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Angelina Jolie
está grávida
do ator Brad

'

Pitt

- PÁGINA3
",'",'",
,', ,1, I

Junkes é contra a

'adesão no

Consórcio Regional
de Saneamento

- PÁGINA6

INCÊNDIO

ogo destrói casa em Corupá,
,

.

.proprietários' pedem ajuda
ma casa no Bairro

_

Ano

!Bom foi completamente,
destruída pelo fogo

.

na

madrugada de ontem.

Aluísio da Rosa tinha se

desentendido com a esposa
e dormia sozinho na

residência, ele escapou por
pouco. A filha, Silvana

(foto) mora numa casa :

construída no mesmo

terreno. A suspeita é de

que um pote plástico tenha

I�'
sido esquecido encü�a d9'

.

ogão aceso. A Prefeitur.a
de Corupá vai auxiliar comI

roupas e mantimentos, mas
à família precisa de
material para construir
uma nova casa. _ PAGINA 5

VITÓRIA
,

Depois de dez anos, Juventus estréia com vitória naAí
Uma estréia para ninguém
esquecer. Num bom jogo,
o ]uventus venceu ontem

I à noite, no Estádio João
Marcatto, .o Avaí por lxO,
com um gol" (foto) do
zagueiro e capitão Oli
veira aos 47 minutos do

,primeiro tempo. Com o

resultado, o tricolor
começa'liderando a Chave
A com três pontos, ao lado
da 'Chapecoens'e que
venceu o Guarani de
Palhoça por 2xO. O pró
�imo desafio do Moleque
Travesso será neste

domingo, às 17h, contra o

Atlético de Ibirama, no

Estádio
Aichinger.

Ui1imed. Seu Piano, SuaVida

www.studiofm.com.br
www.unimed.com.br

mínima: 23" máxima:3]O mínima: 24° Máxima:33°
HOJE: AMANHA:

'. Sexta-feira de
sol e nebulosidade

-

variada com pancadas
isoladas de chuva

• Quinta-feira de

sol e nebulosidade
variada com pancadas,
isoladas de chuva

","",,",
-
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PROBLEMA CONSTANTE

Moradores da Tifa Schubert

sofrem com falta de água
Segundo os'

moradores, o
abastecimento só

funciona
normalmente

durante a

madrugada e a

partir dàs 8h da
manhã até às 18h

'

da tarde não cai
uma gota sequer

da torneira. O
Samae diz que
começou um

" trabalho de
reforço e pede

economia.
_ PAGINA 4

,VARIEDADES
.

Comerciantes fazem daneira de

estrada shopping' a céu aberto
As opções, para quem quer 'Comprar e está passando

'

pela BR 101 são muitas e os preços também variam

bastante.
\

- PAGINAS

RACHA

Petistas deixam partido e

revelam crise em Schroeder

"

;

Mais de 20 pessoas vão pedir oficialmente a desfiliação do
PT. A informação é do ex-presidente da Comissão

Provisória, Osnildo Konell. - PAGINA 3

IMOPASSE

Renovação de Contrato com

Canarinho'gera discussões
- PAGINA 3

TURISMO

Lilica Ripilica e Colcci desfilam.
nas passarelas do Fashion Rio

- PAGINA 6
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iGuerra Santa
,
,

,
A depender do comando

: da Igreja Universal do
i Reino de Deus, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
não se reelegerá. A igreja
abriu uma verdadeira guerra
santa contra o governo. A

; congregação, liderada pelo
! autoproclamado bispo Edir
i Macedo, 'um ex-funcionário

: público, está inconformada
'-coma retenção de R$ 10,2
milhões pela Polícia
Federal. O dinheiro foi

apreendido em -11 de
'''dezembro de 2005. Estava
acondicionada em sete
crnalas. Transportava-as o

"depu tado federal João
"Batista Ramos (SP), rapi
'�damente expulso do PFL

- � depois de ter sido pilhado
>:pela PF com os recursos.

" A Universal alega játer
�.demonstrado a procedência
ti

do dinheiro, que seria fruto

o

{,

FRASES

do dízimo de seus fiéis. O promover um "nivelamento
Ministério Público, porém, por baixo" das classes
não está convencido disso. sociais.

O procurador-geralAntônio Sem apoio da Universal;
Fernando de Souza pediu à o presidente também tem

PF que aprofunde as inves- contra si boa parte dos

tigações.A resposta da igreja comandantes da Igrej a
de Macedo vem sendo dada Católica, cujos líderes de
nas páginas do jornal "Folha maior expressão não o tem

Universal", cuja linha poupado de críticas fortes

� A Igreja Universal está inconformada
com a retenção de RS 10,2 milhões pela
Polícia Federal e já mostra reação

editorial marcha na direção
de Lula. Em suas últimas

edições, o jornal'do bispo
vem publicando reportagens
ácidas contra o governo.
Lula tornou-se personagem
obrigatório de suas charges.
N a edição da última

segunda-feira, a "Folha
Universal" publica notícia

. que acusa a política
econômica de Lula de

quando o assunto versa

sobre políticas sociais.
A insatisfação do clero

vem do início do atual

governo. Abrigo do PT
durante décadas, lideranças
expressivas da Confedera

ção Nacional dos Bispos do
Brasil, a poderosa CNBB,
foram preteridas em funções
de peso quando da forma

ção de comitê nacional que
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iria definir ações de combate
à miséria, especialmente a

implantação do Programa
Fome Zero. O comando foi
dado justamente à Uni

versal, que criou o PL,
partido ao qual estava

filiado até ano passado o

vice-presidente da Re

pública, José Alencar. Ter

igrejas e seus fiéis contra si é
meio caminhado andado
rumo ao abismo quando o

assunto é eleição. No caso

de Lula da Silva, às vésperas
de árdua batalha contra

tucanos e peemedebistas na
tentativa de manter o PT
no poder, cada voto vale,
simbolicamente, por dois.O
paréo vai ser duro para o PT,
que além de sofrer com as

denúncias de corrupção vai
ter que provar o que fez de'
( -

realmente diferente e eficaz
no governo.

;: "Durante muito tempo os governantes acreditavam que obras enterradas não apareciam e

1._ não davam votos. Acredito que isto esteja mudando':
"

': • Do gerente da, Fatma de Joinville, Jalrne Duarte; sobre a, necessidade de investiment� em saneamento básico.
,

'

r,'---------=------------------------_l
�,----------------------------�--------------------�--------------------------------------
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RedeGlobo tenta..
• •

corrigir o erro

I Fatos & Pessoas I
Patricia Moraes

.

,

i
, .

,"

Itapema • Jornalistas de todo Estado

participaram esta semana de uma coletiva
no gabinete do prefeito de Itapema,
Clóvis da Rocha. A medida buscou

"
reverter informações equivocadas a

r respeito da balnea'bilidade da praia. No

: _

último domingo,o programa Fantástico,da
� Rede Globo apresentou a reportagem

"Expedição Lltoraf A populaçãc local e a

. prefeitura foram surpreendidos com a

_

informação de que"ltapema é a praia mais

poluída de Santa Catarina':conforme citou
" a repórter (da RBS de Florianópolis). O dado
não corresponde com a realidade dos fatos

. divulgados recentemente pela Fundação
Estac;lual de Meio Ambiente- Fatma. O
último relatório da Fatma foi divulgado na

�,� sexta-feira (dois dias antes do programa ir

:� ao ar) e apontava que todos os pontos
<;
analisados na praia estavam próprios para

" o banho. Na terça-feira, rio Jornal Nacional,
J' Fátima Bernardes tentou minimizar

,�, dizendo que um novo' relatório da Fatma
',: divulgava que a praia estava livre da

poluição. Mas na verdade o documento
não era novo, tinha sido divulgado antes da
matéria do Fantástic;o ir para o ar.

CORREIO DO POVO

Impacto
o prefeito de Itapema comentou que o

munidpío já sente os efeitos da

reportagem. Multa� reservas em hotéis
foram canceladas. Na segunda-feira
inúmeros sindicatos de hotéis e

restaurantes, autoridades e a própria
população expuseram suas opiniões em

jornais da região. A Secretaria Regional
divulgou nota de esclarecimento contendo
os dados do laudo da fundação.

Made in Jaraguá
Duas marcas de Jaraguá do Sul fazem
sucesso num dos maiores eventos de moda
do Brasil,_ o Fashlon Rio. A grife Infantil Llllca
Rlplllca abriu a temporada de desfiles no

Museu de Arte Moderna (MAM) na terça
feira. A grife criou um inverno de
mentirinha. O desfile brincou com o mundo
do faz-de-conta ao apresentar seres da
floresta e dos contos de fadas. E na sexta

feira, é a vez da Colcd tomar conta da'
passarela. A modelo da marca é ninguém
menos do que Gisele Bündchen.

Marta na briga
Os petistas paulistas voltaram do recesso de
fim de ano defendendo a candidatura da

ex-prefeita Marta Suplicy ao governo de
São Paulo. A maioria da estrutura ligada a

José Dirceu está trabalhando para Marta. Os

petistas reclamam da atuação do Ifder do
'

governo no Senado, Aloizio Mercadante
(PT-SP), na CPI dos Correios.

