pratica 0 agendamento. Hoje j� e

possivel ter urn controle dps
-prontuarios e os pr6ximos passos
devem ser 0 cruzamento de

informa<;6es e urn controle rfgicio
do estoque da farmacia.

EniVoltolini e Sergio Ferraza
dividem 0 desfio de humanizaro
atendimento, projeto que come�a
com 0 agendamento de consulta!
com a reforma dos postos de saude
e tambem passa par urn controle
do atendimento medico no

}ARAGUAooSUL-Umaparceria
entre a empresaMalwee Malhas e a

Prefeitura de Jaragua do Sui garantiu
a reforma de 11 dos 17 postos de
saude domunicipio.AMalwee vai
financiar a obra que sera executada
pela empresa de economia mista_
Codejas (Companhia de Desenvol
vimento de Jaragua do Sui) e

avaliada pela secretaria de Saude. 0
valor totalnao foidivulgado.Ospastas
vaG receber melhorias como rampa
de acesso para deficientes e pintura.
o objetivo e humanizar 0

atendimento, segundo 0 diretor de
Saude Sergio Ferraza.

Ferraza contou ao Correio do
Povo que ele e 0 consultorEniVolto
!iJ,li levaram urn projeto e urn raioX
do setor para os administradores da
empresa e safram de la com uma

respostapasitiva. "Queremos oferecer
a popula<;ao de Jaragua do SuI, urn
local agradavel, limpa e humanizado

possfvel", completou. Como 0

investirnento sera de uma empresa
privada, a obra dispensa licita<;ao.

Os pastos dos bairros Ana Paula
eAmizade sao osmais beneficiados
peloprojeto. Entre asmelhorias esmo,
limpeza epintuia externa, constru<;§.o
de rampa, dep6sito secundario,
amplia<;ao de cozinha e banheiros
para funcionarios, revisao completa
da estrutura, entre outras. As obras

come<;am ja na pr6xima segunda
feira. Tambem serao reformados os

postos Caic, Estrada Nova, Nereu
Ramos, Rau, Rio Cerro II, Santa
Luzia, Santo Estevao, Vila Nova e

Vila Lalau.
A reforma dos postos faz parte

das comemora<;6es dos 100 anos da
FirmaWeege, hojeMalweeMalhas,
que comemora 0 centenario

presenteando a comunidade e 'e
resultado da gestao social praticada
pela empresa. 0 termino das obras
esta previsto para 0mes demar<;o.

}ARAGuA DO SUL - 0

problema do sistema de saude
publica e comum a maioria dos
munidpios do pais. A demanda
crescente e uma das responsaveis
pela dificuldade em manter a

popula<;ao satisfeita com 0 servi<;o.
Urn dos desafios da atual
administra<;ao e combater 0

desperdicio do dinheiro publico.
o dire tor de Saude de Jaragua

do SuI, Sergio Ferraza contou que,
quando Bertoldi assumiu a

Prefeitura, encontrou 20

computadores esquecidos em

uma sala da secr�taria. A pasta
investiu num sistema de
informatiza<;ao que tern como urn
dos objetivos evitar gastos
desnecessarios e utilizou as

maquinas para isto. 0 sistema esta

funcionandoparcialmente, ainda
falta interligar as informa<;6es de
cada posto. Ainda este ana sera

possivel identificar os pacientes

Sua opiniiio e muito importante para nos. Encaminhe suas duvidas,
sugestoes e criticas para nosso e-mail cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes e Coordenador dos Cursos de Comercio Exterior e de Gestao
Financeira da Faculdade de Tecnologia de Jaragua do SuI. Academicamente,
e Mestre em Administra�ao, com foco em Tecnologia de Informa�ao, pela
Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
e-mail: randal.g@fatej.com.br

Atendimentos diarlos

275-1144
Totllmenle 9rllulto

e sI9i1oso.
I

I
I"�
i'{, Atendimento; Telefone das 11 :00 as 23:00h I Pessoal das 11 :00 as 22:00

Nos momentos de angustia, tristeza e des�spero1
Quatldo a vida parece tlGO ter mais sentido,

lIGUE!! DESA8AFE!!!

Rua Antonio Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviaria)
JaraQua do Sui - Santa Catarina
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POPULA<;:AO ESPERA

CESAR JUNKES

Pontos lmproprlos para banho geram impasse
MARCIA BENTO

� Prefeitura e Casan

frocam .acusacoes
e nao assumem

'responsabilidade
BARRA VELHA - A pesquisa

de balneabilidade divulgada na

sexta-feira pela Fatma (Fun

da<;ao do Meio Ambiente de

Santa Catarina) apontou dois

pontos improprios para banho em

Barra Velha, Urn deles na Lagoa,
em frente ao numero 336 da

Rua Santa Catarina, e 0 outro

em frente ao posto salva vidas

na praia central. A Fumdema

(Funda<;ao Municipal de Meio
Ambiente) diz que 0 problema
e a falta de investimentos na

coleta e tratamento do esgoto

sanitario, ha 30 anos sob a

responsabilidade da Casan

(Companhia Catarinense de

Aguas e Sanearnento). A com

panhia se justifica dizendo que

a Prefeitura nunca investiu no

sistema de agua e esgoto, como

previsto no contrato de prestacao
de service. Com 0 empurra

empurra, quem percle e a po

pulacao, ja que 0 municipio nao

dispoe de sistema de coleta de

esgoto nem e stacao de tr a

tamento.

o contrato da Casan venceu
em outubro do ana passado e

desde entao a Prefeitura tenta

municipalizar 0 service de agua e

esgoto. Segundo a responsavel
pela agencia da Casan em Barra

Velha, Neusa de Souza Freitas, 0
contra to previa uma

contrapartida da Prefeitura de
25% nos investimentos. "A

Prefeitura nunca cumpriu com a

parte dela e agora a culpa e da

Casan", acusou Neusa,
justificando que "0 problema de
saneamento basico acontece em

quase todas as cidades do
Estado".

