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Madonna encara

editorial
de moda e arrasa

como modelá

·Festa alemã
promete atrair

milhares de pessoas
em Pomerode
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• Sábado de sol e
nebulosidade variada

----

com pancadas isoladas
de chuva
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VERDE E AMARELO. .
.

Comércio aproveita Copa
do Mundo para faturar

TRANSPORTE

Renovação de contrato com

Canarinho é tema de debate
ii PAGINA3

Faltam exatamente 144 dias para
abertura da Copa do Mundo na

Alemanha, mas por aqui os

preparativos já corneçaram.

Camisetas, bolsas, selos e

bonecos nas cores. verde e

amarelo são maioria nas

das vitrines. Quem sai

ganhando com isso é o

consumidor que pode
escolher onde e como

comprar, já que o que não

falta é oferta de produtos.
Os comer�ia'n:tes diz�m,
que desde que as blusas
femininas' chegaram
(foto), são sucessos de
vendas. Lojas de deco-

.

ração, de brinquedos e

agênCias. de viagens
também devem lucrar

SEM PASSAGEM

Pedestres e ciclistas reclamam

,
de mato às margens da ciclovia
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OPINIÃO

O tamanho do império

OPINIAO

n '

7�ue paz e essa.
: o suicídio do cornan

dante brasileiro, general
Urano Bacellar, e a pro
ximidade das eleições do

novo presidente do Haiti'
em 7 de fevereiro trouxe

ram a tona uma triste

realidade. A ida do Brasil

para o Haiti até agora tem

�ido I
um' fracasso, sem

horizontes e cria um
,

impasse-não é possível sair
sbzinho, nem que todos os

países saiam juntos. Preser
vadas as devidas proporções,
o Haiti está para o Brasil
assim como 0- Iraque está

para os Estados Unidos. O
Brasil entrou de cabeça no

�aís e não tem a menor idéia

!de como, nem quando, sair.

! Como já é costume

jacontecer, a montanha de
:dinheiro prometida pelos
Ipaíses ricos nunca chegou,

�Ia missão que seria de

"reconstrução" econômica,
social, institucional e' até

FRASES

.

policial evaporou. Virou 'uma
mera missão militar, com um

agravante: soldados e

oficiais têm ação de polícia,
contra guerra de gangues,

seqüestros e crimes comuns.

O quadro se agrava ainda
mais com a liderança do
candidato René Preval nas

pesquisas eleitorais. Ele foi
o único presidente a

Haiti.Alguns mais pessimis
tas falam em desastre
técnico e logístico.Estamos
diante de uma questão
importante para o BrasiL É
correto enviar 1200
soldados para o Haiti e não

acompanhar de perto suas

dificuldades? Atingida por
uma crise financeira, a

imprensa brasileira não teve

... O Haiti é um país devastado ecológica,
política e economicamente, por isso não

se- tornará viável facilmente

concluir um mandato

legítimo no Haiti, mas é'

visto com mui ta

'desconfiança pela elite

haitiana, que, apesar de
mínima, tem força política
e muito dinheiro. O grande.
medo dos observadores
internacionais' é o de que as

eleições acabem não

resolvendo nenhum dos

problemas essenciais do

pernas para se manter em

Porto Príncipe. A morte do

general Urano Bacellar
serve para recolocar o tema

em discussão.
,

O Haiti não pode ser

considerado objeto de

campanhas n� ONU. É um

país real, devastado eco

lógica, política e eco

nomicamente. Um país que
não se t or'nar

á viável
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facilmente. Um desafio que
só uma grande esforço
mundial poderia viabilizar.
Pouco mais de um ano e

meio depois de criada

(junho de 2004), a missão

que seria de reconstrução'
do Haiti corre o risco de
deixar o país exatamente

como o encontrou-em

guerra, sem instituições, ,

sem líderes e sem rumo. O
risco era e continua sendo
o de guerra civiL

r As perspectives são

sombrias. As forças
lideradas pelo Brasil vivem
-um a espécie de pressão
pendular. De um ládo, são

acusadas pelas forças
tradicionais.de não repri
mirem os grupos armados
com a energia necessária; de
um outro lado, são

criticadas por permitir queI

a Polícia Nacional do Haiti
cometa violências. Missão
'de paz?

"O poder não é perigoso. Perigoso é seu exercrcro por homens imperfeitos, egoístas,
vítimas de apoteose mental ou do culto à personalldade"
• De Ulysses Guimarães, o Velho Timoneiro da política nacional, citado pelo governador Luiz Henrique no discurso de

::: transmissão de cargo ao presidente do TJ. '

'

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

'

Alckmin vem ao Norte
" de se em fevereiro

:Florlanópolis • A campanha preslden-.
(dai começa a se "aproximar" de Santa
G:atarina já neste inicio de ano. Em meio
cá uma verdadeira guerra com o prefeito
'José Serra pela condição de candidato
',(tucano, o governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin chega, a Santa Catarina
':;no dia 16 de fevereiro. A confirmação foi
)eita à comitiva integrada pelo senador

;�eonel Pavan, pelo prefeito de Joinville

,�arco Tebaldi, pelo presidente estadual
.do PSOB, Dalírio 8ebe'r e pelo
:,presic:lente da AOVB/SC" Giancarlo

"Tomelim, que se reuniram esta semana
:':no' Palácio dos Bandeirantes, em São

Paulo. O governador e presidenciável
'tucano val prestigiar os 95 anos da

�IÀssociação Comercial e Industrial de

�'�oinville, em solenidade marcada para
�'ps oito da noite do dia 16 de fevereiro.
Há ainda a possibilidade de que Alckmin'
-_confirme o convite do presidente da

,foOVBC/SC para permanecer: no Estado'
,

; até dia 17 para proferir, em Florianópolis
,; ou Blumenau, palestra sobre adml

histração pública e rumos políticos em

2006. Ou seja: foi dada a largada!

i • CORREIO DO POVO

Aosjuristas
Foi uma grande homenagem aos

advogados. Este é o resumo da solenidade
de posse (foto) do presidente do Tribunal
de Justiça, Jorge Mussi, no cargo de

governador em exercfcio, na noite de

anteontem, tendo corno cenário a sede do

_

Judiciário catarinense na Capital. A tônica
do discurso do governador e advogado
Luiz Henrique da Silveira foi toda de
reverência à categoria.

Causídicos
Na parte inicial do seu discurso o governador
disse:í'Dois advogados são os principais
protagonistas desta cerimônia. Um, que se fez

pohtko: outro que se fez juiz, mas que nunca

deixaram de sê-lo, na essência, 'ambos voltados
para o desenvolvimento do nosso Estado e

para a justiça social ao nosso povo. O
Presidente da Subseção da Ordem dos

Advogados do Brasil, nosso chefe e líder;
Adriano Zanotto, deve estar exultante,
porque a transferência de poder se faz de
causídico para causídico; numa exaltação ao

, papellibertário e justicialista danossa casa

principal: a OAB!"

Harmonia dos poderes
Ressaltou ainda o governador:"Mas esta é,
indubitavelmente, nobres Senhores juízes e

• desembargadores, uma homenagem ao Poder
Judiciário e a todos os que militam na árdua e

dltldl missão de fazer Justiça.

Granfinale
E no encerramento do discurso, Luiz Henrique
fechou com "chave de ouro': Disse ele que "a

.

estátua dos estadistas não é forjada pelo varejo
da rotina ou pela fisiologia do cotidiano. Não é
somente para entrar no céu que a porta é
estreita. Por igual, � angustiosa a porta do
dever e do bem, quando deles depende a

redenção de um povo, Por isso, se alguém
perguntar o que é que está havendo aqui, no
Tribunal, na sarda, diqam-lher'Nada de especial.
Não foi ninguém, apenas dois advoçados, um
passando o governo para o outro':

redacao@Jornalcorreiodopovo,com,br
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No final dos anos 80,
.quando o historiador Paul

Kennedy, publicou o livro
"Ascensão e Queda das
Grandes Potências ". dis
secando o tamanho do
armamentismo dos EUA,
provocou um' choque ao

revelar a "superextensão imperial" daquele país.
Qualquer um podia intuir seu poderio, mas;

como afirmava Kennedy, "nem à -Pax Britannica,
nem a França napoleônica, nem a Espa1l:ha de FiliPe
II, nem o ImPério de Carlos Magno, nem mesmo o

Império Romano se podem comparar".
E de lá par? cá, especialmente depois do 11 de

setembro, a situação só piorou, como demonstra
o Relatório de Estrutura de Bases do Departamento
de Defesa dos EUA para o ano fiscal de 2003, que
detalha os bens imobiliários externos e domésticos

,
"

dos militares 'dos EUA.
O Pentágono ocupa 702 bases no exterior em

I
cercade 130 países e outras 6 mil bases- nos EUA'
e seus territórios. O alto comando militar
posiciona em suas bases no exterior 253.288�
militares, além de um número similar de)
dependentes e funcionários CiViS dob
Departamento de Defesa, e emprega 44.4469
estrangeiros contratados localmente.