Valeu a- pena
o título que o ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso escolheu para o livro
.

de memorlas que lançará pela Record,
"Valeu a pena': já existe. � nome da
biografia do velho senador Mário Martins,
que morreu em 1994. O livro de Martins,
apesar de escrito em primeira pessoa, teve
texto final de um filho dele, o colega de

profissão Franklin Martins.

Atras do preJufzo
O PT vai ccrrer a sacollnha para pagar suas
dlvldas num Jantar de adesão com a

ministra Dllma ROUII.ff, dia 23 de Janeiro,
na Churrascaria Porcão Rlo's, no Rio. Para
sentar à mesa, cada "companheiro" terá de

pagar �$ 1 mil. O partido está precisando,
além das dfvldas que tem a pagar, também'
tem que arrecadar dinheiro para campanha·
deste ano.

Arrependimento
Do cantor Luciano, da dupla com Zezé Di

Camargo, três anos depois de fazer.shows
na campanha de Lula, para revista "Quem"
que chegou nas bancas ontem: "Não votaria
nele novamente. Estou decepcionado."
Sobre o fato de o presidente ter visto "Dois
filhos de Franclsco" num DVD pirata: "Acho
que Lula não teve vergonha na cara." E o

pior de tudo é que Lula tentando minimizar

o fato disse que dormiu assitlndo ao filme.
Será que a dupla vai subir no palanque para

.' /fazer campanha?
.

I

redacao@Jornalcorrelodopovo,com,br

l I!i.J:llliu: Dil'etol',Col'pOl'o(jvo fuJ.um:n
Francisco Alves Fernando Bond PatrIcia Moraes

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 I Centro 1

'

)araguá do Sul - SC 1 Tel, 473371·19191 Fax 3276·32581
e-mails:redaeao@jornalcorrelodopovo.eom.br 1

come reia I@jornaleorrelodopovo,eom,br

Fotolito: Cromoart Ilmpressio: Gráfica e Editora CP
Rua PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 ICEP 89256-500
Vila Baependt ] Jaraguá do Sul· SC 1 Tel.47 3370·7919
crcrncarteeterra.ccrn.br 1 grafieaep@terra,eom,br

OPINIÃO t------

Competição e qualidade I

A regulação dos mercados feita por meio de um I

órgão específico e independente para este fim n�s
'

mais diferentes setores passou a se efetivar no ,

mundo no fim do século passado. No Brasil, uma
instituição desse tipo tornou-se preponderante
com a abertura econômica e a privatização de
estatais, para assegurar um ambiente regulatório

I

capaz de garantir investimentos nacionais e

estrangeiros a diversas áreas relacionadas à infra.
estrutura.

No seu lado que tange mais diretamente à

sociedade, a regulação - ou a criação das
agências reguladoras - tem sido um pilar
importante para permitir o acesso da população'
de baixa renda a serviços essenciais. No caso. da
AnateI (Agência Nacional das' Te leco.
municaçôes), criada em 97, a promoção da
universalização dos serviços de telecomunicações,
independentemente das . condições
socioeconômicas existentes em diversas regiões do
País,. foi um passo gigantesco para G

desenvolvimento. .

:

O papel da Anatel tem sido mais árduo no quê
envolve os principais agentes econômicos do setor
de telecomunicações - leiam-se operadoras d�
telefonia fixa e móvel -, na implantação d�
competição entre empresas, visando diversificar J
ampliar a oferta dos serviços para os usuários, além
da incessante busca pela qualidade na prestação

. do serviço. O fato é que a agência reguladora tem
enfrentando dificuldades no seu aspecto interno]
que não têm permitido ao setor crescer de forma

- mais saudável. A lentidão. em seus procedimentq
e processos administrativos, aliada à falta d�
recursos financeiros e de proftssíonais mais

qualificados em seu quadre de recursos humanos
- sem contar as sucessivas tentativas dé
interferência política que, via de regra, sofre 6
órgão, tem comprometido e estímulo. à competição
na área.

.

,

Recente estude de avaliação da Anate]
realizado pela Câmara Americana de Comércio
(Amcham), destaca com clareza os problema�,
Neste trabalho, é ressaltada, também, �

necessidade de maior repressão por parte da

agência de abusos sofridos pelos consumidores (de
problemas técnicos a cobranças indevidas),
Segundo o relatõrío, 50% dos agentes do seto1
consideram que raramente o organismo proteg�
os direitos dos usuários, sejam pessoas físicas ou

[urídlcas: ,

A realidade é que competição e qualidade de

serviços andam juntas. Quanto mais competiçâb
em um setor, muito provavelmente mais qualidade
na hora da prestação do serviço haverá para Oi

usuários - e conseqüentemente mais seus direitoS
serão respeitados. Ambos os itens sob a égide
rigorosá da agência reguladora emmuito facilitada
a conquista desse objetivo.

Dessa forma, torna-se preponderante a Anat�1
equipar-se de maneira mais adequada para
desenvolver de forma intensa a competição nO

setor. Por outro lado, ao proteger mais o direitO
dos usuários - por meio da fiscalização -, 'a

. \

agência estimulará a competição, serviços maií
baratos e a busca de qualidade entre aí

concessionárias das telecomunicações. Afinal,
estas operadoras estarão lutando pela conquista de
mercado, e preferência de milhares de
consumidores.

Carlos Eduardo Rocha é diretor de Telecomv

nicações da consultoria BearingPeint
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MOSAICO

I � Transjaraguá
I Na próxima terça-feira a Câmara de

Vereadores retoma a discussão e votação
do projeto de origem do Executivo, que
(ldá mais dez anos de concessão à empresa

(Canarinho, que se livra de concorrer em

(-processo de licitação por tonta de

,contrapartida nas obras do novo sistema

"do transporte coletivo urbano (Transja
';raguá), A tendência é pela aprovação, in-

, �?clusive com votos de vereadores de op

cosição ao prefeito. No final de 2004, o ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB) propôs o

'lmesmo. Foi apedrejado e crucificado por

-Jalguns que, agora, concordam.

� Melhora?
A presença de mais uma empresa no

transporte coletivo de Jaraguá do Sul

significaria melhorias no serviço? Isso é

relativo. Florianópolis tem várias, e o

atendimento é, sem tirar nem pôr, uma
porcaria. O mesmo ocorre em Criciúma.

Em Blumenau, são três. Uma rápida
consulta a usuários destas cidades

mostrará o qrau de insatisfação. Ou seja,
quando não há fiscalização, quando o

poder público é omisso- fiscalizar cabe
às prefeituras por força do contrato de
concessão- as empresas fazem o que

querem e fim de papo.

� Candidatos 1
Até março, o consultor Eni Voltolini (PP)
deixa a Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Deve disputar uma das cadeiras da
Câmara dos Deputados onde já esteve

por um mandato. Até lá o prefeito
MoaclrBertoldi (PL) deverá nomear o

novo titular da Secretaria da Saúde,
cargo vago desde a saída de Alfredo

Günther, em agosto de 2005. Voltolini,
engenheiro agrônomo da Cidasc,
cedido pelo Estado ao município, é

nascido em Corupá e responsável por
mudanças já em prática naquela
secretaria. Vai beliscar votos por aqui.

I

A confirmar, da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul devem sair três
candidatos a deputado estadual: o atual .

presidente do Legislativo, Carione
Pavanello (PFL), Ronaldo Raulino (PL)
e Dieter Janssen (PP). E, da Câmara de

Guaramirim, Evaldo João Junckes (PT).
Um quinto nome viria do Legislativo
de Corupá: Bernadete Hilbrecht (PPS).
Marinheiros de primeira viagem,
dependendo basicamente de votos da

região e sem contar uma pá de outros
pretendentes, há sério risco de todos

IMPASSE

POLíTICA

� Candidatos 2,

morrerem na praia.

,Mais polêmica na renovação
{ .

:de contrato com aCanarinho
tELSO MACHADO

� Projeto
.

Xtolta ao plenário
áa Câmara
í-

�erça-feira
c }ARAGUÁ DO SUL - Pelo menos

três dos dez vereadores que

participaramda sessão extraordinária

;�alizada pelaCâmara de Vereadores
pa terça-feiramanifestaram dúvidas
sobre a renovação do contrato de

é'xploração do transporte coletivo
Urbanocom aempresaCanarinho por
mais dez aAos.O projeto, que prevê a

possibilidade de ampliação do prazo
por outros dez anos, foi enviado pelo
Éxecutivo ao Legislativo namanhã
\:lomesmo dia em regime de urgência
:e leva, a assinatura da vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL). O procedi
mento atende parte do projeto
lransjaraguá, que prevê a renovação
do contrato sem licitaçãomediante
'contrapartida da empresa nas obras.
iEntretanto, na exposição de motivos

.

Jnão ficou claro, em detalhes, a parte
que caberá àCanarinho investir, nem
omontante .

.

