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DROGA NO SABONETE

PREVENÇÃO

Vigilância Epidemiológica
intensifica combate à dengue
Ontem foi o primeiro dia de trabalho da Vigilância
Epidemiológica no combate ao mosquito da dengue em

2006. Os agentes foram para a rua no início da manhã
,

colocar em prática o projeto "Larva Trampas". Várias

armadilhas foram espalhadas pela cidade e serão

.monitoradas frequentemente. - PÁGINA4
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CORREIO ECONÓMICO

Luana Piovani
estréia em breve
a peça Pequeno'

Príncipe

Empresas aéreas
fazem promoções
relárnpaqo para

período do carnaval
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- PÁGINA6

AMANHÃ:
• Sexta-fei ra de
sol e nebulosidade

----,

variada com pancadas
iso ladas de chuva

HOJE:

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

Aprovação de Luiz Henrique é de 880/0
Os números foram divulgados ontem pelo Instituto Cemere. A pesquisa foi encomendada pela Rede SC e realizada em dezembro, 10.225 pessoas foram entrevistas em todo Estado. - PAGINA 4

Marlise de Ramos, 30 anos, foi presa ontem de manhã em

flagrante por tráfico de entorpecentes. A polícia
encontrou cerca de 20g de maconha dentro de um

sabonete comum, na sacola de compras que ela levava ao

marido, o servente de pedreiro Sérgio de Mello, 26 anos.

Mello está detido por homicídio no presídio de Jaraguá do
Sul desde o'dia 25 de dezembro e tem passagens pelo
presídio em anos anteriores. O Delegado de Polícia,
Uriel Ribeiro, comenta que o agente carcerário, ao

revistar as sacolas, percebeu que as metades do sabonete
•

não estavam bem encaixadas e grudadas com cola.
Marlise .tem três filhos pequenos, vivia com Sérgio há
cerca de um mês na Vila Paraíso, em Joinville e garante
que não sabia que a maconha tinha sido colocada no

sabonete. - PÁGINA 4
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TRÂNSITP

Motorista embriagado responde
, .

processo em liberdade provisória
o motorista embriagado que atropelou o presidente da
Aiadefí (Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicos),
Maurício Junkes, no sábado, 7, está respondendo' o

processo em liberdade. Junkes continua internado, com
fraturas nas pernas, nos braços, no antebraço na bacia, ria
clavícula esquerda e no pulso direito. - PÁGINA 5
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POlÍTICA

Chiodini tem apoio do PMDB e

deve disputar vaga na Assembléia
O ex-prefeito de Corupá e coordenador regional do
PMDB, Luiz Carlos Tamanini, reafirmou que o partido
trabalha nos municípios que integram o Vale do Itapocu
pela candidatura do empresário jaraguaense Carlos
Chiodini a deputado estadual. - PAGINA3

INTERNACIONAL

Ranking coloca ciclista de

Schroeder entre os 'dez melhores
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Máscaras vivas
,

i Seria cômico se não fosse

trágico. Um empresário
espanhol radicado no Rio de

J�neiro e dono de uma fábrica'
de máscaras de Carnaval
donfeccionadas artesanal

qtente, chegou a recusar um

pedido de 70 mil unidades por
,

*0 haver,mais tempo hábil

para entregá-las. As máscaras
r�portam a situação,política
degradante que, envolve o

Pãís, de Norte a Sul, desde o

ano passado, quando o ex

deputado Roberto Jefferson,
acusado de ser o gerente da

corrupção nos Correios,
resolveu abrir a boca e contar

g que sabia. Foi o primeiro a

ser cassado pela Câmara dos

Oeputados, com repercussão
internacional. Outros nomes

como' o do petista José
Dirceu, também cassado, José
Genoíno, ex-presidente do
PT, o publicitário Marcos
Valéria, operador do "mensa
tão" e Luiz Gushiken, da

assessoria estratégica do

governo, também fazem
sucesso.

Até o Carnaval, o

empresário prevê que 100 mil
máscaras de políticos tenham
sido vendidas para as

principais cadeias varejistas do
país.Do time de políticos do
"mensalão", Roberto Jefferson
lidera o ranking de máscaras

mais vendidas nas versões com
e sem olho roxo,' lançadas
inicialmente em setembro. O

presidente Lula, que já
chegou a ser retratado de
cabelo preto e ar carrancudo
na fase de, sindicalista,
aparece em nova versão de
cabelos grisalhos e sorriso no

rosto, tipo "não sei de nada".
Outra forte concorrente' no

, gosto dos foliões, é a máscára

do ex-presidente da Câmara

'FRASES
1

dos Deputados, Severino
Cavalcanti. Em outras épo
cas, políticos já foram alvos
de chacotas durante o reina
do de Momo, mas nunca com

tanta intensidade como

agora.
É a realidade, nua e crua,

retratando a reação popular
contra políticos e empresários '

corruptos que, durante
décadas- e agora se sabe- se

locupletaram com o dinheiro

público. Traduzindo, dinheiro
extraído do bolso dos contri
buintes, estes cada vez mais

arrochados por impostos de
toda ordem, especialmente os

'

federais. Dinheiro que, ao

invés de ser fiscalizado com

o, rigor exigido pela própria
Constituição, não poucas
vezes é usado para finalidades
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execráveis justamente por

aqueles que deveriam

preserva-lo a qualquer Custo ..

Dinheiro que, \ com

freqüência, falta para a

saúde pública, ,paríl a .edu

cação, habitação, alimen
tação, enfim, roubos explí
citos que atingem em cheio
as necessidades básicas da

população. Mas dá para
consertar o quadro pelo
menos em parte. A opor
tunidade 'está próxima, em

outubro, varrendo os cor

ruptos da vida pública e,

também, aqueles que tentam

contemporizar com panos

quentes. É hora da exclusão
das urnas, sem contem

plações. Para que tenhamos
um próximo Carnaval com
máscaras 'que retratem uma

outra realidade, de fartura,
de inclusão, principalmente
daqueles que hoje engrossam
o rol dos miseráveis por conta
da ação de ladrões do
dinheiro público.

( - I

fI/Essa não é uma política muito adequada, mas é claro que se o Governo for gastar bastante
ena época da eleição, nós queremos que gaste bastante em Santa Catarina':
('

... Até o Carnaval, empresário do Rio de
Janeiro espera vender 100 mil máscaras
com a cara de políticos corruptos

.s. Do deputado Fernando Corujà, coordenador do Fórum Parlamentar de SC, dando urna no cravo e outra na ferradura com relação
o aos gastos do Governo Lula em 2006.
1

I Fatos & Pessoas I
,

Fernando Bond '

,
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Números da indústria 'em
i ,

inovembro balizam 2005
I'

�;
I.Florianópolis - As vendas reais da

�ndústria catarinense registraram em

I�ovembro elevação' de 0,25% em

�'relação ao mês de outubro, puxadas pelo
iaumento sazonal dasvendas no mercado

,

j1interno, divulgou Fiesc (Feder�ção das
llndústrias). No penúltimo mês do ano a

lindústria costuma registrar resultados

�ositivos em decorrência da

'proxlmldade com o período de festas e

, jiÇl venda de produtos que o varejo vai

rcortlercializar com à chegada do verão.
I Principalmente devido à redução do

ifatura�e�to com as exp�rtaçôe�;
I decorrência da greve dos fiscais federais
I agropecuários, a recuperação registrada
: em novembro não foi muito significativa.
Tanto é q'ue, se a comparação é feita com Porém,200S•••

SetorMecânico
igual. período do ano anterior, há uma

Mas voltando a focar no presente, avaliando
Em função de sua importância para a econo- isoladamente o ano de 2005, o crescimento

queda de 12,64% nas vendas. Assim mia industrial do Estado, o segmento mecâni- do superávit catarinense com o exterior é de
também não houve alteração expressiva co, com alta de 5,9%,foi o que mais influen- apenas 1,6%, índice bem inferior ao nacional,

,
no índice de vendas acumulado, que ao ciou o aumento das vendas de novembro em que foi de 33%. A diferença de comportamen-

I final de novembro estava negativo em relação a outubro, em decorrêncià da to é explicada pelo perfil da pauta dos produ-

! 12,08% na comparação com os produção de máquinas pesadas para a tos embarcados. O desempenho nacional é

! primeiros onze meses de 2004. Para a
indústria. Em termos percentuais, a indústria de bastante beneficiado pela alta nos preços

; Fiesc, os i nd icadores confi rmam q ue
cristais registrou o maior crescimento na internacionais de commodities agrícolas e

, mesma comparação (14,3%), embora tenha minerais, itens que não são relevantes na

: 2005 foi um ano duro para o setor. peso menor na estatística. -

exportação de Santa Catarina.
I
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Acum�lou estoques '

São números de amargar, porqued setor

industrial é o ;"ais importante para o Produto
Interno Bruto (PIB) estadual.A queda nas

vendas reais acumuladas (faturamento, já
,
descontando ,a inflação) ao longo de 2005

mostra que a indústria catarinense formou

estoques, já que a produção fJsica industrial do
Estado, calculada pelo IBGE, registrou pequena
variação positiva, de 0,4% na'comparação com

-

os 'primeiros onze meses' do ano anterior.

