
,

VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 - 1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMllCKEL 11958 - 2004 .YvONNE ALICE SCHMOCKEL 12005

I

JARAGUA DO SUL; 17 DE JANEIRO DE 2006
,

ITERÇA,FEIRA I
"

.'

.

.', N° 5.309 I RS 1,25
-.---0..,-----.----------.--------'61116. ---------------------------.----------�-,-.---.-----------"-----.------.---------.----.----:---------------------.-,-. ........---,_

CORREIOTV

Alinne Moraes dá a

volta por cima
e circula com

novo namorado' .

• PÁGINA6

ESTRELAS

Quatro jogadores
da Malwee

fazem parte da
Seleção

mínima: 22° máxima:30o mínima: 21 O Máxima:28°
AMANHÃ:
• Quarta-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e .chuva a qualquer

"/,:",',:",' hora do dia
.'

HOJE:

• Terça-feira de sol
e nebulosidade variada
com pancadas isoladas
de chuva

• PAGINA 7 Ilt'II""1
.
,I, ,', I

Corupá realiza consulta popular para anexação
A idéia é anexar parte dos bairros Rio Natal e Ano Bom Fundos, hoje pertencentes a São Bento do Sul, a pedido dos moradores. Câmara de Vereadores encabeça processo. • PAGINA 3

NA LIDERANÇA

Após vencer o Atlético de Ibirama por 2xl, e assumir a

liderança is�lada do Grupo A, o [uventus enfrenta o
.

Figueirense em Lages .amanhã ,às '21h45. O goleiro

BANHO

Praia de Barra Velha continua

com.dois pontos impróprios
o último relatório de balncabilidade divulgado pela
Fatma mostra, que dois pontos continuam impróprios
parabanho emBarra Velha. • PAGINA 4

PESQUiSA

Preços dos produtos da Cesta
Básica sofrem pouca variação

.

)

Pesquisa realizada nos dois maiores supermercados mos

tra que os preços dos 13 itens que compõe a cesta básica
.díferem muito pouco, Quem buscar os alimentos.mais
baratos economiza nomáximo, R$ 3. .PAGINA 5

Adilson (foto) foium dos destaques doMoleque Travesso
domingo. O time deve continuar jogando .

no ataque

�
atrás de resultado positivo. • PAGINA 7
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OPINIAO

Apelo ao esforço
o prefeitoMoacirBertoldi

reuniu ontem pela manhã �s
funcionários daPrefeitura que
retornaram ao trabalho depois
de período de férias coletivas.
Repetiu discursos anteriores,
ao afumar que está fazendo

,

,

uma administração séria,

�onesta e transparente. E que'
a Prefeitura é vista pela atual
admínistração como uma

empresa, onde tudo deve
acontecer de acordo com o

planejado para que se possa
chegar aos resultados

esperados, neste caso de uma
maneira muito mais

abrangente, já que cada ato

do poder público municipa]
acaba por atingir a

comunidade como um todo.
Aos funcionários apelou

para o esforço coletivo e de
cada um, para que as metas

,

possam ser alcançadas.
'Bertoldi fez questão de deixar

FRASES

claro que cada um é
.

responsável pelo bom
andamento da máquina,
pública. Estão nas funções,
concursados ou não, com a

obrigação primeira de fazer
exatamente isso. E cabe às

instâncias superiores da

administração pública avaliar,
fiscalizar e cobrar, diutur-

discurso vem acompanhado
de acusações sobre dívidas
herdadas da administração
anterior, porém, semnominar

o que foi feito em obras e

serviços com os empréstimos
contraídos' à época.E, ainda,
sem revelarque, a exemplo da
gestão anterior, também agora
estuda-se a renegociação das

... Servidores municipais voltam ao trabalho
ouvindo discurso sobre hone.stidade e

necessidade de muito trabalho

namente, para que isso

aconteça na prática.
Não se pode imaginar

governantes agindo
desonestamente, embora o

País sejaumceleiro de políticos
desonestos, que se locupletam
com ü dinheiro público.
Dispensando os omissos, os '

incompetentes e valorizando

aqueles que fazem do serviço
,

público um sacerdócio. O

dívidas e o alongamento de
,

prazos para outros
financiamentos que serão

feitos ao longo do ano que

agora inicia.
O prefeito não falou sobre

a realidade das contas de

Jaraguá do Sul. A crise é tal
no Erário municipal que
reformas em postos da rede de
saúde pública do município
estão sendo bancadas pela
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iniciativa privada, no caso a

MalweeMalhas. Sem falar em

seguidas doações da iniciativa
privada aos hospitais e até
mesmo para a construção de

creches, Enfim, e por razões,
que não se explicam de
maneira clara, não fosse a

presença constante da'
iniciativa privada em projetos
de grande relevância social, (e
não só em [araguá), o quadro
existente seria ainda pior, com
reflexos aindamais danosos ao
contexto de uma cidade

qualificada como um das de
melhor qualidade de vida do
Estado.

Omomento exige ações,
Bertoldi está à frente do

governo e tem nas mãos um

grande desafio, proporcionar
asmelhorias necessárias para
que a cidade continue em

ritmo de forte desen
volvimento.

"Se acontecer alguma coisa comigo, essas pessoas estão autorizadas � divulgar o relatório':

• Da"empresária do ramo de entretenimento masculino'; Jeany Mary Corner, revelando que fez um dosslê com os nomes dos
'poHticos que usaram seus serviços em Brasília,

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Rejeição é o fator
determinante da E�eição,
Florianópolis - A leitura mais

detalhada da pesquisa Ibope para 'o
Governo do Estado divulgada no fim de
semana pela RBS aponta para os.

" números mais importantes e que
\ 1

,

.

podem determinar o resultado das
urnas. O principal deles é, sem dúvida, a
rejeição dos dOIS primeiros col9cados
(31 % das intenções de voto), Luiz
Henrique e Esperidião Amin. Ambos
são rejeitados por 20% dos entre-'

vistados, um número bastante alto, mas
hão assustador, tendo em vistá que
nenhum dos outros adversários, à esta

altura, tem condições de alcançá-los -

ou seja, a eleição 'está bipolarizada
antes mesmo da largada. Ambos, para
aumentar a votação, vão ter que
trabalhar para diminuir a rejeição. LHS
conta para isso com uma aprovação de
61% dos entrevistados ao seu Governo;
Amin conta com o fato de que não tem

desgaste longe do poder e do discurso
�e' oposição. E os dois agora devem
acelerar a busca por alianças no

segundo turno. PSDB e PFL, grandes
'forças a nível nacional, aqui terão papel
fundamental como coadjuvantes.

'. CORREIO DO POVO
� Diretor-Corporatiyo Editora

FranciscoAlves Fernando Bond Patrícia Moraes
,

Fiel da balança
Os senadores Leonel Pavan (PSDB) e Jc;»rge
Bornhausen (PFL), principais lideranças dos
seus partidos no Estado, já saíram cantando de

galo logo depois da pesquisa Ibope. Pavan
recomendando cautela ao governador
quanto à reeleição. Bornhausen paparicando
o prefeito tucano de São Paulo, José Serra, e
dando a entender que 05 pefelistas vão seguir
o caminho traçado pelo PSDB, como nos oito
anos do Governo Fernando Henrique. Ou seja,
haveria pouco espaço para o PMDB do

governador Luiz Henrique e muito espaço
para o PP de Esperidião Amin.

Portafechada
A opção do governador seria o PT, mas além

,

da porta estar fechada, há pouco interesse em

se coligar com um partido que tem na sua

principal candidatura ao/Governo do Estado, a
da senadora Ideli Salvatti, uma rejeição de
19%. Assim, uma coisa ,é certa entre os

peemedebistas catarinenses: a saída é pela
.

porta do centro ou da direita.

Reflexos no PT
o índice de rejeição de Ideli Salvatti na

pesquisa Ibope foi um tapa na cara do PT, que
refletiu com força em potenciais candidatos a

deputado federal e estadual. Fere'
gravemente o deputado federal Carlito
Merss, um dos principais aliados da senadora.
E preocupa bastante o único representante
do Vale do Itapocu na Assembléia Legislativa,
o deputado Dionei Walter da Silva,

I
Espelho
Uma bobagem é tentar desqualificar a
pesquisa Ibope. Segundo deputados de
todos os partidos quem anda pelo Estado

percebe que os números refletem o

. sentimento da população.