'

No final de 2004, o ex-prefeito
�rineu Pasold (PSDB), por conta do
então Transfácil (nome original do
Iprojeto), assinou, emcaráterprecário,
aprorrogação do prazo de concessão
.dos serviços, com a mesma

justificativa.
{

O gesto causou polêmica e

provocou a ida de Pasold à Câmara
em 2005, aconvite doentãopresiden
te do Legislativo, Ronaldo Raulino
(PL), para explicar sua atitude.
À época, foi questionado à

exaustão por vereadores que dão,
sustentação política ao prefeito
Moacir Bertoldi (PL), insistindo que,
aqualquermomento, o compromisso
poderia ser rompido sem qualquer
prejuízo para o município. Como o

contrato com aCanarinho vence dia
6 de agosto deste ano, o vereador
Afonso PiazeraNeto (sem partido),
um dos mentores das mudanças
previstas para o transporte coletivo
que começaram a ser projetadas
ainda no governo de Pasold,
defendeu o projeto de prorrogação
do contrato, para, segundo ele,
possibilitaro início das obras ainda no
primeiro semestre.

, Isso porque parte dos recursosvirá
de empréstimo encaminhado ao

BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social). Para a

liberação, é preciso antes definir qual
empresagerenciaráo sistema e quanto
dispenderá nas obras. "E, é óbvio, a
empresa não vai investir se não tiver

estagarantia"; disse, SãoR$ 4milhões
em 2006. Piazera também acha que
não há espaço para duas empresas
atuarem em Jaraguá do Sul. Pelo
contrato vigente, a prorrogação do
prazo passa obrigatoriamente pela
aprovação da Câmara dos
Vereadores. Porém, legalmente, a

Prefeitura pode abrir licitação a

Projeto de lei leva assinatura da vice-prefeita Rosemeire Vasel

qualquer momento para a entrada
de uma segunda empresaque explore
omesmo serviço.

Um dos compromissos da

Canarinho, que explora o serviço
desde a década de 60 em regime de

monopólio, além de dois terminais

integrados, seria a construção de 180
abrigos cobertos para passageiros (60
por ano até 2008). Porém, isso já está
previsto desde 1996 no contrato

existente com aCanarinho, mas que
nunca foi cumprido.O presidente da
Câmara, Carione Pavanello (PFL)
questionou a localização dos abrigos,
o tipo de construção, onde vão ficar
os terminais de transbordo, entre
outras coisas. Os vereadores Jaime

Negherbon e Jurandir Michels,
ambos do PT, também se

manifestaram contrários à forma
comooprojeto chegouàCâmara (em
regime de urgência), questionando
por mais clareza quanto a

participação da empresa nas obras,
pedindo vistas ao documento para
uma apreciação mais aprofundada.
Percebendoque aproposta corria risco
de ser rejeitada, o que poderia
inviabilizar as obras por tempo
indefinido, o vereador Ronaldo

. Raulino (PL) tomou a iniciativa de

pedir a retirada do projeto, que, agora,
volta ao plenário do Legislativo em
no�a sessão extraordináriamarcada
para a próxima terça-feira.

Vereador é contra adesão de Guaramirim·em consórcio
GUARAMIRIM - o vereador

fEvaldo João [unkes (PT) disse ser
Contra a adesão de Guaramirim fia

jCOnsórcio Regional de

J Saneamento do Vale do Itapocu,
I �roj�to que prevê o gerenciamento
unlco dos sistemas de água em

,

esgoto nos cinco municípios do
fVale do ltapocu, pelo Samae
.,. (?erviço AutônomoMunicipal de
,
Agua e Esgoto) de Jaraguá do Sul.
iNa opinião dele, o assunto ainda
'vai gerarmuitos debates e alertou
'lOSmunicípios vizinhos "que abram
os olhos". .

Em outubro, Junkes apresentou
projeto de lei, aprovado por

• unànimidade pelos vereadores
mas vetado pelo prefeito Mário
Sérgio Peixer (PFL), proibindo a

"-'Prtvatização da captação e

distribuição da água e saneamento

básico no município. O vereador

,justificou a proposta comomeio de

garantir que o serviço seja de

competência do poder público,
"com tendência a cobrar tarifas
mais acessíveis", "Ou o serviço fica
nas mãos do Estado ou do

município, porque, caso contrário,
a população pode pagar caro",
disse à época.

[unkes participou de reunião

técnica para apresentação da

proposta aos vereadores em

outubro passado, e acredita que a

implantação do consórcio vai

beneficiar Jaraguá doSul. Também
questionou o fato do Sarnae não

ter implantado a totalidade do
saneamento básico em Jaraguá do
Sul e se será feito nos municípios

que aderirem a proposta. "Isto é

mais uma puxada de tapete para

que Jaraguá do Sul tenha ,os bônus
e nós ficamos com os ônus", largou.

Para o consórcio ser

efetivamente implantado, o

primeiro passo é a assinatura do

protocolo de intenções, que
exprime o interesse dos municípios
em aderirem a proposta', A

assinatura, prevista para setembro
do ano passado, foi adiada por conta
de desencontro de informações e

.
dúvidas dos prefeitos, e ainda não
tem data marcada para acontecer.

Depois, os prefeitos deverão
encaminhar para as respectivas
Câmaras de Vereadores o projeto
de lei que trata do assunto e que
deverá se igual em todos os

municípios participantes. "Aqui em

Junkes: "Tudo para não aprovar"

Guaramirim, vou fazer de tudo

para não aprovar este projeto",
revelou. (Carolina Tomaselli)

� Repeteco
Usurpação de competência privativa da
União. Com este argumento, o juiz federal ,

Zenildo Bodnar, de Brusque, em liminar
declarou inconstitucionais leis estaduais

que permitem a exploração de jogos, no
caso a Codesc, uma empresa do

complexo Besc, que, obviamente, vai
recorrer, da mesma forma os empresários
do ramo.Até lá, no' entanto, recomeça a

romaria do fecha-bingos.Até nova liminar,
para o abre-bingos. É novela antiga,
reprisada e desbotada. A multa prevista
em caso de descumprimento é de HS
100 mil.

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

Mais de 20 integram .lista dos

que deixam o PT de Schroeder
SCHROEDER - Mais de 20 pessoas

integram uma relação de nomes

que vão pedir oficialmente a

desfiliação do Partido dos
Trabalhadores até o próximo dia 31,
informou ontem o ex-presidente da
Comissão Provisória do PT de

Schroeder, Osnildo Konell. Além
dele, também deixará o partido o

candidato a prefeito nas eleições
municipais de 2004, João dos Reis
Filho, como antecipou o Correio
do Povo em novembro passado. O
grupo, da tendência Articulação'
de Esquerda, no entanto, já não

atua como filiado desde o PED

(Processo de Eleição Direta), que
conduziu José da Cruz, o Zeca da
Laje, à presidência do diretório

municipal.
"A idéia é trazer um novo

partido para Schroeder", disse
Konell. Segundo ele, o grupo
recebeu convites para ingressar no
PL, PDT, PTB e PPS, os quatro
partidos da base de sustentação do
prefeito de Jaraguá do Sul, Moacir
Bertoldi (PL), e, conseqüen
temente, instalar comissões

provisórias em Schroeder. O PSB
de Jaraguá do Sul também

procurou os dissidentes petistas
com o mesmo intuito, assim como

o Psol, através de representantes
do deputado estadual Afrânio

Boppré, também ex-petista. Inclu
sive, em novembro João dos Reis
Filho participou de encontro em

Florianópolis que reuniu ex-petistas
recém-ingressosno partido coman
dado pela senadora Heloísa
Helena.

O ex-presidente do PT disse

que retomou esta semana os

contatos com os filiados "descon- Konell: analisando os convites

tentes", parte deles.vconta, já
declararam que optarão por ficar
sem partido. A lista dos que vão

}

entregar a carta de desfílíação,
adianta Konell, deve chegar a 30,
e a tendência é que aqueles que

optarem por se filiar sigam unidos

para o novo partido. "O que temos

em mente é que 'deveremos

permanecer unidos, com um só

pensamento", completou.
Konell ressalta, ainda, que o

grupo continuará cobrando as

mesmas reivindicaçõesde antes, e

cita, entre elas, a abertura do
Centro de Educação' Infantil do
Bairro Rio Hem (à obra foi

concluída, mas as aulas nunca

aconteceram), o reajuste do salário
dos servidores municipais e a

questão do transporte coletivo
urbano nomunicípio - A Câmara
de Vereadores apontou mais de 40

irregularidades no serviço. "Inde
pendente do partido, queremos o
melhor para toda a comunidade",
finalizou. (Carolina Tomaselli)

Santa Catarina ganha mais um
deputado se projeto for aprovado

BRASÍLIA - Santa Catarina

ganharia mais deputado federal
se fosse aprovado o projeto de lei

complementar que prevê o

aumento de deputados federais
dos atuais 513 para 521. Hoje,
Estado é representado na Câmara
Federal por 16 parlamentares em
exercício. Ontem, o presidente da
Câmara, Aldo Rebelo (PC do B),
defendeu a legitimidade do
projeto, de autoria de Nicias
Ribeiro (PSDB), do Pará, um dos
Estados que teria o maior

acréscimo de cadeiras, duas. Se
aprovado, o projeto causará um

impacto de R$ 10 milhões aos

cofres públicos.

