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CORREIO TV FESTA SANTA

Sabrina Sato volta
. aotrabalho

e pode ganhar mais
espaço

.

Inauguração do
..
Santuário Santa

Paulina é domingo em

NóvaTrento

mínima: 21 () máxinia:27°

• PAGINA6

• Sábado nublado
- com alguns períodos

de melhoria e chuva
a qualquer hora
do dia

mínima: 20° Máxima:26°
AMANHÃ:
• Domingo nublado
com alguns períodos

----

de melhoria e chuva
a qualquer hora.
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Secretário de Saúde assume dia 1°
o diretor de Saúde Pública, Sérgio Ferrazza, é· o mais cotado para ser o titular. Outros dois nomes também estão sendo analisados. • PAGINA 3

JUVENTUSxCHAPECOENSE COMBATE AO FUMO
DANIEL.NEVfS

o técnico Itamar Schulle
ainda não sabe quem vai

começar jogando contra a

Chapecoense, no domingo.
A maior dúvida é quem
substituirá Alex Albert,
expulso na partida contra o

Figueirense. O jogo está

marcado para as 17h, no

Estádio João Marcatto. Os

ingressos custamR$ 10 para
as descobertas e R$ 15 para
as cobertas e 'estão à venda
nos Postos Mime da Walter

Me,lfquarqt, da
....Rdnolci9_

. (� Rau, da Kolbach e da Weg
II. A novidade no treino de
ontem foi' a chega do
zagueiro Tiago .(foto), que
veio do Coritiba. '0 jogador
tem 26 anos e já defendeu o

Lages, o Brusque e foi
.

revelado pela C�bofriense
(RJ). A previsão é que ele já
esteja em condições de jogo
fia quarta-feira. _ PAGINA 7

FarmáciaMunicipal recebe
remédio contra tabagismo .

33702200
www.studiofm.com.br
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Férias mais curtas
A deputada Odete de

Jesus, do PL, começa mo

vimento na Assembléia
Legislativa para tentar

convencer seus pares a

reduzir o período de férias dos

parlamentares- e que se

denominou chamar de
recesso. parlamentar- dos
atuais noventa dias para

apenas trinta .. A deputada
argumenta que o parlamentar
é um cidadão ou cidadã corno
qualquer outro trabalhador e,
por isso, não deve. usufruir de
gritantes privilégios que não

são concedidos aos outtos. Por

enquanto, é voz solitária, até
porque uma segunda proposta,
que põe fim ao pagamento por
sessões extraordinárias a

qualquer título, como ocorreu
nesta semana no âmbito do

Congresso Nacional, ja

provoca reações explícitas da
maioria dos 40 deputados

.

_ estaduais.
Estes entendem que

FRASES

, .

receber por sessões extraor-

dinárias é constitucional e,
portanto, um direito legítimo.
É e, 'à luz da lei, não se' pode
contestar. Porém, o que não

dizem é que eles próprios
podem pôr um fim a essa

verdadeira excrescência, já
que' sãó os parlamentares os

responsáveis por toda e

qualquer lei vigente, inclusive

público envolvendo

deputados 'e senadores de

quase todos os partidos.
. A deputada, por enquanto
única, sugere o .cancela
menta da remuneração extra
da convocação extraor

dinária a qualquer título,
ressaltando que a mesma só

pode ser convocada pelo
governador ou pelo

�
.

A deputada Odete de Jesus argumenta,

que o parlamentaréurn cidadão comum'
como qualquer outro trabalhador

esta. Os ditos jetons existem

por obra e graça de pa�
lamentares que antecederam

.

as atuais legislaturas. No
âmbito do Congresso N a

cíonal, a redução das férias e

do não pagamento por
reuniões extraordinárias só
ocorreu em função do abalo
provocado pelos escândalos do
mensalão, caixa dois e outras

patifarias feitas com dinheiro

presidente da Assembléia,
porém, não mais onerando o

erário. Concorda que as férias
dos deputados estaduais são

utilizadas por muitos para um
de aproximação com as bases

políticas regionais. Mas.
também acha que o cidadão
comu'm e a sociedade como

um todo devem merecer

respeito daqueles que
elegeram. De fato, se o

pagamento de extras é

constitucional, não se pode
dizer o mesmo olhando-se

pelo ângulo da moralidade.
Ganham pouco os deputa
dos, como alguns argumen
tam? É de' perguntar, então,
quais razões os levam a se

engalfinhar em' disputas
eleitorais na busca elI}-'
carniçada por uma vaga nos

parlamentos? Difícil acre
ditar que seja 'por desejo
incontido de servir a seu

município, estadoou ao País.
Acreditar que o fazem por

vocação a mártir, menos

ainda. Se se sentem im

pelidos, como num espécie de
missão, a ajudar os menos

favorecidos, por exemplo, por
, que não o fazem na iniciativa

privada? De qualquer forma,
o que se espera é que tenham
bom senso para que, daqui
por diante, sejam motivo de

esperanças e não de

gastança.

"Eles não-têm culpa, pois fazem' isso para ganhar a vida':
. I, ,

+ Da modelo Isab.eli Fontana, que foi assaltada na quarta-feira, depois de sair da São Paulo Fashion Week, dando sua opinião
. sobre os bandidos.

'

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

PT-PMOBaqui'
Ainda filosofando sobre os reflexos locais da
última pesquisa Ibope: ela reforça a tese de

que o PT pode vira apoiar a reeleição de Luiz

Henrique em Santa Catarina, repetindo a'

fórmula do segundo turno em 2002. Os
resultados das pesquisas locais, por mais
discrepantes que possam ser, mostram que a

Eleição 2006 em SC está bipolarizada e

dificilmente este quatro poderá mudar. José
Fritsch (PT), Leonel Pavan (PSOB) e
Raimundo Colombo (PFL), hão pagam nem

placê.Aliás, o PFL mostra nas pesquisas, tanto
nacionais, como regionais, que é mesmo ruim

de voto. Mas é ótimo de aliança e na hora de
dividir o poder.

Guerra de pesquisas
não atinge eleitor comum \

Florianó'polis - A "guerra" de pesquisas
de opinião pública para as Eleições 2006
que está estabelecida não só em Santa
Catarlna.mas também no País de pouco,

\

serve ao cidadão comum, ao eleitor.
Serve, isto sim, aos partidos políticos,
marketelros, jorn.alistas e princi
palmenfe aos pré-candidatos para
balizar asações dos próximos meses. Por

exemplo: a pesquisa Ibope divulgada
pela Rede Globo ontem (Jornal da Glbbo
e Bom Dia Brasil) revela que: 1) o

presidente Lulaé o mais forte candidato·
à presidência da Repúblicà; 2) () PSDB não
pode se aventurar com candidaturas
"alternativas" (Alckmin, FHC ou Aécio

Neves) sob pena de levar mais uma surra
nas urnas - o candidato do eleitor é José

Serra; 3) o PT não está tão fraco corno se

pensava e é disparado o preferido, do
eleltorado nacional. Se voltarmos b foco
para o plano local, a primeira e a última

constatação beneficiam, por exemplo, o
deputado estadual Oionei Walter da

Silva, que anda avaliando os estragos que
o mar de lama causou à sua imagem e à
do partido na região.