Estes números, embora incrivelmente grandes,
\ ,

/,

nem sequer começam a cobrir todas as bases que''
na verdade os EUA' ocupam globalmente, O�
Relatório de Estrutura de Bases deixa de mencionarj
a grande base de Bondsteel, em Kosovo, e todas)
as outras estruturas colossais erguidas no)

Afeganistão, Iraque, Israel, Kuwait, Quirguistão.t
Catar e Usbequistão.

)

I D

Para os generais e almirantes, a super-estrutura.
fornece 71 Learjets e outros aviões luxuosos para]
levá-los a lugares como o centro de esqui e férias):
das Forças Armadas em Garmisch, nos Alpd'
Bávaros, ou a qualquer um dos 234 campos de;
golfe que o Pentágono opera no mundo. )

O império aprova e sustenta os elementos da)
ordem jurídica internacional que lhe convêm (a
OMC, o FMI, a OEA, por exemplo), ignorando'
aqueles que não lhe convêm (o Protocolo de�
Kyoto, o Tilbunal Penal Internacional, o Tratados.

,

ABM) e outros.
'

I

Segundo Zbigniew B;zezinski, e inúmeros

outros estrategistas norte-americanos, o objetivo]
dos Estados Unidos"deve sermanter nossos vassalos�
em estado de dependência, assegurar a docilidade e ai

.

proteção de nossos contribuintes e evitar a unificação I

dos bárbaros". Charles Krauthammer, de formei
I

,

ainda mais crua, diz: "Os Estados Unidos ganharam]
a guerra fria, puseram a Polônia e a República Checai
no bolso, depois pulverizaram a Sérvia e Q!
Afegani�tão. E, de passagem, demonstraram ar.

inexistência da Europa'''. 1

Para Philip S. Golub, jornalista e professor na'
Universidade de Paris VIII, "a opção imperial;
condenará os Estados Unidos a, dedicarem o

tempo hegemônico que lhes resta � seja ele qualj
for - à construção de muros em volta da cidadela
ocidental". E olha que ele afirmou isso bem antes

de se pensar no muro de contenção na fronteira
com o México.

Como diria o escritor inglês Aldous Huxlef I

"talvez amaior lição da história seja a de que ninguém
ap�en_deu as lições da história".

O governador Luiz Henrique da Silveira
escreve aos sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Ato
O primeiro ato administrativo do go
vernador em exercício, desembargador
Jorge Mussi, foi entregar ao presidente'
em' exercício da Assembléia Legislativa,
Herneus de Nadai, o projeto que institui

o novo Código de Divisão e Organização
Judiciária, que regulamenta o

funcionamento do Poder Judiciário no

Estado. O código disciplina a forma de
.

atuação e indica as possibilidades para
o crescimento da lnstltulção. Para se

ter idéia, o atual código, de 1979, não

garante a prestação de um serviço
éficaz.

� Visita
o governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDE) vem
a Santa Catarina no dia 16 de
fevereiro. O tucano vai

prestigiar os 95 anos da

Associação - Comercial e

Industrial de Joinville, em
solenidade marcada para às

20h. Em março, .nova visita já
foi confirmada para o dia 16,
quando Alckmin participará
da sucessão na ADVB, em

Florianópolis. Mais presi
denciável do que nunca;

� Suspensão
A direçãopacional do PDl divulgou ontem
uma nota oficial, suspendendo a filiação
do deputado federal João Herrmann, de
São Paulo, suspeito de ter beneficiado com
dinheiro da empresa Beta, investigada pela
CPI dos Correi.os. Se confirmarem as [.
acusações, o partido informa que o

parlamentar será expulso da legenda.Na .

nota, o partido diz que a medida de r
,

suspender Herrmann é válida "até à r

completa elucidação dos fatos, garantindo- :
lhe o amplo direito de defesa, cornoé da
boa prática republicana e democrática': L

� Liminar
o ministro do STF (SupremoTribunal
Federal), Nelson Jobim; concedeu
ontem liminar em favor do

empresário 'Flávio Maluf, filho do ex

prefeito Paulo Maluf. A decisão
garante acesso aos autos do

inquérito policial sobre envol
vimento do empresário em supostos
crimes contra o sistema financeiro.
Maluf e Flávio são acusados pelo
Ministério Público Federal por crimes
de evasão de divisas, lavagem de

dinheiro, corrupção e formação de

quadrilha. -

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

. � Reconhecimento
A Câmara dos Vereadores de Joinville

aprovou, no último dia 7, moção de

'reconhecimento cio instituto Rã-bugio
para Conservação da Biodiversidade. A
moção, de autoria do vereador Osmari

Fritz (PMDB) "aplaude o trabalho

desenvolvido desde 1994, pelo Instituto
Rã-bugio, na defesa da Mata Atlântica e

.sua biodiversidade, em especial o.

estudo dos anfíbios. Nesses cinco anos

de atuação, foram mais de 11 mil

estudantes, 600 professores e 1.600

visitantes independentes atendidos em
educação ambientai':

DÚVIDAS

Debate. discute renovação
de contrato com Canarinho

,

:CAROLlNA TOMASElLI .

i
I

I.. Resu Itado será
I

!compilado em
i
[documento e
I

!enviado à Câmara
i
I

i JARAGUÁ DO SUL - AUjam
I

i (União. Jaraguaense das As-

Isociações de Moradores) pró

I move, na próxima segunda-feira',\ I às 19h, no. Siticom (Sindicato. dos

1 ,Trabalhadores nas Indústrias da
,

ConstruçãoCivil e do.Mobiliário) ,

debate sobre a renovação de
contrato. de exploração do

: transporte coletivo. urbano. com-a
I
I empresa Canarinho. Para a

discussão, foram convidados o.s

representantes das associações de
moradores e os vereadores. O

vice-presidente da Câmara de

Vereadores, Jurandir Michels
(PT), confirmou presença, assim

como a Canarinho.

Segundo. o presidente da
Uiam e suplente de vereador,

: Justino. da Luz, a intenção é sanar

I dúvidas sobre o assunto, debater
, e elencar propostas de melhorias

I para o. setor, As reivindicações das
i asso.ciações de moradores serão

I compiladas em um documento e

: encaminhadas ao. Legislativo na

! manhã de terça-feira, dia em que
: será realizada a votação única do.
I pro.jeto de lei que prevê a

possibilidade de ampliação. do.
Contr\l.to por outros dez anos.

Entre os pedidos, adianta
JUstino, estã� a ampliação. dos
hOrário.sdas linhas já existentes, a '

permanência do preço da
passagem - hoje de R$ 1,80 e R$
2,25, este, para os bairros mais

distantes do. centro - depois que
for Íl,nplantado o Transjaraguá, e
a construção de abrigos para
passageiros. "Isto (a construção de
abrigos) já estava prevista de

C&SAR JUNKES

Presidente ,da Ujam, Justinoda Luz disse que moradores esperam explicações consistentes
,

acordo. com o contrato. firmado
com a empresa em 1996, mas

nunca foi cumprido", lembrou.
r,

O presidente da Ujam
também informou que, em

dezembro, foram encaminhados
ofícios com questionamentos à

Canarinho e a Prefeitura, mas até

o. momento.sem resposta. "Não
q u e remo s explicações
superficiais, mas que se coloque
as associações de moradores a par
do. assunto, que sejamos
esclarecidos o porquê da

renovação do contrato, já que

pode ser aberta uma nova

concessão", disse, info�mando ter
feito contato com a Prefeitura para
convidar para o debate, porém
sem sucesso até a tarde de ontem,
e que na segunda-feira tentará
novamente con ta to para
confirmar a presença de re

presentante do Executivo.

o projeto de lei que trata da possibilidade de ampliação do prazo por outros dez anos, vai a plenário na.
sessão de terça-feira, às 19h, com votação única. O procedimento atende parte do projeto Transjaraguá,
que prevê a renovação do contrato sem licitação mediante contrapartida da empresa nas obras. O

, projeto seria votado na semana passada, mas foi retirado da pauta devido às dúvidas dos vereadores

principalmente com relação à parte que caberá à Canarinho investir e o montante. O contrato com a

empresa vence no dia.6 de agosto desde ano, mas a administração municipal alega que o projeto
precisa ser aprovado agora para possibilitar o início das obras neste semestre.