O outro Estado que mais

cresceria é Minas. Além de Santa

Catarina, ganhariam um re

presentante a mais cada Ama

zonas, Bahia e Ceará. A proposta
de aumento do número de

deputados é o 19º item da pauta
da convocação extraordinária do
Congresso, que será definida na

próxima segunda-feira. "Não se

trata de um aumento do número
de deputados, mas de uma

correção de acordo com o IBGE.
Se a lei prevê a correção da

representatividade, natu

ralmente a propos ta terá

legitimidade e previsão em lei",
afirmou Aldo.

'
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CORREIO ECONÔMICO
Consenso sobre mínimo
As centrais sindicais recuaram mais uma vez e aceitaram negociar
uma nova proposta para o reajuste do salário mínimo e correção
da tabela de lmposto.de Renda. Elas pedem que o mínimo suba
de R$ 300 para R$ 350, o valor tem o apoio do ministro Luiz
Marinho (Trabalho). As centrais pedem, no entanto, que esse

reajuste seja antecipado em dois meses, de maio para março
desde ano. A partir de 2007, o aumento passaria a ocorrer em

janeiro. Antes da reunião das centrais com Marinho (Trabalho) e

os ministros Nelson Machado (Previdência) e Luiz Dulci

(Secretaria Geral), os sindicalistas pediam um mínimo de R$ 360.

Outra reivindicação é a correção de 10% para a tabela de Imposto
de Renda. A nova proposta, apresentada ontem a Marinho, será
encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão
será tomada em nova reunião das centrais com o governo,
marcada para quinta-feira, dia 19.
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Eleições
Em um ano de disputa

_

eleitoral, o governo Lula seria
beneficiado com um

aumento de salário mínimo

maior, segundo o presidente
da Força Sindical, Paulo
Pereira da Silva, o
Paulinho."Nesse momento

quem faz política sabe da

importãncia de 'fazer um
acordo com as centrais'; disse
No entanto, para Marinho, o

Negociação governo não vincula a

discussão do reajuste com a
A proposta negociada. é
inferior àquela que previa um disputa eleitoral."O que

mínimo de R$ 360 e 10%/(le facilita um aumento maior é
a saúde da economia. Se a

correção para a tabela de IR.
economia tivesse um

Esses valores já eram
-

inferiores à reivindicação desastre, não seria possível
falar em um aumento nesses

inicial das centrais, que
pediam um salário mínimo de patamares'O: reajuste do

R$ 400 e 13% de correção
mínimo de R$ 300 para R$

para a tabela de IR.Além disso,
350 representa um aumento

real de 11%.5obre mudar a
a proposta é bem parecida52i., data-base de maio paracom aquela que o Planalto

OBii janeiro, o ministro acredita
chegou a acenar no ano

suu
passado: mínimo de R$ 350 e que isso só será possível "em

00 alguns anos':
correção da tabela de 7%. '

_(�_ re.d.ac.a.o.@.jo.rn.a.lc.o.rr.ei.o.do.p.o.vo•.•co.m br
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CPI e Conselho de Etica
.q-
'--'o

firmam pacto contra "acordão"

Impacto
o custo da antecipação do

reajuste do mínimo de maio

para março é de R$ 1 bilhão,
segundo Marinho. O governo

já aceita pagar um mínimo
de R$ 350 a partir de maio e

corrigir a tabela de IR em 7%.
"São cálculos que o governo
já absorve'; disse o relator do
Orçamento, Carlito Merss

(PT-SC).
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2i >, DA REDAÇÃO - Devido à
.

r. absolvição do deputado Romeu
r,LJ ,,_ Queiroz (PTB-MG) no plenário da

Câmarae comoandamentode outrosG-rrJ":

chegaram a um acordo de que aCPI
vai subsidiar o Conselho com

informações para que possam ser

usadaspelos relatores dos processos de
cassação.A intenção doConselho de
'Ética é votar pelomenos seis dos 11

processos que tramitam no órgão
contra deputados suspeitos de
envolvimento com o mensalão,
durante a convocação."O acórdão já
está repercurindo. Se existir, nós não
saímos nas ruas. Se não houver

responsabilidade, nós não podemos
nem caminhar", disse Delcídio.
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processos de cassação que se

aproximam do seu final, os

presidentes da CPI dos Corre-ios,
Delcídio Amaral (PT-MS), e do
Conselho de Ética, Ricardo Izar

(PTB�SP), firmaram um pacto para
tentar evitar um "acordão" no
Congresso Nacional, para livrar �s
parlamentares da perda de
mandato.Eles se reuniram ontem e
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concurso: 584

01 - 11 - 18 - 31 - 37 - 40 - 42

'44 - 45 - 47 - 59 - 61 - 71 - 76
78 - 83 - 90 - 91 - 92 - 94

Megasena Quina
concurso: 728

08 - 13 - 24

32 - 42 - 44

concurso: 1548

10- 22 - 39
69 -74
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NADA NA TORNEIRA

Moradores da Tifa Schubert
reclamam da falta de água

DAIANE ZANGHELlNI

.... Segundo Samae, a
solução é construção
reservatório no Centro
a partir de fevereiro

}ARAGUÃ DO SUL

Aparentemente, o dia-a-dia do
motoristaVilsonMarques, 40 anos,
parece igual a qualquer outro:
todos os dias ele acorda às 5h da

manhã, lava o rosto e escova os

dentes para ir ao trabalho; no final
da tarde, ao chegar em casa, toma

banho e vai dormir. Um cotidiano

quase normal, não fosse um

detalhe: a água só chega em sua
casa no começo damanhã e a partir
do fim da tarde, que coincide

justamente com seu horário de
saída e volta do trabalho.

Seu Vilson mora na Tifa

Schubert, na Rua Clube do

Viajante, e garante que os vizinhos
convivem com omesmo problema:
a água do-Samae funciona durante
a madrugada, mas a pressão
diminui a partir das 8h da manhã.

Significa que durante boa parte da
manhã e por toda a tarde, não cai
da torneira sequer uma gota d'

água, que só é normalizada por
volta das 18h. "Sempre que

reclamamos, o pessoal da Samae
mexe na rede, mas o problema volta
a acontecer; já faz mais ou menos
dois anos que estamos nessa

-

situação", conta,
Enquanto a água do Samae

não vem, os moradores se viram

com água de poço (presente na

maioria das residências da rua

Expedicionário Ewald Schwartz),
com a água que vem da nascente
domorro ou até mesmo buscando
água em baldes no riacho mais

próximo, como faz a família do

metalúrgico Tiago Mengarda, 17
anos, "Faltar água aqui é normal",
diz com naturalidade; "Pior é

quando um cano estoura e a

Samae demora três ou quatro dias

para atender o chamado, é um

desperdício enorme", completa.
De acordo com o assessor de

informações e tecnologia do
Samae, AdilsonMiotto, a empresa
começou em novembro um

trabalho de reforço em três

quilômetros das redes, e o problema
será resolvido provavelmente até

fevereiro, quando aTifa Schubert
será abastecida pelo reservatório da
RuaAdélia Fischer, no Centro, que
é maior do que o reservatório atual

(Estrada Nova). Segundo Miotto,
a população deve usar a água de
forma consciente, principalmente
em dias de forte calor, pois, devido
à extensão da rede que atende o

inflação deve continuar convergir
para as metas e o desempenho
externo deve se manter sólido,
Estamos diante de um cenário

bastante positivo, mas estou

convicto de que este país pode
melhorar ainda mais", disse o

diretor do FMI.
O presidente Lula acrescentou

que o atual governo se sentia

orgulhoso de haver dado "amelhor
das respostas" não só aos países e

organismos quer apoiaram o Brasil,
mas principalmente à sociedade
brasileira, "Mostramos que os

pessimistas estavam errados. Fomos

capazes de provar o acerto de quem
soube confiar no Brasil", disse.

Durante o discurso, Lula
assegurou que os interesses

eleitorais também não

comprometerão a estabilidade da
economia brasileira, "Assim como

na esfera econômica, não há lugar
no jogo político para quem busca

gerar esperanças e motivação,
oferecendo facilidades irreais",
afirmou.

O ministro da Fazenda;
AntonioPalocci, que parricipou do
encontro declarou, por sua vez,

que a quitação antecipada "foi
uma decisão madura e sustentada

Moradores pedem solução para problema de abastecimento

bairro (que abastece também
Nereu Ramos, Ribeirão Cavalo,
Três Rios doNorte, Santo Antônio
e parte do Amizade), a água chega
com pressão baixa nos pontosmais
altos da localidade, "Pedimos que
as pessoas evitem lavar ruas,

calçadas ou carros, pois isso

contribui com a falta de água nas

regiões mais altas do municípi 'o,:

principalmente no período 8h' ,

18h, quando o uso da água é maim , ''!'
afirma,

O Samae disponibiliza
número 115 para o consumid QJ
entrar em contato no caso d.t .�
reclamações ou problemas na re

de água e esgoto.