Bom programa .:

Um bom programa para esta temporada;
com a participação de representantes de
mais de 200 municípios catàrinenses e

também de outros Estados, está aberta até
dia 23, no Parque de Exposições da Santur,
em Balneário Camboriú, a 2a Feira Nacional
de Artesanato em Santa Catarina: Promovida
pela Secretaria do Desenvolvimento Social,
Trabalho e Renda, por intermédio da'
coordenação estadual do Sistema Nacional
de Emprego (Sine), em parceria com as

SDRs, Badesc, Codesc e Federação das

Associações de Artesãos Profissionais de SC

(Fapasc).
'

prog'rama de índio
Em compensação, um péssimo programa
tem sido os finais de semana nas praias do
Norte da Ilha de Santa Catarina, /

especialmente aquelas' que ficam depois de

Jurerê, onde termina a pista duplicada da sc-
401.lr a Canasvieiras, Praia Brava, Ponta das
Canas e Lagoinha é uma aventura sem hora

para retorno. O Governo do Estado anuncia
edital de licitação ainda este ano para
duplicar a estrada até Canasvieiras.

redacao@Jornalcorreiodopovo,com.br
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SUA OPINIÃO

Ferro velho ,

!
Tempos bons aqueles em que se defendia ideologias:'

e não apenas idéias. apropriadas a esta ou àq�ela�,
sitVação. Tempos memoráveis aqueles em que1
tínhamos, no Brasil, um partido político firmado erni

uma ideologia; parecia firme, fazia pose de obstinado' ,

defensor de belas idéi�s e bons propósitos. Bons'
tempos! l'Iempos idos, findos, velhos tempos, hOj��
aquele arauto da moralidade, da ética da justiç<q
social, denominado Partido dos Trabalhadores,b
escorrega vergonhosamente na lama da politicagem�
as bandeiras outrora empunhadas pelo PT, for_arn I
substituídas por uma só, nela se estampa um dourado'
e cintilante cifrão.

Na nossa cidade, recentemente, o vexame do PT
não foimenor do que vemos pelo restodo país; o apoio
dado pelos vereadores petistas Jaime Negherbon e

[urandir Michels, ao pefelista Carioni Pavanello,
beirou a bestialidade da prostituição, algo
completamente inexplicável,. inace itávelj
indescritível.; ideologicamente são inconciliáveis; naB
política partidária, suas legendas são inimigos'
ferrenhos, mas, quem está preocupado com esta

I

baboseira de IDEOLOGIA, não é mesmo? Isto é coisa-

para os tolos que se preocupam com uma coisinha fora
de moda chamada ÉTICA.

Logo após o ocorrido, o presidente do diretório dal'
PT de Jaraguá do Sul, Sebastião Camargo, defendeu
a posição dos seus colegas de partido, SU�t
argumentação foi uma peça bufa. Disse, em síntese,
que: "Nós não votamos a favor ou contra ninguém e

sim num projeto." Ora vejam só, não votaram contrai

ninguém? Não honrar um acordo é 'Não votar contra'

ninguém'? Colocar na presidência d� câmara sei
)"

maior crítico é 'Votar num projeto'? No meio dessa,
chanchada uma pergunta não quer calar: CADÊ AI!
IDEOLOGIA??? Adas petistas, provavelmente, está.
nas cuecas .

.

'

IDEOLOGIA é uma corrente de pensamento que" 1

conduz, que norteia uma atitude, que baseia uniu
-

tl

comportamento, uma maneira de agir que se pretend1!,
de acordo com uma doutrina, que se coaduna com

determinados valores. A princípio, ospartidos políticos,
DEVEM se assentar sobre determinada ideologia, f
exatamente' esta ideologia que os diferencia. Portantor'
é de se estranhar, ou melhor, de se horrorizar que

.

petistas defendam pefelistas, ou vice-versa. É claro'
que, também a princípio, os políticos têm que se;
movimentar para o bem da coletividade, mas, se

existem partidos, conclui-se que seus partidários
pensam de forma diferente corrio realizar o bem!

coletivo, Portanto, quando vemos duas agremiações'
partidárias (teoricamente tão divergentes) se'
aliando, é preocupante, I pois\c
CERTAMENTE, ambos estão pisando sobre seus,

princípios, estão chafurdando com seus ideais, estãoj
maculando suas bandeiras de luta, e,1

lamentavelmente, isso sempre é feito em favor própríol
e em prejuízo do povo.

.

, l8

O PT há muito tempo deixou de. fazer política e:'1
oPTou por fazer rasa politicagem; há uma diferença�
gritante entre política e politicagem.; aquela é S�
caminho para promover 'o bem estar social; esta, é o

caminho para se fomentar o bem estar pessoal, privado,.
, ,

t

individual; o PT, com seus 25 anos de existência

aprendeu direitinho as artimanhas'da politicagem
desde os altos escalões, vide Lula, Dirceu, Delúbio 'e

outras "estrelas" até os insignificantes e obscuros'
meteoritos da política local jaraguaense.

a

Pobre IDEOLOGIA, virou ferro velho,�:
abandonada, enjeitada, cuspida, execrada pelos
escombros daquilo que, um dia, foi um Partido.

Julieta Lima, advogada

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo "2, fonte"
Times New Rornan, O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de faze�,·

os- cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem comO a�.

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO

POLíTICA

I

:� Será?
'

IDuas propostas de interesse direto da

I população, entre outras, estão na pauta

Ide votações da auto-convocação do

'Congresso. Um, do deputado Nicias

1 Ribeiro (PSDB-PA), reduz o recesso

1 parlamentar de 90 para 45 dias.O outro

'éo Projeto de Decreto Legislativo (PDC)
12075/05, do deputado Raul Junqmann
i (pPS-PE), que acaba com os salários
: extras dos deputados e senadores nos

i períodos de con�ocação extraordinária
i do Congresso. E ver para crer. E há,

i também, um projeto que proíbe pais
I de aplicarem palmadas nos filhos.
I

... Reação',
A renovação do contrato de conçessão
por dez anos, prorrogável por mais dez
anos, segundo proposta da Prefeitura
(leia matéria nesta página), desta vez não
passa incólume pela Câmara de.
Vereadores. A votação, prevista para
sessão extraordinária convocada para
hoje, não deve acontecer. Alguns
vereadores acham que a coisa está sendo

empurrada qoela abaixo, sem muita

clareza quanto a compromissos de
investimentos daCanarinho implícitos no
projeto Transjaraguá, que prevê
passagem única em sistema integrado.

... Reação 2
o Transjaraguá, com algumas
modificações, começou a ser montado
no governo do ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB) com o nome de Transfácil. O
tucano deixou para os últimos dias de sua

administração o envio de projeto de

prorrogação da concessão à Câmara, só

que em caráter precário. Alegava, como
alegam agora, necessidade de se definir
a empresa que vai gerenciar o sistema

para viabilizar empréstimo da Prefeitura

junto ao BNDES.!À época a proposta não

chegou a ser votada. Foi, aliás, devolvida
ao Executivo no início de 2005.

... "Urgência"
A exemplo dos governos federal e

estaduais, aqui também se deixa tudo'

para a última hora. Propositadamente,
dizem alguns, com o que outros não '

concordam. De qualquer forma, tudo
\ quando prazos já venceram ou estão

prestes a vencer, como ocorre agora- o
contrato com a Canarinho expira na

primeira semana de agosto. Toda a

confusão poderia ter sido evitada na

administração passada, ou no início desta,
desde que os ditos setores competentes
do município tivessem se mexido. Ou
será que não havia mesmo interesse?

... Eleições
Pesquisa do Ibope encomendada pelo
grupo RBS mostra a realidade, hoje, da
disputa pelo governo estadual. No páreo,
pelos números apontados, apenas Luiz t

Henrique da Silveira (PMDB) e Esperidião i

Amin .Helou Filho (PP), incluindo ,)

simulações de ambos com candidatos do "

PT, no caso José Fritsch e Ideli Salvatti. E o
\

resto, é o resto; não decolam nem com 'j

reza brava. Ou seja, vencendo um,
vencendo outro, e, até mesmo, numa
performance impensável do PT neste

momento, o comando fica nas mãos dos
mesmos.

mosaico@jornalcorreiodopovo.com,br

DISPUTA

Bairros de São Bento do Sul

Legislativo de São Bento do Sul, a
proposta de anexação, elaborada

I pela Câmara de Vereadores e

� Consulta popular Secretaria de Planejamento de
I

�erá realizada até Corupá, é anexar uma área deJ6
, quilômetros, quadrados,
março para consolidar, '

compreendendo parte do B�irro

�esejo dos moradores Rio Natal e parte de Ano Bom

I Fundos, esta pertencente ao Bairro

, CORUPÁ - Parte do Bairro Rio Ano Bom, A linha divisória �

Natal e da localidade de Ano Bom apresentada toma por base o Rio

fundos, pertencentes a São Bento Vermelho. "Esta é nossa proposta,
ao Sul, poderão ser anexados a mas se não concordarem
t�mpá, Até março próximo, a (Executivo e Legislativo de São
I _