A responsavel pela agencia
explica que a Casan elaborou urn

projeto para execucao das obras
de saneamento basico na cidade.

o custo total e calculado em R$
30 milhoes, com financiamento

de UlJl banco japones, "Este e urn

investimento apenas da Casan, e
so vai ser realizado depois que 0

contrato for renovado", explicou.
Segundo 0 presidente da

Fumdema, Orestes Augusto
Rebello, a Prefeitura tambern
elaborou urn projeto, que deve ser

implantado ainda este ano, assim

que 0Ministerio Publico Federal
liberar a municipalizacao do

service. "A Casan lucra emmedia

R$ 150 mil por meso Se a gente
assumir a prestacao do service,

A�OES

esse dinheiro vai ser investido na

implantacao. E urn projeto que
deve ser executado em 10 anos",
disse.

Outro problema apontado por
Rebello e que os moradores nao

colaborarn, pois 0 esgoto e ligado
a rede pluvial, que desemboca

exatamente nos pontos que sao

considerados improprios para

banho. "0 Codigo de Postura do

municipio pr eve que cada

construcao da cidade tenha urn

filtro, uma fossa e umsumidouro.

o que resolve ria boa parte do

problema", afirmou. A rede pluvial
de Barra Velha e ligada ao Rio

Cancela, que desagua no mar.

o gerente da Fatma (Fundacao do Meio Ambiente de Santa

Catarina) de Joinville, Jaime Duarte, explicou que 0 orqao e

responsavel pela fiscallzacao. licenciamento e educacao, por isso
tem divulgado sistematicamente os relatorios de balneabilidade.

"Para evitar que 0 nurnero de locais impr6prios e preciso um

conjunto de aco e s. dos orqao s ambientais (Fatma, Ibama -

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renovaveis, e Fumdema), Estado e Uniao" diz. Segundo ele, junto

Lojistas dizem que procura aurnentou, mas lojas estfio vazias

JARAGuA DO SUL - A urn mes

do inicio do ana letivo, boa parte
.dos pais ainda est ao

despreocupados com as compras

de material escolar. Os lojistas
.'afirmam que 0 movimento ja
f'melhorou, mas poucas pessoas

estao procurando as papelarias e

, 'lojas de R$ 1,99 que oferecern este
"tipo de produto. 0 maior perigo
')para 0 bolso dos pais e 0 efeito
latrativo de alguns produtos, que
l usam cores e. personagens
(;conhecidos para seduzir as

°crian<;:as, Para atrair 0 consumidor
as lojas estao parcelando as

compras de material escolar e ate

Jmesmo dando urn prazo maior

para 0 primeiro pagamento.
<' A costureiraMartaAquino foi
,

com 0marido e os dois filhos ate a

loja "Preco Unico, R$ 1,99", no
cCal<;:adao daMarechal. "0 preco
'esta born, mas eu estou

comprando mesmo porque na

:compara<;:ao com outras lojas, aqui
'tinha mais cadernos pelo preco
unico", diz. Marta ja gastou R$
60,00 e ainda nao comprou todos
'as materiais da lista dos filhos, de
7 e 13 anos. \

"
'

.

0 preco do material escolar

hriamuito", alerta a gerente da

Pap�laria Pedrinho, Carin
Piccinini. Segundo ela, os fatores
que influenciam no custo e a

qualidade dos produtos, classe
escolar e ate mesmo a escola.

Segundo a socia-proprietaria da

Grafipel, Sally Caropreso, 0 preco
do material escolar esta estavel.

"Alguns produtos ate abaixaram de

preco, como alguns ficharios e

mochilas, mas outros subiram urn

pouco", analisa.
A demora dos consumidores

na procura pelo material escolar
tambern e justifica por alguns
lojistas pela atitude dos brasileiros.
"A gente continua comprando
tudo na ultima hora, foi assim com

o Natal e pelo visto vai ser assim
com a volta as aulas", diz a caixa

Mirian Vieira, do PrecoOnico R$
1,99.
A eterna briga entre satisfazer

os filhos que querem materiais

mais caros, como colas coloridas,
canetas e cadernos de marcas

continua. "Este ana os cadernos e

ficharios estao apostandomuito na
arracao e os pais estao

presenteando os mhos com

produtos de marcas conhecidas,
comoMoranguinho e Hello Kitty",
disse Carin. (Marcia Bento)

Carin diz que diferenc;:a nos prec;:os dos materiais escolares e grande

Mirian acredita que os pais vao deixar as compras para ultima hora

'.,Luiz Henrique vai para Russia tentar reverter embargo a carne

FLORlANOPOLIS (eNR/ADI)
- 0 governador Luiz Henrique
,embarca no proximo domingo (15)
para Russia, onde ficara por 10 dias

, com a missao de reabrir as

. exporta<;:oes de carne catarinense,
, suspensas desde a confirma<;:ao de
,focos da febre aftosa no Mato

, Grosso do Sui, em dezembro do
ano passado. Os russos sao

- responsaveis por 70% da
exporta<;:ao de carne de Santa
Catarina, que correspondem a

US$ 490 milhoes por ano. 0
govemador passara 0 comando do
estado ao presidente do Tribunal
de ]usti<;:a, desembargador Jorge
Mussi, ja que 0 vice-governador,
Eduardo Pinho Moreira, tambem
,estara aUsentedo pafs e 0 presidente
da Assembleia Legisl�tiva,

deputado JUlioGarcia, em perfodo
de licenca.