Lula comemora pagamento antecipado ao FMI
DA REDAÇÃO - A decisão de

antecipar, em dois anos, a quitação
da dívida de US$ 15,5 bilhões

junto ao Fundo Monetário

Internacional significa a

superação vitoriosa de mais uma

etapa da política econômica

brasileira e uma mensagem para o

próprio país e para o mundo: a de

que o Brasil já pode andar com as

próprias pernas". A declaração foi
feita ontem pelo presidente Lula
durante encontro com o diretor

gerente do Fundo Monetário
Internacional (FMI), Rodrigo de

Rato, no Palácio do Planalto, para
celebrar o pagamento antecipado
aoFMI.

Rodrigo de Rato fez projeções
positivas para a economia brasileira
em 2006 e estimou um crescimento

de 4% para oProduto Interno Bruto

(PIB), "Neste ano, o Brasil tem
tudo para se beneficiar da provável
manutenção da conjuntura
favorável da economiamundial. O
PIB deve crescer a uma taxa

robusta de cerca de 4%, a

atividade econômica deve
continuar a se beneficiar do
crescimento das exportações, do
aumento do emprego, da redução
das taxas de juros internacionais, a

Produção de
veículos bate
recorde

DA REDAÇÃO;'}\ produção
veículos no Brasil superou
expectativas e alcançou um reco

histórico em 2005. Dados divulga
ontempelaAssociaçãoNacional
Fabricantes (Anfavea) indicam '

produçãode 2,4milhões de unidad (�

As vendás também surpreenderam !

Anfavea,No total foramcomerei
zados 1,714milhão de veículos, qu
.9% mais do que em 2004, quand
foram comercializadas cerca de 1,\ 1,

milhão de unidades,
O resultado reflete o bo [,

desempenho de dezembro, quand
foram produzidos 200.332 veícul
As vendas de veículos no m'

também surpreenderam a Anísv
-

com a comercialização de 183.64
unidades,O resultado perde apen
para outubro de de 1997, quan�
foram licenciados 189.01
veículos.Apesar da boa produçãO
das vendas internas, as exportaç'
ficaram abaixo do previsto pe

r
.

ai"Anfavea para 2005, que esper
US$11,2 bilhões mas fechouoaJI
emUS$1Í,187 bilhões.

�.CANARINHO
Uma Transportadora de Vidas.

Lazer • Turismo lO Fretamento

Lula mandou mensagem

em fatos econômicos sólidos",

Segundo Palocci, a decisão não

significa uma müdança dos rumos
econômicos, mesmo porque,
conforme ressaltou, a política
econômica brasileira "nunca foi e -

nem poderia ser uma imposição do
FMI, mas sim uma opção
responsável de ajustar a economia
do país e promover o crescimento

econômico sustentado e a taxas

elevadas".
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Incêndio destrói casa de madeira em Corupá
,

J 2 CORUPÁ _ Por volta das 2h30
ol» ,

f) 'da ma�rugada de o�tem, a casa

J
da família RosanoBairro Ano Bom

Iln
pegou fogo. Não sobrou nada.

_
Aluísio José da Rosa estava sozinho

na residência, e escapou por

pouco.A causa do incêndio ainda
não foi divulgada, mas a suspeita é

de que.um pote de plástico tenha
sido esquecido encima do fogão
aceso. A filha, Silvana da Rosa,
21, mora numa casa construída no
mesmo terreno. Ela chamou os

bombeiros e salvou a vida dos dois

filhos, de 5 e 2 anos e da irmã mais

nova, 'Neti', de 8.
"A confusão começou lá pelas

11 horas da noite quando o meu

pai, que é alcoólatra, chegou

bêbado e brigou com a minha
mãe", contou Silva�a. Ela, o

marido Adriano Correia Eufrásio
e o irmão Wanderlei da Rosa

conseguiram convencer a mãe,
Balbina da Rosa a dormir fora de
casa. Dona Balbina levou o filho
Emanuel, 8, para a casa de
I

Wanderlei, onde passaram a noite.

"Depois que a minha mãe foi
'embora de ainda fói atrás dela, e
meu irmão chamou'até a polícia.
Por coincidência, quem atendeu
a ocorrência foi o irmão do meu

Artesanato é a atraçãona beira de' estrada
BARRA VELHA/ PIÇARRAS -

Comprar uma lembrancinha,
mobiliar e decorar a casa ou tomar
um caldo de cana. Tudo iss� é

IL ( possível no comércio àsmargens da
j, BR-101. Em apenas uma das lojas,
Ib o dono estima que existam cerca

Ó de 5 mil tipos de mercadorias. As
cf opções são muitas e os preços
, II também variam bastante, cabendo
�sb em todos os bolsos. São peças como
,üõ-bijuterias eminiaturas de cristal por
ifr R$l até móveis rústic�s por R$ 2
I,.;:, miL
.b. A lojista ElierMariaWorn, 43
�. anos, emprega oito pessoas no

Artesanato Bela Vista e na

ri )1 pequena fábrica demóveis rústicos
,L. I no KM 97 da BR-1O 1 em Piçarras.
,uI, Ela afirma não ter um só tipo de
�,f cliente, nem um "carro-chefe" nas
I.:S vendas. "Tenho produtos na loja
,�" de todos os cantos do Brasil,mas,
BC" eu dependo mesmo é da infra-
I '

lu" estrutura da praia. Se ela está limparr
.� e bem cuidada o turista fica
'01 satisfeito, vem mais vezes e como
�: passa aqui na frente acaba
15, parando", afirmou. Mesmo assim,
'.'1

segundo ela, se a loja ficasse na
'fi. cidade, mais perto dos turistas, a

loja não sobreviveria. "O grande
::�; segredo é que os turistas só

��. COmpram na volta pra casa.

�: inquanto eles passeiam pela região
�� azem pesquisa de preço e só

�� voltam se o produto for acessível e
:� tiver qualidade", contou Elier.

,
Outro "mercado" é o de

'( produtos coloniais. "As cachaças,"

:.' queijos e salames vendem muito
bem", afirmouNelsonBentoAlves,

Cachaça é um dos produtos mais procurados na Cantina Alves

dono daCantina Alves no KM 84
da BR-1e1 em Barra Velha.,"No
verão omovimento é muito bom,
mas no inverno a gente quase não

vende", explicou ele, que tem nos
tapetes e almofadas de Frufru a

principal fonte de renda. "Essas são
feitas de tecido e não de retalhos,
por isso podem ser lavadas na

máquina e secar ao sol, sem

desbotar", garantiu o vendedor. A

jaraguaense Carolina Freitas
afirmou que sempre para em

comércios de beira de estrada,
principalmente por causa dos

produtos coloniais. "Eu nunca

comprei nada para decoração, mas
existem produtos que valem a

pena, como o queijo e as toalhas
de praia", disse.

\ .

Silvana (dir.) salvou os dois filhos e a irmã do incêndio, çrianças continuam assustadas e sem 'dormir

pai que é policial", contou Silvana ..

Depois da confusão com a

polícia opai voltou a procurar pela
filha e segundo ela, foi dormir
pouco depois da uma hora da
manhã. "Ele me acordou com

gritos de 'fogo'. Quando saída
minha casa vi o meu pai com uma

bacia na mão tentando apagar o
incêndio que já tomava conta da

casa", relembrou. Silvana agiu,

rápido, Pegou'o celular do marido
e ligou para os bombeiros. Depois
levou as crianças para longe do

fogo. "Os meus filhos ficaram tão

assustados .que desde então não

dormiram", afirmou.
Quando os bombeiros

chegaram, a casa de Silvaria estava
começando a pegar fogo. A
televisão fico� derretida. Por sorte
a casa não sofre� maiores avarias.

Os bombeiros levarammais de duas
horas para conter o fogo e acabar
com os focos. "Deumuito trabalho

por causa das roupas:', explicou o

sub-comandante do batalhão dos
Bombeiros Voluntários de Corupá,

Carlos Miguel Alves. Cinco
bombeiros, dois caminhões e cerca

de 12,mil litros de água foram
utilizados para combater o

incêndio.
�

A Divisão de BemEstar Social
vai ajudar a família com roupas e

alimentos. Quem puder doar
material de construção, móveis e

roupas pode levar a contribuição
para a sededa divisão ou até a casa

dos Rosa, na Rua Ano Bom, 700
(fundos). O telefone é o 9135-
6077, com Silvana ou Adriano.

Observação diminui risco de assalto, diz gerente
}ARAGUÁ DO SUL - 'A

sensação de inseguranç-a vem

crescendo, até em cidades
consideradas calmas, como mi
região do Vale do Itapocu. Mesmo
com níveis de desemprego baixos
se comparado com o resto do país
o número de assaltos a pedestres,
por exemplo" vem crescendo ano
a ano.

O gerente operacional do
Grupo Seguridade, Alt�irMattos,
revela algumas dicas simples que
evitam problemas como assaltos e
roubos. "A grande arma que o

cidadão de bem possui é a

observação. Afinala maior arma
dos bandidos é o efeito surpresa",
destaca. Segundo ele, o índice de
assaltos na rua cresceram cerca

de 150% no último ano. "Por se
tratar de uma cidade do interior,
com colonização européia, os

moradores ainda são ingênuos se

comparados com outras regiões
metropolitanas" .