Isso porque parte dos recursos virá de empréstimo encaminhado ao 'BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social). Para a liberação, é preciso antes definir qual empresa gerenciará o sistema e

quanto' dispenderá nas obras, a Canarinho dificilmente fará os investimentos. se não houver garantia
da renovação do contrato. A administração municipal entende 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 qualquer
momento para a entrada de uma segunda empresa que explore o mesmo 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).

'PT perde eleição com ou' sem Lula" diz Roberto Jefferson
DA REDAÇÁO - O ex-deputado.

Roberto. Jefferson disse que Lula

i
não será reeleito. presidente, se

i concorrer, assim como qualquer
: OUtro candidato do. Partido. dos
i Trabalhadores. "este ano não",
, disse, em entrevista ao Jornal da
; Manhã, de Criciúm�. Cassado. em
; 14 de setembro por quebra de
decoto parlamentar, Jefferson

contínua gerando polêmica: "Sabe
aqueles macaquinhos de suvenir,
não ouço, não vejo. e não falo? O

.

presidente Lula está fazendo. o papel
demacaquinho de suvenir".

Na opinião. dele, o. sistema de

governo brasileiro está superado.
"Os deputados são financiados por

I
caixa dois. Deveríamos viver o.

. parlamentarismo. Cai o governo,

dissolve o. congresso e se faz novas

eleições", defendeu: Jefferso.n disse
ser a favor da proposta da reforma
política de que o partido precisa
ter 5% dos votos nas eleições em
nível. federal para continuar a

existir. "Se isso. aco.ntecer vai

consolidar a ideologia dos partidos.
Pra que cinco partidos de

esquerda, por exemplo? Sobram

seis partidos que ocupariam todos
os centros de ideologia que precisa".

Sobre sua atuação. na política,
o ex-deputado garante que não

tem pretensão futura. ''Apanhei
muito, já chega. Pret endo
contiriuar na advocacia, gravar
umCl) com músicas italianas e

continuar a estudar canto",
disse.

Convocação extraordinária da
o

Assembléia começa 'na segnnda R

-'.{

Cronograma dos,trabalhos será definido na segunda, disse Nadai!
, I

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI) -

e a alteração. de dispositivos dg
Se 'depender do. número de Estatutoda Poljcia Cívil são outroé
matérias a serem deliberadas pela
Assembléia Legislativa, não. faltará
trabalho. aos 40 deputados
estaduais, que voltam ao. trabalho
na próxima segunda-feira para o

período. de convocação
extraordinária que vai até o dia 14
de fevereiro. O pacote de matérias
enviado. pelo governador Luiz

� Henrique da Silveira (PMDB)
incluiu duas medidas provisórias e

.29 projetos, a maioria está

relacionada com o funcionalismo

público. "Teremos-uma reunião na
segunda-feira à tarde, com os

líderes dos partidos, para definir o
cronograma de trabalho.", explicou
o presidente em exercício da
Assembléia Legislativa, deputado
.Herneus de Nadal (PMDB). "A
convocação extraordinária é

plenamente justificada pela
importância dos projetos que serão.

deliberados", completou,Aprincípio,
as sessões plenárias serão realizadas
nos mesmos dias do período normal
da Casa, ou seja, terças, quartas e

quintas-feiras. "Se for preciso,
realizaremosmais sessões".

As duas medidas provisórias
mexem no. bolso. dos servidores da
saúde e segurança pública. AMP

'122, por exemplo, concede
antecipação de vencimento aos

servidores da saúde, abrindo
caminho para o plano de cargos e

salários da área. E aMP 123libera
a utilização de fundos da

segurança pública para pagamento.
de abono da categoria.

Outro projeto. importante cria
a guarda prisional, que substituirá
soldados PM que fazem essa

função e que, agora, voltarão ao.

trabalho ostensivo. A criação do
corpo de voluntários de inativos,
com a convocação de policiais
apo.sentados para re tçrrio-à-
atividade nas áreas administrativas

I'

q
v

"

DIVULGAÇÃO CNR/,",

destaques.
Dos projetos de lei corri

plementar, 13 são diretamente

ligados ao. funcionalismo. público
estadual, como a definição. de piso
salarial e a instituição do plano de
carreira e' vencimentos dos
servidores das secretarias de

Comunicação, de Coordenação. e
'

Articulação, de Saúde, de

Planejamento, do. Gabinete do
vice-governador, da Procuradoria
Geral do. Estado, do Ipesc, da
Fatma, do Deinfra, do. Deter, d�

Junta Comercial do Estado e do
Porto de São Francisco do SQj.
Outros dois tratam de gratí-fícação
de atividade -aos servidores do
Deinfra e da administração. dP
Porto de São Francisco.

-

,

O presidente em exercício. da
AL não. acredita que o catarinense
repro-ve a convocação
exttaordinária dos depu tadcls
estaduais. "No ano. pas-sadé,
conseguimos aprovar, neste pe
ríodo, projetos importantes, comojo
Fundosocial, que está liberando,
por exemplo, recursos para 9s
municípios atingidos pela seca.",
defendeu. O deputado Herneus de
Nadal fica no comando. 40.
Legislativo por 11 dias, período e}n
que deputado Júlio. Garcia' (PFL)
estará de licença da presidência da
Casa. (Marco A�rélio Gomes) -;

www.vaninhotem.com.br
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CORREIO ECONÔMICO
Queda na indústria
Em novembro de 2005, a indústria de Santa Catarina apresentou
redução de 2,2% frente a igual período do ano anterior,acumulandp
a quinta taxa negativa consecutiva na comparação. Entretanto, os
indicadores acumulados no ano (0,4%) e nos últimos 12 meses

'.' (1,5%) seguem positivos, apesar de menos elevados do que nos

meses anteriores. Além de Santa Catarina, outras cinco das 14
.' regiões pesquisadas pelo IBGE tiveram desempenho negativo.

i', Quando se compara novembro de 2005 com novembro de 2004,
r� a produção industrial catarinense se reduziu com base no'

" comportamento desfavorável de seis dos 11 ramos industriais

'J(: investigados. A principal contribuição negativa se manteve com

máquinas e equipamentos (-8,6%). Em seguida, destaca-se o recuo
;',' observado em vestuário (-9,9%). Em contrapartida, veículos

automotores (7,7%), têxtil (3,8%) e celulose e papel (6,3%) foram

;; (
as principais pressões positivas. A pesquisa foi divulgada ontem.

C I

Suspenso'
A Embraer anunciou ontem

Venezuela
A decisão do Exército foi o

segundo revés da Embraer
envolvendo o governo norte

americano só nesta semana.

O ministro Celso Amorim

(Relações Exteriores) admitiu
que os Estados Unidos

querem vetar a venda de 36

aviões da Embraer para a

Venezuela, em um negócio
avaliado em US$ 500

milhões.O avião que
despertou o interesse

venezuelano, o Super Tucano;
utiliza tecnologia norte

americana. Por isso, os EUA

podem ter poder para
impedir a realização do

negócio mesmo sem haver
acordos de sanção formais
contra o país presidido por
"Huqo Chávez.O governo
brasileiro ainda negocia a

liberação do negócio pelos
EUA, mas o 'país promete
dificultar.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

w_lIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIIIlIilIIIII.