OilemadoPT
Na situação em que está no Estado, o PT vái ter

que "botar o galho dentro" se quiser fazer
alguma coisa ria Eleição. Ou seja, engolir a
repulsa a Luiz Henrique, porque se não vai
acabar ajudando as "oligarquias;que detesta
mais ainda. Ou seja: ruim com ele, pior sem
ele ...

'EfeitoGarotinho
Outra constatação da pesquisa nacionallbope:
o trabalho monumental que o ex-governador
do Rio Anthony �arotinho vem realizando,
com apoio das igrejas evangélicas que

\

possuem uma das mais efldentes logísticas do
País, deu resultados. Garotinho não é mais um
azarâo. É o terceiro da listá. Um problemão
para oPMOB resolver.

• CORREIO DO POVO

I
Bom pagador
Sequíndo o objetivo de valorizar o bom

pagador no comércio de Santa Catarina, a
FCDUSC lança um novo serviço, a
consulta SPC Jurídica, uma forma segura para ,

'os lojistas obterem informações das

empresas na hora da venda. A consulta
.

acontece da mesma forma à da pessoa ffsíca,
quando o associado ao sistema recebe as

informações sobre a situação de crédito do
. cliente.

Até os sócios
"Queremos ampliar a segurança das

,

transações no comércio. Com este serviço, o,
lojista catarinense poderá consultar a empresa
com a qual negocia e saber da adimplência
dela em todo o Brasil, incluindo o nome dos

sócios; explica Rui Reckelberg; diretor de SPC

da Federação das CDLs. A consulta SPC

Jurídicajá está disponível aos 25 mil associados
das cm,s de Santa Catarina.

Bobagens
Como perguntar não ofende, vai lá: se o
governador não tivesse ido à Rússia tentar
resolver o problema do embargo à carne suína
seria chamado de omisso pela oposição? Se
tivesse mandando o secretário da Agricultura e

este não tivesse sido recebido pelo ministro da

Agricultura da Rússia caberia crítica? E mais:
usar o prefeito de Moscou para conseguir uma
audiência é legítimo. É claro que o prefeito não

vai resolver o embargo, mas foi extremamente
útil para as negociações.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Correio do Povo: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Calxá Postal19I Cehtroj

.

Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoart Ilmpu.sio: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89256-500
Vila Baependi I Jaraguá do Sul- SC ITel.47 3370-7919
cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

llirJ:1i!r Diretor-Corporatiyo fuIi12J:.B
Francisco Alves Fernando Bond PatríciaMoraes.
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OPINIÃO

A riqueza.das nações
Nesta segunda-feira, o

mundo todo deveria
reverenciar os 200 anos da
morte de um de seus mais

notáveis homens públicos, o

escocês.William Pitt, que foi

eleito, aos 24 anos, primeiro
ministro da Grã-Bretanha, o

mais jovem de toda a história

inglesa!
Embalado nas idéias libertárias da Revolução

Francesa, de um lado, e da independência
americana, de outro, .Pitt foi o grande reformador
das instituições bretãs" e, assim, responsável pela
manutenção do poderio e da influência do império
inglês, durante os dois últimos séculos.

Dotado daquela capacidade de antevisão dos
estadistas, foi um renovador, um vanguardeiro, .um
desbravador.

Um de seus primeiros atos foi retirar o poder
executivo das mãos do monarca, deslocando-o p,ara
o Parlamento.

Proibiu o trabalho infantil (que, naquela época,
tinha jornadas de atê onze horas !) e instituiu a o

obrigatoriedade de instrução fundamental a todas
as crianças dei Reino.

Para financiar a educação pública e gratuita e

outros gastos sociais, criou o imposto de renda, uma
heresia para a época.

Foi ele quem sugeriu à família real' portuguesa,
. em 1809, a construção de uma Nova Lisboa no

centro do Brasil (Brasília?), de onde se abririam
estradas para o Pará, Rio de janeiro, Olinda,
Salvador!
A der'rocada eco�ômiéa e social gerada pela

independência americana fez dele um fervoroso

partidário do livre comércio.

Grande admirador da obra de seu conterrâneo
Adam Smith, A Riqueza das Nações, via nela "a

melhor solução para todas as questões ligadas à

história do comércio e com o sistema de economia

política". Sua empolgação era tanta que, depois de
fazer calorosos elogios à sua obra, acabou .gerando
este comentário irônico de Smith, ao sair de um

encontro com ele: "Mas que homem extraordinário
este Pitt, ele me faz entender as minhas próprias idéias
melhor do que eu as entendia antes".
Pitt 'também brigava por reformas que

apr imorassem o regime parlamentarista, seja
evitando o suborno eleitoral, seja permitindo a

destituição de parlamentares corruptos, seja
aumentando a representação do povo no

Parlamento. Para ele, o principal pape! do

Congresso era o de grande inquiridor da Nação .

Num de seus mais belos discursos, exaltava a

liberdade e o império da lei: "É um princíPio de. nossa

Constituição que o lar de todo inglês é a sua fortaleza,
defendida não por muralhas ou. fossos, mas pela
majestade da lei. O mais pobre cidadão deste reino pode
desafiar em sua choupana todas as forças da Coroa.
Não importa que a casa seja frágil, que seu telhado
trema ao menor açoite; o vento, a chuva e a tempeHade
poâerão entrar; o rei não poderá fazê-lo: todo o seU

poder expira diante da porta da mais humilde morada".
É urna; pena que o Brasil do século XXI ainda

esteja em débito com muitas dessas pautas, e que
nossa agenda de preocupações ainda esteja
povoada de demandas velhas, atrasadas, obsoletas.
É uma pena que as resistências ao novo nos façam
patinar nos umbrais do novo século, amarrados à

um passado que teima em não morrer.

.

Mas a História tem essa serventia: ela nos mostra

que é possível, sim, dar saltos de qualidade quando
a pessoa certa toma as atitudes necessárias na hora :

adequada: Como dizia Victor Hugo: "Há uma coisa
_

mais forte do que todos os exércitos do' mundo: uma
idéia cujo tempo chegou" .

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve

aos sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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/

.... lula x Serra
Se os números divulgados pelo Ibope na

quinta-feira à noite, em pesquisa
encomendada pela Globo, corres

pondem a realidade, a presidencial,
independentemente do lançamento de \

outras candidaturas, será polarizada entre
Lula da Silva (PT) e o prefeito de São Paulo,
José Serra (P5DB). A não ser que o

governadÇ>r Geraldo Alckmin. (PSDB), se
for indicado candidato dos tucanos, reaja
de maneira espetacular.Em duas situações
de confronto com Lula mostradas na

pesquisa, Alckmin perde feio. Lula, não
está morto como queria a oposição.