'

Convocacao - A posse
acontece na quinta-feira (12), as
18 horas, no auditorio do Tribunal
de Justi<;:a, em Florianopolis. Antes
da cerimonia, 0 gcivernador passa
na Assembleia Legislativa, que fica
no predio ao lado do TJ, para
entregar a pauta de projetos que
serao apreciados na convoca<;:ao
extraordinaria daAL, que come<;:a

no dia 16 de janeiro e vai ate 0 dia

14 de fevereiro. A rela<;:ao
completa dos projetos ainda nao

esta fe�hada. Sabe-se, no entanto,
que a principal materia da

convoca<;:ao e a que propoe a

cria<;:ao de uma guard a

penitenciaria, subordinada a area

de seguran<;:a publica. Q projeto

autoriza a criacao de urn quadro
com 900 vagas que substituirao
cerca de 500 policiais militares que
fazem 0 trabalho de policiamento
no sistema prisional. Liberados da
fun<;:ao, os PMs se�ao deslocados

.
para 0 servi<;:o ostensivo. Tamb�m
esta confirrnado 0 projeto do plano
de carreira da area da saude.

Viagem - 0 governador Luiz
Henrique chefiara a missao a

Russia que contara com os

secretarios daAgricultura, Moacir
Sopelsa, da Articula<;:ao
Internacional, Roberto Colin e urn

representante da Associa<;:ao
Brasileira das Industrias
Produtoras e Exportadoras de
Carne Sufna. Ja 0 vice

governado� Eduardo Pinho

Moreira, viaja para 0 J apao,

acompanhado por dirigentes da
Casan e Epagri, para tratar de
financiamento na area de
saneamento basico, no valor de
US$ 400mil dolares. A comitiva

visit a tambem a regiao de

Aomori, provfncia irma de Santa
Catarina. (Marco Aurelio Gomes)

Turistas sao obrigados a conviver com esgoto na belra da praia

com investimentos em saneamento baslco e importante que se

conscientize a populacao e as prefeituras, inclusive de cidades

como Jaraqua do Sui e Guaramirim, cujos rios desaquam no mar e

contribuem para a polulcao. "No ana passado fizemos varlos

seminaries para que estas prefeituras percebam a lmportancla de:
investir em saneamento, nao so como saude publica, mas tambern,
para mudar a realidade de que Santa Catarina tem um dos plores'
Indices de saneamento do pars'; disse.

CORREIO ECONOMICO
Pakalolo naCouromoda
A Pakaloio, marca de moda adolescente masculina e feminina da :

Marisol SA, participa da 33" edkao da Couromoda, principal feira
de calcados e acess6rios da America Latina, que acontece entre os

dias 16 e 19 deste rnes em Sao Paulo. A marca que alern de trazer

inumeras novidades em calcados para a temporadaOutono/lnverno
'

2006, promete movimentar ainda mais 0 evento no lounge
tematizado com 0 "espfrito de bem com a vida': A Pakalolo

dtsponibilizara para 0 publico uma divertida brlncadeira: e a kombi :
DIZ Af PAKALOLO equipada com um mini estudio deTV,que circulou

pelas reqioes sui e sudeste do pafs ouvindo 0 que os jovens tinham '

para falar e.divulqando atraves do site www.pakalolo.com.br.No :

vefculo, os visitantes da 33" Couromoda poderao gravarmensagens
:

com opinioes e idelas sobre os novos modelos ou qualquer outro
assunto, ficando disponfvel na web para todo mundo ver.

Arrecada�ao loteria
o ana de 2005 foi excelente

para as Loterias CAIXA. Nesse

perfodo, asnove modalidades
de loterias alcanc;:aram a

arrecadacao recorde de R$ 4,3
bilhoes - 3,5% superior ao
montante de 2004 (R$ 4,2
bllhoes), Quando cornparado
ao valor captado em 2003 (R$
3,5 bilhoes) 0 incremento ja e
de 23%.

Desacelera�ao
A producao industrial brasileira

registrou alta de 0,6% em

novembro na cornparacao
com outubro, segundo dados

divulqados ontem pelo IBGE.

De acordo com 0 instituto, a
analise de longo prazo, da taxa
acumulada em 12 meses,

revela que a industria
acentuou a trajet6ria de

desaceleracao verificada nos

ultlmos meses. 0 crescimento

neste perfodo passou de 4,1%
em outubro para 3,5% em

novembro .

Inexpressiva
A recuperacao da industria em

novembro ja era esperada
pelo mercado, que apostava
em sinais de recuperacao ap6s
o fraco desempenho do
terceiro trimestre. As

previsoes, no entanto, eram de :

uma expansao de maior

f61ego, da ordem de 1% a

1,5%.0 resultado frustrou as

expectativas dos mais
otirnistas.

��.�....--

LUIUI1/:
transporte e tur/sma

Transporte Estudantes

Joinville c/ Microonibus
* Positivo *' Sociesc (Tupy) * Ace * Qutros

Transporte Escolar e Universilarlo c/ Vans

Jaragucl do Sui, Guaramirlm e Blumenau

* Unerj * Falej * Cepeg * Fameg * Furb

Estimativa
De acordo com 0 ultimo
Relat6rio de Mercado,
organizado pelo Banco Central,
junto a lnstltukoes financeiras,
analistas estimam que a

producao industrial tenha
encerrado 2005 com alta de
3,15%. Em relacao a novembro
de 2004, a industria registrou
crescimento tarnbern de
0,6%. De janeiro a novembro

do ana passado, a alta
acumulada e de 3,1%.