Parqueocioso
Outro dado negativo que aparece na pesquisa
Indicadores lndustrlals da Fiesc é o aumento da
ociosidade do parque fabril catarinense. A

utilização média da capacidade instalada nos

onze primeiros meses de 2005 é 2,10 pontos
percentuais inferior à média do mesmo

período de 2004. Caiu de 86,73% para 84,63%,
embora as horas trabalhadas na produção
tenham registrado aumento (3,35%) e a massa

salarial líquida real também (3,6%).

Alimentos caem
Já o destaque negativo da pesquisa Fiesc ficou

por conta do sub-setor alimentos, prejudicado
pela greve dos fiscais, que afetaram as exporta
ções. Os embarques de carnes de suínos e _

frangos diminuíram em novembro 24% e 23%,
respectivamente, em relação ao mês anterior.

SCcresce
Olhando por uma perspectiva histórica, outros
números revelados pela Fiesc esta semana

mostram o quanto Santa Catarina cresceu em

uma década: o saldo da balança comercial
catarinense em 2005 foi recorde e fechou em

US$ 3,398 bilhões, valor 142% superior ao total
registrado há dez anos, quando foi de US$ 1,4
bilhão. A instituição também divulgou os dados
finais das exportações de 2005, quando o

Estado exportou ,US$ 5,584 bilhões e importou
US$ 2,186 bilhões. Em 1996 Santa Catarina

vendeu no exterior US$ 2,637 bilhões e

comprou 1,232 bilhão.
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Transporte coletivo:
concessão e equilíbrio

Jorge H. Brognoli. Doutor em Ciências Empresariais.
Professor de Economia - UNERJ

Muito se tem discutido sobre a prorrogação do contrato de \

concessão e exploração do sistema d� transporte coletivo urbano:l,
com a empresa Viação Canarinho.Ltda. por mais dez anos. Ocupo a

o espaço para tratar do tema devido a experiência administrativa')
de ter comandado a .ernpresa nos anos 80, cabendo a mim aP
responsabilidade da recuperação e saneamento das contas da�
empresa naquele período, perí'odo este de turbulência"
inflacionária, que dificultava tremendamente a açãol
administrativa. Sempre ouvi a afirmação de que os contratos dei
concessão devem ser cumpridos. Trata-se. de uma afirmaçãob
equivocada. Os contratos administrativos, dentre os quais o de
concessão de serviço público, são alteráveis unilateralmente pela
Administração Pública, com vista a melhor satisfazer o interesse
público. E neste caso, o que é o interesse público e' o que é o

interesse político? O interesse público é o objetivo que tanto a

concessionária de serviço público quanto a prestadora de serviços
agem em "nome do Poder Público". Há duas relações contratuais,
uma entre a concessionária e o poder público (que é o que se

discute no âmbito da lei via projeto), e a outra, entre a

concessionária e o usuário para o qual não existe relação jurídico-,
contratuaL A permissionária, neste caso, a Prefeitura, mantém a;
titularidade do serviço, transferindo para a concessionária ou'

, \

permissionária apenas o seu exercício, em outras palavras, transfere
a obrigação de prestar o serviço, mas ,continua responsável, ,

solidariamente pelo cumprimento da obrigação transferida, O�;
que cabe salientar é que a concessionária exerce função pública
por conta e risco privado. E este é o fato maior, o risco. Durante o '

período em que administramos a Canarinho, sempre tivemos o
I

risco da imprevisão dos índices inflacionários e tantas outras

sujeições imprevistas das quais o poder concedente era pouco ou)

quase nada sensíveL Quantas discussões com o poder público"
Naquele tempo o prefeito Sr. Durval Vasel e após o Sr, Ivo Konnel
Os aumentos somente eram repassados quando não havia mais

condições de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-,
financeiro da empresa. Quando o 'aumento �ra autorizado era�
uma saraivada de críticas. Preocupa-me muito o fato de estar:1
sendo .discutido uma série de obrigações para a Canarinho poder(
ter o contrato de concessão prorrogado, mas nenhuma

preocupação pelo equilíbrio econômico-financeiro da concessão !

Saliento que durante o período que que lá estive, o equilíbrio foi
J

obtido graças a planos e resultados advindos de receitas'
alternativas, complementares, acessórias de outros serviçosque ab

empresa realizava, como o transporte de empregados para as

grandes empresas. O transporte públicomuitas vezes era subsidiado
pela iniciativa privada. Os custos que a empresa tem é de mercado,"
portanto, a receita tarifária deve contemplar o' retorno dos
investimentos efetuados e a obtenção do lucro. O vereador Terrys''
fala de sua experiência no rádio, dos reclames, e eu poderia dízerr

respeitosamente ao ilustre vereador, com experiência, dasi
inúmeras vezes' que atendemos itinerários solicitados e tivemos!

de desativar por falta de passageiros. Na impossibilidade dei
atender a totalidade, atendíamos o possível. A engenharia de

tráfego é um dos setores mais complexos da Canarinho, e formar I
uma comissão com poderes para decidir sobre horários e novas

linhas é inconcebível, para não dizer irresponsáveL Todo reajustei,
sempre será solicitado com a função de assegurar a manutenção},
do equilíbrio econômico-financeiro para o cumprimento do queJ
é pactuado. O interesse políticono caso não pode ter uma função,
infracontratual como uma agência reguladora: Acredito que o;
poder executivo, juntamente com a competente administração,
da Canarinho devam ter estudado profundamente o projeto,';
pois assim como não se quer ter perdas políticas, é muito mais']
importante que a prestadora de serviço tenha planejado seu'

compromisso com investimentos como parceria público-privadà''
sem abrir mão do seu equilíbrio. O equilíbrio é uma via de dua§J

mãos. Se nas obrigações que estão sendo impostas .para a-

- drrenovaçao do contrato for UI)l desfavor ao contratado, sen 0,:

obrigado a construir, novas e onerosas estruturas, com vistas àl

maior eficiência e à segurança para os usuários, que é função
do concedente (prefeitura), o futuro da qualidade do serviço
de transporte público sofrerá perdas pois deixará de se,;

alocado investimentos para acompanhar a evolução d�i
tecnologia do transporte, em síntese, não será possível)
melhorar a situação de setor sem piorar a situação de outro'b
As restrições regulatórios que se querem impor devido a falt3i,
de informação ou conhecimento serão responsáveis por)
ineficiências que. oneram toda a sociedade, em benefício d�,

. 'I

poucos. Quando ao fato de um vereador dizer que não podem,
decidir sozinho em nome de 130 mil habitantes, a populaçãO)
usuária é bem menor, e pior, não tem conhecimento para,
estabelecer comparativo entre a qualidade da prestação desse'
ser:viço com outras cidades; algumas melhores, mas na im�nsa
maioria bem piores. Não se deve transferir o ônus da decisão'
de assuntos técnicos para a população usuária. Ela confia
que seus representantes cuidarão desses assuntos; e se o

resultado for positivo, muitos irão capitalizar politicamentel
menos o usuário.
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i Portal .

I� ,

Em julho, Jaraguá do Sul completa 130

lanoso E no dia do aniversário dá cidade,

i25, o prefeito Moacir Bertoldi (PL)

I'pretende inaugurar o,Portal d� Etn!a
Alemã, a ser construído em area as

!margens da rodovia Wolfgang Weege,
'Bairro Rio Cerro 2. Com 108 metros'

:quadrados, vai custar R$ 187mil, dos

:quais R$ 100 mil repassados pelo
:Ministério de Turismo. O edital de
I

llicitação para escolha da construtora

,i segue em compasso de espera porque
ia Prefeitura ainda não tem os recursos

ida contrapartida: R$ 87 mil.