.... Amenos
Trabalhador que ganha salário, mínimo
no Brasil, na verdade recebe o valor

apenas oito meses ao ano, ao invés de
doze meses. Essa tem sido a grande
encrenca do qoverno com as centrais

sindicais, que aceitaram os R$ 350,00
oferecidos, mas insistem que o

pagamento seja feito já em abril e, em
2007, antecipado para janeiro. Visto
assim, o governo sempre fica devendo

quatro meses a nada menos que 40
milhões de trabalhadores, aposentados
e pensionistas que sobrevivem com essa

miséria, conforme dados do IBGE.

.... Unidos
PTB, PL e PDTj com quatro deputados
estaduais, articulam atuação em bloco
na Assembléia legislativa. Reagem
contra declarações do governador Luiz
Henrique da Silveira, quando disse que
o governo do Estado é formado pelo
PMDB e PSDB. Sentiram-se alijados,
uma vez que estes partidos fazem

parte da coligação que elegeu LHS.

��daA�oP�PCdo�PMRePMN
também integram a composição.
Mantido o bloco, juntos terão 18

minutos por 'dia no rádio e TV durante.
a campanha. Mesmo tempo do PMDB.

:POLíTICA

.... Topam?
Esta semana houve ranger de dentes na

Assembléia Legislativa. A deputada
pastora Odete de Jesus defendeu, em
proposta formal, a redução do recesso

parlamentar dos atuais 90 dias para apenas
30 dias, igualando o benefício a qualquer
trabalhador comum, com o qual ela se

auto- comparou. É. mais, o fim do

pagamento por sessões extraordinárias,
convocadas pelo Executivo ou pelo
Legislativo. Não poucos colegas torceram
o nariz,mas sem manifestações da tribuna.
Em ano eleitoral. politicamente é melhor
deixar para 2007, claro.

I
,

NOMEAÇÃO

Secretáriomunlclpal de Saúde
assume no dia 1 o de fevereiro

CAROLINA TOMASELLI

.... Pasta, estásem
titular desde outubro,
gerando críticas de

partidos da oposiçãó

}ARAGUÁ DO SUL - o novo

secretário municipal de Saúde será

nomeado nodia 1Q de fevereiro. Três
nomes estão sendo analisados para
assumir a vaga de titularde uma das
áreas demaiorpesona administração
pública e bandeírade campanha do
prefeito" e médico pediatra Moacir
Bertoldi (PL). O diretor de Saúde
Pública, Sérgio Ferrazza, que'
responde interinamente pela pasta, é
omais cotado.Osoutros dois nomes
não foram.reveladós até agora. O,
saláriodo secretário é R$ 8,2mil.

O Conselho Político da

administração municipal, formado
pelo prefeito, pela vice-prefeita
RosemeireVasel (pt) epelo PL, PDT,
PTB e PPS,· partidos da base de

sustentaçãodeBertoldi, é responsável
poranalisar Os "candidatos" à vaga e

deve definir o nome nos próximos
dias.Alémda indicaçãopolítica pelos
quatro partidos da coligação, foram
sugeridos nomes técnicos, que
integram o atual quadro de
funcionários daSaúde,

A pasta está sem titular desde o
começo de outubro, depois que o

cirurgião dentistaAlfredoGuenther
deixou o cargo "por conta da

confirmação pelo prefeito Moacir
Bertoldi de que seria no�eado para
Outra fun�o, o que ele (Guenther)

não concordava.O dentista também
justificou a saída, à época, pelas
informações desencontradas entre o
prefeito e ass-essores da Prefeitura,
depois de ter ido assinar papéis
inerentes à pasta e ter sido impedido
pelos funcionários, sob a alegação de
que não eramais secretário.

A demora na nomeação de
titular para uma das principais
secretariasmunicipais, inclusive por
conta da Saúde ter sido a bandeira
de campanha do prefeito Moacir

Bertoldi, gerou críticas porparte dos
partidos deoposição. "Fizeram uma

campanha de gozação, com'
palhaço, gente rindo a respeito de
como funcionava a saúde pública
aqui em Jaraguá do Sul. E hoje em
dia nós não sabemos sequer o nome
do secretário de Saúde. Parece que
há vários meses não existe",
declarou em dezembro o

coordenador microrregional do
PSDB e ex-deputado federal
Vicente Caropreso. Ferrazza é o màis cotado,porém outros dois nomes são estudados

\

O cargo de diretor de Cultura, ligado à Fundação Cultural, também está sem titular. Desde setembro,
Nelson Eichstaedt (PPS) era o responsável, más pediu para sair esta semana. A portaria da exoneração foi

.publicada na última quarta-feira. Segundo a vice-prefeita Rosemeire Vasel (PL), na próxima segunda
feira deve ser nomeado o novo diretor, que também será indicado pelo PPS, que integra a coligação que
eleqeu Moacir Bertoldi (PL) junto com o PL, o PDT e o PTB."É o partido (PPS) que vai decidir'; resumiu
Rosemeire.
Eichstaedt disse que pediu para ser exonerado por conta de compromissos particulares e também por
causa das eleições de outubro. o ex-diretor informou'queval trabalhar na campanha dos candidatos a

deputado pela aliança Viva Jaraguá (PL,PDT, PTB e PP5), mas nega ser um dos pré-candidatos.rê um ano

polltlco, de muitos compromissos perante toda a comunidade. Não dá para conciliar tudo'; resumiu:
Antes de ser diretor de Cultura, Eichstaedt foi secretário-adjunto de Indústria, Comércio e Produção, e

,

respondia pelo setor de Turismo, onde atua há 15 anos."Foi muito bom. Tivemos um bom conhecimento
em cultura e a idéia é realizar um trabalho conjunto em cultura e turismo'; comentou,
O presidente do PPS de Jaraguá do Sul, Gildo Alves; não foi localizado pela reportagem do Correio para
informar se já existe definição sobre quem.assumirá a vaga.

'

Deputados rebatem denúncia sobre verba do Fundosocial
I:WRIANÓPÓLIS- A deputada

Simone�chramm (PMDB) criticou
asdenúhcias feitaspelopetistaDionei
Walter da Silva (PT) sobre o uso de
recursos do Fundo Social para
pagamento de coquetel promovido
pelaACIJ (Associação Comercial e
Industrial de [oinville) como

patrocínio para a ExpoGestão
(CongressoNacional deAtualização
em Gestão e Feira Nacional de
Serviços e Produtos da Gestão). A
parlamentar classifi�ou a abordagem
de inconseqüente, enfatizando que
o Il,arlamentar petista deveria ter

bu.scado primeiro explicações junto
à entidade empresarial. Ela
defendeu o evento, que contou com

aparticipaçãode 12mil pessoas. "Este
foi um ato politiqueiro e de uma

postura que buscou abalar a

entidade", disseSimone. Elaexplicou
que dos R$ 17 mil gastos com o

coquetel, foram usados apenasR$12
mil do FundOSocial com o

pagamento de alimentação.
Simone informou ainda que o.

valor de R$ 5 mil gastos com bebidas
não são de recursos públicos e sim da
entidade, apesar de constarem na

mesma nota fiscal apresentada ao

TCE (Tribunal de Contas doEstado)
sobre a aplicação dos R$ 60 mil, do
FundoSocial, 'destinados à

ExpoGestão.Aparlamentar destacou
que a destinação deste 'valor ao

evento foi aprovado pelo Conselho
Regional de Desenvolvimento.Do
ponto de vista do deputado Díonei,
o valor de R$ 60:139,50 repassado à '

ACI], como patrocínio para a

ExpoGestão, re�lizada ernjoinville,
nomês de junho, é um absurdo uma
vez que a verba do Fundo deve ser
destinada às obras sociais.