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

corpodebombeiros chegoupara levar
o rapaz damoto ao hospital, que foi
confundido com urn assaltante.

Segundo 0 1 Q tenente da Polfcia
.Militar, RichardWestphal, a policia
recebeu uma denuncia de que dois

rapazes numamota verde tentaram
assaltar uma loja no Centro da
cidade. Foram localizados dois

suspeitos, cujasmotos obedeciam as

caractensricas. A pclicia solicitou
que os condutores parassem as

motos, mas um deles resistiu e

dirigiu em alta velocidade em

direcao a Vila Lenzi, onde reside.
Ao dobrar a esquina, perdeu 0

controle da dire cao e caiu.

Westphal tambem afirma que 0

motoqueiro nao estava armado e,

sobre os tiros que atingiram0 telhado,
explica: ''A_ versao que temos e que
os disparos foram feitos para cima,
para alertar0 rapaz que deveria parar
amoto". De acordo com0 tenente,
a policia nao realizou pericia na casa
de Evelina porque ela nao registrou
queixa do ocorrido. !Daiane

Zanghelini) CNR/RAQUEL WANDELU

Proprletarla mostra marcas de tiro no telhado da casa

(OMUNIDADE

Estrada Nova realiza Censo e

discute problemas do bairro
DAIANE ZANGHELINI

� Pesquisa vai tracer
perfil dos moradores
e possibilitar acoes
junto ao poder publico

JARAGuA DO SUL - Com

aproximadamente 4.500moradores,
o Bairro EstradaNova foi 0 quemais
recebeu invesrimentos nos ultimos

quatro anos.0bairrocontacomposto
de saude, escola de ensino

fundamental e creche, alem demas.
asfaltadas e loteamentos, urn deles
em fase de aterramento. Mas, como
todo olugar em desenvolvimento, a
populacao tambem cresce, e essa e

uma das principais preocupacoes da
associacao demoradores, que inicia
hoje urn Censo para identificar os
moradores e conhecer as principais
reivindicacoes da comunidade para
2006. "Como 0bairro esta crescendo
muito, precisamos saberquem sqmos
para compreender quais sao nossas
principais necessidades", comenta 0
presidente da associacao e professor,
Justino Pereira da Luz, 34 anos.

.0 Censo e realizado de casa em
casa por "lideres de rna", alem da

prefeita-mirim e vereadoras-rnirins

que representam a juventude na

localidade, e sera encerrado em 40
dias. 0 questionario compoe-se de
30 perguntas, como nome, idade, ha
quanta tempo reside no bairro,
profissa�, grau de escolaridade, se a
casa epropriaou alugada, entreoutras
questoes, Quando 0 recenseamento

foi realizado pela primeira vez no

EstradaNova, em 2000, constatou-se
que ali residiam950 farnilias, No ana

passado, pesquisa realizadaporagentes
comunitarias do Plano Sande da
Familia (PSF) verificou que 0 bairro
conta com 1.317 familias

aproximadamente. "E' urn

crescimento consideravel e merece
ser levado em consideracao, uma vez
que 0 perfil dos moradores esta

mudando", comentajustino. Apos 0
termino do Censo, sera convocada
uma assembleia geral dosmoradores
para analisar as reivindicacoes. Em
seguida, sera feita uma ata firmada
em cartorio, que sera entregue a

prefeitura. "Com esse documento

poderemospopularizar as decis6es dos
moradorespara cobrar as a<;oes junto
aopoderpublico", explica.0motorista

Romeu Becker, 54 anos, que reside
no bairro ha 18, aprova a ideia.

"Quando me mudei para ca,
chamava todos pelonome, mas agora
ja nao conheco muitos de meus

vizinhos. Com 0 Censo poderemos
conhecermelhorquemvive aquipara
estabelecermos em conjunto novas
metas e prioridades", afirma.

A principal reivindicacao da
comunidade e a construcao de uma
area de lazer para os jovens, que,
segundoJustino, resolvera problemas
como os "rachas" e 0 alto volume dos

aparelhos de som de alguns carros,
que paramem frente as residencias e

perturbamosmoradores. "Urn campo
de futebol seria urn arimo espaco de
diversao para criancas e jovens, uma
vez que 0 bairro valorizamuito esse

esporte e conta com varies times.

Romeu diz que Censo vai ajudar a estabelecer prioridades

Alern disso, vemos muitos

adolescentes jogando bolana rna e

disputando espaco com veiculos, sem
omfnimo de seguranca", assegura.0
local'para a construcao do campo,
inclusive, ji foi escolhido: urn terreno

.

de 6.400m2 na rua Eugenio Picolli,
reconhecido como Area de

Utilizacao Publica (AUP).
Outra prioridade e a

pavimentacao ou calcarnento de
estradas de chao, privilegio de apenas
uma parte do bairro. Na rua Clara
Schneider Verbinen, uma subida
onde reside 0 vigilante e presidente
do Atletico Estrada Nova Esporte
Clube,EmaniBittencourt, 42 anos, 0
calcamento e urn sonho tao antigo
quemuitas pessoas ja semudaramdo
local por causa da poeira e da lama.
"0 principal problema enos dias de
chuva, pois os idosos descemda rna

segurados porfilhos ou netos paranao

escorregarem", destaca 0morador, que
esta 12 anos no bairro, Outra questa�
a ser discutida e a seguranca e a

abordagem dos policiais que realizam
as rondas no bairro. ''A_s viaturas fazem
as rondas frequenternente, mas

quando chamamos a policia por

algum motivo (som alto depois do
horatioou usode drogas, porexemplo),
ospoliciais passampelo local, verificam
rnas.nao abordam ninguem sobre 0

que esta ocorrendo", explica
Bittencort.