Câmara de Vereadores vai realizar Bento), podemos fazer uma

�l1la consulta popular n'aqúelas negociação e alterar os limites",
comunidades para consolidar explicou.I

pficialmente o desejo dos Bernadete acredita que a

moradores, j á exprimido consolidação da anexação não será
�nteriormente em uma sessão tarefa fácil. Ela conta que antes

ft�erante do Legislativo, realizad� de apresentar a proposição,
Fmsetembro do ano passado. procurou o prefeito de São Bento

! Autora de proposição para do Sul, que prontamente
�nexação das localidades à concordou em desmembrar as

Fompá, a presidente ,da Câmara localidades para posterior
�'e Vereadores, Bernadete anexação à CapitalCatarinense da

fillbrecht (PPS) disse que os Banana. "Passados dois meses,

�t,endimentos emsaúde, educação recebi a notícia de que não haveria

F infra-estrutura são todos feitos mais interesse por interferência de

pelomunicípio. Além disso, conta vereadores e empresários de São

f vereadora, os moradores Bento do Sul", disse. A alegação
[trabalham e votam (não há seria os recursos naturais do local,
'evantall,lento oficial até o, incluindo mananciais de água.
jmomento) em Corupá, ao "Nós já temos nossas belezas
�ontrário dos impostos, recolhidos na turais. Temos é que nos

�or São Bento do Sul. São cerca preocupar com aquelas pessoas",
Ide 200 famílias. "E os recursos do completou
;\.!g?verno para a Saúde, por Mesmo com a negativa, a

�exemplo" são per capita,· presidente disse que' vai dar
iellcamin.hados para osmunicípios continuidade ao processo, "uma

Ide acordo com a população. São promessa feita aos moradores na

iBento recebe" mas nós, é q�e sessão itinerante", e um pedido
lazemos o serviço. Essa situaçao "antigo" da população. Antes da
Iprecisa ser regularizada", disse. realização da consulta-popular, ela
!, Ençaminhada ao prefeito disse que retorna.à comunidade

IFernando Malan, (PMDB) e ao para conversar com os moradores.
I . .

�A'ROLlNA TOMASELLI

Bernadete mostra a área de.36 km2 que Corupá pretende anexar

Feita a consulta, deverão ser

apresentados projetos de lei nos

municípios - em São Bento do Sul
desmembrando a região e em

Corupáanexando -, sancionados
pelos respectivos prefeitos. A
alteração passa ainda pela

, Secretaria estadual de

Planejamento e depois pela

Assembléia Legislativa, e pelo crivo
do governador Luiz Henrique
(PMDB). ''Acredito que o prefeito
de São Bento deva repensar sua

posição depois das pessoas se

manifestarem pela consulta",
comentou. O prefeito Conrado
Müller (PP) já semanifestou a favor
da anexação.

.

Mce-governador·abre negociação de US$ 234 milhões no Japão
I TÓQUIO/JAPÁO (CNN/ADI) -

falando por telefone com a

rePOrtagem da CNR/ADI àmeia
fOite e quinze (13h15 no Brasil), o
�ice-governador Eduardo Pinho

�oreira garantiu que a reunião

irealizada na Embaixada do Brasil
ideixou tudo pronto para o início
Ida negociação de um

rmanciamento deUS$ 234 milhões
para o Programa de Saneamento
'Âmb'

�, lentaI do Estado. O vice-

Ig(l)vernador comemorou também a
co f'
I
n lrrnação que recebeu da

,empresa Takata de que ampliará
os'Investimentos na unidade de

Piçarras. "Nest� segunda-feira a

comitiva que se encontra aqui no
Japão esteve na sede da Takata,
onde fomos recebidos pelo
presidente da empresa, que tem 33

.

mil empregados em todo o mundo.
Tivemos a boa notícia de que a

Takata nos próximos dois anos deve
investir ampliando' as suas

instalações e deverá fazer isso no

Estado, gerando mais empregos",
disse PinhoMoreira.

"Estivemos tambémnaEmbaixa
da do Brasil, com o embaixador e
seus assessores, quando tratamos da
estratégia das reuniões que teremos

.

nesta terça-feira com ô JBIC Uapan
Bank of International Coopera
tional] e tambémno fundo japonês
de crédito de carbono [Japan
Carbon Found]", relatou o vice

governador, "NoJBIC trataremos o

financiamento para saneamento

em Santa Catarina, recursos aqui
do lapão da ordem de US 234
milhões. E no fundo apresentaremos
projetos ambientais para que

possamos também através destes

projetos fazer 'o seqüestro' de
créditos de carbono para poder
investir no Estado".

Amanhã, o -vice-governador

estará na seda JICA (Japan
International Cooperation
Agencv), apresentando projetos da
Epagri nas áreas de fruticultura,
suinocultura, aqüicultura, pesca e

agricultura familiar.
Integram a comitiva catarinense

que está no Japão os secretários João
Matos (Articulação Política) e

Valdir Colatto (Articulação
Nacional) e o presidente da Fatma,
Sérgio Grando, além de técnicos da

Fapesc, Casan e Epagri. O

deputado Lício Mauro da Silveira
também acompanha a comitiva do

vice-governador.

/

Prorrogação de contrato com à ;
Canarinho' pode não ser votado,

JARAGUÁ 00' SUL - Antes de

apreciar o projeto assinado pela vice
prefeita Rosemeire Vasel (PL)
prorrogando o contrato de concessão
de exploraçãodo sistemade transporte
coletivo urbano com. a empresa
Canarinho emmais dez anos, que a

princípio seria votado hoje em sessão

extraordinária, a Câmara de
Vereadores deve re�lizar pelomenos
cinco audiências públicas.O pedido
de audiências foi protocolado na

sexta-feira passada pelos vereadores
Terrys da Silva (PTB), Ronaldo
Raulino (PL) e Dieter Janssen
(PP).De qualquer forma, Raulino
adiantouque pedirá vistas ao projeto
caso seja colocado em votação. A
prorrogação está sendo propostapela
Prefeitura mediante garantia de

contrapartidade recursos da empresa
nas obras do projeto 'Iiansjaraguá,As
mudanças no transporte coletivo
urbano da Cidade- a principal delas
implica implantação de sistema

integrado com passagem única- tem

sido objeto de discussões polêmicas.
De um lado, associações de
moradores, que querem explicações
detalhadas sobre as obras. De outro,

alguns vereadores que não concor
dam com o regime de urgência
alegado pela Prefeitura.

"Da forma como foiapresentado,
" di líd divoto contra, isse ontem o 1 er a

bancada do'PTB, Tehys da Silva.
Lembrou que ele e os vereadores
Dieter Janssen (PP) e Ronaldo
Raulino (PL) invocaram a necessi

dade de se-realizar quatro ou cinco
audiências públicas em localidades
diferentes paraque apopulação tenha
a oportunidade de conhecerdetalhes
do projeto e, também, de opinar sobre ,

a obra. "Fiquei seisanos diariamente
no rádio e sei que apopulação contava
os dias para que o contrato de

renovação expirasse, imaginando
que, se renovado, viria commelhorias

que não estão no projeto. Coisas
simples, como mais linhas, mais
horários e, importante, a qualificação
damãode obra", exemplificou. Terrys
sugere, ainda, .a formação de uma

comissão permanente representada
pelas associações de moradores,
Câmara de Vereadores e Prefeitura,
complenos poderes para decidir sobre
tarifas, horários e novas linhas.

Já o líder da bancada doPMDB, �
i ,

Pedro Garcia, pretende votar)

favoravelmente, desde que a Prefeí-s
tura fiscalize e cobre os compromissos)
assumidos pela empresa no bojo do
projeto: construção de 15 estações de,
transbordo, 180 pontos de ônibus e1
aquisição de terreno ao lado do atuaP

, terminal central para construção deI
umnovo até 2008, com investimentosI
de R$ 4 milhões. E, mais, que a.

fiscalização abranja, ainda, questões
como, excesso de �e,locidade;'lcumprimento/de horários, super- I

lotaçã? e atendimento condize�t� de

I'motoristas e cobradores ao usuano. .

Dieter Janssen, líder dabancada l
do PP, acha indispensável que se faça Iconsultas à população usuária,
diretamente aringida pelo projeto. I"Precisamos definir claramente a_!
participação da Canarinho na obra e
saber se a população de fato deseja
que se faça licitaçãoparaque o sistema
seja explorado por mais de uma

empresa: A hora é agora.", disse o

vereador, dizéndo-se surpreendido
com o caráter de urgência dado à

propostade prorrogaçãodaconcessão
com a empresa. Das audiências
deverãoparticipar, alémde vereadores,
representantes daequipeda Prefeitura
que planejou asmudanças. .

�
.