"Ninguém pode dizer que critiquei
o evento. Minha colocação
somente se refere à utilização da
verba para a realização do
coquetel. Até porque considero o
evento de extrema importância
para os empresários de todo país",
destacou. Díoneí ressaltou ainda
que o governo deve e tem a

obrigação de colaborar com a

realização, porém com o dinheiro
destinado para isso.

O líder do governo, deputado
João Henrique Biasi (PMDB),
acredita que certamente a concessão
foi feita de acordo com a lei que
prescreve o FundoSocial. "Se assim
não fosse, o governo não teria

condições de repassar as verbas".
Com relação às explicações sobre a

nota fiscal emitida pela empresa
Santa Fé Alimentos, BIasi fez coro
aos comentários da deputada
Simone., "Não é verdade que
recursos do Fundo foram usados
para comprar bebida alcóolica, água
erefrigerante" .

.... lei seca
Neste sábado tem festa' na Igreja São

Sebastião, o santo padroeiro de Jaraguá
do Sul. Entre outros eventos, que
começaram ontem, um almoço a partir
do meio-dia O lucro obtido vai seraplicado
nas obras de reformas daquele templo
católico. Mas o padre Sildo, que coordena
o evento, avisa: é festa sem venda de
bebidas alcoólicas. Ou seja, quem quiser
molhar o bico, só com refrigerantes
Segundo o padre, isso não tem inibido e

nem diminuído o público que costuma

prestigiar às festas. Domingo tem café da
manhã.

mosaico@jornalcorreiodopovo,com.br

Vereador critica deputado por
artigo condenando outdoor

, GUARAMIRIM- Um artigo do

deputado estadual DOioneiWalter
·da Silva (PT) publicado na edição
de ontem: do Correio do Povo,
criticando um vereador de

Florianópolis, "um dos mais

votados na última eleição
municipal", segundo o autor, por
causa de outdoor agradecendo os

votos recebidos e desejando "feliz
natal e ano novo", provocou a ira

do vereador Evaldo [oão [unckes
(PT) de Guaramirim. Junckes, pré
candidato a deputado estadual e

já em campanha pelos municípios
do Vale do Itapocu e Norte, disse
que o parlamentar, ao invés de se

preocupar com políticos que ainda,
se lembram dos eleitores, deveria,
como obrigação do mandato,
fiscalizas obras do governo do
Estado na região.

No artigo;Dionei indaga se os

eleitores estariam satisfeitos com
"tal retribuiçâo. Porque é assim que
muitos tratam o voto no Brasil;
como uma mercadoria, um objeto
em troca ou favor que precisa ser

recompensado" .

E prossegue em outro trecho:
"O verdadeiro papel, no caso de

vereador, poucos desempenham.
Basta observar que na maioria das

votações e temas que interferem
no cotidiano da população, a

grande massa- ás brasileiros

assalariados, os trabalhadores do
mercado informal e os

desempregados- está geralmente
subrepresentada". Junckes,
adversário visceral de Dionei
desde a eleição de 2002, reagiu
citando o caso do deputado petista
de [oinville, Vilson "Dentinho"

Vieira, que no final do ano

procedeu da mesma forma, com
outdoors de mensagem
semelhante. A senadora Idelí

Salvatti agiu da mesma forma,
como o fez o deputado federal

petista Carlito Merss, além de

políticos de praticamente todos os
partidos; ''Ao invés de se preocupar

o com um vereador de Florianópolis,
cujo nome e partido sequer cita, e
que pagou do próprio bolso,
deveria, por uma questão de
coerência, cobrar primeiro daqueles
parlamentares do PT", disparou
Junckes.

O vereador voltou a cobrar a

presença do deputado nafiscalização
de obras do governo do Estado na

região. "Não o vejo discursando sobre
estes assuntos, a não ser que, para
ele, tudo esteja às mil maravilhas",
alfinetou [unckes, Para o vereador,
o deputado deveria fiscalizar as

rodovias estaduais que cortam a

região, cobrando melhorias e prazos
de conclusão das que estão em

obras. "Deveria se preocupar com a

situação de escolas da rede estaduaI
de ensino também, entre outras
coisas que cabem a um deputado
por obrigação, em compromisso
assumido com seus eleitores",
concluiu [unckes. (CelsoMachado)

Junckes volta a criticar Dionei

CONTRATANTE:Codejas - Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul S/A
CONTRATADo: HAROLDO ENGELMANN

.

OBJETO: Utilização por meio de servidão de terras localizadas no lugar
denominado Serra do Funll.neste municipio de Jaraquá do Sul, SC,
Prazo: 04/01/2006 A 03/01/2007
Valor: RS 8.520,00
Foro: Jaraguá do Sul, Se.
Data assinatura: 04/01/2006

Siqnatários: Jair Luis Pedri, Haroldo Engelrnann

Extrato de Contrato

CONTRATANTE: Codejas - Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul S/A
CONTRATADO: Ronaldo Murara
OBJETO: Utilização por meio de servidão de terras localizadas no lugar denominado
Ribeirão Alice, neste municipio de Jaraguá do Sul, SC,
Prazo: 04/01/2006 A 03/01/2007
Valor: RS 50088,00
Foro: Jaraqué do Sul, Se.
Data assinatura: 04/01/2006
Signatários: Jair Luis Pedri, Ronaldo Murara representado por Fidelis Murara
e Joana Furlani Murara

i

Extrato deContrato
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CORREIOECONÔMICO
Exportação
o limite das vendas ao exterior de micro e pequenas empresas
que poderão usar aDeclaraçãoSimplificada de Exportações (que
'garante menos burocracia) foi elevado pela Receita'Federal de US$
lo.mil para US$ 20. mil.A mudança já foi publicada no"Diário Oficial"
da União.ESse limite também vale para as exportações feitas por
meio doUExporta Fácil"dos Correios.segundo a Receita, em 20.0.5 as

micro e pequenas empresas exportaram R$ 120. milhões por meio
da declaração simplificada, 'um crescimento de 21% sobre 20.0.4.
Com á ampliação, a Receita espera um incremento no volume dessas

exportações, assim como no número de empresas que destinam

parte de sua produção para o mercado externo.Por ser mais

simplificada, é também por essa norma que é enviada ajuda
humanitária ao exterior e material para o apoio logístico das tropas
brasileiras em missões. A instrução normativa simplifica também a

entrada de bens culturais no país, como obras de arte.