De acordo comJustino, 0 prefeito
Moacir Bertoldi garantiu a

pavimentacao das ruas e a construcao
do campo de futebol ainda para este

ano. "No ana passado, 0 prefeitome

recebeu 12 vezes para conversarmos
sobre 0 assunto,mostrou-se bastante
atencioso e garantiu que as

reivindicacoes serao atendidas ainda
em 2006", rememora.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Aovivo
A producao do "Domingo legal'; de Gugu
Liberato, e a unica do SBT que esta trabalhando
em 2006. Hebe, Adriane Galisteu e Ratinho so
voltam das ferias em fevereiro.

o!Sabado a tarde
-;;A audiencia de "0 Melhor do Brasil'; de Marcie Garcia, nao esta

ecaqradando a ,cupula da Record, que vive cobrando melhora nos

s-numeros.O proqrarna nao sai de cinco, seis pontos no Ibope. Raul Gil
:)-chegava a dar 0 dobro antes de ir para a Band. Ha quem diga que 0

Vi programa de Marcio pode acabar.

Tati no cinema
Tati, personagem que Helolsa Perisse vivia num

quadro do "Fantastico" cheqara a telona no

segundo semestre. As filmagens cornecarn
semana que vem. Louise Cardoso fara a mae da

personagem e Diogo Vilela, 0 pal.

Tiros no telhado assustam
I

moradorcs da Vila Lenzi-
1 '

I
I

I JARAGuA DO SUL - Para Evelina

Allves, 64 anos, 0 susto da tarde de

s+ta-feirap�sada (06/01) jamaissera
esquecido.As 13h40, a dona-de-casa

. e�tava'nacozinh�quandoouviu urn
gJande barulho. "Achei que foi urn
pheu que estourou; quando meu

fdho disse que era barnlho de tiro e

q�le 0 disparo foi na nossa casa, quase

df'smaiei",
relembra Evelina, que

nora na Rua Antonio Carlos
F rreira, Vila Lenzi, nas proximidades
d Posto de Saude,

�
Nomesmo instante, ela verificou

q e du�s telh�s estavam quebradas
e orreu ate a esquina, onde avistou
p liciais, umamota caida nomeio da
r�ta e urn rapaz algemado e bastante
fdlido.A dona de casa quesrionou os

pbliciais sobre tiro no ·telhado e urn

dbles respondeu que 0motoqueiroera

o[lresponsavel e que provavelmentellfdvia jogado um revolver em seu

tf'
rreno. "Duas viaturas me

a ompanharam ate em casa para ver

s nao tinha uma arrna caida nomeu

jrreno, mas ninguem encontrou

'tda", coma. Depois de um tempo, 0

:;1.
cdi'\loivado
o.Sandye 0 namorado Lucas poderao ficar noivos no proximo dia 28,
�;quando ela faz aniversario. Mas as pessoas da familia e as que
,f:(onvivem com a cantora desconversam quando alquern toca no

,'·ilssunto. A dupla Sandy e Junior esta nos EUA gravando 0 novo CD, que
c).jiera lancado em abril.

II

II
!I

.

Maisum
Mais um ator global passa a fazer parte do elenco
da Record. Desta vez e Cecil Thire, que ja assinou
contrato para "Cldadao brasileiro" de Lauro Cesar
Muniz. Deixa vago seu lugar em "Zorra total':

Presence esperada
No mundo fashion nao se fala em outra coisa.
Agora que Ronaldinho assumiu de vez que esta
namorando Raica Oliveira, todos querem saber se
o craque vai acompanhar sua atual musa durante
o desfile da grife TNG no "Fashion Rio'; onde a

modele vai dar 0 ar de sua grac;a hoje as 21 h30.
Como ja e do conhecimento de todos, 0
Fen6meno costuma acompanhar 0 desempenho
das namoradas na passarela, como fez com
.Cicareli quando ainda estavam juntos. 0 unico

empecilho para presenc;a do craque podera ser a

contusao, pois ele ainda esta em fase de

recuperac;ao. Corre a boca pequena que Ronaldo
nao vai comparecer ao evento porqLie vai

permanecer na Espanha se tratando. Apesar disso,
ele e a personalidade mais aguardada no desfile.
Sera que Ronaldinho vai aparecer por la? E
esperarpara ver!

Adeus, Bia!
Fernanda Montenegro comeca a gravar sexta-feira 0 acidente de carro

em que Bia Falcao, sua personagem em "Bellsslma" desaparece. No dia

seguinte, sera usada uma duble na cena em que 0 carre> cai do

precipfcio e explode.

d:Uh! Tiazinha
aC'Luciano Huck comentou com amigos no Reveillon, em Angra dos Reis,
que neste ana tentara convencer a Globo a deixa-lo investir mais em

I ;:;:personagens femininas no "Caldeirao do Huck': Mas a emissora quer

nE:que 0 prcqrama seja para a familia.
.

I Sabado a noite
Hebe reqistrou oito pontos no Ibope. "A Praca E Nossa; que ia ao ar no

.

horario, dava entre 12 e 13 pontos.