Ronaldo Raulino, líder da,
bancada. do PL, adiantou que vota,

)
contra o projeto semantido da forma

,. �

comofoi levado ao Legislativo. "Se for
colocado em votação hoje, pedirei'
vistas", adiántou: O vereadorexígel
que algumas propostas fiquem bem'
claras, como a construção de 250

abrigos para passageiros (e não 180,1
segundo ele, como foi anunciado) l
Raulino quer, também, certeza de

cumprimento do prazo de conclusão
das obras que cabem à Canarinho
realizar, previsto para 31 de dezembro
de 2008. "E se nào for cumprido, a
Prefeitura rescindirá o contrato?";
indaga o vereador. O líder di
bancada do PT, Jurandir Michels.
concorda sobre a necessidade de
audiências públicas com a:

população. "Não podemos decidir.
sozinhos em nome de 130- mil
habitantes", resumiu o petista, dando
aentender que também não votará

o projeto antes do aval d�
população usuária. (CelsoMachado)

.

,

i
I, .,

podem ser anexados a Corupá
I

' �
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Os analistas do mercado financeiro esperam um corte maior na
taxa de juros. Aaposta é que a taxa Selic, hoje em 180/0 ao ano, será
reduzida em,O,75 porito percentual. Antes, a previsão era de um

,

corte de meio ponto, segundo o relatório Focus, divulgado
semanalmente pelo Banco Central.O corte maior -os anteriores
foram de meio ponto- poderá acontecer na primeira reunião do

Copom(Comitê de Política Monetária) do BC do ano, que termina
amanhã. Até o ano passado, as reuniões do colegiado eràm

mensais. A partir de 2006; passam a ocorrer a cada cercá de 44
dias.Dessa forma, se for confirmado que no início deste ano o BC

passará a cortar o juro em 0,75 ponto percentual em cada reunião,
o resultado será o mesmo das reduções mensais de 0,5 ponto
promovidas no final do ano passado.Além do intervalomaior entre
as reuniões, também contribui para a expectativa de cortes mais

,

agressivos nos juros o desaquecimento da economia brasileira.

�
I .-

"" ,.
,

'

,

I

Expectativa
A previsão para o crescimento
da economia foi mantida. A

pesquisa aponta para um
.

crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto) de 3,50/0.Sobre
o crescimento da produção
industrial, a expectativa é de
de 4,05%, mesma previsão da
semana anteriorJá a projeção
em relação ao superávit
comercial passou de US$ 37

bilhões para US$ 38 bilhões.

PIB
Após encolher 1,2% no terceiro
trimestre, o PIB (Produto
Interno Bruto) não deu sinais de

-

reaçao nos meses

seguintes.Até o final deste .'

ano, a previsão é que a Selic

chegue a 150/0 ao ano em

dezembroJá as previsões
sobre a inflação sofreram um

leve aumento.Os analistas
esperam que o índice oficial
de preços do governo, o IPCA,

,

termine 2006 em 4,58%,
contra 4,50/0 previsto
anteriormente.

Acordo esquecido
o preço do álcool ao
consumidor avançou na

semana passada mesmo com

o acordo fechado pelo
governo com os usineiros

para a redução dos valores
cobrados dos distribuidores
em R$ 0,03. A alta para o

consumidor alcançou 4,48%:
,

Nas últimas quatro semanas, o

avanço do preço do álcool já ,

atinge 9,60/0.
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Meta
A meta de ihflação deste ano é
de 4,5%, com um intervalo de
,

dois pontos para cima ou para
'balxo.A previsão para o IGP-DI

(lndlce Geral de Preços -

Disponibilidade Interna) passou
de 4,50% para 4,55%• Já para o

IGP-M (lndke Geral de Preços
Mercado) a expectativa passou
de 4,580/0 para 4,650/0. redacao@jornalcorreiodopovo.com.l;>r
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ANELlsE SCHMrrZ

� Contribuintes
cobram agilidade e

qualidade, mas
ainda falta pessoal

JARAGUÁ DO SUL - Desde
ontem, pelo menos 553 das 1.197

agências e postos do INSS (Instituto
Nacional doSeguro Social) no Brasil
ampliaramo horário de atendimento
a população das oito horas damanhã
às dezoito horas da tarde. Fica
estabelecido pelo Ministério da
Previdência que não haverá mais o

sistema de senhas e que todas. as
pessoas que estiverem dentro da

agência até o fechamento deverão
.

.

ser atendidas. J� em cidades com

grandedemandaos setviços deperícia
serão feitos das' sete da manhã às

,

21h.EmJaraguádoSul a rotinapouco
mudou.O INSS já funcionava nesse
horário e de acordo com o chefe da
agência, Marcelo Bello, a equipe de
funcionários. foi remanejada para
atender a demanda. "Todos' que
estão na agência são atendidos, o
sistemade senhacontinua,mas sópara
agilizaro trabalho. Após as 15 horas o
atendimento é só com hora
marcada", diz.Para Bello há uma

diferença entre atendimento e

distribuição de senhas, por isso, ele
garante que independente dohorário,
a Previdência Social em Jaraguá
oferece um serviço com qualidade.
"Nosso número de funcionários

,

atende a demanda do município,
claro que o atendimento deveria ser

integral, mas faltam recursos

humanos", alerta Be11o.
O eletricista Revelino José

Cordeiro, que veio até o' INSS em

busca do auxílio doença, conta que a

demora é grande. "Espero que onovo
horário facilite o atendimento que é
muito lento, a impressão é que existe
pouco pessoal", lamentaRevelino.

DonaJosefaTrim, de84 anos, veio
à agência em busca de pensão, ela'
dizque os serviços tendem amelhorar, .

mas a espera é inevitável. "Estou
,

esperando que os serviçosmelhorem
com onovo horário".

,

O INSS de [araguá atende cerca
de 250 pessoaspordia, amaioriadelas
procuram o auxílio doença. As
Agências da Previdência Social

I oferecem todos os serviços
previdenciários em um único

ambiente, como arrecadação e

cobrança das contribuições
previdenciárias, bem como o

reconhecimento inicial,manutenção
e revisão de direitos ao recebimento
de benefícios previdenciários e

ampliação do controle social.

Paula e Amizade serão os mais

beneficiados. As obras incluem

limpeza geral, pintura externa,

contrução de rampa de acesso para
deficientes físicos, ampliação e

construção de cozinhas, depósitos
e banheiros para funcionários.

. No Posto de Saúde Amizade
(Germano .. Hornburg),
funcionários já trabalham na

limpeza e na ampliação do lugar.
"O posto ganhará cerca de 16 m2

,

uma cozinha, um banheiro
exclusivo para os funcionários e U!11

depósito", revela o engenheiro
Oswaldo Sanson Junior.

.

impróprias para o banho. Em Barra .

. .

Velha, na Lagoa da Barra Velha

(RuaSantaCatarina,Altura nO 336)
� na Praia da BarraVelha (em frente
ao salva-vidas), a situação de
balneabilidade continua precária.

De acordo com o gerente de
desenvolvimento ambiental da
Fatma, Jaime Duarte da Silva, as
condições de balneabilidàde

dependem domomento da análise
e da infra-estrutura da rede de água.
e saneamento das cidades
litorâneas. Além disso, quanto

• • •

maior a temperatura, maior e a

aceleração e multiplicação da
atividade microbiana. "No verão o
litoral recebe uma enorme

demandade pessoas, o que significa
um uso maior dos sanitários e,

. conseqüentemente, a alta

reprodução de patógenos ou

cloríformes fecais", explica..
.

O problema do esgoto nas praias

Dona Josefa, de 84 anos, enfrenta a longa fila para receber pensa

Distribuição de senhas até às 13h para receita previdenciária.
Distribuição de senhas até às 14h para serviços de benefício e

agendamentos. -
Atendimento com hora marcada das 15h às 18h.

Realização de perícia 8h às 18h.

.
,

Gorneçam reformas nos postos de saúde do município
Para a funcionária do Posto

Débora Tavares, a reforma servirá
de motivação para ampliar a

qualidade nos serviços. "Será
ótimo para nós uma nova cozinha,
além de um banheiro exclusivo

para pacientes e outro para
funcionários", diz. No Posto de
Saúde Amizade são três

consultórios, um banheiro e uma

sala de atendimento: São
realizados cerca de 36

•

atendimentos diários de pediatria,
clínica geral e ginecologia.

.

O diretor dé Saúde Sérgio Luiz
Ferraza comenta que a secretaria

. de Saúde apresentou um raio-x

situação em que se encontrava

os postos na cidade 'e a Malw

prontamente abraçou a' causa. "I

Malwee investe muito em saúd,

Depois que apresentamos
, relatório da vigilância sanitári

sobre os postos eles decidiramn

ajudar financeiramente na

reformas e ampliações"
acrescenta, "O mais importante
investir na prevenção, para que
pacientes não precisem ir para

hospitais", finaliza. Esta é uma d
,

ações previstas pela Malwee pan

A

Bovespa 36.533 1,77% Â
ummes. ,

Os Postos do,Caie, Estrada
DowJones 10.959 0,02% Â.