G(' que vai suspender seus planos
de montar aviões em uma

fábrica nos Estados Unidos após
ilr: o governo norte-americano

oí. anunciar o cancelamento de
um contrato de US$ 8 bilhões

,
,I

Q:
com um consórcio que
envolvia a fabricante brasileira

o.
de aviões.A empresa planejava
montar aviões em uma fábrica

5"1
em planejamento em Ioi Jacksonville (Flórida). A pedra

();' fundamental da unidade foi
�, lançada em agosto de 2004.

Na época, o governador da
[f" Flórida e irmão do presidente
oll americano George W. Bush,
io Jeb Bush, participou da

cerimônia de inlcioda
construção da fábrica,
planejada para ocupar uma

Ú l área construída de 6.600

.sr. metros quadrados no Ceci!

52' Commerce Center, uma base

c, I militar fechada em 1999.

DESCASO

Mato às margens da cicloviaI

assusta pedestres e ciclistas
'I

DAIANE ZANGHELlNI

� Trecho em frente à
WEG II está tomado

pelo capim; população
exige providências

JARAGUÁ DO SUL - Todos os

dias a cabeleireira SelmaSchiochet
se assusta quando sai de casa para
fazer compras e é obrigada a andar
ao lado do matagal que domina
boa parte do percurso. Ao
contrário do que se possa imaginar,
dona Selma nãomora em frente a

um terreno abandonado ou ao lado
de alguma área' de preservação
permanente, mas próxima ao

trecho da ciclovia em frente ao

Parque Fabril II daWEG, na Vila
Lalau.

Dona Selma, 55 anos, recorda

que a última vez que a prefeitura
roçou e passou veneno no local foi
há quase três meses. Nos pontos
mais críticos, o mato já atinge
praticamente um metro de

comprimento. "Um conhecidome
disse que vai aproveitar essemato
para plantarbatatas", comentabem
humorada. "Nem no final do ano
não cuidammais da ciclovia, achei
que viriam tirar-essemato pertodo

O.Q'__��-------------�----------------------

Estado de Santa Catarina
Município de Corupá

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO W 001/2006
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o Município de Corupá torna publico que se acham abertas as inscrições ao Concurso Público, para preenchimento de
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CONRADO URBANO MÜLLER
PREFEITO MUNICIPAL

Natal, mas pelo jeito nem se

preocupam mais com isso",
completa.

Os moradores reclamam

principalmente dos riscos de

segurança que a área oferece aos'

pedestres e ciclistas. "E se um bicho

pica quem está passando? Do jeito
que está, pode até criar cobra aí

dentro", critica Uno Satler, 29
anos. O fresador também acredita
as ciclovias merecem um olhar
diferenciado do poder público, que
investe pesado na infra-estrutura
de alguns pontos da cidade e se_
esquece de outros. "No Centro está
tudo bonito e bem cuidado, mas
nos bairros isso não acontece",
reclama.

De acordo com o assistente de

jardinagem da Prefeitura,'
Wanderlei Zapella, o capim será
retirado da ciclovia a partir de

segunda-feira, 16, quando a

equipe iniciará a plantação de flores
às margens das ciclovias para a

criação de canteiros. O projeto é

de autoria de Zapella e engloba
diversas localidades domunicípio.
"Todo o capim será retirado e a

grama, roçada, para o cultivo das,

flores; por isso não 'mexemos' nisso
antes", explica. Outro motivo,
segundo Zapella, seria a falta de
funcionários em virtude das férias

Selma diz que Prefeitura não se preocupa em cuidar da ciclovia
J

de fim de ano."Estávamos com

uma equipemuito pequena no fim
de ano,' mas com o expediente
normalizado, várias equipes se

-dcdicar ão 'a este trabalho",
declara.

Para,moradores e transeuntes,
a falta de cuidados às margens da

ciclovia enfeia a própria imagerne (/,

município, considerado um dOi ""

melhores em qualidade de vida�o
Estado. "Parece que se esqueceram r�

que esta área existe, dá impressão c

de relaxo", Comenta o contínú 'I
,

AlissonMoretti Enke, ·19 anos, qUf :

passa diariamente pelo local.

Festa alemã promete- atrair 60 mil em dez dia 2
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POMERODE- Quem ainda não

separou o caneco e o traje típico, é
hora de se apressar. Começou
ontem, a 'Festa Pomerana, uma
celebração à cultura alemã e ao

aniversá:rio da cidade.A estimativa

dos organizadores é de que mais

de 60 mil pessoas passem pelo
Parque Municipal de Eventos nos
dez dias de festa.O evento é

recheado demuito chope, música,
dança e comida típica.

Além damúsica contagíante e

da deliciosa gastronomia, a Festa
Pomerana traz atrações para todos
os gostos, com apresentação de

corais, grupos de dança folclórica,
teatro, shows, concursos culinários,
competições típicas e uma Feira'

Festa é uma boa alternativa para quem ficar na região durante o fim de semana

\

Comercial, Artesanal e

Industrial. Para dar início aos

festejos, diariamente ocorre desfile
típico pelas ruas da cidade, levando
a alegria e beleza das majestades
da Festa, Clubes de Caça e Tiro,
Grupos Folclóricos e bandinhas.
Consolidada como o evento mais

significativo do verão catarinense,
é uma celebração que busca

preservar a cultura brasileira tii )

origem alemã, respeitando sua' /1

raízes e mantendo-se sempr 3

autêntica Confira a programaçá J

completa da 23ª Festa Porrieran '

emwww..festapomerana.com.br
A festa acontece no Parqui

Municipal de Eventos di

Pomerode (Av. 2,1 de ]aneira
2150 - Centro).

Carga

Cargos
N°De Hordrla Hablllra,iío Necessdrla para �emunera,ií
Vagos Semana oposse o Inicio/

I
Assistente Administrativo 04 35hs Ensino Médio 661,50

Auxiliar Administrativo 08 3Shs Ensino Fundamental 378,00

Auxiliar de Manutenção _e 09 44hs Séries Iniciais '359,.10
Conservação .

Auxiliar de Serviços 18 44hs 'Séries Iniciais 311,85
Gerais

-

I

Enfermeiro' da FamRia 03 40hs Superior na área e registro 1370,25

Instrutor de Música 0,1· 40hs Ensino Médio e registro na 567,00
Ordem dos Músicos

Mecânico de. Veículos e 01 «hs El1sino'Fílridamentàl ,633;15
Máauinas
Médico do Programa 03 40hs Superior na área e registro 3.676;05
Saúde da Família
Motorista 05 44hs Ensino 500,85

Fundamental/Habilitação cato Habilitação
\ D náoimpllca

Motorista 06. 44hs Ensino diferença na

Fundamental/Habilitação remuneração
cat.C

Operador de Máquina I 03 44hs Séries Iniciais 6.23,70

Operador de Máquina 01 44hs Séries Iniciais 718,20
Hidráulica
Técnico em Enfermagem 03 40hs Ensino Médio e Registro 633,15

Professor I 02 40hs Ensino Médio/Magistério 441,88

Professor 11- Lkenclatura plena na área e 628,40 por 40
Ed. Flsica I 02 30 registro no CREF somente . horas.CH

01 20 para Professor de Educação menor

Artes 01 40 Flsica implica
01 20 diferença

Matemática \ 01 30
Ciências 01 20
História 01 20,
Pedaqoqia 01 40

Inscrições: Serão realizadas no período de 16 a 31 de janeiro de 2006, das 09:00 às 11 :00 e das 14:00 às 17:00 horas, na sede da
Câmara de Vereadores, Sito à Rua Padre Vicente,45, no centro da Cidade de Corupá. I
Provas: Serão realizadas no dia 11 de fevereiro de 2006, das 09:00 às 11 :30 horas (provas escritas, e na seqüência práticas), nas
dependências da EB. Municipal Aluísio Carvalho de Oliveira, sito a rua 25 de Julho, nO 114 - na cidade de Corupá.
O Regulamento Geral e Edital completos estão afixados no mural das publicações da Prefeitura Municipal. O Edital está disponível
no Site: www.lutzconcursos.com.br

, Corupá, em 13 de janeiro de 2006.