� Turismo
o presidente da ORT (Organização
Regional de Turismo), empresário Hans

Schadrack, de Blumenau, será recebido
amanhã 'pelo prefeito Moacir Bertoldi e

'0 diretor da Divisão de Turismo,Geraldo
José. A ORT congrega cerca de 60

rnunicíplos das Rotas do Sol (praias), Vale
Europeu (região de Blumenau) e Vale

dos Príncipes (Joinvilel Járaguá do Sul).
A família Schadrack é proprietária do
conhecido Morro do Spitzkoff, com 950

metros de altura, na zona sul de

Blumenau, que preserva a várias

gerações por conta própria.

� Enfrentamento
O presidente da Câmara deVereadores,
Carione Pavanello (PFL) terá seu

primeiro teste do ano. Sobre a renovação
,

do contrato com a empresa Canarinho,
ele já definiu posição pessoal. Acha que
apenas mais uma audiência pública,
marcada para quarta-feira, basta. Não é
o que pensam alguns vereadores 'de
bancadas que o elegeram para o cargo.
Na verdade, tudo se resume a um

parágrafo, dando mais dez anos à

empresa caso, até lá, comprove não ter

tido retorno dos R$ 4 milhões que vai.

investir no Transjaraguá.

,� Extras
A Câmara dos Deputados deu o

exemplo: não paga mais sessões

extraordinárias convocadas, embora
tenha decidido em ano eleitoral e diante
.de escândalos como ornensalãolcaixa
2 e outras roubalheiras do dinheiro

público. Falta, agora, a Assembléia

Legislativa seguir o mesmo caminho. No
âmbito do Estado, o buraco é mais

embaixo. A maioria dos deputados acha
que tem legítimo direito de receber. E

têm, mesmo, é constitucional. Mas, pelo
ângulo da moralidade, diante de tanta

pobreza, deveriam ter vergonha.

� Compulsória
Proposta de Emenda Constituclonal qã?IaS,
em análise na Câmara dos Deputados, amplia
de 70 para 75 anos o limite de idade para a

aposentadoria compulsória de ministros do ::J

STF, de tribunais superiores e do Tribunal de : (
Contas da União (TCU). De acordo com a .)

proposta, o limite de idade também poderá
ser aplicado aos servidores públicos. Autor
da proposta, o senador Pedro Simon (PMDB
RS), diz que o aumento da expectativa de
vida dos brasileiros para 68 anos dese

quilibrou a proporção entre trabalhadores
ativos e inativos e justifica a modificação.

mosaico@jornalcorreiodopovo,com.br; )
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CANDIDATURA

"[ PMDB trabalha para apoiar
f .

iChiodini a deputado estadual
I

CELSO MACHADO
I

I
� Mas ainda

�ãO existe
I

tonsenso.
I

sobre nomes

Assembléia Legislativa, complica
ainda mais as pretensões de

qualquer um que não tenha boa

penetração no maior colégio
eleitoral da região.

O fato de Chiodini estar
envolvido pela primeira vez como
candidato a um cargo eletivo não
tem causado maiores preocu

pações, diz Tamanini. "A ten

dência do eleitor, acredito, neste
ano é a de votar em nomes que

representem o novo na política. É
o caso de Chiodini, estamos

trabalhando com isso", disse o ex
prefeito. Mauro. Mariani, que
também já foi prefeito de Rio

Negrinho (PlanaltoNorte) agora,
é candidato a deputado federal e
'terá, de novo, apoio do
coordenador regional do PMDB.
"Ele se destacou entre os 40

deputados com assento na

Assembléia Legislativa e, com

certeza, também vai se destacar
na disputa por uma vaga na

Câmara dos Deputados" acredita
Tamanini.

Sobre seu próprio futuro

político- foi prefeito de Corupá por
dois mandatos consecurívos Ele diz

Tamanini (Esq.) declara apoio a Chiodini (Dir.): "É a vez do novo"

Contrapondo o coordenador regional do PMDB, o diretor-geral da
Secretaria de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul e ex

vereàdor por Guaramlrim, Nilson Byiaardt (PMDB), disse ontem ao CP

que é pré-candidato a deputado estadual."Já coloquei meu nome,
como forma de valorizarmunicípios menores (Guaramirim tem 20'

mil eleitores e nunca teve candidato a deputado estadual ou federal).
Enfim, sair do contexto de Jaraguá do Sul onde já há um

congestionamento de candidatos" disse Bylaardt. Para o próximo dia
10 de fevereiro o PMDB programou reunião regional. Um dos assuntos
em pauta é a definição do prazo para confirmação de candidatos, o
que deve ocorrer até março no caso de pretendentes que ocupam

cargos públicos. "Eu e o Tamanini (embora 9 ex-prefeito garanta
apoio a Chiodini) nos enquadramos nesta situação'; lembra Bylaardt.
Segundo o diretor-geral da SDR, o diretório estadual também quer

que o partido lance um candidato da região doVale do Itapocu a

deputado federal,embora Tamanini afirme que o apoio já está definido
para Mauro Mariani. A se confirmar a candidatura de Bylaardt,
G_uaramirim terá dois concorrentes á Assembléia Legislativa. O outro

é o vereador Evaldo João Junckes, do PT.

I .

iFiesc rejeita projeto que regula reflorestamento no Estado
FLORIANÓPOLIS � Em carta'

I
eiwiada àAssembléia Legislativa, o
p�esidente do sistema Fiesc, Alcan

I
taroCorrea, pede a rejeição doprojeto
d,e lei que trata da regulamentação
do reflorestamento com espécies
exóticas em Santa Catarina. O
projeto, do deputadoAfrânioBoppré
(PsoI), que foiaprovado emprimeiro
turno, visa preservar os cerca de
17,5% deMataAtlântica que ainda
r�tarnnoEstado.Rica emseres vivos,
espécies vegetais variadas e abrigo
delmp" "

I ortanttssímos mananciais
I aqu'

,

I ancos, amata nativa sofre, além
: de derrubada, a invasão de espécies
,veget�is exóticas. O deputado
: �P?re entende que é preciso impor
i tmltes ao plantio de pinus e

: eucalipto.
-

Na carta, a Fiesc afirma: "em

que pese a importância desta
matéria, as restrições previstas já são
tratadas na extensa legislação
ambiental brasileira e afetam

negativamente o desenvolvimento
de nosso Estado ... ". O deputado
Afrânio não concorda com essa

afirmação: "A lei federal,é
generalista, a degradação sem

controle do meio ambiente atinge
todo o Estado, então, é necessário
preservar o pouco que sobrou de
Mata Atlântica emSantaCatarina.
A natureza tem nos dado sinais

constantes de seu esgotamento, não

podemos aceitar que interesses

econômicos continuem sendomais

importantes que avida das pessoas."
Mas o deputado diverge de outros

pontos da carta. "No parecer do seu

departamentoJurídico, aFiesc afirma

que o zoneamento agroecológico e

socioeconômico elaborado pela
Epagri não' pode condicionar a

atividade de reflorestamento,
devendo ser usado apenas como

referência nesses projetos, Paranós é
justamente o contrário, queremos
valorizar o estudo daEpagri, dando
lhe valor legal. Ele precisa deixar de
ser um instrumento orientador e

passar a ser ummarco regulatório" ,

afirma Afrânio. Outro ponto de

divergência é quanto 9. aplicação da
'multa. No entendimento da

Federação, a legislação ambiental
brasileira já impõe inúmeras penali
dades àqueles que desrespeitam as

normas ambientais. Para o deputado
Afrânio, é necessário além de punir,
vincular os recursos das multas com
a recuperação da área degradada e

Boppré é autor da proposta

investir em educação ambiental no
próprio estado.

I

o. deputado Afrânio é cate-

górico: "Não existe, nenhuma pos
sibilidade de recuarmos com o

projeto, faremos todo esforço para
aprová-lo e,'para isso, tentaremos
sensibilizar o deputados emobilizar a
sociedade".

I

Vereador defende' candidatos dB
B

consenso entre partidos damicro
-.'..1

CORUPÁ - Com o número de

pré-candidatos a deputado.
estadual e federal já anunciados

pelos partidos damicrorregião para
a próxima eleição, que acontece
em outubro, há quem diga que os

cincomunicípios correm o risco de
ficar sem nenhum representante
na' Assembléia Legislativa e na

Câmara dos Deputados. É assim

que pensa o vereador 'e líder da
bancada do PSDB na Câmara de

Vereadores, de Corupá, Loriano
Costa, o Kutcha.