..

Nova, Nereu Ramos, Rau, Rio
Dasdaq 2.317 0,020/0 Â Cevero II, Santa Luzia, Santo

�
---

0-' \
.

• Poupança (%) 0,6984 Estevão, Vila Nova e Vila Lalau
serão reformados, já os postos Ana

-

,

JARAGUÁ DO SUL - Depois de
uma parceria entre a empresa
Malwee Malhas e a Secretaria de
Saúde, dos 17 postos de Jaraguá
do Sul, onze serão reformados e

ampliados. As obras começaram
ontem é são de responsabilidade
da empresa Codejas (Companhia
de desenvolvimento de Jaraguá do
Sul) e devem acabar no prazo de

•

_ ,

comemorar o centenano .

. '

Fatma 'divulga novos Iocais impróprios para banhistas

. .

Barra Velha: dois pontos continuam na lista de impróprio para banhO

JARAGUÁ 00 SUL - O último
relatório de balneabilidade

divulgado pela Fatma (Fundação
doMeioAmbiente) na sexta-feira,
13, mostra que .as condições de
balneabilidade das praias das regiões
do Vale. do Itajaí, Grande

Florianópolis e do Norte
Catarinense variam com os efeitos
sazonais do próprio clima, como
enxurradas, temperatura e maré

alta e grande quantidade de
banhistas. Em comparação com o

relatório apresentado no úlrimo dia
06, alguns pontos críticos

anteriormente citados já estão em
condições de balneabilidade, como
é o caso de Barra do Sul, São
Francisco do Sul, Bombinhas, .

Penha e Piçarras'. Por outro lado,
várias localidades das praias de Porto
Belo, Içara e Itapema, que

correspondiamcom as expectativas,
�

estao momentaneamente

,

l',

acontece especialmente quando Ç!S
residências do litoral não possuem
rede coletora ou' sistema 'de
tratamento de esgoto adequado,
que se sobrecarrega no verão com
o aumento de pessoas. "Como o

sistema de tratamento demora para

.

se estabilizar, alguns pontos tomalll

se impróprios para o banho por uJ\

tempomaior", comenta. O banh
. .

em água contaminada pode cauS

gastroenterite, verminoses, doen�
de pele, hepatite, cólera e feb�
i tifóide. (DaianeZanghelinil

-- Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PAN-ORAMA
CO'RREIO NOS MERCADOS

, contra-filé, coxão mole, patinho e

picanha.
Com o movimento menor nos

corredores do mercado e ummaior

tempo disponível, alguns
consumidores aproveitaram para
verificar produtos e marcas mais

baratas. É o caso do representante
comercial,Marcio Friese, 30 anos, que
costuma olhar os panfletos de

promoção que recebe em casa.

''Aproveito as promoções e, por isso,
não tenhomercadonemdiafixo para
fazer as compras", comenta" Já o

autônomo Danúeio Andrich, 65
anos; diz que não costuma fazer

pesquisadepreço emdiferentes locais,
mas sempre compra as marcasmais

baratas. "Me acostumei a comprar

sempre no mesmo supermercado e

não pesquiso em outros lugares, pois
acho que os preços são sempremais

ou menos iguais", comenta.
De fato, os preços dos 13 itens que

compõe a cestabásica diferemmuito

ROUCO entre os dois mercados

pesquisados. Quem buscasse os

alimentosmais baratos em cada um
dos supermercados economizaria, no
máximo, R$ 3. Asmaiores variações
depreço entre ambos estãonabanana

(R$ 0,98 no supermercado A e R$
0,53 no supermercado B), uma
diferença de R$ 0,45, enquanto o

tomate apresenta R$ 0,51 de

diferença entre um supermercado e

outro (R$ 0,98 no supermercadoA e

1;49 no supermercadoB).
Comparandoo resultado da atual

pesquisa de preços com a última
realizada em outubro de 2005, as

principais variações foram registradas
nospreços do quilodo açúcar, doquilo
dabatata, do quilo do arroz, do quilo '

do café, e do quilo do tornare.
Enquanto o custo médio dos dois

primeiros itens aumentou, comos três

últimos aconteceu o inverso; no ano

passado, o preço médio do açúcar
estavaR$I,13eagoraéR$l,4y,ea
batata eraR$ 0,91 contra os atuaisR$
2,09. Já o arroz baixou, apro
ximadamente R$ 0,22, o café, R$
0,47,eotomate, R$1,02.

Cesta básica mantém 'preços do ano passado
DAIANE lANGHELINI

.. Variação é pequena,

mas inflação pode
subir em virtude

;!:da estiagem

JARA�UÁ pc> SUL - Aqueles que
" �ílproveitaram amanhã de domingo
�ara fazer compras não se

....

�arrependeram.Omovimento estava

" �aco não só nas ruas, praticamente
i' vazias, como também rios dois
"

maiores supermercados'doCentro
da cidade. Quem trabalha em

supermercado afirma que a calmaria
�fi típica de um fim de s,emana de
:

'

Verão, mas garante que o término

f�tdas férias trouxe muita gente de

�'\'olta às compras. "A, primeira coisa

:� que o pessoal faz quando volta das

:. .praias é vir no supermercado para

<;'\abastecer a casa", comenta o

:. 'açougueiro Ademilson Lorenço
'; 'Alves, 26 anos. Segundo Alves, as
"�jcames m�is pedidas são alcatra,

.

Obras na se -474 serão'entregues em. fevereiro
�.

,

'O

'1"
MASSARANDUBA - Estão em fase

N final as obras da rodoviaSC-474, que
5b' liga Massaranduba a São João do

" .
ltaperiú: todos .os serviços de

si1r terraplanagem, .

drenagem,
<00 pavimentação e sinalização já foram
'o

realizados. Falta apenasoasfaltamento
'�j I.

"

do trevo que dá acesso aSãoJoão do
��), Itaperiú; que já está com a base

,r J _

praticamente pronta.
10,'

A inauguração da rodovia

IS; acontece no dia 18 de fevereiro, com
_lf,',

apresença do governador Luís Hen-
rique da Silveira e de responsáveis do

•
_
Deirlfra (Departamento de Infra
Estrutura do Estado de Santa

Catarina) e da SDR (Secretaria de
'" Desenvolvimento Regional) de
� I !J

�,�, Jaraguá do Sul, órgãos responsáveis
t�;: pela engenharia, fiscalização e

;f
'

acompanhamento das obras.
�.. A conclusão da r�dovia era

h aguardada hámais de uma década e

f recebeu um investimento-de R$ 20

f��' milhões. Só o atual governo invesriu
'

��. 12,998milhões e implantou 19,4 de
um total de 30 quilômetros de
rodovia. "O compromisso com a

Conclusão da rodovia era esperada há mais de dez anos

população é uma marca forte do

governo Luiz Hen'rique da Silveira,
uma vez que a SC-474 foi promessa
demuitos governos, desde omandato
de Vilson Kleinübing", comenta
Secretária de Estado do
Desenvolvimento Regional, Niura
Demarchidos Santos.

Alémdepossibilitar amelhoriado
trânsitodaBR-280, a rodoviapermitirá
ageraçãode novos empreendimentos
e empregos em Massaranduba e

tornará mais prático e rápido o

escoamento dos produtos agrícolas,

uma vez que os caminhões poderão
sairdeMassaranduba e irdiretamente

para aBR-l° 1. "Com o acessomais

fácil à BR-101, mais empresas serão
instaladas no -município, e, conse
qüéntemente, maior arrecadação e

geração de emprego", explica.
Niura também adiantaque será

realizado um trabaiho de

ajardinamento ao longo da rodovia
para fortalecer o turismo na região.
"Será um caminho de belezas, que
chamará a atenção dos turistas",
declara. (DaianeZanghelini)

...�.�...�

LUIUI.II:
transporte e turismo

Transporte Estudantes. Transporte Escolar e Universitário cl Vans

Joinville cl Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

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

...._ I •• I:. �••
'

o preço dá batata foi um dos que aumentou em relação a última pesquisa realizada pelo Correio

Essa diferença de preços, embora não seja significativa, é justificada não só pela lei da oferta e da procura,
mas também pelo clima, ideal para o plantio e a colheita de alguns grãos, como por exemplo, o arroz. O

professor de economia e doutor em ciências empresariais, Jorge Brognoli, explica que o aumento da

produção' interna do arroz e a maior importação do grão pelos países do Mercosul contribuíram
decisivamente para a queda do preço. "Isso causou uma reclamação geral dos produtores, embora os

consumidores comemorem, pois ajudou a derrubar os preços pelo aumento da oferta'; destaca. Em relação
ao café, o economista prevê um crescimento entre 22% e 32% na colheita; logo, a tendência é o preço do

grão manter-se ou, até mesmo, diminuir um pouco mais. Por outro lado, o açúcar passa por situação inversa:

apesar das previsões de produção recorde para este ano, o aumento do consumo interno aliada à exportação
do álcool combustível (cuja matéria-prima é a cana-de-açúcar), favorece o aumento tanto do combustível

quanto do-próprio" açúcar. No caso do.romatg, o aU(T1,�r;1to da produçã9)_r:npujsipnou os..produtoresa
investir e apostar em variedades mais resistentes e com maior durabilidade, o que não aconteceu com 'a

batata. O economista também garante que a seca no sul ao Brasil poderá' elevar a inflação devido à

diminuição da oferta. "Para um futuro próximo, o prognóstico é de que, se a seca não amenizar, haverá a

diminuição da oferta de muitos produtos e a tendência dos preços será de alta'; prevê .