Dia da Semana Valor
Sábados
Quartas, Quintas, Sextas-feiras e Domingos
Segundas,Terças,e o último Domingo (após às 17h)
Passaporte** (S ingressos)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Chapecó (CNR/AOI) - A seca arrasou as lavouras e voltou

forte neste Verão, o crédito insuficiente atrapalhou o

cultivo, a superoferta de qrãos no mercado mundial
,derrubou os preços das commodities, o real valorizado
t,

:'em relação do dólar prejudicou as exportações e, enfim, a

�crise de renda descapitalizou o produtor/As dificuldades
�
de 2005 ficarão na rnemória'resume o presidente da Faesc

f(federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa

�ªatarina), José Zeferino Pedrozo, ao fazer um balanço de
�2005. O dirigente reclama da insensibilidade de setores

:doGoverno. O descontentamento dos produtores ganhou
�voz no final de junho, quando mais de 20 mil produtores
�turais ocuparam a Esplanada dos Ministérios, realizando
,

0 Tratoraço - "O Alerta do Campo" - evento fortemente

l.apoiado pela entidade. Da pauta de reivindicações, no
��entanto, poucas foram atendidas. Na entrevista, o

:-presidente da Faesc faz um balanço de 2005 € uma

� �rojeção para 2006. '

:,CNR - O ano foi realmente ruim para a agropecuária brasileira?
tPedrozo - Sim. Dados econômicos da agropecuária nacional e estatísticas, .

�.do setor de 2005 comprovam que o cenário foi negativo. Amais recente

�edição do estudo "Indicadores Rurais", preparado pelaCNA e pelo Centro
i de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior Luiz
f de Queiroz, da Universidade de São Paulo (Cepea/USP), indica que o
\,
PIB do agronegócio terá uma retração de 3,4% em valores nominais, na

comparação com o resultado do ano passado. O PIB do setor será de R$
,520 bilhões; frente R$ 540 bilhões no ano passado. É a queda mais

"acentuada desde que o estudo começou a ser preparado, na safra 1990/
,,)991. Houve anos em que o PIB do setor caiu, mas nunca em proporção
[[tão acentuada. Com esses resultados', o agronegócio vai reduzir sua

c)j1articipação no total das exportações brasileiras. No ano passado, o setor
,)representou 30,07% do total do PIB brasileiro. Este ano, responderá por
:.apenas 28,13%.
CNR - Quais as causas desse desempenho ruim?
-Pedrozo - Uma conjunção de fatores levou à crise do agronegócio em
� ,ZOOS.A perda de safra foi de aproximadamente 20 milhões de toneladas,
Lna comparação com as estimativas iniciais. Internamente, portanto, o
"Brasil dispôs de menor quantidade de grãos para vender ao mercado
I '

PANORAMA

AGRICULTURA

internacional. Pata complicar ainda mais a situação de renda, os preços
das principais commÜdities, como a soja, caiu no mercado internacional,
devido à supersafra norte-americana. Na prática, o agricultor brasileiro
colheu menos, teve menor quantidade de grãos para vender e, na hora
de negociar, recebeu preços mais baixos que no ano passado. O resultado
foi imediata queda de renda, o que explica O aumento da inadimplência.

� 'O governo tem' que tratar a

agricultura de forma diferenciada, com
orçamentos compatíveis; A solução é o

agricultor ter renda. Quando não tiver

renda, precisa de apoio público.
CNR - Qual o papel do Estado frente à problemática da agricultura?
Pedrozo - Os sucessivos governos não se conscientizaram das

caraçterísticas intrínsecas da atividade agropecuária. O desempenho do
setor rural depende de fatores comuns a todas as atividades produtivas,
.como a política de 'juros, o volume de crédito disponível e as variações
internas e externas de demanda. Mas a agropecuária tem como

característica única de sofrer a influência de muitos outros fatores que
não atingem outras atividades produtivas. O setor rural está sujeito aos

efeitos das adversidades climáticas. Chuvas em-excesso, estiagens não
esperadas, o surgimento de problemas fitossanitários afeta direta e

negativamente os resultados de colheita.
CNR - O seguro agrícola poderiaminimizara as perdas do produtor

Presidente da Faescprevê outro ano difícil

I .
.

�Centros de educação e escolas serão reformados
�

t: }ARAGUÁooSUL-Namanhãde

fóntem (13), a prefeita em exercício,
;: Rose Vasel, e o Secretário de
.... ,

�,Educação, Anésio Alexandre,
�Teuniram a imprensa na Prefeitura
t Municipal para divulgar os
I.,
�. mvestimentos naeducaçãoparao ano
�, de 2006, De acordo comRose, serão
�: investidos inicialmente nesse anoR$
?1 milhão e 300 mil em reformas e

t;ampliações, tanto nos centros de

t educação, ensino fundamental e
t:médio da rede municipal de
� ensino.No total, serão investidosmais
, deR$42milhãesem educação, cinco
: amais que em 2005.

i O ano letivo começaoficialmente
;' no dia seis de fevereiro, mas os

� funcionários voltam no dia 26 de

r,' janeiro e os professores no dia 30. Nos
c mias 1 º e dois de fevereiro a equipe
escolardiscute apropostacurricular e

);pedagógica, incluindo trabalhos no
/I llluseu e bibliotecamunicipal.

Nos centros de educação infantil,
J, que atendem crianças de zero a

, quatro anos, foram abertas 600 novas
vagas, 400 amais queno ano passado.

Mas, Anésio garante que a procura
ainda é maior que a demanda. A
estimativa é de que quase duas mil

crianças não sejam atendidas. "O
direito é de todos, mas temos que,
adotar critérios para não sermos

injustos, já que a demanda é

maior que o número de vagas",
diz o secretário.Os critérios

adotados pela secretaria são a

pontualidade nas inscrições, pais
que trabalham durante o período
em que a criança permanece na

escola e a carência familiar.
Os alunos entram agora na

,
primeira série com seis anos o que

prolonga emmais um ano o ensino

fundamental, de oito para nove anos.
Para Rose o ideal seria implantar o
horário integral."Interessante seria

que os alunos ficassemna escolaoito

horas, para que além de estudar
rivessem outras atividades culturais,
cursos profissionalizantes, mas não
há estrutura para isso", comenta a

vice-prefeita.

Uma, realidade é a terceirização da merenda escolar. Para Rose uma

tranqüilidade,já que, segundo ela, o trabalho da Secretaria de Educação
é com o ensino."Assim podemos nos preocupar com o que é nosso

dever: a educação'; afirma a vice-prefeita, Desde o ano passado esse

serviço é feito pela SP alimentos em todas as escolas municipais de

ensino fundamental, um economia de RS 0,22 por refeição, Nos centros'
de educação infantil isso ainda é uma idéia a ser amadurecida."Estamos
estudando a possibilidade de um projeto piloto, mas não afirmamos
com exatidão a terceirização da merenda escolar nos centros de

educação infantil.qarante Anésic.São servidas cerca de 20 mil refeições
diárias, seria um grande problema 'se alguma cóntaminação
acontecesse, por isso a terceirização dos serviços nos dá uma

tranqüilidade maior, até na contratação das merendeiras; diz Rose,

��_..-...-.....

LUIUIIl:
transporte e turismo

Transporte Escolar e Universitário cf Vans

J�inville cf Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumen,au
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

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

_-,17rurau
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Pedrozo - Sim. O produtor rural não conta com um sistema de seguro
agrícola eficiente, que, possa contornar problemas sazonais, como �s
adversidades climáticas que reduzem a produção. Estima-se que o seguro
agrícola ofereça cobertura para menos de 2% da produção agropecuária,
nacional. Quanto ao restante, o risco por eventuais perdas é assumido
diretamente pelo produtor. O governo tem que tratar a agricultura 4e
forma diferenciada, com orçamentos compatíveis.A solução é o agriculttr
ter renda. Quando não tiver renda, precisa de apoio público. i
CNR - Faltam, de modo geral, instrumentos eficientes e permanentes
de apoio ao setor? !
Pedrozo - Exatamente. Faltam políticas de crédito e de incentivai à

, I

agropecuária. Em junho, produtores de todo o País realizaram, 4a
Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o Tratoraço, Alerta do SetorRural.
As respo�tas foram extremamente tímidas. A Faesc e a CNA alertaram
que osprodutores teriam dificuldades para quitar débitos referentes aos

planos de custeio e comercialização. Ficaria, portanto, aindamais dífícil,
honrar parcelas dos planos de investimento, além da securitização e 40'
Programa Especial de Saneamento de Ativos, estes dois últimos realizadosI
há alguns anos para oferecer uma solução para dívidas antigas. O equilíbrio
na quitação das dívidas dos produtores, até entãomantida, corre o ris�o

I
, de ser perdida, levando a uma nova crise de endividamento. :
CNR .; Os produtores reclamaram do atraso no anúncio 'do plano
de safra e do plano de comercialização ...
Pedrozo - Sim e os efeitos negativos da falta de uma articulação coerente,

, ,

para o estabelecimento de um plano de safra mais adequado ao cenário
I

atual começam a surgir agora. Agricultores que perderam renda e nâo
I

conseguiram quitar débitos do ano passado e nem obtiveram condiçõfs
para renegociar dívida, não tiveram acesso a novos créditos. Os que tiveram
acesso a crédito, não conseguiram a totalidade dos recursos a que teriam
direito com juros equalizados, de 8,75% ao ano. Nomáximo está senào

,

liberado até R$ 50 mil com juros equalizados. O restante necessário foi

fornecido, mas a juros de mercado, mais elevados. ' I
CNR - Em face das dificuldades expostas, qual sua previsão paira
2006?