No banco, a melhor dica de
Mattàs é bastante simples. Só
confie em quem trabalha na

agência. "Em caso de dúvidas ou

problemas, use o caixa ou peça

ajuda para alguém identificado",
explica. São comuns os golpes em
que uma pessoa da fila tenta

"ajudar" a pessoa com problema e

acaba trocando os cartões sem a

pessoa perceber. "De posse do
cartão e da senha fica fácil limpar
a conta", afirma. Outra dica

importante é com relação a

retirada de dinheiro a noite. "Se
não há outra opção e a pessoa
realmente precisa do dinheiro
naquela noite, deve procurar
caixas eletrônicos em locais
movimentados e iluminados,
como em shoppings", defende
Mattos.

Ao sair do banco as pessoas
devem observar movimentações
estranhas e se está sendo

seguindo. "Se desconfiar de

alguém, entre em um comércio,
peça ajuda a um policial. O

importante é não ficar isolado, em
lugares de pouco movimento",
ensina. O gerente explica ainda

que o mesmo sistema de

observação serve para proteção em
. caso de assalto a residência. "Nós
devemos observar osmovimentos
estranhos nas ruas próximas de
casa. Se existe uma casa para

alugar é importante ver quem está

se mudando, conhecer os

vizinhos".
Os bandidos estão cada vez

mais especializados e estudam as

.

vítimas antes de cometer algum
crime. Isso acontece em virtude
do desemprego, que é considerado
um dos fatores que mais,contribui

'

para o aumento do índice de
criminalidade. "O ladrão de

galinha está em extinção", afirma
Mattos.

'

Aposentados
Os aposentados tendem a ser

o alvo preferencial de bandidos,
porque normalmente tem

dificuldade em lidar com os caixas

eletrônicos. "O ideal seria que o

aposentado fosse ao banco com

algum familiar, até porque alguns
deles têm problemas de

mobilidade", explica o gerente.

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cf Vans

Joinville cf Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
* Positivo_* Sociesc (Tupy) * Ace * Ou�ros ,* Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb '

,
. i:: :

proprietário estava dormindo sozinho em casa qu_ando fogo corneçou.e conseguiu escapar por pouco
��

fi� MÁRCIA BENTO
li;
t,.'r

r�(�.
� Família perdeu

[i;'
tudo e precisá

� de doações para
'?"poder recomeçar

.... ..-.,........-

LUlU'1/:
transporte e tutismo

: I I Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Rosilene
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PANORAMA

Grifes de Jaraguá roubam cena no Fashion Ria
Colcci, Gisele funciona como uma
estratégia de internacionalização
da marca. A grife foi fundada em

, 1986 e transformou-se, em pouco

tempo, namaior rede de franquias
de moda do país, commais de 200

lojas no Brasil e no exterior. Seu

público-alvo são jovens de atitude
de grandes centros urbanos.

J á a grife infantil Lilica Ripilica
abriu a temporada do Fashion Rio,
na terça-feira. O desfile brincou
com o mundo do faz-de-conta ao

� Lilica Ripilica e
_

Colcci se destacam
I

'i no calendário da
moda nacional

I
'

i
DA REDAÇÃO - Um dos

i maiores eventos damodabrasileira,
I o FashionRio reúne as marcasmais

I importantes do mundo das

i passarelas. O evento acontece no

i Museu deArteModerna no Rio de

II Janeiro até sábado. As grifes de apresentar seres da floresta e dos
. Jaraguá do Sul, Lilica Ripilica contos de fadas. A atriz Nicete
I .

I (Marisol) e Colcci são destaques do Bruno representou todas as avós

I evento. A marca infantil abriu a das meninas que são fãs da marca,

.1' temporada de desfiles e a Colcci que tem uma koala rosa como

I temninguémmenosdoqueGisele símbolo. A apresentação

I Bündchen como representante.
A começou com a atrizmima cadeira

.

top brasileira desfila na sexta-feira de balanço, narrando em primeira
I e promete ser aprincipal atração da pessoa, as impressões de uma

.1 edição de inverno. Essa é a terceira menina sobre sua avó. O texto

vez que a übermodel pisa nas explicava a inspiração da coleção

I passarelas cioFashionRio para a grife de inverno: o estilo de se vestir das
catarinense. avós.A sósia mirim da Ana Paula

I S'gundo o

m";:;n�;;m:��::mm"COUP,�,n�
Faleceu às 01 :15h do dia 10101, a senhora Aselina Campestrini,
com idade de 39 anos. O velório foi realizado em sua residência e

I o sepultamento no cemitério Rio da Luz I.

I Faleceu às 07:45h do dia 1 OIOl,a senhora Clara Strener Scheurer,

I
com idade de 87 anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa

Senhora Rainha da Paz e o sepultamento no cemitério do Centro.

i Faleceu às 11 :OOh do dia 10/01, o senhor Antônio Prim, com
I idade de 86 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e

.

I' o sepultamento no cérhitério da Vila Lenzi.
.:�\I, Faleceu às 11 :35hdo dia 10101,0 senhor IvoAlvino Pommerening,
::: com idade de48 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica

Luterana Cristo e o sepultamento no cemitério Municipal de
Schroeder.
Faleceu às 14:00h do dia 10/01, a senhora Alzira Demarchi

Vitkowiski,com idade de 76 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 22:15h do dia 10101, o senhor HerbertGlowaski, com
j. ,>

idade de 70 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja São

.

Cristóvão e o sepultamento no cemitério Chico.de Paula.
i'

..
'

�-------------------------------------------------
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Educação Marista:
ensinar é uma arte, aprender

um desafio.
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Uma rede de ensino com
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:�, mais de 6500 professores
em todo Brasil.I f
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W As inscrições para alunos novos podem ser feitas na

�:: secretaria do colégio, pelo telefone 3371 0313 ou

mi através do site www.marista-jaragua.com.br na

.�/j, área de matrículas on-line

PASSARELA

A atriz Nicete Bruno com a Koala rosa símbolo da marca infantil
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Atores mirins participaram do desfile que foi considerado sucesá
.

,

CORREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo,com,hl

Revolta
Parte do elenco de "Bang Bang" vive reclamando dos

personagens e do atraso na entrega dos capítulos, que os obriga a

decorar textos em cima da hora. Ney Latorraca, o Aquárus, e Giulia

Gam, a prostituta Vegas, foram vistos dizendo que querem deixar

a novela. Carlos Lombardi, autor da trama depois da saída de
Mário Prata, sairá nesta semana. A Globo diz que ele já tinha uma

viagem marcada.

Promoção
Naorni Campbell aproveitou a liquidação de verão da Daslu,
anteontem, e saiu da loja cheia de sacolas. E com seis seguranças
a tiracolo. Ficou quatro horas e meia fazendo compras.

Novela das seis
"Sinhá Moça" da Globo, começou a ser gravada ontem.

Mais light
Recentemente, Carlos Alberto de Nóbrega fez reunião com os

redatores do programa "A Praça Ê Nossa" e pediu para eles
'

pegarem leve nas piadas de duplo sentido. Ê que o humorístico

deixou de ser exibido nos sábados à noite e está no ar no começo
das tardes de domingo, horário considerado familiar.

Vaga
A Rede TV! está atrás de uma popozuda para apresentar as

atrações de Carnaval. Como será que vão fazer os testes?

Outro lado
A Record diz que "O Melhor do Brasil'; de Márcio Garcia, não vai

acabar.. Mas não nega que a audiência do programa deixa a

desejar.

Megaprodução
As gravações do casamento de Clarice com Lopo em "Prova de

amor" vão ter ares de megaprodução. Serão três dias inteiros em

uma locação no Alto da Boa Vista. Com helicóptero, 80% do
elenco da novela e 90 figurantes.

IÀ flor da pelei
A novela que vai substituir "Prova de amor" na Record mudou de

.

nome: A trama, contemporânea, de Bosco Brasil e Cristiane

Friedman, sob supervisão de Tiago Santiago, vai se chamar "À flor
da pele':

"DeVolta para o Futuro 4"
Michael J. Fax está negociando sua participação em mais um

filme da série que o consagrou no cinema. O ator americano só

aceitará o trabalho se o seu personagem, Marty McFly,
'

envelhecer na trama, afinal ele tem 44 anos de idade. Ê esperar

para ver.

Estressada
Fernanda Vasconcelos precisou de cuidados médicos. Ê que a

atriz teve uma crise de estresse quando foi informada de que não

faria parte do elenco da próxima temporada de "Malhação';
novelinha na qual ela vive a personagem Betina.

Carnaval baiano
Deborah Secco mudou a cor dos cabelos que agora estão loiros e í

não pretende desfilar para nenhuma escola carioca. Ê que neste
'

Carnaval, a bela estará na Bahia acompanhando o namorado
Marcelo Falcão e o grupo Rappa durante suas apresentações no

Carnaval baiano.