Para ele, é necessário que os

partidos de Corupá, Guaramirim,
Jaraguá do Sul, Massaranduba e

Schroeder, mesmo com posições
ideológicas distintas, "sentem e

conversem", e cheguem' a um
acordo em torno de quem deve+

disputar as vagas no Estado e em

âmbito federal. Kutcha defende

que sejam lançados apenas dois

candidatos, um 'a deputado
estadual e outro a federal, o que,
na opinião dele, aumentará

consideravelmente as chances de

eleição de parlamentares para

representar amicrorregião. "Que
os partidos mais fortes definam e

que os pequenos apóiem a

decisão", completou.
O vereador lembra que hoje a

microrregião não tem nenhum

representante na Câmara dos

Deputados - Paulo Bauer (PSDB)
tem gabinete em Jaraguá do Sul e
eleitores nas cidades vizinhas, mas
seu domicilio eleitoral é Joinville.
NaAssembléia Legislativa, só um
deputado, Dionei da Silva (PT).
"Não só Corupá, mas toda a região
sente falta de um deputado federal
para trazer recursos federais",

!
! JARAGUÁ DO SUL - O ex-
I

prefeito de Corupá e coordenador

iegional ao PMDB, Luiz Carlos
I

[amanir:ü, reafirmou ontem ao

Correio do Povo que o partido
�rabalhã nos municípios que

mtegram o Vale do Itapocu pela
I did d ' ,

Fan I atura o empresano

I'araguaense
Carlos Chi�dini a

deputado estadual. "E a vez do
novo", acredita Tamanini, hoje
1
ocupando cargo de confiança no
Deter (Departamento de

�ransportes e Terminais). O ex

prefeito descartou, mais uma vez,
rua própria candidatura a

!eputado
estadual, em

obradinh� com o atual secretário
sradual de Infra-estrutura e

ideputado licenciado, Mauro
jMariani, a quem apoiou nas

!eleições de ZOOZ para a

'A '

i ssembléia Legislativa. "E muito

.Idifícil disputar uma eleição que até poderá voltar a disputar
lestadual tendo como base de apoio uma nova eleição em Z008,
lum pequeno colégio eleitoral porém, condiciona sua indicação
I(referência a Corupá)", justifica pelo partido ao método do

!T�manini, acrescentando que a consenso. "Estou, desde já, à

Jviziúhançacom Jaraguá do Sul, disposição, mas -nunca serei
ide onde devem sair fortes candidato por imposição",
:candidatos a uma cadeira na concluiu.
I. ,

.

comentou Kutcha, elogiando �)
atuação do também tucanof

.

Vicente Caropreso, quando entãGI
deputado federal. II

J

Reuniões .J

O vereador também informou)
que o PSDB de Corupá darál
continuidade este ano aoi
encontros nas comunidades. Nà]
próxima semana, os tucanos se,
reunirão para definir o calendário
das chamadas reuniões comuni-,
tárias, que pretendem dar maior I
"visibilidade e preparar o partido I
para a próxima eleição" O PSDB!
integra a base de apoio do prefeito I
Conrado Müller (PP). "O objetivai

é;Ol)v.jr. flc�:>Il�un�d9.d� eauxiliar ajladministração municipal. Não
'q�;ren't�'s�r�obràdos por aparecer]

I
nos bairros só em época de campa>
OOa", declarou Kutcha. Em ZOOS, õ
PSDB realizou três reuniões comu
nitárias e, este ano, a proposta é rea

lizar pelo menos quatro, em outras

localidades. (Carolina Tomaselli)

Kutcha: "A vaidade prevalece"!

Retratação
Viemos a público. esclarecer e pedir as

devidas desculpas ao nosso cliente Textilfio 1

Malhas por termos encaminhado

indevidamente a cartório os títulos no

valor de R$ 14.343,36 e R$ 14.343,37,
sendo que o mesmos foram quitados na

data do vencimento, 05.12.05.

"

I
Cotece S.A.

CNPJ 06.054.647 /0002�63
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CORREIO ECONÔMICO
Inflação
A Fundação Getúlio Vargas (FGY) informou ontem que, depois de

registrar apenas 0,06% em dezembro, a inflação pelo índice Geral
de Preços-10 (IGP-1 O) acelerou para 0,84% em janeiro, pressionada
por aumentos nas despesas com educação (comuns nesta época

5 do ano) e pelos reajustes do álcool combustível e saúde.O índice
de Preços por Atacado (lPA) avançou 1,03% em janeiro, contra
deflação de 0,16% em dezembro. O IPA agrícola elevou-se em
2,32%, comparado ao 0,61 % no mês anterior. O IPA industrial

avançou 0,63%, depois de cair 0,41 % em dezembro.As maiores

: -, altas percentuais individuais no atacado foram registradas por soja
;' (6,4%), óleos combustíveis (7,7%), arroz em casca (8,67%), álcool
t,� etílico hidratado (5,04%) e mandioca (10,51%).0 índice dê Preços
� ao Consumidor(IPC) avançou 0,59%, depois de ter subido 0,53%
�.

no mês anterior.Os preços do grupo educação, leitura e recreação
tiveram alta de 1,42%, contra 0,42% em dezembro.

Déficit
A Previdência Social registrou
um déficit de RS 37,576
bilhões em 2005. Apesar do
crescimento de 11,5% sobre
o registrado no mesmo

período do ano passado (RS
31,576 bilhões),o resultado
está abaixo das previsões, que
apontavam para um saldo

negativo de RS 39,3 bilhões. A
Previdência conseguiu atingir
a meta de arrecadação, que
era de RS 108,3 bilhões.

Tarifas
As empresas afirmam que
buscam, com estas

promoções estimular a venda
de bilhetes em datas
comemorativas. Entre as

ofertas da TAM em destaque
estão a viagem entre Belo
Horizonte e Rio, por RS 354

(ida e volta); Rio e Recife, por
RS 638; São Paulo a São Luiz,
por RS 878 e São Paulo a

Aracaju, por RS 598. Dos
bilhetes da Varig com

desconto estão São Paulo
Salvador-São Paulo por RS
779 e Rio-Fortaleza-Rio por
RS 865. Diferentemente das

condições impostas pela TAM
e pela Varig, que exigem a

emissão do bilhete de ida e

volta para a oferta, os preços
promocionais da Gol são
válidos para a compra de
trechos isolados. Entre os

preços em destaque, estão os

bilhetes entre Florianópolis e

São Paulo por RS 116; Rio de
Janeiro e Fortaleza, a RS 383.
redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

Ritmo de samba
Promoções relâmpago para o

período do carnaval

prometem esquentar a

temporada de verão. Bastou a

8', Gol anunciar que estava

5 colocando trechos de ida em

,( I volta com descontos de até
.r,' 85% do valor da tarifa cheia

'3' no período do feriadão, que a

j' Varig e a TAM também
•. entraram na briga com

descontos similares para o

mesmo período.

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,321
'

2,323 ..Â

Paralelo 2,407 2,510 ..

Turismo 2,270 2,440 ..Â

• Cotação Euro Compra Venda
')

À2,805 '2,808

·CUB RS: 862,52 (janeiro)

-Jndlces Pontos Oscilação
Bovespa 35.805 .0,87% ....

Dow Jones 10.823 0,67% ....

Dasdaq 2.277 1,11% ....

• Poupança (0/0) 0,7638

I'
I

� .• ,

�: .

......

�:
�
�;�
�
�
I
I

I,
I -------------------------------------------------

I
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Aprovação, de Lu-iz Henrique
é de 88% segundo pesquisa>

FERNANDO BaNO

� Para 39% o

governo atual é
melhor do que o

de Esperldião Amim

FLORIANÓPOLIS (CNR) - O
Governo Luiz Henrique é

aprovado por 88% dos
.

catarinenses (9% consideram
ótimo; 48% bom e 31% regular).
É o que revela a última pesquisa
do Instituto Cernere Pesquisas
encomendada pela TV O Estado
(Rede SC/SBT), realizada entre
12 e 17 de dezembro, com 10.225
entrevistas em todas as cidades
catarinenses. Em comparação
com as duas últimas pesquisas do
Instituto, Cernere, o

desempenho do Governo Luiz

Henrique melhorou, na opinião
dos catarinenses: na pesquisa de
agosto, tinha 85,1%' de
aprovação (9,3% ótimo, 41,4%
bom e' 34,4% regular) e na de
fevereiro do ano passado 84,4%
(4,8% ótimo, 38,3% bom e 41,3%
regular). A margem de erro da

pesquisa é de 1 % para mais ou

para menos.