' '!
Pedrozo - O resultado da combinação desses fatores-negativos é qu� o

Brasil terá, na safra 2005/2006, um plantio commenor uso de tecnologia.
A redução da compra demáquinas agrícolas e de insumos comprova e�sa
tendência. Falta de renda, inadimplência, dificuldade mo

I

desenvolvimento de novas tecnologias e preços baixos das principais
com�dities agrícolas nomercado internacional continuarão prejudicando
os produtores rurais. Somente em 2006 será realizado, embora com atraso,
o censo agropecuário nacional. Dessa forma, o Brasil trabalha, atualmente,
com dados do censo de 1996, ou seja, com dez anos de defasagem. 1

,

Samae promete novos investimentos na, cidade

NOTA DE ESCLARE'CIMENTO
MAX FIEDLER FILHO, DESPACHANTE Documentalista
credenciado pelo Detran se, nO 804/88.

Esclarece aos amigos, clientes. fornecedores e população em geral:
que REASSUMIU as atividades em seu

escritório no dia 08/01/2006.

Esclarece ainda que "cornprcmissos" de compras e documentação
de veículos encaminhados no período de 01/-9/04

à 07/01/06 são de inteira responsabilidadeda Prestadora de

Serviços:

JJ.Peritto Despachante Ltda - ME

}ARAGUÁ DO SUL - Uma nova

estação de tratamento é a promessa
do Samae (Sistema Autônomo

Municipal de Água e Esgoto) para
2006. Leocádio Neves e Silva,
supervisor de controle de qualidade
disse ontem que novos projetos
estão sendo estudados em Jaraguá,
mas a nova estação é algo que

primeiramente vai resolver um

problema para a região Sul, a mais
atingida pela 'falta d'água na

cidade. "Estamos 'amadurecendo
essa idéia, que pode resolver um

problema a longo prazo", afirma
Leocádio.

A obra deve iniciar nos

Transporte Estudantes

próximos seis meses e tem prazo
estimado para o término em um

ano. Só a estação custará R$ 2

milhões, sem a rede de

abastecimento, que será estudada

após a conclusão da estação de
tratamento. "Temos em- torno de
56% na coleta de esgoto em

Jaraguá, um número significante
no estado, e-a perspectiva é de 80%
até o final dessa administração",
diz o supervisor. Em Sarrta

Catarina, apenas 6% do esgoto é

tratado, no Brasil, 12%."Nesse ano,
ainda será feito um

acompanhamento real das

propriedades que tem ligação a

CESAR JUNKES

Leocãcio, supervisor de controle
rede de esgoto, já que a nos�a
preocupação é com a qualidade
de vida em [araguá dó Sul",
comentou a prefeita em exercício,
RoseVasel.

'

, ,
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EM BUSCA DO H EXAMedidas de segurança evitam

I . .'

inadimplência, alerta CDL
1
I JARAGUÁ DO SUL - Santa'
I .

<Catarina é o estado que temo

$enor número de cheques
qevolvidos no país em 2005. O

íhdice de transações pagas no foi

�e 97,93%, nível 0,3% inferior

*ente ao ano anterior (98,23%):
�araguá do Sul também é urna

4idade privilegiada, já que os

�ojistas sabem lidar com esse

troblema que atormenta quem

vabalha com cheques pré-datados.
I Para o comerciante e presi

�ente da Câmara de Dirigentes
Lojistas, Waldemar Schroder, a
I .

[nedida certa é não vender para
huein não tem crédito. "Quem tem

t�strições nos cadastros de Sistema
pe Proteção ao Crédito não tem o

porne limpo, na praça e

conseqüentemente não consegue
I

Copa do Mundo alavanca
vendas no comércio local

comprar nem com crediário, nem
com cheques pré-datados".

Para não sofrer mais com os

"calotes", a Câmara de Dirigentes
Lojistas incentiva os comerciantés

a adotar o sistema de consulta,
além de cadastrar os consumidores
e clientes que tem crédito. "Esse

processo beneficia o bom pagante
e identifica o mau pagador. Quem
ainda sofre com o calote são as lojas
que trabalham com crediário
próprio, já que é fácil de identificar
consumidores com problemas de
crédito", disseWaldem,ar.

Santa Catarina foi o estado que
registrou omaiorvolume de cheques
aceitos no país, cerca de 98%, ao
contrário do RioGrande doNorte,
que teve 4,39% de índice de

inadimplência. (AneliseSchmitz)

é bom", confessa.
Paulo Henrique Silva é

I

proprietário de uma loja de

decoração para festas e garante que
futebol sempre está em alta, mas
quando oBrasil joga, o clima é ainda
mais especial. Ele além de
incrementar os objetos de decoração
para festas infantis procura b�scar
novidades. Mas garante que não são
só os pimpolhos que gostam de festa
commotivosdoBrasil, empresas, lojas
e bares 'também procuram arcos de
balões em verde e amarelo.

Ao vivo - Para quem tem um

orçamento avantajado e não quer
ficar apenas na torcida aquino Brasil,
pode viajar para Alemanha e

conferir de perto os jogos da

seleção.Christiane López trabalha
numa agência de turismo e garante

que não é tão fácil chegar ao destino
final da seleção."O time pode ser

bom; mas os torcedores têm que ter

mais que força de vontade, têm que
ter o bolso cheio", dizChristiane.A
viagem a Frankfurtpara curtir os 30

. dias não sai por menos de seis mil

euros, .sern contar com ingressos,
passagem aérea e terrestre. Os
otimistas que acreditam que a

seleção brasileira vá para a final

podem conseguir um pacote para dez
dias por R$ 15 mil, Mas vão ter que
se decidir logo, porque a fila de espera
já é grande. ,

ANELlSE SCHMITZ

� Faltando 144 dias

para o campeonato,
as cores do Brasil já

.

invadiram as vitrines

}ARAGUÁ DO SUL - A abertura
daCopa doMundo acontece no dia
9 de junho e o primeiro jogodoBrasil
no dia 13 contra a Croácia às 16h,
mas o comércio local já entrou no
clima, Camisetas, bolsas, selos e

bonecos nas cores verde e amarelo
tomaram conta das vitrines. Quem
sai ganhando com isso é o consumi

dor que pode escolher onde e como

comprar, já que o que não falta é

oferta de produtos.Na loja debrin
quedos, até ummascote doBrasil é
comercializado porR$ 19,90, além
de bandeiras e cometas. "Esperamos
um acréscimo nas vendas, por isso já
compramos mais produtos", diz o

comerciante Diogo Savi.
Na loja de roupas, avitrine é toda

brasileira. A funcionária Leslie

Carança disse que desde que as

blusas femininas chegaram.não
param nas prateleiras, pois as cores
chamam a atenção. ''A Copa do
Mundo vem com tudo esse ano, os

produtos commotivos do Brasil tem
umaótima saída, até porque o preço

CESAR JUNKES

A venda de camisetas feminas agrada os comerciantes ('

Camiseta oficial da seleção - R$ 137

B'lllsete f�ina ..