,Lingüística é tema de capacitação empresarial
DA REDAÇÃO - "Programação

Neuro Lingüística no dia-a-dia" é
tema de capacitação empresarial
que a ACIJS (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul)e a Sociesc oferecem a

pessoasinte�essadas no assunto. O
curso está programado para o

período de 23 a 26 de janeiro e

busca introduzir o participante ao

conhecimento das técnicas básicas
da P.N.L., oferecendo conhe
cimentos e habilidades avançadas
para impulsionar o desempenho
profissional e pessoal,

No conteúdo estão

informações gerais sobre o que é

humano. É presidente do Conselho
do Menor no Rio Grande do Sul e
diretora do Instituto de

Comunicação e Comportamento,
em Joinville. Fez curso de

especialização com Richard
Bandler (USA), um dos criadores
da PNL e comRobert Dilts (USA).
É também escritora, autora do livro
"A difícil arte de criar seus filhos",
baseado em PNL.O treinamento

terá carga horária de 16 horas e

acontecerá no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, das 18 às 22
horas. Informações e inscrições pelo
telefone (47) 3275-7059 em horário
comercial.

PNL (Programação Neuro

Lingüística), sobre como o cérebro
processa as informações, as

submodalídades, importância da

empatia, a percepção, linguagem
oculta e a liberdade emocional,
entre outros aspectos.

O tema será apresentado por
Sírley Gonzáles, com formação
internacional em coaching,
bioquímica, psicanalista, pós
graduada em psicopedagogia e

mas ter trainer em Programação
Neuro Lingüística. Além de atuar
como palestrante, ela desenvolve
trabalhos na área de psicologia
aplicada e do comportamento

NOTA DE ESCLARECIMENTO
MAX FIEDLER FILHO, DESPACHANTE Documentalista

, ,I '

credenciado pelo Detran se, n° 804/88.

Esclarece aos amigos, clientes, forriecedores e população em geral
que, REASSUMIU as atividades em seu

escritório no dia 08/01/2006.

Esclarece ainda que "compromissos" 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 De,spachante Ltda - ME
I
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·Weg comemoraprodução do
motor número 100 milhões

;. DA REDAÇÃO - No ano em

que comemora 45 anos, a Weg
atinge mais uma marca: acaba de

produzir o motor de número 100

rrúlhões. O modelo tem carcaça
225 MIL, pesa aproximadamente
400 kg e é da linha WELL. O
motor Alto Rendimento ficou

p�onto exatamente às 8h4,7 da
manhã de ontem (dia 16 de

I

janeiro) .e ficará exposto no

�useu que leva a nome da

empresa. ,

: A produção do motor já era

aguardada, tanto que um

contador foi colocado no site

WEG com a contagem pro

gressíva. Os avanços tecnológicos
dp mundo de

I hoje traz em

agilidade e facilitam a produção.
Para se ter uma idéia, em seu

ptimeiro ano de vida, a WEG

produziu 146 motores. No ano

s�guinte,foram quase 5 mil e na

ptimeira década o número já era

s$perior a 200mil. Em 2005, mais
I

de 8 milhões de motores foram
produzidos em todas as unidades
da Weg, que está presente em

mais de 100 países através das
fábricas da Argentina, do

.

México, Portugal e da China,
além da sede no Brasil e 18 filiais
comerciais no mundo.

• Ontem às 8h47, a Weg
produziu o motor número
100 milhões. O modelo
tem carcaça 225 M/L, pesa
aproximadamente 400 kg
e é da linha WELL.

• A empresa completa 45

anos em 2006 e

comemora o aumento da

produção.

.

! Falecimentos
I .

.

.faleceu às 09:20h do dia 16/01, o.senhor l.uiz Zellner Netto. O
yelório foi realizado em sua residência e o sepultamento no cemitério
Três Rios do Norte. .

faleceu às 05:30h .do dia 16/01, o senhor Floriano Ronchi, com
idade de 61 anos. O velório foi realizado na capela Mortuária de
G1uaramirim e o sepultamento no cemitérioMunicipal deGuaramirim.
F�leceu às 21 :OOh do dia 14/01, a senhora Hilda Sardgna, com
iêlade de 77 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
8i')lIha da Figueira e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Fàleceu às 05:00h do dia' 15/01, a senhora Éster Almeida Vieira,
ghm idade de 97 a�os. O velório foi reallzadona Capela Mortuária
Senhor Bom Jesus e o�epultamento'r\ô cemitério deGuaramirim./

r- Educ'ação Marista:
I ensinar é uma arte, aprender um desafio.
I

Uma rede de ensino
com ma'is 'de é§OO

.� �

profev5sbt�eS,&rn todo
�

.

�:âsil

, I.
I .

.

'

.

IAs inscrições para alunos novos podem ser feitas na

!secretaria do colégio, pelo telefone 3371 0313 ou

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

i área de matrículas on-line
, .

,

I
I :

�migo da

�nformação:
.ij.�Q..

.

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CLINICAS .LTDA.

371 0882

SUCESSO INTERNACIONAL

Colcci arrasa no Rio de Janeiro
e confirma estréia em NovaYorl(,..' '.

. j

LETrCIASCHUNDWEIN/ENVIADA ESPECIAL

..... Marca jaraguaense
participa do Olympus
Fashion Week em

setembro deste ano

RIODE}ANEIRO (CNR/ADI)
- Além de comemorar o sucesso

do desfile no Fashion Rio, que
recebeu elogios da mídia

especializada e ganhou capa nos

grandes jornais cariocas.a Colcci
se prepara para mais um grande
salto: a marca desfilará em

setembro na: semana de moda de
NovaYork. O evento denominado

Olympus Fashion Week, que, já
teve os brasileiros Alexandre
Herchcovitch e Carlos Miéle,
confirmou a presença da primeira
marca catarinense nos desfiles.
"Recebemos a notícia com grande
'emoção, é mais uma grande
conquista", disse Lila Colzani que
já está trabalhando na coleção
Primavera/verão 2006/07, amesma
que serámostrada aqui e nos EUA.

Embora o contrato de Gisele
Bündchen com a marca

jaraguaense inclua mais uma

temporada, a super modelo não

desfilará emNovaYork. Gisele tem
contrato exclusivo em solo

CORREIO TV

americano com a grife Victoria's
Secret, mas 'já garantiu seu lugar
na platéia, "Tenho uma relação
afetuosa com a Colcci, e as roupas
têm a vercom o meu dia-a-dia, é o
que eu gosto de usar", disse Gisele,
que após o desfile recebeu
convidados, entre eles muitos

modelos e artistas, em uma grande
festa numamansão carioca. Super
brónzeada, de namorado novo e

sem a agente brasileira

(recentemente Gísele deixou de
trabalhar comMônicaMonteiro),
a gaúcha parece viver seumelhor.
momento, assim como a Calcei,
que além de ter a modelo nas

passarelas, também temGisele na
sua campanha publicitária.

.

A marca jaraguaense foi um
dos destaques no FashionRio,
evento que atraiu para o Rio de

Janeiro estilistas, modelos e a

imprensamundial desde o dia nove r

até o último sábado. A Colcci se

apresentou na sexta-feira, dia 13.,
Gisele Bündchendesfilou em uma

passar'ela com quase 5 mil

lâmpadas. A top model parou o

Museu de Arte Moderna (MÁM)
.

e superlotou a s�la de desfiles.

Fotógrafos do Brasil e do mundo

disputavam o melhor ángulo,' a
melhor foto.

A grife teve como inspiração
para a coleção de ,. Inverno a

Gisele Bündchen, modelo da marca, e a estilista Lila Colzani
imigração européia para o Brasil.
"É um inverno despido: estes

grupos étnicos vieram de lugares
muitos frios para o Inverno de
mentira do Brasil", explica Lila
Colzani. A viagem do tempo da
Calcei é colorida por diversos tons
de manchados, que vão do preto,
marinho, cinza até o aff-white e

I

branco total, passando pelo bordô,
li

tons de beges e rosa claro.
.