A última pesquisa revela
ainda que 3% dos entrevistados

consideram oGoverno "ruim", 4%
"péssimo" e 5% não souberam
avaliar.

Outra pergunta feita pela
pesquisa foi como está o Governo
Luiz Henrique com relação ao

Governo Esperidião Amin. Os
entrevistados responderam que
está melhor (39 %); igual (44%);
pior (10%); e 7 não souberam
dizer. Em agosto, a mesma

pergunta foi respondida da

seguinte forma: está melhor
(39,7%); igual (37,1 %); pior
(15,9%); e 7,3% não souberam
dizer.

Os eleitores receberam ainda
a seguinte pergunta: "Na sua

opinião, o Governador Luiz

Henrique, da Silveira tem

chances de se reeleger em 2006,
caso de candidate novamente ao

Governo do Es tado?". Eles

responderam que "sim, com

'certeza" (37%), "talvez" (40%),
"não, com certeza" (16%), e 7%
não souberam dizer.

Outra pergunta foi: "O
Governador Luiz Henrique da
Silveira está cumprindo o que

prometeu na campanha
eleitora!?". A resposta.' 14%
disseram que "sim, totalmente";
65% que "sim, mais ou menos";
8% que "não"; 12% não souberam
dizer.

COMO OlA) SR.(A) AVALIA O DESEMPENHO DO
GOVERNADOR lUIZ HENRIQUE DA SilVEIRA?
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Fonte: Cernere Pesquisas

Por região entrevistados (7% ótimo, 42% boml
35% regular) aprovam

administração estaduaL
Na região Oeste, o índice di

aprovação foi de 93% d
entrevistados (10% ótimo, 55% ln
e 28% regular) .

I

Na região doVale do Itajaí, 86%
dos entrevistados (9% ótimo, 45%
bom e 32% regular) aprovamo

governo.
Na região Serrana, a aprovação'

foi tambémde 90% dos entrevistadç
(11%ótimo,52%bome27%regulàí),

Na região Norte, o índice de

aprovação foi uns dosmaiores: 90%
dos entrevistados (10% ótimo, 53%
bom e 27% regular) aprovam a

administração descentralizada do
atual Governo. Em relação ao

governo anterior, apenas 5% disseram

que a administração de Esperídião
Amin foi melhor que a atual,
enquanto que 40% consideram
melhor a de Luiz Hentique.

N� região Sul, 84% dos

Vigilância Epidemiológica volta, trabalhar no combate à de�gue
}ARAGUÁ DO SUL - Ontem

foi o primeiro dia de trabalho da

Vigilância Epidemiológica no

combate ao mosquito da dengue
em 2006. A equipe, de oito

pessoas, foi para a rua no início
,

da manhã colocar em prática o

projeto "Larva Trampas", que são

armadilhas espalhadas pela
cidade e monitoradas.São mais

de 200 armadilhas, distribuídas
pelos bairros de Jaraguá do Sul e
monitoradas uma vez por
semana. "Começamos hoje
nossos trabalhos em 2006 e vamos
intensificar as visitas constantes
em casas e locais de risco, como
c emi té rios , borracharias e

transportadoras", diz a

coordenadora do Zoonoses,
Regiane SchüilChet.·

As armadilhas são colocadas
em pontos estratégicos, com

.

pouca luminosidade, como nas

empresas de carga e descargade
mercadorias, transportadoras que
tem veículos vindos de outros

lugares e em algumas casas da

região. As metades de pneus

concentram água parada e com

o monitoramento semanal da

equipe epidemiológica são

coletadas possíveis larvas e

encaminhadas para análise.t'Se
caso for detectado alguma larva
do' mosquito da dengue, a área

passápor tratamento, assim como

as redondezas", comenta

Regiane.
No ano passado foram

encontrados na cidade dois focos,
dentro de duas empresas, e desde
então num raio de 300 metros é

feito o tratamento e o moni-
,

toramento da área.

A dengue é uma doença
transmitlda pelo mosquito
Aedes aegypti, também

responsável pela trans

missão da febre amarela. O
mosquito só se desenvolve
em água parada e limpa e

tem corno hábito picar
durante o dia. Os sintomas
m.ais freqüentes são:' febre
alta por vários dias, dores
de cabeça, nos olhos,
músculos e juntas, manchas
avermelhadas e san

gramento da gengiva e

nariz. Não devem ser usa

dos remédios a base de
ácido acetil salicílico como

asperinas.

Armadilhas são colocadas nas empresas para evitar risco

PREVINA-SE
O jeito mais eficiente de evitar o mosquito é não deixar água
acumulada. O intuito da campanha, é estimular todas as pessoas a

fazer a sua pàrté, Por isso é bom seguir algumas dicas:

- Escorrer a água de pratinhos de vasos de plantas e usar areia até
a borda.
- Tratar a água das piscinas com cloro e se não usar, fechar bem.
- Sempre tenha as calhas limpas, para que não acumule água.
- Entregue os pneus velhos a serviços de limpeza urbana.
- Guardar garrafas pet e de.vidro com tampa ou de boca pra

bai�XO.- Mantenha a lixeira sempre tampada e com os sacos plásticos bem

fechados.
- Verifique se os ralos não acumulam água. .

�VIAÇA�CANARINHO

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer • Turismo II! Fretamento

+.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mulher tenta levar maconha para preso

Fiesta foi destruído no acidente que envolveu um caminhão e dois carros em frente a Weg II'.Maconha foi colocada no meio do sabonete, Marlise(foto) diz que não sabia de nada

nidaPrefeitoWaldemarGiubba em
frente aWEG II, causou ferimentos
leves emRenato Hudelist, 42 anos,

que foi encaminhado ao Hospital
São José e liberado.

De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, o motorista

Cláudio Daniel Sampaio, 21 anos,

condutor do caminhãoVW/23220,
placas ALH5882 (Curitiba), não
conseguiu frear em frente ao

sinaleiro do trevo e bateu no Ford/

,

colocada no sabonete. 1;\
desempregada conta que quis
aproveitar o dia de visita no
presídio para visitá-lo, quando u�
colega dele, o qual afirma n�o
conhecer, trouxe à sua casa
algumas sacolas de compras :e
pediu que entregasse para Sérgio,
que tem problema de alcoolism�.
"Só penso nos meus filhos, que
estão sozinhos em casa, naquele
bairro perigoso", lamentaMarlise.

Fiesta placasMDA2687 (Ioinville),
dirigidoporHudelist.Oveículo teve,
a parte traseira praticamente
destruída. Com o impacto, o Fiesta
bateu na traseira doRenault/Sceníc
placas MIS6440 (Schroeder),
dirigido por lone Di Callais

Zukauskas, 47 anos, arquiteta. Os
condutores do caminhão e do
Scenie não se feriram.

Também namanhã de ontem,
aproximadamente ,�s iOh30, a

desempregadaMarlise de Ramos,
30 anos, foi presa em flagrante por
tráfico de entorpecentes.A polícia
encontrou cerca de 20g de
maconha dentro de um sabonete

comum, na sacola de compras que
ela levava ao marido, o servente

de pedreiro Sérgio de Mello, 26
anos. Mello está detido por
homicídio no presídio de Jaraguá
do Sul desde o dia 25 de dezembro
e tem passagens pelo presídio de

, "

Jaraguá do Sul em anos anteriores._
O Delegado de Polícia, Uriel
Ribeiro, comenta que o agente
carcerário, ao revistar as sacolas,
percebeu que as metades do
sab�nete não estavam bem
encaixadas e grudadas com cola.