- muR$:...l:.:;S"-!.au;R:.:.;$r..;2::.:5�",_-=�._......."""�U§.1
Camiseta masculina - R$ 27 a 60

�aldemar Schroder diz que o bom é estar previnido e equipado

CORREIO TV

Educação
Marista:

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br'

<'

Aliás e a propósito
José de Abreu gravou ontem suas primeiras cenas como Carlos

Lacerda, em "JK': Fez as cenas sentado. O ator ainda não se

recuperou totalmente de um acidente em novembro, quando foi

atropelado e teve fr atura exposta da perna.

Língua
Christiane Pelajo está fazendo aulas de alemão. Mas a Globo

não confirma ?e a apresentadora do "Jornal da Globo" vai

para a Copa do Mundo, na Alemanha. Ainda não saiu a

escalação.

J

i
I
I'
I
i
i

I
I

!
I
l

l

'J

VoltaQuase lá
Desde que está no ar até agora, a média de "Bang Bang" é
de 28 pontos-nolbope e45% de share (participação de TVs

ligadas no canal). Novelas das sete da Globo costumam
.

registrar no mínimo 30 pontos.

; .. ,

O pequeno Pietro, de sete meses,ainda é a maior prioridade na

vida de Giovanna Antonelli. Apesar disso, ela já está preparando
sua volta ao batente. Segundo comentários, ela seria a protagonista
de Cobras e Lagartos, a próxima novela das sete.

ensinar é uma arte, aprender um desafio.

Vovô
Caetano Veloso entrou para o time dos vovôs. Nasceu na quinta
feira, no Rio, a pequena Rosa, filha de Moreno Veloso e Clara

Mariani.
' .

Ciuminho
Falcão não se conforma com o show do Rolling Stones na

praia de Copacabana. Ele andou reclamando que o Rappa
nunca foi convidado

.

Uma rede de ensino
com mais de 6500

professores em todo
Brasil.

I

'I

Modelo
Madonna (foto) parece ter adorado as lentes do mundo da moda,

depois de servir de garota-propaganda para a Versace, de sua li

amiga Donatella, a loura agora estampa a nova campanha da Prada. :G
Com um visual disco, que casa perfeitamente com seu novo

trabalho "Confessions on a Dance Floor'; a cantora exibe a nova

linha denim da Prada, nas páginas da revista "Elle"

Em obras
A cidade cenográfica de "A grande família'; no Projac, já está

em reformas para as gravações dos episódios da temporada
2006. Ela também vai abrigar as locações do longa
metragem inspirado no seriado da Globo.

Bolero
Lucélia Santos e Gabriel Braga Nunes terão aulas de bolero

para a cena em que seus personagens, Fausta e Antônio,'
dançam em "Cidadão brasileiro'; primeira novela do horário

nobre da Record. A atriz começa a gravar dia 18, em São

Paulo.

Estréia
Rafaela Fischer (a filha de Vera) estreou como fotógrafa de

moda no Fashion Rio e teve apoio de mamãe e papai Perry
Salles.

.

INSCRiÇÕES ABERTAS

para2006
Negro brasileiro
A Portela convidou a ginasta Daiane dos Santos para desfilar

no carro da escola que homenageia "negros brasileiros bem

sucedidos'; ao lado de Zezé Motta e outras personalidades.
Pelé seria convidado, mas seu nome foi descartado. "Nem
no desfile de uma escola paulista em que ele era o

homenageado o Pelé não apareceu, imagina se aqui ele
viria'; diz um integrante da escola. Daiane foi convidada
também pelo Salgueiro e ainda não deu resposta.

r

·i

í'.e .As inscrições para alunos novos podem ser feitas na

". secretaria do colégio, pelo telefone 3371 0313 ou

i.' através do site www.marista-jaragua.com.br na

área de matrículas on-Iine
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Juventus terá duas novidades" ,

para a segunda partida do ano
:Vtí �1\

i�LlMAR P'VATTO

, �, Carlos Rogério e

U!sandro foram
liberados pela FCF
e�estão à disposição

:] JARAGUÁ DO SUL - o 'técnico
i/amar Schulle terá à disposição'

, mais dois jogadores para o jogo
deste domingo, às 17h, contra o

Atlético de lbirama fora de casa.

AFCF (FederaçãoCatarinense de
Futebol) liberou o meia Carlos

Rogério e o atacante Lisandro e os

aois estarão à disposição do

treinador para este jogo. A partida
Jo �erá apitada por lolando Marcelino
l,i Rodrigues, auxiliado por [oel

Vronski e Luiz Guedes.
: Co� a chegada de-Carlos

Rogério, Schulle deve colocár o

�eia no lugar de Rafael Pereira.
Mantendo a mesma base do jogo
�nterior, o [uventus deve começar
jogando com Adilson" Acássio,
Oliveira e Pereira; Alex Albert,
Fábio Lopes, Ademir Sopa,
Bveraldo e Carlos Rogério; Sábia e

'

Ronaldo.Mesmo liberado, Lisandro
hinda precisa recuperar a forma

:�ica e não deve estrear ainda neste
.....,- :;,

omingo.

Schulle preparaou o grupo ontem no c�mpo da Arsepum para próxima partida

Depoisde enfrentar oAtlético,
o tricolor terá pela frente o

figueirense; no Estádio Aderbal
Rãmos da Silva em Lages. O
alvinegro da capital está

mandando os jogos 'no Planalto
Serrano porque o Estádio Orlando

Scarpelli está em reformas. Esta

partida será às 21h45 com

transmissão da RBS TV

Atlético
O técnico do Atlético, Tonho

Gil, está com uma preocupação no
'ataque. ÉÍe' elogiou a postura da

� iiYIuricyRamalho que� contratar
J io atacante Daniel Carvalho'
,I

I

DA REDAÇÃO - Com a saída
i deAmoroso, o São Paulo estuda a

! contratação de mais um atacante

i para o elenco. O técnico Muricy
i Ramalho prevê dificuldades para

1 i contratar um jogador com

! características específicas de área,
: mas não descarta conseguir um
: reforço de qualidade, mesmo que
I não for específico para a posição.
: Onome cogitado pelo treinador foi

'I : o de DanielCarvalho, atualmente
I, : noCSKA, da Rússia"

,
"O Daniel Carvalho é muito

: bom jogador, seu contrato vence

, 'nomeio do ano e os russos querem
: renovar. Falei com ele e me disse
: que poderá renovar por mais três
: anos, mas antes gostaria de ser

: emprestado porseis meses para um
: time do Brasil porque quer jogar a
: Libertadores", disse Muricy. O
: treinad'o,li acredita que,
: dependendo da necessidade,
: Poderá adaptar um jogador na
i PCsição.

"Eu te�ho que me adaptar ao
: mercado, se tiver um jogadorbom
: nornercado, me�mo que não seja
: da posição, podemos adaptar. O
: Grafite jogou comigo de forma
: diferente no Santa Cruz e foi
! adaptado aqui no São Paulo",
, explicou. Ramalho apostará na

: força do conjunto para que o grupo
: do São Paulo se supere no início

"

: dOCarúpeonato Paulista. '

� Com a disputa do Mundial de
,Clubes da Fífa em dezembro, o

I . clube tricolor foi a última equipe a
, se reapresentar e terá pouco mais
, de uma semana até a sua estréia

1('"

Carvalho interessa ao São Paulo

na competição, mesmo tendo os

seus dois primeiros jogos adiados
pela Federação Paulista de
Futebol. "O time é praticamente o

mesmo, como o conjunto é a nossa

força, não posso fazer muitas

alterações no time", explicou
Muricy Ramalho.

As únicas alterações serão para
suprir a saída dos jogadoresCicinho
e Amoroso, e a entrada de Bosco
no gol, substituindo Rogério Ceni,
contundido. Confira a provável
equipe do São Paulo que estreará
no campeonato, contra o Santo

André, na próxima quarta-feira, no '

ABC: Bosco; Fabão, Lugano e

Edcarlos; Souza, Mineiro, Josué,
Danilo e Júnior; Aloísio e Grafite.
Com a lesão de Rogério Ceni,
submetido a uma cirurgia no joelho
esquerdo, a vaga para batedor de
faltas do São Paulo está aberta. O
treinador Muricy Ramalho, que
lançou o goleiro para bater faltas
quando comandava a equipe em

1997, disse que tudo é uma questão
de treinamento e aproveitamento.

defesa no empate com o

Figueirense, mas acha que os

homens de frente ainda não se

acertaram. Ele espera a liberação
do atacante Tiago Duarte e diz

que o outro quarteto formado por
Diego, Eduardo Ramos, Marcelo
Carioca e Rodrigo Pontes vai dar
trabalho aos adversários.