Mais engra�ada
Carlos Lombardi, que foi convidado para supervisionar 0 texto de

"Bang bang'; deixa 0 posto no proximo dia 13. "Tinha combinado com

(0 diretor) Ricardo Waddington de ficar ate 0 Natal" depois ate 0

reveillon. Vou sair com certa tristeza': Lombardi diz que a audiencia da
novela subiu, chegou a dar 30 ponto� de media. E conclui:"Ela esta

1. mais engrac;ada':
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Schulle ainda nao definiu 0

time que enfrenta 0 Avai
JULIMAR PIVATTO

� Treinador enfrent.a

problemas com a

�ocumentac;ao de

rOiS jogadores

JARAGuA00 SUL - Depois de dez
anos afastado da elite do futebol

catarinense, 0Juventus estreia hoje
noCampeonatoCatarinense daSerie
A2, contra 0 Avai, as 20h30, no
Estadio[oaoMarcarto,Mas0 tecnico
ItamarSchulle tem alguns problemas
com a documentacao de alguns
jogadores e ainda nao definiu 0 time

que corneca jogando. CarlosRogerio
e Claudio nao foram liberados pela
Federa<;aoCatarinense e nao jogam.
Os ingressospara0 jogo custarnR$ 10

para adescoberta,R$ 15 para a coberta

eR$ 30 para as cadeiras, Estudantes e
aposentados pagammeia e criancas
ate 12 anos nao pagam.

Ontem anoire 0 time fez0 ultimo
treino antes da estreia eSchulle ainda
nao sabe que esquema tatico vai usat
"Tenho que ver com quem poderei
contarpara entao definir como jogar.
Agora nao da mais tempo de fazer
urn coletivopara testa; preciso pensar
nossubstitutos, casoos tres naopossam
jogar", comentou. Para 0 lugarde
Carlos Rogerio, ele esta pensando em

Alambrado que devera dividir as torcidas e garantir ainda mais a sequranca fica pronto hoje

usaralgum jogadorda categoria junior,
comoMario ou Paulo Rossi.

Schulle tambem jogou 0 favori

tismo para 0 Avai, mas espera contar
com 0 apoio da torcida. "Depois de
tanto tempo fora da elite, esperamos
ver 0 estadio cheio. Sera um jogo
dificil, como todos os outros que

teremos, mas e 0 preco que se paga

por estarnaPrimeira Divisao", disse
ele. "Nossos jogadores tern condicoes
de dificultar a vida deles", concluiu.

Schumacher pode defender a

equipe Toyota no proximo ana

DA REDA<;:Ao - 0 empresario
.de Michael Schumacher, Willi

Weber, admitiu que 0 hepta
campeaomundial podera trocar a
Ferrari pela Toyota em 2007.

Schumacher, 37 anos, tem

contrato com a escuderia italiana
ate 0 fim deste ana e desperta 0

interesse de outras equipes. 0
alemao corre na Ferrari desde
1996, quando deixou a extinta

Benneton.
"Na F-l, sempre ha surpresas.

Se a McLaren tem Fernando
Alonso para 2007, ha outro grande
piloto no mercado", disse Weber,
em entrevista ao jornal alemao
Bild. "Olha a propaganda da
Toyota", completou 0 empresario,
referindo-se a campanha "Nada
e impossivel". "Iremos ver como a

temporada come<;a e tomaremos

uma decisao ate 0 verao europeu
(meio do ano)", destacou.

Curiosamente, Schumacher
poderia tomar 0 lugar do irmaoRalf
na Toyota, mas 0 empresario
admitiu que os do is poderiam
correr juntos. "Os dois juntos nao
seria um ·problema. No passado
seria, mas hOje nao e mais",
concluiu.

Reserva
A Honda confirmou ontem 0

ingles Anthony Davidson como

terceiro piloto da escuderia para a

, �emporada 2006 do Mundial de
6rmula 1. 0 piloto, 26 anos, sera

o reserva imediato do brasileiro
Rubens Barrichello e do tambem

Schumacher pode deixar a Ferrari

ingles Jenson Button. Davidson,
que estara em sua quinta
temporada na antiga BAR, estava
cotado para tentar vaga de titular
em alguma outra escuderia, mas
decidiu permanecer.

"A minha decisao de
continuar e a con'eta. A Honda

esta compromissada em continuar

pormuitos anos naF-l e em vencer

o campeonato mundiaL Preferiria
estar como titular em 2006, mas
estou em uma boa posi<;ao para

ajudar a equipe a conseguir a sua

meta", COlnentou.
o brasileiro Gil de Ferran,

dire tor esportivo da Honda,
comemorou a permanencia de
Davidson. "Estamos contentes

que ele tenha aceitado seguir na
nossa equipe como terceiro piloto",
completou. Davidson pilotara 0

terceiro carro cia Honda nos

treinos livres de sexta-feira nos

Grandes Premios.

omeiaAdemirSopa comentou
que a expectativa do grupo e grande
e que 0 time esta confiante. "Sempre
tem aquela ansiedade antes da

JOGOS DE HOJE

estreia, mas temos que conter isso.
Vamos entrar em campo determi

nados, contando com 0 apoio da

torcida, que sera nosso 12Q jogador".

15h30 -

16h30 -

20h30 -

20h30 -

20h30 -

20h30 -

Figueirense x Atletico Ibirama

Caxias x Brusque
Juventus x Avai

Chapecoense x Guarani

Marcllio Oias x Criciurna

Joinville x Metropolitano

Equipe de xadrez comeca 0

ana com novo coordenador

JARAGuA DO SUL - Em 2005
Mauricio Berti se dividiu na

coordenacao do futsal feminino e

do xadrez. Mas, neste ano, ele ficara
somente com 0 futsal feminine.

Segundo 0 presidente da FME, Jean
Leutprecht, neste primeiro
momento, quem deve assumir 0

xadrez e a mulher de Mauricio,
[osianeBerti, que e arbitra nacional,
juntamente com os irmaosCarlos e

Karina Kanzler, que ja fazem parte
da equipe.