Marlise tem três filho-s

pequenos, vivia com Sérgio há
cerca de um mês na Vila Paraíso,
em Joinville e garante que não

sabia que amaconha tinha sido

DAIANE lANGHELlNI

.. Acidente de trânsito
e tráfico de drogas

L ;movimentaram a

manhã de ontem

}�. JARAGUÁ DO SUL - Às 7h50 de
o "ontem, uma colisão traseira entre

.
jumcaminhão e dois carros naAve-

Motorista que atropelou deficiente está soltol Senai tem vagas para Cursos de Tecnologia
JARAGUÁ DO SUL: Para dar

oportunidade a quem não garantiu
lyaga no ensino superior através do
r:vestibular, o Senai;Jaraguá do Sul
;.e Pomerode continuam com as

�inscrições abertas para vagas

�remanescentes, que oferece a

�chance de ingresso nos Cursos
tSuperiores de Tecnologia em

�ProduçãodoVestuário (laraguá do
;Sul-noturno) e Tecnologia em

�Gestão da Produção Industrial

t�(Pomerode-noturno) .

t: No total serão oferecidas 44

�'yàgas, sendo 23 para ingresso como
�aluno especial, no curso de

�Tecnologia em Produção do
�Yestuário, onde o interessado terá
} que prestar vestibular no próximo

de inscrição através do Processo
Seletivo Especial, que oferece
ainda seis vagas' para o curso de

Tecnologia em Automação
Industrial (noturno). Neste caso,

os candidatos são selecionados
através da média das notas do
Histórico Escolar do EnsinoMédio.
Além dos candidatos com

, certificado de conclusão doEnsino
Médio ou equivalente, podem
participar os candidatos com

diploma de Curso Superior. As
inscrições são gratuitas e podem ser

feitas no SAE (Serviço de
Atendimento ao Estudante),
localizado no Bloco A da Unerj,
das 8h às llh30min e das 14h às

21h, a partir do dia 23 de janeiro.

}ARAGUÁ DO SUL - O
motorista embriagado que

atropelou o presidente da Ajadefi
(Associação J araguaense dos
Deficientes Físicos), Maurício
[unkes, no sábado, 7, está

respondendo o processo em

liberdade provisória desde o dia 10.

[uvenal Engel, 31 anos, pedreiro,
será intimado a comparecer à

audiência no fórum que decidirá
se ele será ou não condenado.

[unkes está internado no Hospital
São José, com fraturas nas duas

pernas, nos braços, no antebraço
.

esquerdo, na bacia, na clavícula

esquerda e no pulso direito. "Vou
passar por uma série de cirurgias

,

para corrigir as fraturas e ficarei
internado por, nó mínimo, mais
duas semanas", comenta Junkes.

Além de [unkes, o pedreiro
feriu mais três pessoas no Chico de
Paulo e a população está'indignada
com a liberdade provisória de

Engel. A jornalista Ivone de Lima,
27 anos, que émembro daAjadefi
e.amiga pessoal de Maurício, diz
se inconformada com a falta de
consciência dos motoristas. Conta

que, ao dirigir-se de cadeira de
rodas para visitá-lo noHospital São

ano e as inscrições vão até o dia 25
, de janeiro. Neste caso, a relação
dos classificados será divulgada no

. dia 27 de janeiro, data em que o

candidato deverá ir ao Senai para
assinatura do contrato e retirada
do boleto bancário. Odiferencial é

que não haverá taxade inscrição.
Para o curso de Tecnologia em

Gestão da Produção Industrial
serão 21 vagas, para ingresso através
de Análise Curricular para o

Processo Seletivo Especial. As
inscrições serão no dia três de

fevereiro, a prova de redação no

dia seis, o resultado no dia oito e a

matrícula no dia nove de fevereiro.
_- O Senai disponibiliza ainda, em

convênio com a Unerj, a chance

Presidente da Ajadefi continua hospitalizado e com dores

José, semana passada, quase foi

atropelada por um carro em plena
calçada. "Se eu não tivesse

desviado rapidamente, talvez eu

também estaria internada agora",
conta.

A jornalista comenta que a

entidade exerce uma luta cons

tante pela a queda de barreiras

arquitetônicas aos deficientes

físicos, sempre commuitas vitórias.

Destaca, entretanto, que a falta de
consciência por grande parte dos
motoristas jaraguaenses 'é um

problema grave. "Já derrubamos
70% das barreiras que dificultavam
nossa vida, mas enquanto não

existir punição para os culpados,
não haverá plena conscien

tização", argumenta.

Osmar Günther toma

Posse amanhã no cargo de
Conselheiro Titular do Crea

(Conselho' Regional de

Engenharia, Arquitetura e

Agronomia do Estado de
SC), em Florianópolis. Após

,
a atuação como Inspetor
chefe da Inspetoria
Regional do CREA pi a

jurisdição de_Jaraguá. do
Sul (incluindo Corupá,

, Schroeder, Guaramirim e

Massaranduba) por 2

mandatos, foi eleito pela
AEAJS (Associação. de
Engenheiros e Arquitetos
de Jaraguá do Sul) para
representar a cidade como

Conselheiro titular junto à
CEEC (Câmara Especializada de Engenharia Civil). Todo o trabalho de Günther durante os 6 anos à
frente da Inspetoria local consta do "Relatório de Atividades - 2000 a 2005" impresso à disposição
dos interessados na sede da Inspetoria, na rua Barão do Rio Branco, 588. Guünther (foto) falou sobre
seu trabalho na Câmara de Veradores no ano passado.

... ..-.............

LUIUIII:
transporte e turismo

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cf Vans

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

Ligue: 3370-4888/9167-2890 com Lucláne '."'" '<l,

: I •

II •
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Falecimentos
,

Faleceu às 09:20h do dia 18/01, a senhora Margale
Hackbarth, com idade de 52 anos: O velório foi realizado

em sua residência e o sepultamento no cemitério

Municipal de Schroeder.

Educação Marista:
ensinar é uma arte, aprender

um desafio.

! Uma rede de ensino com
I

mais de 6500 professores
em todo Brasil.

INSCRiÇÕES ABERTAS

para2006
i
I
I
I
r

i
)l\s inscrições para alunos novos podem ser feitas na

secretaria do colégio, pelo telefone 3371 0313 ou

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

�rea de matrículas on-line '

'

,.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 'INDUSTRIAL
,

'DE JARAGUÁ DO SUL
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,,'o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, usando da faculdade que
: lhe confere a letra'adç Artigo 14 dos Estatutos Sociais.convoca os Senhores Associados para
participarem da AssembléiaGeral Ordinária a realizar-se às 18 horas do dia 13 de fevereiro

- 'de 2006, na sede social, à rua Octaviano Lombardi, 100, em primeira convocação, a fim de

.deliberar sobre.a seguinte

ORDEM DO DIA:

,

,01- Apreciação do Relatórtoda Diretoria sobre as atividades desenvolvidas no exercício
-

admínistrativo findo em 31 de dezembro de 2005;
,

02- Leitura, discussão e votação do Balanço Geral relativo ao exercício administrativo findo

,,�m 31 de dezembro de 2005;

,,,P3- Assuntos de interesse geral da Associação,

. NOTA:

,\
Não havendo quorum para a instalação da AGO, em primeira convocação, no horário acima

',mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda convocação, com
"qualquer número de associados presentes, às 18h30min, no mesmo dia,e local.

"Jaraguá do Sul (SC),janeiro de 2006,

PAULO RUBENSOBENAUS

Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIARIO
Comarca deGuaramirim/Vara Única
Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro, - CEP 89270-000, Guaramirim - SC

Juiz (a) de Direito: Karen Francis Schubert Reimer
'

Escrivã (o) Judicial: Sandra Maria Weber Dias
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS

Espéciee NÚmero do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor

Solvente, 026,02.002350-8
Exequente: Alcides Klinkowski
Executado: lolanda Cardozo Atanásio

Citando(a)(s): Executada: lolanda Cardozo Atanásio, atualmente encontra

se em lugar incerto e ignorado.
Valor do Débito: RS 7.782,23. Data do Cálculo: 15.09.2002.
Por intermédio do presente, a (s) pessoais) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de'
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para,
em 24 (vinte e quatro) horas, contadas do transcurso do prazo deste edital,
efetuar (em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e

despesas processuais, ou garantir(em) o juízo.através de nomeação de bens à

penhora, observada a gradação estabelecida no art. 655, do CPC, provando
os de sua propriedade e livres e desembaraçados, facultando-se, em
momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 10 (dez) dias.
Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a

penhora ou arresto de bens do executado. E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o

qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.

Comarca de Guaramirin (SC), 12 de dezembro de 2005.

ANELlSE SCHMITZ

... Obra na Ilha da

Figueira pode
causar alagamento,
alega presidente

GUARAMIRIM - Na manhã de

ontem, a redação do jornal
Correio 'do Povo recebeu uma

denúncia do morador dei Bairro
Ilha da Figueira, emGuaramirim,
Francisco da Rosa. Ele está

preocupado com a tubulação do
novo loteamento - antigo Malibu
- na Rua Izídrio Carlos Peixer.
Tubos de 60 cm de diâmetro estã�
sendo trocados pelos de 80 cm, mas
o problema está no escoamento, Os
tubos que foram colocados já
concentram água. "Meu medo é

que quando chova essa região
alague toda, além de criar lama
dentro da tubulação", lamenta
Francisco.