'Apoio
As entidades que quiserem
apoio financeiro para
implementar projetos de
assistência técnica e extensão
rural têm até o dia 20. de
fevereiro para apresentar suas
propostas ao ministério do
Desenvolvimento Agrário.
Neste ano, o governo federal

pretende investir cerca de R$
18 milhões na área.Ó público
alvo é formado por aqricultores
familiares, extrativistas,
ribeirinhos, pescadores,
indfgenas e remanescentes de

quilombos, muiheres e jovens
da área rural, além de

representantes dos governos
municipais.A estimativa é de

que sejam apresentados mais
de 40.0. projetos de todas as

partes do país. No ano passado
a Secretaria de Agricultura

.

Familiar recebeu 250.

propostas, das quais 78 tiveram

apoio financeiro do governo.

Exclusão
Um levantamento do Atlas
Brasileiro de Telecomunlcações
20.0.6, que acaba de ser

.

lançado, mostrá que, apesar do
enorme crescimento da
telefonia móvel no país desde
a prlvatizaçãoda Telebrás, há
oito anos, 43% dos municípios
brasileiros só possuem serviço
de telefonia fixa. Isso significa
que .dos 5.563 municípios
brasileiros, 2.427 não têm
acesso a serviços de telefonia
móvel, banda larga ou TV a

cabo (exceto por satélite),
tornando as ações de inclusão

digital ainda distantes de
grande parte da população.
Segundo o estudo, o número
'de linhas fixas instaladas por
1 DO. habitantes, chamado de

'teledensídade; caiu de 29,7
em 20.04 para 28,72 ao final de
20.0.5, o que denota uma.
estagnação na instalação de
novos acessos.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

INDICADOR ECONÔMICO

Site nega informações sobre

usuáriosao governo dos EUA
DA REDAÇÃO • O Depar

tamento de Justiça dos Estados
Unidos pediu a um juiz federal
americano para obrigar oGoogle, o
maior site de buscas do mundo', 'a
entregar informações confidenciais
sobremilhões de usuários, comoparte

, de um esforço do governo em

restringir apornografiana rede. Parte
das informações são do 'The New

.

York Times',
, O Google vem se negando a

entregar as informações, enquanto
que seus trêsprincipais concorrentes
• Yahoo,Microsoft eAmerícaOnline
• concordaram em colaborar como

governo americano.
O Departamento de Justiça

pediu dois tipos de informação às

empresas: os termos teclados pelos
usuários nos sistemas de buscas e a
lista de sites acessados pelas pessoas
que ficam indexados nos sistemas de
buscas. AdisputacomoGooglevem
num momento em que o governo

americano' está agindo de forma

agressivapara conseguir informações
da rede relatívas a segurança
nacional e a crimes cibernéticos,A
natureza deste caso do Google, no
entanto, é diferente, jáque ogoverno
não quer informações sobre os

usuários individualmente, mas sim
definir um padrão de buscas
relacionados à pornografia.

Mesmo assim, teme-se que. a
medida abra um precedente para
que essàs empresas tenham que
fornecer informações sobre os

hábitos de buscas dos usuários cada
vez que o governo considerar um
determinado assunto importante.O
caso abre o,debate sobre a política
de privacidade e a relação desses
sites de buscas com o governo dos
EstadosUnidos.

O Google alega que, além de
caro e exagerado, o' procedimento
poderia expor a privacidade de seus

usuários.

COMBATE

Remédios contra tabagismo
chegam nos postos de saúde

ANELlsE SCHMITZ

� Goma e adesivos
fazem parte do

programa de
combate ao fumo

}ARAGUÁ DO SUL· Chegaram
nos postos de Saúde de Jaraguá do
Sul os remédios a base de nicotina.
O medicamento que faz parte do
ProgramaMunicipalde combate
ao tabagismo estava em falta desde
o início do projeto, que já tem

quatro turmas em processo de
desintoxicação.

Elenir Michelmann (45),
começou a fumar com 15 anos, na

época em que a moda era segurar
um cigarro e quem não fazia parte
do modismo era discriminado pela
turma. Hoje faz 30 dias que a

assistente administrativa deixou o
vício e comemora a data
entusiasmada. "Descobri que o

cigarro era um acúmulo de
ansiedade e problemas emocionais,
perdi um bebê por causa disso, me
senti culpada e fumava ainda
mais", conta Elenir. Ela se diz feliz
e realizada com aparticipação no
projeto desde o ano passado,

Uma psicóloga, um médico e

urnaenfermeira formam a 'equipe
do programa. Denise Thum é a

coordenadora e diz que nesse ano

o objetivo é a prevenção.
"Queremos evitar que jovens
comecem a fumar. A indústria da

comunicação vende muito a

imagem do cigarro, do bem-estar
fumando, mas isso é uma

armadilha", lamentou Denise.
CristianeVille é a psicóloga. Ela

garante que ao deixar o cigarro às

pessoas de�cobrem muitos

problemas emocionais que as

faziam fumar. Cristiane divide o

tratamento em três: psicológico,
químic� e. comportamental. Por

Coordenadoras do projeto dizem que prevenção vai ser o lema do trabalho este ano

isso o uso de remédio é usado 'em

poucos casos. "Os fumantes tem

que entender que a medicação
não faz milagre".

Para garantir além de .

tratamento emocional, é

necessário participar dos grupos de
apoio .:Só os participantes assíduos
e que tem a indicação do médico
fazem o tratamento com

medicação. "Sãomenos de 40% dos

integrantes do grupo que
necessitam do medicamento",
confessa Crístiane.

J

Dois medicamentos fazem

parte do tratamento. Ambos são à

'base de nicotina, o adesivo
transdérmico e a goma de mascar.
Eles agem como uma base no

tratamento, repondo a nicotina no

organismo. 'Amedicação ajuda na
fase de abstinência", comenta
Denise.

A inscrição é·· feita
voluntariamente pelos fumantes
que se interessam pelo programa.

O projeto consiste em reuniões,
.

além de acompanhamentomédico
e psicológico. "Geralmente nos

reunimos quatros vezes durante
um mês e depois a cada quinze
dias", diz a coordenadora do

.... )'

projeto.
Os interessados podem procurar

a Secretaria de Saúde, na Rua

Reinoldo Rau, centro. Ou entrar

em contato pelo telefone 3370-
6485.

Farmácias resistem ao fracionamento de remédios
}ARAGUÁDO SUL. A Lei (RDC

135/05) da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária),
que possibilita o fracionamento de
medicamentos, ou seja, os

remédios com prescrição médica
podem servendidos em unidades,
e não em vidro ou cartela fechada,
foi sancionada em maio do ano

passado.Porém, a medida ainda
enfrenta barreiras quanto à

adequação das indústrias
farmacêuticas, farmácias, drogarias
e médicos. A maior rede de
farmácias do Estado anunciou que
não tem interesse na nova

resolução. Em compensação, o

poder público demonstra interesse
pela medida.

A Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul já entrou com o

pedido de autorização e

credenciamento junto a Anvisa e

está providenciando um local

,próprio para o fracionamento de
remédios. "Essemétodo vai gerar
uma grande economia e evitar o

desperdício", diz a farmacêutica

responsável' pela farmácia

municipal, Maria Lúcia Rodrigues.
Os medicamentos fracionados

poderão ser vendidos de acordo
com a quantidade de drágeas que
o paciente desejar. Mas o farma
cêutico Alexandre Schiochet
alerta para alguns riscos dessa nova

,
medida tomada pela Anvisa. "Os
pacientes podem não fazer o

tratamento completo, dando alta
antes do término, comprando
apenas a quantidade que lhe
satisfaz". Quemgostou da mudan

ça foi o aposentado Salvador de
Assis, ele garante que a medida
vem beneficiar muita gente que

foge dos altos preços dos remédios"
"Além de evitar o desperdício de
remédio dá pra evitar o desperdício
de dinheiro", comemora.

Segundo o diretor da Anvisa,
Dirceu Raposo, o início da venda
fracionada para o consumidor pode
começar imediatamente, desde

que às farmácias e laboratórios se

adaptem as exigências.
'Para realizar o fracionamento,

.Grandes redes não demonstram interesse em aderir a mudança

o estabelecimento deverá ter um
ambiente exclusivo para a divisão
dos medtcamenros. Alémdisso, o
consumidor deve ter condições de
acompanhar o processo pelo lado
de fora da sala. Já os laboratórios

que desejarem fornecer

medicamentos fracionados deverão

adequar suas embalagens.
As farmácias e os laboratórios

farmacêuticos interessados no

fracionamento de medicamentos
devem solicitar a autorização para
esse tipo de serviço com a Anvisa-
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Reajuste de 20% da água e

esgoto revolta jaraguaenses
DAIANE ZANGHELlNI

� Entrevistados não

sabiam do aumento e

estão indignados
com' reajuste abusivo

.

]ARAGUÁ DO SUL - Como foi

publicado na edição de ontem do
Correio do Povo, o aumento de

20,41% nas tarifas de água e esgoto

pegou a população de surpresa. O

gerente administrativo do Samae,
WanderleiVegini, em entrevista por
telefone, disse que a correção se deve

ao 'aumento dos preços dos insumos
e em virtude dos investimentos na

proteção de mananciais, na

qualidade da água e na ampliação
da rede coletora.

O presidente' da . União

[araguaense das Associações de
Moradores (Ujam) .justinoPereirada
Luz, e o presidente da Câmara dos

Dirigentes Lojistas (CDL),
WaldemarSchroedermostraram-se
surpresos Com a notícia;Ambos se

inanifestaram contrao reajuste, que,
na visão deles, não poderia ter sido
imposto à população sem reunir-se

com as entidades para chegar a um
acordo.OCorreiodo Povo foi às ruas

para saber o que a população pensa
sobreoassunto.

Fiquei sabendo
desse aumento

agora; ia receber a

conta de água mais,
cara em casa sem

saber porque ...se

precisam aumentar

o preço, deveriam,
no mínimo, avisar à

população. Só que
o nosso salário não
aumenta.

Osnir Camilo, 47
anos, cobrador,

Esse aumentei

deveria ter sido
comunicado com

antecedência,
pois ninguém
estava preparado.
O Lula disse que,
neste ano, o

preço da água e

da luz estavam

contr,olados.
Corno pode esse

aumento agora?
Fabrício Gamba,
25 .anos, agente
de viagens

FOTOS DANIEL NEVES

Sempre
prometem que
vão ampliar a rede
e que não vai faltar

água nos bairros,
mas os problemas
continuam. No

.Brasll, só definem
valores quando
precisamos pagar
mais; quando é

para aumentar o

salário, sempre
enrolam os

trabalhadores.
Mário Nogueira,
46, auxiliai' de

manutenção

Falta de vaga nas creches
,..

gera preocupaçao
]ARAGUÁ DO SUL - ASecretaria

Municipal de Educação ainda não
tem os números disponíveis, mas a

expectativa é de que mais de 1000

crianças fiquem sem vaga nos

Centros de Educação InfantiL No '

ano passado, cerca d� 3.700 crianças
freqüentavam as creches, seiscentas
novas vagas foram abertas nesse ano,
número ainda pequeno diante da
demanda que existe na cidade.

Quem sofre com a falta de vaga
nos Centros de Educação Infantil é

'

a auxiliar geral Marli Píekarz, Ela
tem três filhos e desde o ano passado
tentamatricular a filha de dois anos
na creche Rosa Maria Donini, na
Vila Lalau. Sem expectativa ela

espera impaciente,
"Primeiro alegaram que eu

estava desempregada e não
, precisava da: vaga. Nessa época nem
conseguia procurar emprego. Agora
que estou empregada, não tenho
com quem deixar as crianças",

desabafa Marli,
Marli pretende procurar a

assistente social para reivindicar
duas vagas, uma para amenina de
dois anos e outra para o bebê de
dois meses, "Já matriculei o meu

filho para não ter problema. de
conseguir pra ela e não pra ele,
espero conseguir para trabalhar

tranqüila", diz.
O número oficial de matricula

dos e crianças em espera só sairá

depois do dia dois de fevereiro,
quando acaba o prazo demattícula.

A terceirízação da merenda
escolar nos Centros de Educação
Infantil ainda está sendo estudada

pela Secretaria de Educação da
cidade. 'Aídéía de um projeto piloto '

aindaé vistacomoumapossibilidade
rara pela secretaria, mas não um

projeto impossível", diz o secretário
Anésio Alexandre. Na manhã de

segunda-feira (23), todos os centros
trabalham em regime de plantão.

./

Festa Pomerana ence�a amanhã com grande público e consumo

POMERODE • o último fim de
semana da 23ª Festa Pomerana,
que começou dia 13, promete
muito chopp, dança e comidas
típicas; além de apresentação de
corais, grupos de dança folclórica,
teatro, shows, concursos culinários,
competições típicas e uma Feira

Comercial, Artesanal e Industrial,
onde é possível conhecer a

Produção local e adquirir malhas,
móveis, objetos de decoração,
artesaf\ato típico e produtos
alimentícios.