'Aindanaoestacerto,masebem

provavel que ela (josiane) assuma.
Nos temos a intencao de contratar
urnmestre para coardenar a equipe,
mas nao existem tantos profissionais
da area no mercado", disse

Leutprecht, que adiantou que

Josiane deve ncar ate 0 nm do ana
no comando da equipe.

Mauricio disse que 0 ana do
xadrez foibom, principahnente pela
conquista de Karina, "que foi

campea brasileira sub-If e disputou
o Mundial da modalidade na

Franca. "Tivemos umgrande apoio
da FME, que nos fez participar de
varies eventos envolvendo atletas de
oito a 18 anos". Ele tarnbem
comentou sobre a renovacao da

equipe em 2005. "Com a satda do

antigo coordenador (Renan da

Costa, que foiparajomville) , tivemos
que renovar grande parte dos

jogadores tarnbem, mas

conseguimos brigar de igual para
igual, principalmente nos [egos
Abertos", disse ele.

Para 2006,Mauricio tarnbemja
fez uma projecao. "Com mais seis

meses de treinos, os atletas estarao

prontos para disputar de igual para
igual com qualquer cidade do

Estado. Mas e bom lembrar que 0

xadrez e muito nivelado aqui em
Santa Catarina e que, em qualquer
competi<;ao, meio ponto pode
dennir um titulo", comentou.

Xadrez feminino (0) ficou em quarto lugar nos Jogos Abertos

JULIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDO-..,..______,

E hoje!
Oemorou dez anos para a torcida jaraguaense poder ver
novamente 0 Juventus no lugar de onde nunca deveria ter saldo,
E e esse 0 principal motive que faz pensar que 0 Estadio Joao

Marcatto estara lotado. 0 outro e, logo na estrela, enfrentar 0 Avai,
maior campeao estadual, com 13 conquistas. Fislcarnente, 0
preparador fisico Gamarra garantiu que todos estao bem.

Taticamente tambern, 0 que falta agora eo time pegar ritmo de

jogo. Coisa que falta para todas as outras equipes tambern, Mas e

bom reforcar que, no papel, 0 Juventus tem um bom time e tem

tudo para incomodar os "qrande s" Uma vltoria hoje seria

importante para dar ainda mais moral para a equipe.

Refor�o
o Avaf anunciou ontem mais

um referee para a

temporada. 0 zagueiro
Marcie Goiano estava no

Fortaleza e chegou ontem

na Ressacada. 0 jogador ja
tem experlencla no futebol

catarinense, pois ja
defendeu 0 Figueirense.
Marcio tarnbem atuou no

Golas, Sport, Atletico-Mt; e
Portuguesa Santista.

Desaida
° atacante Luis Fabiano

tornou publica ontem a

insatisfacao com sua atual

situacao no Sevilla. 0 ex-sao

paulino disse que nao esta

'adaptado e que prefere
voltar ao futebol brasileiro. 0

jogador lamentou 0 fato de

o time espanhol nao ter

aceitado "uma das duas
ofertas que chegaram do

Brasil': 0 atacante ressaltou
que quer se estabilizar no
trabalho "e nao pensa em

nada mais" embora continue

achando que 0 melhor e
deixar 0 clube.

Lesao
o tenista espanhol Rafael
Nadal nao participara do
Aberto da Australia, primeiro
Grand Slam da temporada, por
estar em fase de recuperacao.
o atual numero dois do
mundo vem tendo problemas
fisicos ocasionados pela sobre

carga de jogos da temporada
passada. Um comunicado da
ATP informou que Nadal tem
como meta os torneios

posteriores ao de Melbourne e

deve voltar as cornpetkoes
em 13 de fevereiro, no Torneio
de Marselha.

.'Ij

, ,

Indefinido
Apes 0 treinamento realizado
na rnanha de ontem no

estadlo Vidal Ramos Junior, 0
tecnico do Figueirense, Adilson
Batista, nao definiu a equipe
que enfrentara 0 Atletlco de
Ibirama na estreia do Campeo
nato Catarinense da Divisao

Principal 2006, hoje em Lages.
A ausencia ficou por conta do
atacante Roberto, que sofreu
lesao no dedo do pe esquerdo.

'julimarpivatto@gmail.com

, ,

Teste de seguranga reprova

quatro estadios da Alemanha

DA REDA<;:Ao - Especialistas ,

tecnicos fizeram um balance
desfavoravel das medidas de

seguranca nos estadios alemaes e,
a cinco meses da Copa doMundo
de futebol, quatro dos 12 estadios
levaram car tao vermelho. Um ,

grande teste realizado pelo
StiftungWaren test, um orgao que
se dedica a comparacao e a analise
de bens de consumo, da cartao

amarelo a outros quatro estadios e
I

'

apenas os quatro restantes

obtiveram resultados satisfatorios,
o estudo, apresentado ontem

emBedim, avaliou os dispositivos
para responder a urn eventual

panico, assim como 0 tamanho das
saidas de emergencia, a existencia
ou nao de acessos rumo ao interior

?O campo em caso de tumulto nas

arquibancadas, 0 tamanho dos

degraus, sua inclina<;ao e os

sistemas antiincendios.
o EstadioOlimpico de Bedim,

em que sera realizada a final - e

palco da estreia da Sele<;ao
Brasileira, contra a Croacia, dia 13
de junho - e 0 Fritz-Walter
Stadion de Kaiserslautem, ambos
recem-restaurados, sao os que
obtiveram os piores resultados
neste estudo, assim como aVeltins
Arena de Gelsenkirchen e 0

Zentralstadion de Leipzig. No caso

de Beriim, por exemplo, a

evacuac;:ao se torna diffcil porque
o fosso e profundo, 0 caminho de
saida das arquibancadas e muito

longo, e quase nao ha extintores
contm incendios.