O nível da, tubulação da
rodovia é mais alto que o do

loteamento, dificultando a saída da

água em direção ao rio, que fica
do outro lado da rodovia."Já
procuramos o secretário de

Planejamento, queríamos uma

solução urgente, antes que
acontecesse o término da obra, mas

QUINTA-FEIRA, 19 de janeiro de 2006 • CORREIO DO POVO

INFRA-ESTRUTURA

CORREIO TV
-----------------------�---------------------------�J�J

Tudos de 60 em de diêmetro estão sendo trocados por de 80em

Troca de tubulação preocupa
rnoradores de Guaramirim

só restou o descaso da Prefeitura", diz
o presidente da Associação dos

, Moradores,MoacirJoséPereira.
De acordo com oSecretário do

Planejamento de Guaramirim,
Valéria Verbine, o engenheiro da
Prefeitura foi até o local na última
sexta-feira (13). "Elepassouo relatório
para a responsável que vai fazer a

avaliação".Verbine garante que a

solução sai emmenos de quinze dias.
"Teremos que estudaroprojeto, jáque
o loteamento foiaprovadopelaFatma

. e pelaCasan. Encontraremos uma
solução para escoara água".

p ,

Nossa ...
O Superintendente Comercial da Rede Record, Walter Zaga ri,
acredita que a emissora tem grandes chances de chegar à

liderança no lbope.desbancando a grande concorrente, a TV Globo.
"A Record não quer ser mais importante que a Globo, queremos ser

mais importantes que a CNN nos Estados Unidos'; disse ele. Para

mostrar o quanto está disposta a brigar pela liderança, a Rede

Record divulgou no último fim de semana anúncio nos maiores

veículos de comunicação do País, alfinetando a concorrente. O

texto diz "Os Brasileiros estão mudando de canal': A emissora não

tem poupado gastos para isso, os salários estão superinflacionados.

Não gostou
I Rubens Ewald Filho ficou irritado de dividir o palco com Analice
Nicolau no "Globo de Ouro': A modelo não entende nada de

cinema e deu várias gafes. Era visível no ar a insatisfação dele. O
crítico de cinema nem conseguia olhar na cara da moça. A

transmissão deu quatro pontos no Ibope ao SBT.

Revolta
o tapete de urso polar que fica na sala do "Big Brother 6" está
causando indignação entre os protetores de animais. O programa
"Late Shaw'; da Rede TV!, recebeu em um dia 700 e-mailsde

pessoas dizendo que, mesmo que o tapete seja de material

sintético, é um incentivo à caça.

Baixa audiência
Mônica Waldvogel foi pega de surpresa com a rescisão de seu

contrato com O SBT. A emissora estava insatisfeita com os três

pontos no Ibope do "Dois a Um': Até colocaram o programa mais

cedo, mas não resolveu.

Fã incondicional
Rodrigo Santoro, que está filmando no Canadá "Os 300 de Esparta';
virá direto para o show dos Rolling Stones: O ator já pediu que

guardassem o seu convite para a área VIP Claro Motorola que vai

reunir quatro mil pessoas.

Sofrimento
A vida de Vitória na cadeia vai ser um sofrimento só em "Belíssima':

Presa por fugir para não prestar depoimento sobre a morte de

Pedro, ela será esfaqueada por uma detenta numa cilada. O autor

Silvio de Abreu só não entrega se o crime é uma encomenda de

alguém de fora' da cadeia ou uma vingança por uma fuga frustrada.

redacao@jornalcorreiodopovo.com,b�
1

Solteira
Protagonista de 'Plorlbella.Jullana Silveira acaba de se separar do

empresário Rodolfo Medina. Eles estavam juntos há seis anos, mas

eram recém-casados.

Sem tempo
Com agenda lotada, Marília Pêra não poderá comemorar seu
aniversário, domingo. Além de gravar '�K" como Dona Sarah, a atriz

está ensaiando o musical sobre Carmen Miranda, que reestréia no

João Caetano dia 26.

Proposta
O galã Vladimir Brichta recebeu uma proposta para f;zer parte do
casting de atores da Record, assim que "Belíssima" chegar ao fim. Pelo
que parece ele já está com um pé dentro da emissora do bispo Edir
Macedo. Vladimir se sente mal aproveitado na novela de Silvio de
Abreu. Será que sua esposa, Adriane Esteves, vai o acompanhar nesta
troca de emissora???

No teatro
A atriz Luana Piovani (foto) está ansiosa. Ela participa da montaqern
da peça Pequeno Príncipé que deve estrear nos próximos meses e

percorrer pelo país. No blog a loira desabafou: "Ontem, tive meu pri
meiro ensaio do Pequeno Príncipe. Alegria é o meu nome ...Tão bom'

criar, tão bom cónViver com artistas e ver arte nascendo. Realmente o '

texto do João Falcão é genial e nosso elenco é de babar...n

Entusiasmada a moça!
'
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DOWN HILL

ESPORTE

Markolf Berchtold termina
o ano entre os dez melhores

SCHROEDER - Único represen

l.lte da América Latina na Copa
ci1j Mundo de Down Hill, Markolf
I�rchtold, de Schroeder, tem vários

1t.'ÓVOSparacomemorar.No ranking
d�ulgado no fim de dezembro pela
f;,': ieração Internacional de

Óclismo, o piloto ocupa a sétima
ct'Jcação, numa lista que erigloba
todas as competições internacionais

disputadas em 2005. Dentre os

melhores resultados, ele destacou o
vice-campeonato pan-americano e

o:fegundo lugar na etapa da Copa
do Mundo, que aconteceu em

B,!.neárioCamboriú.
"Foium anopositivo, pois eu sinto

que estou evoluindo bastante. Mas
2C05 foimais competitivo que 2004,
PI ';' i�o que caí algumas posições",
a' alisou ele, que terminou em 14°
liJgar na Copa doMundo. Para este
J·"o,Markolfquer terminar entre os

:tnmelhores desta, que é a principal
:tl1petição domundo na categoria.
'Cciclistadisse quevai ficarnamesma

eouipe, mas que ainda está atrás de

DANIEL NEVES

outros patrocinadores.
"É engraçado ser o unico

representante do Brasil, mas não ter
nenhum patrocinador daqui",
lamentou.Nahistória doDownHill,
Markolfé o único representante da
América Latina a participar do
Circuito Mundial. "É muito

gratificante, mas também traz, ,

responsabilidade. Estou percebendo
que o esporte vem crescendo no

Brasil e commais apoio pode crescer
aindamais", comentou. Ele também
falou que Santa Catarina é

referência nacional do esporte. "Os
melhores colocados no ranking
nacional são daqui. Tanto que foi

aqui que aconteceu a única etapa
de Copa do Mundo de Down Hill
no ano passado", disse.

Markolf, que compete pela
equipeMSC/Maxxis e tem apoio da
Adidas e Avaí (Florianópolis),
sobrevive do esporte. Mas, como a

vida de ciclista não é fácil, ele está

lançando uma roda com seunome,

que vai comercializar para

conseguir mais recursos para

competir. "Como eu já tenho um

nome bem visto no Down Hill,
resolvemos criar esta roda, que é

específico para oDownHill e o Four
X (modalidade parecida com o

downhill)", disse o piloto.Aprimeira
competição deste ano será no dia 5
defevereiró, em Santos. Markolf é o único piloto da América Latina no Circuito Mundial

Honda é a mais rápida entre

ps oitos carros na Espanha
DA REDAÇÃO - A equipe

i-{anda liderou seu segundo dia de
��stes no circuito de [erez de la

:prantera, na Espanha, quando
andou acompanhada daMcLaren,
!V1illiarns eToyota. Jenson Button,
:compariheiro do brasileiro Rubens
�Barrichello, foi o mais rápido do
!dia, com uma marca de
'IminI8s398. Button está

iacompanhado de Anthony
'Davidson, piloto de testes da
equipe. Ambos testaram com

:carros híbridos equipados com

:motores V8, preparando a estréia
do novomodelo para a semana que
vem. O dia mais produtivo foi de
Davidson, com 133 voltas, mas
:Button conseguiu completar
'Outros 100 giros, apesar de ter

:parado duas vezes na pista com

;problemas no carro. '

:

larno Trulli, pela Toyota,
:registrou o segundomelhor tempo
:dOdia. O piloto italiano registrou
: lminI8s657, e concentrou seu

• trabalho no acerto da suspensão e

pneus. O carro usado foi o novo
:TFI06. Ràlf Schumacher, outro
titular da Toyota, também foi para
a pista. O alemão, no entanto,
,completou somente 39. voltas, '

,

registrando o sétimomelhor tempo
'entre oito pilotos. "Nós não

Conseguimos fazer tanto t;abalho
quantorgostaríamos hoje, mas

,alUda assim conseguimos olhar

�
para alguns acertos -diferentes da

,suspensão".
-

Os pilotos daMcLaren, Pedro
de la Rosa e Gary Paffett,
2j)roveitaram os testes de ontem

Jenson Button foi o mais rápido

para desenvolver o programa de

pneus daMichelin. O carro usado
foi o MP4-20, com motor VI0

restrito. Na temporada 2006 daF-
1, as equipes são obrigadas a usar

motoresV8, ouVIO com limitação.
De laRosa foi o quartomais rápido
à frente de Paffett, que se envolveu
em um incidente no início da

manhã, quando escapou da pista
na primeira curva. A McLaren
deixa Jerez nesta quarta. Seus

próximos testes serão em

Barcelona.