Durante a semana passada, o
evento recebeu 38.879 visitantes e

foram consumidos 78.214 copos de
chopp. Para hoje e amanhã, 22 e

23, a expectativa dos visitantes é
boa devido a comemoração do
aniversário dos 47 anos do
município. Ás 23h de hoje haverá
um shaw de fogos de artifício no

Parque de Eventos.
A atração que abre a Festa

Pomerana amanhã é o famoso
casamento seguindo os costumes

da época dos imigrantes, às 9h30,
na Igreja Evangélica Luterana.
Após a missa, os noivos desfilam
Com os convidados nas ruas

centrais da cidade às 10h30
segUida da deg�staçio de licore�
pelos noivos e convidados com a

Banda Oriental, no Pavilhão
Principal.Aomeio-dia acontece a

apresentação costumes de
casamento da época de 1900, com
aBandaOriental. Também haverá
desfile folclórico com presença dos
Clubes de Caça e Tiro, as bandas
de música, os grupos de danças
folclóricas, os grupos de' teatro e de
canto, a Melhor Idade, carros

CESAR JUNKES

20% é muito caro!

Acho que as outras

coisas não estão
subindo tanto
assim. A qualidade
do esgoto da
cidade não vale
todo esse

, aumento. Moro na

Ilha da Figueira e

há muito tempo o

esgoto lá não
.

funciona .direito.
José Pinheiro, 78
anosí'aposentado Marli pr';êé:is�,tr'ábalhar e não tem com quem deixar o fllho menor, ",,'

POMEROD�/DJVULGAÇÃO

Festa é uma comemoração dos 47 anos da cidade, hoje acontece o tradicional casamento,

alegóricos, entre outros.O desfile
acontece hoje às 18h e, amanhã,
às lOh.·

,

A Festa Pomerana acontece

no Parque Municipal de Eventos
de Pomerode, na Avenida 21 de

Janeiro, 2150. O preço do

ingresso para hoje é R$ 7, 'e para
amanhã, R$ 5. Não pagam

ingresso crianças até 10 anos,

pessoas com mais de 65 anos e

quem que estiver usando traje
típico alemão.Mais informações
no site: www.festapomerana.com.br.

21/01-Sábado
11 h às 04h

22/01 - Domingo
10h às 02h

...�......-.-

LUIUle
transporte c turismo

Transporte Estudantes

Joinville cl Microônibus
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros

Transporte Escolar e Universitário cl Vans

Jaraguá do Sul; Guaramirim e Ilumenau

* Unerj * Fatej *, Cepeg * Fameg * Furb
,

ligue: 33tO;4á88/9167,,:2890 com Luciane tigue: 3371-5891/9973�8831, c,om Rosilene
'

I,

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Gestão

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDIT'AL

PREGÃO N° 04/2006
SECRETAR,A DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços de caminhão,
trator de. esteira. escavadeira hidráulica,
retroescavadeira e trator de pneus conforme

descrição no Edital completo, ano de fabricação
conforme especificado no Edital, em perfeito estado
de conservação, manutenção e funcionamento, com
motorista/operador e combustível.
REGIMENTO: Lei Federal1 d.52012002,de 17 de julho
de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de
dezembro de 2005,ART.3° INCISO VII EVIII.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até. às 11 :00 horas do dia 03 de

. fevereiro de 2005, na Divisão de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua

WalterMarquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.

O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes
serão as 13:30hs do mesmo dia.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 19 de janeiro de 2006.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PANORAMA FIM DE SEMANA, 21/22 de janeiro de 2006, 1BD991[ellleIKul'.'

UNE organiza viagem para
. Fórum Social Mundial

DAREDAÇÃO - Pelomenos 700
estudantes universitários bra-·
sileiros deverão participar do
Fórum Social Mundial, na

. Venezuela, segundo informou a

diretora de Relações Inter-'
nacionais da UNE (União
Nacional dos Estudantes), Lúcia
Stumpf. Ela disse que desses, 300t.., "

vão integrar urna caravana,

organizada pela'UNE, que sairá

de Manaus (AM), e os outros 400
irão com grupos formados em

diversas universidades do país. A
edição americana do 6º Fórum
SocialMundial acontece entre os

dias,24 e 29 de janeiro em

Caracas, capital venezuelana.
Entre os principais ternas que a

,

'

UNE pretendedebater durante o

fórum está o envolvimento
.

estudantil na luta contra a Alca

.(Área de Livre Comércio das

Américas). Segundo Lúcia

Stumpf, o assunto será discutido

com representantes de vários países
que compõem a Organização
Continental Latino-Americana e

Caribenha de Estudantes. Eles
foram convidados para compor
urna mesa de debates, que será
realizada no dia 27.

Outro ponto de destaque, no
dia 28, será a tentativa de
"revitalizar" aUnião Internacional
dos Estudantes."A nossa idéia é

fortalecê-la para que ela possa atuar
na discussão de ternas de interesse
internacional, como a mer

cantilização da educação", disse.
( Informações UNE) .

Um dos idealizadores do
Fórum Social, que nasceu na

capital gaúcha, o PT teme ser alvo
de críticas durante a sexta edição
do evento.. Representantes do

governo já prepararam um relatório
com números e estatísticas sobre o

avanço de Lula na área social para
apresentar emCaracas.

. Falecimentos
Faleceu às 23:00h do dia 18/01,0 senhor Luiz Schmitt,com idade
de 59anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
Ilha da Figueira e o sepultamento no cemitérioMunicipal do Centro.
Faleceu às 13:00h do dia 18/1, a senhora Ivone Behrens, com
idade de 72 anos.Ovelório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
João Pessoa e o sepultamento no cemitério de João Pessoa.

Faleceu às 13:0h do dia 19/1,Venâncio Voltolini,com idade de
77 anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às 11 :25h do dia 19/1, a senhora Frida Borchardt, com
idade de 89 anos.O velório foi realizado fl()�al�o�a)gr�j� EX?,ngélica
Cristoêom Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
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Vende-se Loja no

Calçadão.
R$ 22.000,00

Tratar: 9936 3608

Educação

As 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
área de matr'ículas on-line

DEMONSTRAÇÃO DE FÉ

Santuário 'Santa Paulina
será inaugurado amanhã

VANESSA RIBERTI

� Templo é uma

das construções
religiosas mais

importantes do país

BRUSQUE (CNR/ADI) • Será

inaugurado amanhã o Santuário
Santa Paulina, no Bairro de

Vígolo, em Nova Trento. A
abertura está prevista para às 9h
de domingo, o arcebispo de

Florianópolis, DomMuriloRamos ,

Krieger, vai celebrar a missa .

Cerca de 25 mil pessoas são

esperadas para o evento, 'entre

elas dezenas de autoridades

políticas e religiosas.
Em qualquer lugar que estiver

acomodado, o visitante. terá visão
panorâmica do altar, e não

perderá nenhum momento das

celebrações que serão realizadas
no local. Tudo isso graças à curva

de visibilidade. A capacidade é

para três mil pessoas sentadas.
O uso de modernas'

tecnologias é outro fator

relevante. Equipamentos de som
e multimídia de grande porte
serão instalados ao ladodo altar
central, garantindo a projeção de
todos 0S d�talhes das celebrações.
No lado esquerdo, o espaço
reservado para coros possui urna
concha .acústic a que vai

contribuir na propagação do som.
J>lo lado do púlpito, o processo é o

mesmo.