Rejuvenescido
Agnaldo Timóteo está enfrentando uma maratona de caminhadas e

,

exercícios, além de dieta alimentar, a fim de perder peso. Depois o:
'

cantor pretende fazer uma cirurgia plástica no rosto. Com 69 anos

de idade, Timóteo quer rejuvenescer 20 anos.

Bailarina na trama
Ana Botafogo foi convidada para fazer a próxima novela de Manoel

Carlos, "Páginas da vida': E para se preparar para sua estréia como

'atriz, teve o apoio de Rosana Garcia, que foi quem ensaiou a

bailarina para o teste. Aliás, um teste bem longo, com três páginas
de texto. A bailarina seguiu os conselhos da atriz e foi aceita no

papel. ...

Gisele
Embora o desfile da Colcci só aconteça na sexta-feira, Gisele
Bündchen já está no Rio. A top, estrela da marca, desembarcou na ,

tarde de terça-feira na cidade e se hospedou no Copacabana
Palace, mas não antes de passar pela Amsterdan Sauer e fazer umas

comprinhas. Mais tarde, Gisele foi vista na livraria Letras e Expressão,
em Ipanema. Saiu de lá com revistas e livros nas mãos.

Gravidez confirmada
Angelina Jolie (foto) está grávida! Quem confirma são os próprios
.assessores da dupla. O comentário é que Brad Pitt já tinha contado
a notícia para Jennifer Aniston, em primeira mão, em respeito ao

casamento que tiveram. Passado o tempo da delicadeza, foi a vez

de contar pro mundo todo. Recado dado.

"
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Juventus estrela com vitoria
•

e agora enfrenta o Atlético
,

JULlMAR PIVATTO

,

: � Único gol do jogoI,

i foi marcado aos

: �7 minutos do·
: i

•

: primeiro tempo

, ]ARAGUÁ DO SUL - A torcida
:
que lotou o Estádio JoãoMarcatto

I saiu satisfeita. Depois de dez anos
; sem ver o Juventus na elite do
!

futebol de Santa Catarina, o

:'jaraguaense pode ver um -time
,

.

guerrido, que venceu o Avaí por

• ixo, com um gol do zàgueiro e

:. capitãoOliveira, aos 47 minutos do
,

primeiro tempo. Com a vitória, o

Moleque Travesso divide a
.

liderança do Grupo A com a

j:hapecoense, ambos com três

�pontos. O próximo desafio será

domingo, às 17h, contra o Atlético
'-de Ibirama, fora de casa.
;;.\

,

O jogo começou equilibrado,
mas com o [uventus levando mais
perigo para o gol adversário. Aos 10

minutos, depois de um lançamento
de lateral na área, a bola sobrou para
o tricolorSabiá, que chutou por cima
do gol de Adinan. Depois dos 15

minutos, o [uventus começou a

dominar a partida e aos 31 minutos
':0 volante Ademir Sopa perdeu'uma
bela oportunidade, cabeceando

Juventus se apresentou ontem para a torcida jaraguaense que lotou o Estádio João Marcaho

rente ao travessão do time da para Sabiá, que na frente do gol da equipe. "Pará uma estréia, o time
.CapitaI.Aos46minutos,Sabiápartiu chutou em cima do goleiro. No correu bastante, foi muito

pela direita e foi derrubado, por trás, contra-ataque, Fábio Oliveira aguerrido. Tenho certeza que o-

por Fernando, que foi expulso. Na quase empata o jogo.Mas a principal Juventus pode sermais forte", disse
cobrança, Everaldo põe na primeira chance do time da capital empatar ele.Nos outros resultados da rodada,
trave e Oliveira, sozinho, cabeceia o jogo foi aos 29 minutos, quando pelo grupo A, a Chapecoense
paraabrir�placar.

' .

Acássio fez pênalti em Fábio venceu o Guarani por 2xO e

No segundo tempo, logo aos Oliveira. O capitão Paulo Foiani Figueirense e Atlético de Ibirama
cinco minutos, Ademir Sopa cobrou para fora. ficaram no lx1.No outro grupo, os
cabeceia para a boa defesa de Para o meia Everaldo, O resultados, foram:' Brusque 5x1
Adinan. Aos 16mínutos, depois de [uventus temmuito o quemelhorar Caxias,Joinville Z,x 1 Metropolitano
cobrança de escanteio, a bola sobrou ainda, mas ele acredita no potencial eMarcílio Dias 1xO Críciúma. ,

Ronalclinho Gaúcho deve ser' . Lothar Matthâus acerta com

indicado ao "Oscar do Esporte" o Atlético -PR e chega dia 1 o

DA REDAÇAo - Em ótima
fase, Ronaldinho pode disputar
mais um prêmio, O craque do
Barcelona pode ser 'um dos
indicados ao "Laureus World
Sports Awards" como esportista do
ano. A premiação do "Oscar do
Esporte" acontece no dia 22 de
maio, em Barcelona, na Espanha.
.No entanto, Ronaldínho terá
,fortes concorrentes.

O ciclista Lance Arrnstrong, o
tenista Reger Federer e o golfista
Tiger Woods, que já venceram,
são candidatos à disputa. Os
pilotos' Fernando Alcnso e

Valentino Rossi também podem
.
brigar pela estatueta. Os
candidatos serão escolhidos pelos
!membros da Laureus World Sports
,Academy, que avaliam o

,desempenho dos atletas entre 08

jdias 1 Q de fevereiro de 2005 e 28
ide fevereiro de 2006,
; No último ano, o brasileiro
íRonaldinho faturou os principais
'prêmios do futebol mundial. Ele
foi eleito omelhor do mundo pela
Pífa e ficou com a Bola de Ouro
da revista France Football.

Real Mad�i )

Antonio Cassano, última
contratação do Real Madrid, não
entrou na lista de convocados
para o Contra oAthletic de Bilbao
'pela Copa do Rei assim como
p

,

avón, Roberto Carlos e

Woodgate, Segundo o

departamento médico do clube,
o brasileiro apresentou dores no

púbis por causa do excesso de

partidas.
O recém-contratadoCassano

também ainda precisará adquirir
sua melhor forma física. Cícínho
está relacionado para o [ogo, assim
como Júlio Baptista. Além dos já
lesionados Raúl, Ronaldo, Pablo
Gareía e Woodgate, Pavén
também. está machucado, com
uma tendíníte na perna direita.

A lista de 17 convocados, da

Ronaldlnho pode ser premiado
qual Juan Ramón López Caro
deve descartar um, é formada por
Iker Casillas, Diego López,
Cicinho, Diogo, Míchel Salgado,
Mejía, Sergio Ramos, Raúl Bravo,

.

Helguera, Beckham, Rabinho:
Gravesen, Guti, Zidane, Julio
Baptista, Jurado e Soldado .

DA REDAÇAo - O alemão
LotharMatthâus, 44 anos, um 'dos
maiores nomes da história do
futebol alemão, anunciou ontem
que aseumírã em 111 de fevereiro
como técnico do Atlétíco-Pk.
'Assíne! por um ano. O clube e eu

chegamos rapidamente a um

acordo. É um enorme desafio para
mim", disse o campeãomundial em
1990.

Matthãua estava desde 20041'ío
comando da seleção húngara, mas
não conseguiu classifiCai' a equipe
para a Copa do Mundo 'da
Alemanha 2006. Seu contrate

expírava no final de 2007,
Quem pode chegar com

,

Matthâus a Curitiba é
o atacante

Paulo Rink, Caso seja
contratado, entretanto, ele será
auxílíar-técníco.

Atualmente, Rínk, que
despontou para o cenário nacional
no próprio Atlé_tico-PR, está

jogando no o Omonía Nicósia, do
Chipre. Ele jogou com Matthãus
na seleção alemã e tem a favor' o
fato de conhecer o idioma do
treinador. "Ele quase mematou de
susto, Eu estava contando que sou
artilheiro do campeonato daqui,
entre outras coisas, e de repente,
me surpreendeu com O convite.
Disse: 'Paulo, 'se for (o' meu
auxiliar), é 24 horas domeu ladc'",
afirmou Rink ao jornal Gazeta do
Povo. O atacante explicou que

espera. resolver algumas
pendências no Chipre antes de
fechar com oAtlético-PR.

Paraná
..

, O goleiro Flávio finalmente
renovou seu contrato com o Paraná
Clube, O jogador aceitou a

proposta da diretoria de manter o
mesmo valor salarial- R$ 35 mil- e
ficará na clube pormais dois anos.
Com a conflrmação da sua

permanência, Flávio deve ser o

goleíro titular lia estréia do time

tricolor no Campeonato
Paranaense, O Paraná enfrenta o

Roma, hoje às 20h30, noPinhei.rlio,
A renovação deixou o goleiro

anlmado, "Espero que consígamos
recuperar a hegemonía do futebol
paranaense neste ano. Também

quero fazer um bom Brasileiro 110

segundo semestre", declarou
Flávio. Além de Flávio, o técnico
Luiz Carlos Barbíere deve começar
a partida comEmerson, João Paulo
e Neguette: Parral, Mussamba,
Goiano, Sandro e RodrigoAlvim;
Fábio e Leonardo.