Estampas florais, listras, pregas,
nervuras e patchwork, além de'
rendas, sedas, algodão e cambraías
"Nossos vestidos têm cara d�
únderwear, parecem aquela';
caciisolas que as mulheres usa�aà' i
em casa", explica Lila. 'i'

Televisão
Gugu participará da Natpe, feira de TV em Las

Vegas, de 23 a 26 de janeiro. Silvio Santos também
vai. Eles estão atrás de novidades.

Novo projeto
o SBT estuda um projeto para Analice Nicolau e Cynthia Benini. Elas

apresentariam o "Ver para crer'; mas foram substituídas por César Filho e

Celso Portiolli porque a emissora achou a dupla masculina mais adequada.

Adeus
Produtores de Gilberto Barros, na Band, tiveram
convite para trabalhar na Record e foram sem

olhar para trás. Mas o Gilberto é tão legal !!!

Dona Zorra .. ,

Nair Bello vai entrar em breve para o elenco de "Bang banq: Ela será Dona

Zorra, mãe de Zorroh, personagem de Sidney Maga!.

Não rolou
As vendas do novo CD de Wanessa Camargp
deixaram a desejar. Tan�o que a cantora teve de
voltar à sua antiga assessoria para recomeçar o
trabalho de divulgação. Quanto prejuízo...

'

Terminou
A atriz Babi Xavier, que há pouco mais de um mês assumiu o namoro com o

assistente de direção Thiago Teitelroit, de 23 anos, já está solteira novamente.
,

A intérprete da Marilyn Corroy de "Bang Bang" confirmou a separação durante
o desfile da grife Animale, sábado, no Fashion Rio.

Começou
A intérprete de Penny
Lane em Bang Bang,
Alinne Moraes, quejá 'foi
flagrada no ano passado
com André Bankoff,
finalmente assumiu o

namoro.com seu colega
de elenco. Na tarde do
último dornlnqo, o casal
foi flagrado pela
primeira vez, protago
nizando cenas de

paixão.Alinne e André

almoçaram em um

restaurante, localizado

próximo à Lagoa
Rodrigo de Freitas, no
Rio. Por lá, aproveitaram
para trocar carícias,
palavras ao pé do
ouvido e, claro, muitos
beijos.André, que inter
preta Peter Johnson em

Bang Bang, mostrou-se
apaixonado pela atriz,
que tentou disfarçar
usando óculos escuros,
o que foi em vão.

Atrasou
Prestadores de serviço da Rede T\I!, como
repórteres e diretores, ainda- não receberam a

segunda parcela do 13° salário. Ma� a emissora
prometeu pagar entre hoje e amanhã. Tomara, né?

Jaca
Carlos Lombardi está deixando "Bang Bang" para
se dedicar à sua próxima novela das sete, "Pé na

I

Jaca': A trama deve começar a ser gravada em

setembro.

Pasquim e Piovani
, Marcos Pasquim fará par romântico com Luana

Piovani no novo filme do "Casseta & Planeta'; que
começará a ser rodado nos próximos dias no Rio.
Na trama, Pasquim disputará Luana com Bussunda.

Primeiras cenas
Em abril, parte da equipe de "Páginas da vida';
novela de Manoel Carlos que substituirá
"Belíssima'; viajará para Amsterdã, na Holanda. As

primeiras cenas, dirigidas por Jayme Monjardim,
'

serão gravadas por lá. Já estão confirmados no

elenco nomes como Renata Sorrah, Tarcísio Meira,
Danielle Winits e Antônio Calloni. A novela estréia
dia 3 �e julho.
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ESPORTE
. NA PONTA DA TABELA

Juventus já treina pensando! no Figueirense
; ,

Grupo A
.

Figueirense
Avaí
Atlético de Ibirama
Juventus
Chapecoense
Guarani

Re<:orte aqui.><8."" .. ,,, .. ,,,,,,,, .. ,, ....

, -r-

.. �

7·Rodada33Rodada'
18/01 Quarta-feira
20h30 Guarani x Avaí
20h30 Marcílio-Diãs_ x_Joinville
20h30 Caxias_ x�Criciúma
20h30 Brusque_ x_Metropolitano
21 h Chapecoense_ x_Atlético
21MO Figueirense_ x_Juventus
48Rodada
22/01 Domingo
16h Joinville_ x_Caxias
17h AvaL x;,_Figueirense
17h Atlético_ x_Guarani
17h Juventus_ x_Chapecoense
17h Metropolitano_ x_Marcílio Dias
17h Criciúma_ x.Brusque
SaRodada
25/01 Quarta-feira 08/02 Quarta-feira
.20h30 Chapecoense_ x_Figueirense

.

20h30 Figueirense_ x,Guarani
20h30 Guarani_ x.:_Juventus 20h30 Chapecoense, x_Aval I

20h30 Atlético_ x_Aval 20h3Q Jyventus_ x_Atlético
20h30 Caxias_ x�Marcllio Dias 20h30 Marcflio Dias_ x_Brusque
20h30 Brwsque_ x_Joinville .. 20h30 Caxias_ x_Metropolitano
20h30 Cridúma_ x_Metropolltano 20h30 Joinville_ x,(ridúma
,a Rodada 10aRódada
29/01 Domingo 12/02 Domingo !

Aval 2xO Chàpecoense 17h Figueirens_ x_Chapecoense 17h Atlético_ x_Figueirense IIGuarani Ox2 Figueirense 17h Juventus_ x_Guarani
.

17h AvaL x_Juventus
Atlético 1 x2 Juventus 17h AvaL x_Atlético 17h Guarani_ x_Chapecoense i
Criclúrna 3x4 Joinville 17h Marcllio Dias x Caxias 17h Criciúma_ x_Mi'lrcllio Dias .\

II'Brusque 3xl Marcílio Dias 17h Joinville_ x_Brusque' 17h Metropolitano_ x_Joinvillé T

L

Me.t,r..o .'... O I
..

itano 3Xl Cax i
..

as

L ...•

1 7
..

h Metropolitano_ x_Cridúma 17h Brusque_ x_Caxias '.

. I
defendeu, emdois tempos, um chute foiexpulso.Apartirdeentão, O tricolor roubada: debolade Pereira, queparclill

0_ jogo à queima-roupa de Pereira. O time partiu para cima e, aos 16 minutos, para o ataque, driblando meio-tirri� i
O [uventus começou melhor e da casa só melhorou no final do Pereira abriu o placar após cobrança atletícano, passando pelo goleiro:� I

quase marcou duas vezes. Na primeiro tempo, obrigandoAdilson a de escanteio. Depois do gol, o deíxandobveraldonacaradogolpaia i

primeira, a zaga atleticana salvou um fazer grandes defesas. Juventus recuoue sópartianocontra- ampliar.OAtlético diminuiu aos 32 I
chute de Everaldo em cima da linha' Aos 10 minutos ela segunda ataque. Deu certo. A jogada do minutos,com Jairo, depois de u� i

_e_,_n_a_o_u_t_r_a_,_o_g_o_l_e_ir_o_M_á_r_c_io_._eta_,p�a_,o_zagu__ e_w_o_do_A_tle_'tI_'co_,Ro_nal_d_o, segundo gol começou após uma cobrança de escanteio. ; j

Grupo B
Cridúma
Jolnville
Metropolitano
Caxias,
Brusque
Marcílio Dias

..
"'--��-'><"-���.�_.'=�

lULlMAR PIVATTO
I

juventus, de Leandro Nunes (camisa escura), venceu o Atlético de Ibirama fora de casa
,

1"Rodada

I.
!<

t Um empate diante
�o alvinegro da Capital
mantém o tricolor na

ponta da tabela

. ]ARAGUÁ 00 SUL - o técnico

ItamarSchulle elogiouodesempenho
da equipe na vitóriapor 2x1 contra o
ÁtlÚico Hermann Aichinger,
domingo em Ibirama. Para ele, o time
i�ve umaboa aplicação tática e bom

(oque de bola. "Perdemos várias

). ",chances de ampliar o placar e temos
�n

.

queco� isso", comentou.Avitória

deixou o [uventus com a liderança
isolada doGrupoA, com seis pontos,
Um empate diante do Figueirense,
amanhã às 21h45 (com transmissão

da RBS TV), mantém o time
jaraguaense na liderança.