"Não acho que foram mal,
apenas precisam se encaixar

melhor no esquema", disse ele. Se
Tiago for liberado, ele deverá
formar a dupla de ataque titular
com Diego. O treinador ainda
espera a recuperação do meia-

atacante Rogério, que sofreu uma
cirurgia no joelho em julho do ano

passado. A previsão é que ele seja
liberado dentro de um mês.

Sábado
·16h _ Avaí x Chapécoense

Domingo
16h _ Criciúma 'x Joinville .

17h _ Metropolitano x Caxias
17h _ Brusque x Marcílio Dias

,

17h _'Atlético x Juventus
17h _ Guarani x Figueirense

Jéferson conta a experiência
de participar da São Silvestre

]ARAGUÁ DO SUL - Até o ano

passado, JéfersonHeller; 25 anos, era'
jogador profissional de futebol.

Depois de sofrer na mão de

empresários ele resolveu abandonar
a carreira. Hoje, alémdo trabalho, se
dedica às competições de, longa
distância e, pela primeira vez,

disputou a São Silvestre, uma das

principais maratonas do mundo.
. [éferson terminou em 6650 no geral
em 1020 na categoria 25-30 anos,
mas o resultado maior foi ter
concluído a prova.

"Foirnuito gratificante. Durante
os 15 quilômetros dopercurso, as pes
soas que assistiam incentivavam, fa
zendo com que a gente não tenha
vontade de parar", comentou. [éfer
son completou a prova como tempo
de 1h03min17seg. Largando no pelo
tãoC, ó corredor lembra como sofreu
até o início da competição. "Eu che-

guei duas horas antes do início da

prova, mas não tem como sairdo lu

gar. As pessoas urinam alimesmo, e
não tem como você sentar. Da pró
xima vez, quero chegar ainda mais
cedo e sairna frente do pelotão".

[éferson passou mal depois da '

chegada. "Nos metros finais eu

acelerei o passo e quando pareime
senti muitomal. Foi a pior sensação"

.

daminhavida.Não tinha forças nem
para fechar amão, as pernas ficaram
bambas. Fui atendido pelosmédicos
e somente 45 minutos depois de
terminar a prova eu consegui pegar
amedalha de partícípação".

Agora ele se prepara para mais

duas competições ainda em janeiro.
No dia 25 deve participar do 40
Troféu Cidade de São Paulo e no

dia 29 de uma prova em Curitiba.
[éferson compete com apoio do
ArrozUrbano.

DANIEL NEVES

Jéferson disse que foi gratificante completar a prova

LINHA DE FUNDO__
JULlMAR PIVATTO

Bomjogo /

Essa é a promessa do confronto entre Juventus e Atlético de
Ibirama neste domingo. O tricolor já mostrou que não chega
apenas como coadjuvante e vem buscando o seu espaço e a

vaga para a próxima fase. Já o time do Alto Vale demonstrou, nos ,

últimos anos, que tem sede títulos, embora tenha batido na trave

por duas vezes. A entrada de Carlos, Rogério reforça ainda mais o
J'

meio-campo tricolor que precisa apenas de mais entrosamento,
mas isso é uma coisa que ainda falta a todas as equipes. Outro
problema que os times vêm enfrentando é a nova bola, que a

todo instante vem sendo criticada pela imprensa e pelos,
jogadores. Mas é bom lembrar que ela é ruim para os dois lados.

Novidade
o site oficial do Juventus

apresenta novidade para os'
torcedores. Eles fecharam
uma parceria com a Kuniy e

W Sports Marketing, que
disponibilizará os gols do
Moleque Travesso na

temporada. Os internautas
terão a oportunidade de ver
os gols na hora que
desejarem.

Rivalidade
A rivalidade entre Brasil e

Argentina fica mais evidente
a cada dia. Agora está
circulando um e-mail de um

brasileiro que descobriu que
o site do jornal argentinO La
Nacion está fazendo uma

enquete para saber quem
será o campeão mundo. O e

mail ainda pede para que se

vote na Itália que é o único

país que não passou a

Argentina e, com isso,
colocar os hermanos em

ultimo lugar. Deu certo. A '

Seleção dos nossos vizinhos
têm apenas 3.11 % de votos.

, I

"

A diretoria do Vasco marcou
' I

mais um amistoso para o
atacante Romário se
aproximar ainda mais da
marca de mil gols na

carreira. Desta vez, o

adversário será o

En'trerri-ense, no dia 20 de

janeiro, em Três Rios, dois
dias antes do dásslé:o com o

Botafogo, no Campeonato
Carioca. O, técnico Renato
Gaúcho irá aproveitar para
observar e avaliar os

jogàdores contratados.

Rali '

O piloto brasileiro Jean
Azevedo sofreu um acidente •

ontem, o Rali Lisboa-Dakar
no início da 138 etapa, entre
Labé, na Guiné, e
Tambàcounda, no Senegal.
Apesar do abandono, ele
passa bem. Sem Azevedo
entre as motos, o único c,

"

brasileiro remanescente é
Bernardo Bonjean. Ele
ocupava a oitava ccloceção. ,'�

,

. t�
jullmarpivatto@gmall.co� ,

Fifa cancela festa de gala
que abriria Copa do Mundo

DA REDAÇÃO - A festa de gala
que abriria a Copa do Mundo da
Alemanha emBerlim foi cancelada,
informou ontem a Fifa, alegando
que a realização do evento poderia
prejudicar o 'estado do gramado do
Estádio Olímpico para a partida
marcadapara cincodias depois entre,
Brasil e Croácia. Entretanto; um
jornal alemão noticiará no sábado
que o primeiro show de gala de
abertura de umaCopa nahistória
substituindo as tradicionais,
cerimônias menores - foi cancelado
devido ao alto custo da organização,
e ao fracasso navenda de ingressos;

De acordo com uma reportagem
que será publicada pelo diário
BerlinerZeitung amanhã, o evento'
foi cancelado porque os custos

chegariam amais de 25 milhões de
euros. Porém em comunicado, o
presidente da Fífa, Joseph Blatter,
afirmou que a festa de 'gala foi
cancelada apenas por motivos

esportivos.A festa acontecerianodia
7 de junho, eoprimeiro jogomarcado
para o estádio deBerlim será no dia
13, na estréia da Seleção Brasileira
noMundial da Alemanha.

"Pessoalmente, ainda achaque
a idéia de realizar uma grande festa
de abertura é boa", disseBlatten '� ,

, Fifa não tornou adecisão de cancelar
,

o evento a esta altura com facilidade,
mas como responsável Pelo futebOl

I
.

mundial devemos colocar os

aspectos esportivos em primeiro
lugar", contou. O comunicado da

'

federação internacional de-·
monstrou preocupações sobre um
novo gramado que seria colocado

., Tradicionalmente as

cerimOnias de abertura
das Copas do Mundo '

duram apenas uma hora
Imediatamente antes da
partida Inaugural da
competlçAo.

• De acordo com uma

reportagem que será
publicada pelo diário
Berliner Zeltung amanhã,
o evento foi cancelado
porque os custos

chegariam a mais de 25
milhões de euros.

após a festa de abertura e que nãb
ficaria em condições satisfatórias a
tempo para a partidados brasileiroS.

"É bom deixar claro que
sofreríamos riscos consideráveis, não
apenas na desmontagem do
equipamento do shaw atempo, mas

,

também no novo gramado; que
precisa estaremcondições perfeitas
de jogo nodia 12 de junho", áflnnou
aFifa.Já atentaao ríscode prejudicar
ogramadodeBerlim, aFifaantedpou
no ano passado a cerímôníade galae
adiou a 'primeira partída no estádio
Olímpico para darmaís 48 horas de
intervalo entre ós .dóis eventos. A
decisão tardia de cancelar definiti
vamente a festâ Prejudica a hnagetn
docomitêqrganlzadoraleniãoJXlUCOS
dias após um' grupo de defesa dos
consumidores do país� que'
todos os 12 estádios doMundial têm
algum risco de.segurança,
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