• Quem pode chegar com
Matthãus a Curitiba é o

atacante Paulo Rink. Caso

seja contratado,
entretanto, ele será
auxl lia r-técn ico..

• Matthâus estava desde

2004 no comando da
seleção húngara, mas não

conseguiu classificar a

equipe para a Copa do
Mundo da Alemanha 2006,

.. � �.

.------I: L INHA O E FUN DO:,,______,
JULIMAR PIVATTO

Começaro campeonato com três pontos contra um dos maiores
times de Santa Catarina é um belo resultado. Mesmo com placar
mínimo, o Juventus foi superior em todo jogo e perdeu várias chances
de ampliar o placar. Dentre os destaques individuais estão Ademir

Sopa, que foi um homem-surpresa a todo momento, mas perdeu
várias chances de gol.Outro foi Everaldo, que fez alguns lançamentos'
com os pés e com as mãos nas cobranças de lateral. Esta vitória traz"
também ânimo para a torcida que, a exemplo de ontem, deve lotar,
o João Marcatto no próximo jogo no dia 22 contra a Chapecoense.
Antes do jogo, a Engepasa doou RS 20 mil para a Adevi (Associação
Desportiva do Vale do Itapocu), que mantém o Juventus.

Bela estréia

Basquete
O técnico dos times infanto
e juvenil feminino de

basquete, Júlio Patrício, disse

que ainda faltam alguns
detalhes para acertar com as

novas contratadas. Segundo
ele, a base do ano passado
foi mantida e três reforços
faltam apenas assinar o I

contrato. A intenção é
montar um time adulto

competitivo que brigue pelo
título dos Jogos Abertos de
Santa Catarina no ano que
vem .

Fórmula 1
A Ferrari apresenta o novo

carro ainda este mê's e está

confiante que ele trará
melhores resultados, O
diretor da escuderia reco

nhece que no ano passado a

equipe cometeu muitos

erros e que deve voltar com
'

força total neste ano. O
'

mesmo dirigente disse que
os trabalhos estão adianta

dos, mas gue ainda tem

muito trabalho a ser feito.

rr

Cirurgia
A cirurgia no joelho
esquerdo do goleiro
Rogério Ceni, do 5�0 Paulo, I'

foi realizada sem

problemas, A operação foi
feita pelos médicos René
Abdala e Marco Aurélio

'Cunha, que também é

superintendente de futebol
do clube, Depois da cirurgia, :

Cunha confirmou que o,
,

prazo de recuperação é

mesmo de quatro semanas

e que o goleiro deverá
voltar aos. campos em

fevereiro.
-

Derrota
o Corinthians foi até o '1

estádio Alfredo de Castilho,
em Bauru, e acabou sendo
derrotado pelo Noroeste,
por 1 xO, na partida de
abertura do Campeonato
Paulista 2006. O único gol
da partida foi assinalado por
Luciano Santos, aos 37 \

minutos do primeiro tempo,
em um bonito chute de

longa distância. ,

Jullmarplvatto@gmall,conl!

,

,Massa sabe que Schumacher
tem prioridade na Ferrari

Massa está satisfeito na Ferrari

DA REDAÇAo - O brasileiro

Felipe Massa está bastante
satisfeito com a chance de correr

pela Ferrari neste ano, apesar de

.não ter ilusões sobre a missão que
tem pela frente. Seu contrato não
especifica sua condição de piloto
nº 2, mas Massa sabe que seu

companheiro, o heptacampeão
Michael Schumacher, seguirá
tendo prioridade na equipe. "Meu
contrato não diz nada (sobre
diferenças), diz que eu devo fazer
o meu melhor e que a equipe me

dará apoio total, e tenho visto isso

nos testes", afirmou Massa em

coletiva de imprensa ontem no

acampamento de inverno da
equipe. I

"Por outro lado, quando voçê
tem. alguém que vem aqui, e
depois de quase 20 anos sem U1U

título para equipe ele vai lá: e
conquista o título mundial cinco
vezes seguidas, com certeza �le
receberá um apolo enorme",
actescentou 'o brastletrc,
lembrando de seu companheíro
de equipe alemão. i

Massa herdou muitos doe
desafios de seu antecessor Rubens
Barríchellc na equipe italiana,
inclusive a função de ser Hei
escudeiro de Michael
Schumachet, Ainda assim, ele
leva consigo a esperança da
torcida brasileira de voltar a ter
uin campeão, Massa, 24 anos, ex
piloto de testes da Ferrarí que
correu pela Sauber na ültíma
temporada, sabe que há uma

grande diferença entre seu pa�el
formal na equipe e a realidade de
trabalhar ao lado do piloto de
maior sucesso no esporte.

O brasileiro nunca subiu ao

pódio na Fórmula 1, enquanto seu
companheiro de equipe soma 84
vitórias. "Todo piloto novo precisa
do apoio da equipe, mas acho que

,

é mais fácil para a equipe fazer
dois carros iguais do que dois,
diferentes, e acho que eles
querem omaior número de pontos
para a equipe", disse Massa.
"Receber conselhos de alguém
como ele (Schumacher) é muito
importante e ele tem sido sempre
muito simpático comigo".
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\ Merecido destaque às gátas Suelyn Farias e Bruna Brito

�U2 no Brasil
. �- _"
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�!:,:\ < �omeça neste dia 14 a venda de
, irr9xeS$,OS para os shows do célebre grupo
l):�;Q:Ó e�tádiodoMorumbi,dias 20 e 21 /02.,

--; �Os,preços variam de R$ 80,00 a R$ 1 mil.
Jrafà"'s�' (la passagem da turnê Vertigo no

'BrasiL' ,� <

'

.

,'; ,: pàrà a etapa brasileira, são aguardadas
c:êrca,;de 70 mil pessoas por dia. Os shows

tet�ó início às 21[145 com término previsto
,parp' as ObOS.Os portões serão abertos}s 15

bpras.
r':Jo México os ingressos esgotaram 4

,'hóras após-o início das vendas (eram 60 mil

,4;10- total), .o que pr�ticamente, obrigou ai
�ban0a a fazer uma segunda apresentação
_i:ri,a ,ocasião.Quem estiver a fim de ir aqui no
",:Brasil, deve ficar atento. As agências de
'turismo da cidade já organizam pacotes
para omega shaw.

, Ingressos à venda apenas nas lojas Pão
de Açúcar çje São Paulo e do Rio de Janeiro,
aos valores:
ARQu'IBANCADA - R$ 160,00
PIST1VCADEIRAS INFERIORES - R$ 180,00
,HOT AREA (frente de palco)- R$ 1.000,00

Ingressos para estudantes ficam a 50%
dos valores acima apresentados.

Karlo Sohn e (amila de Lima

)
,

QUINTA-FEIRA, 12 de janeiro de 2006 Il[r�l!J f,19 [®J�nlltiDJ]

De volta ao batente
, Quem já sente falta das noitadas na cidade pode marcar no

calendário: Moinho Disco com reabertura em grande estilo prevista para
10 de fevereiro, uma sexta-feira. Já no dia seguinte, sábado, Chico'
Piermann .é quem reabre as portas da Cornêatpara recepcionar toda
galera da cidade em sua primeira balada do ano.

-

.

___�_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w.,,,,,,,,,,,,,,,,,...., ....�,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,"

E falando nisso...
Licoreria já de volta à seu expediente normal, pronta para mais um

ano de agito junto à galera de bem que frequenta o espaço.

A nova

Cervejaria Schincariol investindo em peso no estado trouxe à galera
das baladas de Camboriú uma novidade não tão bem aceita: a

exclusividade damarca nosfreezers das casas e bares do balneário.
Loura gelada? Schin. Cuba? Vodka com SchinCola. Refrigerante!

Schin limão, laranja e guaraná. Nada em particularcontra a marca, mas
onde está a consideração pelo consumidorque deseja variedade?

,

I'
,

371 2847 - 2752005

{

A continuação de Trainspotting
A cu I una deseja boa.+' Acaba de chegar às livrarias brasileiras Pornô, livro do escocês IrvineWelsh.

viagem e todo sucesso ao 'Trata-se da continuação do aclamado Trainspotting, que virou filme cultuado e

amigo Al,écio Berri (popular revelou aomundo Ewan McGregor.
'

Júnior, proprietário do agora' Na seqüência,Welsh mostra os personagens do primeiro romance dez amos
fechado Atelier Luna Della 'depois, não tão maduros quanto deveriam ou os fãs imaginassem. As drogas,
Cera), que adentra nova fase de paranóia e violência continuam presentes na trama, temperadas por altas doses
sua vida estabelecido pelas de sexo e vingança.Qual o contexto? Sick Boy quer abrir uma produtora de filmes
'andanças de Manaus. Um pornôs,e a história se desenrola pela reunião do grupo e afilmaqem de sua obra

abração ao amigo, cujo retorno prima "Sete ninfas para sete irmãos"; que ele espera que seja exibida no Festival
é aguardado portados. deCannes.Uma leitura nada leve,mas deveras atraente.

ClENTER
SOM

V�Ja nova
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