Enquanto isso, a Williams
testou com Nico Rosberg e

Alexander Wurz, que fez o sexto

tempo do dia. O novato Rosberg,
só conseguiu completar 41 voltas,'
fazendo a pior marca com

1min20s841. Na terça-feira o piloto
alemão testou apenas largadas. Na
próxima semana, entre 23 e 27 de

janeiro, os treinamentos de F-I
acontecerão em Barcelona, com a

participação de oito equipes.

QÁDIO :r�
.JAQAGUÁ

Alemanha quer evitar pânico
por causa dos seus estádios

DA REDAÇÃO - Oministro do
Interior da Alemanha, Christoph
Bergner, pediu ontem para que
_nã� haja "pânico ou histeria" em
torno das condições dos estádios
do país designados para receber
a Copa do Mundo. Bergner
lembrou que sua, nação passou os

últimos 60 anos sem qualquer
desastre em seus palcos
esportivos, "Não há razão alguma
para pânico ou histeria", disse o

ministro em uma coletiva de

imprensa,
A Fundação Warentest, que

normalmente se encarrega de
avaliar artigos de consumo,

entrou em conflito com a

organização da Copa do Mundo

depois de divulgar uma análise

apontando problemas graves nas
e s tru turas dos es tádios, na

semana passada. A entidade

publicou um relatório em que os

es tádios de Berlim, Leipzig,
Gelsenkirchen e Kaiserslautern
são vetados pelo' fato de não

terem vias suficientes para que
os espectadores deixem o estádio
em caso de pânico, e por falta de
medidas contra incêndios.

Os organizadores afirmaram,
em contrapartida, qJe o estudo
era injusto e, superficial,
ressaltando que os 12'estádios da

Copa passaram por exigentes
testes de segurança. Já Bergner
afirmou que aWarentest deveria
ser agradecida por apontar
detalhes que poderiam ser

observadas, mas notou que seus

apontamentos não deveriam ser

encarados como graves deficiên
cias. "Não acredito que precisa
remos tomar medidas drásticas
neste caso", disse. A Alemanha

gastou cerca de 1,5 bilhão de
euros ao construir ou renovar os

estádios para o torneio, que vai
de 9 de junho a 9 de julho.

FIFA
Mantendo a postura de

defender os interesses das seleções'
africanas, o presidente da Pifa,
Joseph Blattér, quer ter mais

equipes do continente na Copa
do Mundo de2010. A Copa da
Alemanha contará com cinco

seleções africanas - Angola, Toga,
Costa doMarfim, Tunísia e Gana.
Como -o próximo mundial será
sediado na África do Sul, existem
duas possibilidades: o país-sede
utilizar uma das vagas africanas
ou acrescentar uma vaga extra ao

continente. Em um congresso da

Confederação Africana de
Futebol (CAF), Blatter afirmou
que prefere a segunda opção.

LINHA DE FUNDO________,
JULIMAR PIVATTO

, Para Fortaleza
Esse é o destino do presidente da FME (Fundação Municipal de
Esportes), Jean Leutprecht, e do diretor de futebol da Malwee, I

Cacá Pavanello. Os dois acompanharão os dois jogos da Seleção
Brasileira de Futsal. Mas não é só para isso que eles estarão lá. Eles

também vão se reunir comà diretoria da CBFS para conseguir
trazer um evento deles para a inauguração da Arena Jaraguá.
Num primeiro momento seria fazer um amistoso com a

participação da Seleção Brasileira,mas isso depende do calendário.
Outro compromisso é a conversa com empresas de material

esportivo, para futuras parcerias com a FME e a Arena Jaraquá.

Disputa
o vice-presidente do

Flamengo, Kléber Leite,
afirmou no Rio de Janeiro

que é possível repatriar o
atacante Luís Fabiano. No

entanto, a declaração foi
feita em tom de desânimo:

O clube carioca tem

interesse no jogador, mas o

dirigente contou que o

Corinthians entrou firme na

concorrência. "Tive uma

notícia que não é boa, que é

o interesse do MSI no Luís

Fabiano'; admitiu.

Briga -

O treinamento coletivo do

Flamengo transcorria
calmamente na manhã de

ontem, até que uma entrada

J violenta do volante Júnior no

lateral-esquerdo André
Santos tumultuou o

ambiente. Após uma troca

de empurrões, os jogadores
foram separados por colegas
e não houve maiores

conseqüências.

Inverno
Após garantir uma das vagas
na modalidade down Hill

(esqui alpino) nos Jogos de
Inverno de Turim 2006, na
Itália, o brasileiro Nikolai
Hentsch conseguiu se

ciassificar, nesta terça-feira,
paraa disputa do slalom, ao
alcançar o índice durante a

,disputa da Prova Fis de

Chamonix, na França. Hentsch,
22 anos, que representou o

Brasil nos Jogos Olímpicos de
Salt Lake City, em 2002.

Copa2006
A chanceler Angela Merkel
disse que não vai trabalhar

para que o Irã seja excluído da
Copa do Mundo da Alemanha
em conseqüência das

declarações do presidente
iraniano sobre Israel e o

Holocausto, disse na quarta
feira um porta-voz do
governo. Merkel não acha que
a seleção iraniana deva ser

punidos pelos comentários
feitos pelo presidente.

jultmarplvattoê'qmall.çern

I

Dida é considerado o segundo i
I

melhor goleiro da temporada
'

DA REDAÇÃO - O goleiro
tcheco do Chelsea, PetrCech, foi
declarado o melhor goleiro de
2005 pela Federação Inter
nacional de História e Estatísticas
do Futebol, seguido pelo brasileiro
Dida, do Milan, e pelo goleiro da

Juventus, o italiano Gianluigi
Buffon. Cech, que recebeu um

total de 175 pontos provenientes
de 40 países, somou quase o dobro
dos votos recebidos pelo segundo
e terceiro lugares.

O Brasil, além de Dida,
conseguiu incluir na lista o goleiro
do São Paulo, Rogério Ceni, o

nonomais votado, com 31 pontos,

e o goleiro do PSV Eíndhoven, I
Gomes, que conquistou o 1 rº

lugar, com 17 pontos. Alista dos
22 melhores goleiros domundo se 1
caracteriza pelo domínio de Brasil, t

Espanha e Argentina, países que
conseguiram estar representados
com três goleiros cada um.

'

Curiosamente, dos três'

brasileiros citados, apenas Dida
vem sendo, convocado re-

,

gularmente por Parreira. Os outros
dois candidatos para compôr o

-, grupo que vai à Copa do Mundo
da Alemanhã são Júlio César

(Internazionale) e Marcos

(Palmeiras) .

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul,�
usando da faculdadé que lhe confere o Artigo 19 dos Estatutos Sociais,
convoca os-Senhores Membros do Conselho Deliberativo para as 19:
horas do dia i 3 de fevereiro de 2006, na sede social, à rua Octaviano'

Lombardi, 100, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

01- Eleição da nova Diretoria da entidáde, gestão 2006/2007;
02- Assuntos de interesse geral da Associação.

NOTA:
As chapas devem ser registradas na Secretaria da entidade até as 17'

horas do dia 10 de fevereiro de 2006.
'

PAULO RUBENS OBENAUS
Presidente

Jaraguá do Sul (SC). janeiro de 2006.
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