"Um estudo em 70 esradios na

Belgica, na Italia, em Portugal e
na Espanha realizado em 1996
demonstrou que a maioria dos
estadios tinha respondido a

necessidade de ter saidas de

ernergencia. Por isso,: e muito

estranho que tres estadios do
Mundial, 0 de Berlim, 0 de Leipzig
e 0 de Gelsenkirchen, carecam
totalmente destas satdas",
assinalou Hubertus Primus ao

apresentar 0 estudo,
"

0 dire tor da secao editorial do

organismo - financiadobasicamen
te com a venda de seus produtos
editoriais, embora tambem receba
fundos publicos - nao quis se

exceder no alarmismo e ressaltou

que a maioria das deficiencias
encontradasainda pode ser resolvida
se os responsaveis pelos estadios

agirem imediatamente.

• Os autores do estudo

afirmam que na hora de
avaliar a situa�ao dos
estadios se guiaram por
indices fixados nos

regulamentos nacionais,
assim como na Fifa e na

Uefa.

• Os especialistas
lamentam em seu.relat6rio

que a situac;ao seja tao

deploravel apesar dos
custos de reforma ou de

construc;ao dos estadios,
que chegaram a 1,4 bilhiio
de euros.
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Parabens ao casal Adilar e

Edirges que completou 21

anos de casamento no dia 5.

Felicidades e 0 que desejam
suas filhas Elis e Daniela

,
,

ANIVFP" '\IU ,NITS Antonio Flor da Silva....

·i . " , '�. '.I,�t .. 1', J .. !'\..

Luiz Carlos Krenke
'S/1' Gustavo Hackbarth
lido D. Vargas Guilherme Gustavo
Jucimara Liesenberg Boder
Alexandre Bastos Meldau

Jonas Alan EngichtAlfredo Mohr Cristiane AngelEdeltraudi Millnitz Vanesa Bramoski
Marcelo Grandes Leticia de Oliveira
Nilson Ferrari
Eduardo Schiewl

'12/1'
Eraldo Lunelli

Joao Pereira
Delva Lourdes Schneider Fernado J. Lima
Douglas Weiller Valdir SipertCarolina Schmitz Edson Muller
Jessica Bramoski Nelson Sjoberg
Jaqueline Taise Krueger Adriano Schwerkowski
Jodill Limberger Reno Weiller

Vilmar Peters
'9/1' Cesar Alfredo Guths
lise J. Lange Jorge Lucas Wolf
Andreia de Borba Edson Luis Muller
Irene Goslowski Alice Costa
Valmor Hintz Stricker Bianca Paulata MayerDaniel Guido Andreatta MoacirMaas
Joao Carlos Ropelato Silmara B. Da S.Todt
Marcia Blosfeld Schennia R. SaganskiSamuel Angust
Bachmann

'13/1'
Gustavo P. Doge Arnilda Scoz
Lumachelle L. Schunke

Jaime Hackbarth
Ermelinda Urbainski

til Rafael de Oliveira Souza
Edir Konell

Marcela Tissi
Maricelme Iris Vorpagel

.

Karin Hidler WanyVieira Adriano

Maria Fidelina da Silva lvete Veronica Verbinen .

Rovena Schroeder Ademir Avelino

Nicia Mara Schmidt Fagundes
Schaiene V. Pereira Orlando Ehmke
Caio Cesar Krueger Maria Ap. Gomes
Marcela Tissi Vilmar L. Scoz

Wania Hruschela

'10/1' Solange K. Siewerdt

Gustavo Schuer Pliffer Jessica Matuchaki

Celia A. O. Wille Sueli Schwirkowski
Herta Riedt Mann . Ivonete Marquadt
Ana Longhe Sabino Aline Manerich

Ingrid WUerz
VilmarMaas '14/1'
Aldo Pavanello Otilia Demarchi
Walfrido Schmauch Geraldo Klein
Mara Lucia Adriano Gertrudes Behling
Valdir Kreutzfeldt Egon Grutzmacher
Gertrudes Correia Isolete Selhorst
Vivian Schiochet Iracema Engel
Alberto Gustavo Rosecler Bruch
Marquadt Eunice Zapeline
Deise Klosowski Zafanelli
Iloi Pitt Junior Attevir Simplicio

'11/1'
Renata Ap. Vargas
Franz Bublitz

IIton Braun
Miriam Pickler

Hiberto Lehn
MarioTurquetti

Eliane Spliter Floriani

Joacir Gonc;:alves Jr .

Carlos Eduardo da Silva
.•. - ........--.- .... -.-.- ... -.- .. - ..

Quarta e Ouinta-Feira
'Cln�e Snoppit,gBreithaupt
Jaraqua do Sul- Rua Emflio C. Jourdan
SALA FILME/HORARIO

I 1
King Kong
13:45 - 17:15 - 20:45

2

Gigolo Europeu Por Acidente
14:3'0 - 19:00

o Jardineiro Fiel
16:30-21:15

.--- ----�-------

As Cronicas de Narnioa
16:30-21:15

II

o

AV

Completa 18 anos no proximo dia 14, Denise Sell
Jocken. Parabens com muito carinho de seu marido
Claudio e de sua filha Stefany

Completa hoje idade nova Joacir Gonc;:alves Junior. Felicidades
dos pais Marlete e Joacir, da irma Renata e do cunhado Sandro

No ultimo dia 17/12, a Ajadef junto com 0 presidente Mauricio Junkes realizou a festa de final de ana na Recreativa Rei

dos Botoes e comemorou junto a conquista dos Onibus para Deficientes e aproveita para agradecer a todos os envolvidos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