Schulle já jogouo favoritismopara
o Figueirense que, segundo ele, é o
clube com a melhor estrutura do
Estado. "É por isso que eles estão na
SérieA do Brasileiro. Mas não é por
acaso que temos duas vitórias", disse.
O treinador informou também que o

[uventus não vai mudar o estilo de

jogo. "Vamos jogar para frente,
buscando a vitória, como viemos

jogando":

Ronaldinho Gaúcho se oferece

para jogar no ataque catalão
i -

, DA RED�ÇÁO - O brasileiro
Ronaldinho se ofereceu para jogar
po lugar de Samuel Eto'o no

ataque do Barcelona durante a

kusência do camaronês. O

fentroavante disputará a Copa
i\fricana de Nações e não ficará à

disposição do técnico Frank
Rijkaard. Ronaldinho lembrou que

. já atuara anteriormente nesta

Posição e não vê problema em jogarI

�ais enfiado no ataque. Mesmo
assim, ele lamentou o desfalque do
companheiro, que ficará por cerca
de um mês ausente do time.
t I "Não sei de quem é a culpa,

mas é muito complicado para um
jogador passar por uma situação'
assim", disse o craque, destacando
que o camaronês faz diferença,e
,que suá ausência é um "azar". O
suecoHenrik Larsson e o argentino

.

Maxi López são os outros possíveis
�ubstitutos de Eto'o.
I Ronaldinho aproveitou para
;afirmar que está satisfeito com a

:seqüência de 17 vitórias
consecutivas do Barcelona nesta

,temporada, e espera que o time se

mantenha assim no returno do

.'�ampeq_nato Espanhol. "A

Intenção é a de continuar assim.
Estamos entrosados, temos de
COntinuar fiéis a nosso estilo de jogo
'e treinando ao máximo. Foi com
isso que conquistamos estas 17
Vitórias", afirmou o brasileiro.

Segundo o atleta, a'

� características do time são "tentar

J�gaF sempre futebol, indo para
'CIma dos adversários". Outro
aSSunto comentado pelo craque foi

• Ronaldinho aproveitou
para afirmar que está
satisfeito com a seqüência
de 17 vitórias consecutivas
do Barcelona nesta

temporada.
• O centroavante Samuel

Eto'o disputará a Copa ,

Africana de Nações e não

estará à disposição do
técnico Frank Rijkaard.

sobre o estado do gramado do .

Camp Nau, que reconheceu "não
estar bem", mas tratou de não

relacionar isso às lesões. que
afetaram jogadores da equipe.

Ronaldinho e Deco não

treinaram ontem, assim como

Belletti, com uma gripe. Outros
áusentes foram Eto'o, que irá

disputar a Copa Africana de

Nações porCamarões, e O brasileiro

Thiago Motta, operado de uma

lesão de menisco sofrida no fim-
de-semana.
o camaronês negou ontem ter

cuspido no jogadorUnaiExpósíto,
enquanto o técnico doAthletic de
Bilbao, [avier Clemente, disse _

desconhecer quem tinha cuspido
depois de fazer uma controvertida
críÚca que poderia ter aspectos
racistas. Eto'o teria cuspido no rosto
do zagueiroUnai Expósito durante
a partida. Em declarações a, uma

. rádio, Eto'o reconheceu que tinha
cuspido, mas assegurou que hão se

dirigia contra o jogador doAthletic
de Bilbao.

O time já treinou ontemem dois

períodos e hoje fazmais um treino de
manhã.A tarde o rime já viaja para
Lages, onde enfrenta o Figueirense
amanhã, nó Estádio AderbalRamos
da Silva. O alvinegro daCapital está
mandando os jogos no Planalto
Serrano porque está reformando o

EstádioOrlandoScarpelli.

Figueirense lxl Atlético
Juventus 1 xO Avaí
Chapecoense 2xO Guarani
Caxias 1 x5 Brusque ,

Marcílio Dias 1 xO Cridúma
Joinville 2xl Metropolitano
2·Rodada

'

Brasil começa os preparativos
,

para amistosos com a Holanda
FORTALEZA (CE);JARAGUÁ DO

SUL - A Seleção Brasileira de
Futsal já está em Fortaleza
treinando para os dois amistosos

que terá contra aHolanda. Ontem
o técnico PC de Oliveira já
comandou um treino físico e um

tático, no final da tarde. Os jogos
acontecem nos dias 19 e 22, em I

Mossoró (RN) e Fortalez� (CE),
respectivamente.A Mal.:vee tem
quatro jogadores convocados
(Leco, Valdin, Jonas e Falcão) e

. dois representantes na comissão

técnica (o massa terapeuta
Maurício Leandro e o preparador
físico João Romano) .

.. - O ala Valdin disse que
.

pretende manter as boas atuações
que vêm tendo, para se firmar
ainda mais com a amarelinha.

"Quero fazer o melhor possível.
Estou consciente do meu papel e

quero colocar em prática". O
jogador disse que o apoio que está
tendo da comissão técnica e do

grupo ajuda no crescimento dele.
"Cada jogador tem uma

característica diferente e o que vale
é poder ajudar da melhor forma

possível", disse ainda.
Para falcão, a Seleção está

numa crescente. "Temos que ter

tranqüilidade.para dar seqüência
no trabalho; Este é' somente o

primeiro compromisso do ano e

esperamos que 2006 seja melhor
que 2005". A principal competição
deste ano é o Sul-Americano, que
é classífícatório-pàraoMundial de
2008. "Aos-poucos.u .gente vai

adquirindo o ccnceíto dé grupo .

Queremos chegar voando em 2007
e 2008", comentou ainda. Em 2007,
o principal compromisso é o Pan,
que acontecerá no Rio de Janeiro.

Valdin (com a bola) quer se firmar na Seleção Brasileira

, ,

.I'r'

01/02 Quarta-feira
20h30 Figueirense_ x_Avaí
20h30 Guarani_ x_Atlético
20h30 Chapecoerise_ x_Juventus s:;·

.

20h30 Marcílio Dias_ x_Metropolitano' ;;; i.
20h30 Brusque_ x_Cridúma "L
20h30 Caxías_ x_Joinville
a·Rodada
,05/02 Domingo
17h

. Juventus_ x_Figueirense
17h Atlético_ x_Chapecoense
17h AvaL x_Guarani
17h Joinville_ x_Marcílio Dias
17h (lkiúma_x_Caxias
17h Metropolitano_ x_Brusque
9aRodada·

; '1
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LINHA- DE FUNDO__
JULlMAR PIVATTO

JuvenaRede
Q orkut, um site de relacionamentos na internet, sempre tem

novidades de comunidades destinadas a um assunto especifico.
Uma das mais recentes é um pedido da torcida do Juventus:

. "Pereira é 9 _ Centroavantet Em seu terceiro ano no tricolor, o
lateral artilheiro tem sido de fundamental importância nos jogos.
E no domingo não foi diferente. 'Abriu o placar e, depois de driblar
meio time do Atlético (incluindo o goleiro) deixou para Everaldo
marcar.Será a solução para o problema da camisa 9que oJuventus

. vem tentando resolver? {o que propõe a comunidade. Além de
lateral, Pereira já atuou corpo zagueiro, líbero e volante, sempre
contribuindo com o ataque.

Adiada
A Copa'América de Futsal,
que era para acontecer no

início de fevereiro, foi adiada
para os dias 24 e 25 do
mesmo mês. Nesta

competição, a Malwee
buscará o bicampeonato
contra ° Universidad
Autonoma, em Assunção, no
Paraguai. A viagem dos

[araquaenses está marcada

para o dia 22. Logo depois
desta competição, no início
de março, a Malwee buscara
o tetracampeonato da Taça
Brasil, em Mossoró (RN).

Omelhor
..

O técnico Carlos Alberto
Parreira, da Seleção
Brasileira, foi eleito o melhor ::::

. de 2005 pela Federação
•

.

Internacional de História e

Estatística do Futebol. Luiz

Felipe Scolari, que
atualmente comanda

Portugal, ficou em sétimo, e
Zico, do Japão, foi o nono.

Parreira, que foi o quinto
colocado em 2004 e o

quarto em 2003, somou 167

pontos e-superou o holandês
Marco van Basten e o

argentino José Pekerman.

Amistosos
Enquanto isso, a comissão
técnica já tem três amistosos
marcados, todos eles no
Paraná. Eles acontecerão nos

dias25, 26e 27, contra
Cascavel, Umuararna e

Palatina, respectivamente.
Todas as partidas serão fora
de casa. Logo após a "mini
turnê" pelo interior

paranaense, agrupo retorna

para continuar os
treinamentos.

Fórmula 1
Investigadores alemães

apresentaram acusações
contra três ex-dirigentes da "

Toyota Motorsport suspeitos
de usarem tecnologia ,_ ,

roubada da Ferrari para testar
aerodinâmica de carros. Os

dirigentes são acusados de
violar a lei de competição ;.'
alemã ao usarem um

:. ..

�

programa de análise de
dados levado por Um
técnico. julimarpivatto@gmail.com
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ades até 18 de fevereiro.'
. Pedidos pelo catálogo incluem u promocão.
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