A necessidade de construir

um santuário dedicado à primeira
santa do Brasil foi levantada
desde a beatificação de Madre

CORRIIO TV
Trama nova
Será Gigi (Pedro Paulo Rangei), e
não Júlia, quem irá ao escritório de
Medeiros (ltalo Rossi) saber que
negócios ele tinha com Bia

(Fernanda Montenegro). Silvio de
Abreu mudou a trama de
"Belíssima" porque Gloria Pires

continua acamada

Estréia
Se não houver nenhuma mudança
de última hora, o novo "Jornal da

Record'; com Celso Freitas e Adriana

Araújo, estréia no próximo dia 30.
Está a maior correria na Record.

Debandada
Abigail Costa deixou a Globo e

fechou contrato com a Record para
ser correspondente em Nova York.

Ontem, mais dez profissionais da
Globo foram para a Record.

Praia
Gugu está fazendo gravações em

Angra dos Reis para o "Domingo
Legai':'

.

Na estrada
Antonio Fagundes e Stênio Garcia

começam a gravar na segunda-feira a

terceira temporada do seriado "Carga
Pesada; que estréia em junho.

Paulina, em 1991, quando as

Irmãzinhas da Imaculada

Conceição enfrentaram o desafio

de construir um espaço para
acolher os devotos.,Aos poucos, a
Congregação foi planejando e se

organizando para acolher aos,

peregrinos que todos os dias

chegam até Vígolo para conhecer,
rezar, agradecer e suplicar a

intercessão de Santa Paulina. A
nova realidade impôs sobre as

Irmãs a necessidade de criar infra
estrutura para atender melhor os
�isitantes que chegam de todo o

país e até do exterior.

Construção
A obra foi iniciada em julho

de 2003 e suas linhas'

arquitetônicas são inspiradas na

vida simples de Santa Paulina. Os
custos da construção, que

ultrapassaram os R$ 17 milhões de
reais, foram totalmente custeados

pela Congregação fundada por
Santa Paulina e por doações de
fiéis e empresas.

O ritual de 'sagração' do
santuário segue ritos estipulados
pelo Vaticano e deve durar cerca
de três horas. Na ocasião, será
realizada a' "Dedicação do
Santuário". O termo se refere a

um antigo costume da
comunidade cristã, no qual toda
igreja é dedicada, em rito ou

liturgia solene, a Deus, ou a algum
santo. É o que acontecerá no dia
22 de janeiro de 2006, no novo

Santuário de Vígolo. O templo
receberá de DomMurilo Ramos

Krieger, em solene liturgia, a

benção, a consagração, a

dedicação à Santa'Paulína.

Nova Trento foi a cidade onde Santa Paulina iniciou a vida religiosa
celebrou a canonização de Santa
Paulina, em 2002, quando os

ônibus ficaram no centro de Nova
Trento, o acesso a Vígolo para
veículos, sej am grandes ou

pequenos, será amplamente
lib�rado até o santuário, exceto na
rua que corta o complexo religioso.

Organização
Quatro grandes

estacionamentos com capacidade
para abrigar cerca de 250 ônibus
estão totalmente prontos em

. Vígolo. Ao contrário do que
ocorreu durante o evento q�e

Programação:
8h: Transmissão do documentário: Amábile, Amável:.A história de
Santa Paulina
9h: Celebração Solene de Dedicação do Santuário Santa Paulina
Presidida pelo arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo Sebastião

Ramos Krieger
Início: Em frente à igreja Nossa Senhora de Lourdes
15h: Missa no novo santuário

,17h: Missa no novo santuário

Màis Informações:
Irmã Maria Dalila Muraro
E-mail: atendimento@santuariosantapaulina.org.br ou

dalilam@unetvale.com.br

Fone: (48) 3267 0250
Site do Santuário: www.santuariosantapaulina.org.br
Site da Congregação: www.ciic.org.br

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Dupla
Apesar de Angelina Jolie e Brad Pitt não se manifestarem sobre o assunto, o comentário geral
em Hollywood é que os dois estão grávidos de 'gêmeos. A revista "Star" desta semana publicou
uma matéria onde um amigo íntimo do casal jura queessa informação é verdadeira.

Boca fechada
Na próxima segunda-feira, dia 23, em Belíssima, da Globo, vão ao ar as cenas em que Narciso se

torna a estrela de uma campanha de pneus ..Enquanto isso, Lourenço (Lui Mendes) comenta

que uma grande agência internacional está chegando ao Brasil. Rebeca desconversa e finge
que não teme a concorrência. Logo depois, a agente questiona Vlad se ele sabia de alguma
coisa. O fotógrafo nega, mas, preocupado, conta para Karen (Mônica Torres) que Rebeca já sabe

sobre a concorrência. Karen, alerta, orienta Vlad para continuar fingindo que não sabe de nada.

De volta
A turma do "Pânico na TV" retorna ao trabalho na próxima sequnda-feira. Todos tiraram um mês

de férias. Na primeira reunião do ano, eles vão decidir as atrações do dia 29, quando o

programa será exibido ao vivo do Guarujá. Sabtina Sato (foto) deve ter participação rnaíor,
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Juventus indefinido para o

jogo' contra a Ch.apecoense
JULlMAR PIVATTO

� Schulle ainda não

sabe quem entrará

no lugar do lateral

Alex Albert

, JARAGUÁ DO SUL - Orécnico

Itamar Schulle ainda não sabe o

time que começará jogando, neste
domingo às 17h, contra a

Chapecoense, no Estádio João
Marcatto. A maior dúvida será
quem substituirá o lateral-direito

Alex Albert, que foi expulso na

partida contra o Figueirense. O
tricolor pode recuperar a liderança
da competição, se vencer o time
do Oeste e o Figueirense tropeçar
no clássico contra o Avaí. A

arbitragem.do jogo do Moleque
Travesso será de Criciúma,
comandada por José Nazareno

Marcelino, auxiliado por Eberval
Lodetti e Osmar José .Sadzinski.

Sobre o adversário, Schulle
disse que é preciso tomar muito

cuidado. "Não é o mesmo time dos

primeiros jogos. Eles se reforçaram
bastante e não se dá para ter uma
idéia de como eles vão se postar
em campo", analisou. "Sabemos
das dificuldades, mas vamos nos

Os jogadores do Juventus fizeram um recreativo antes do coletivo de ontem no João Marcatto

concentrar para conseguir a

vitória", disse ainda. Para o

treinador, o grupo já esqueceu a

derrota para o Figueirense. "A
gente tinha, consciência que podia
ganhar, mas tomamos gols em-erros
nossos. Foi uma derrota, mas não
decidiu o campeonato".

Amaior novidade no treino de
ontem foi a chegada do zagueiro
Tiago, que veio do Coritiba. O

jogador, de 26 anos, foi revelado
no clube de sua cidade natal, o
Cabofriense (RJ). Em Santa
Catarina ele já defendeu o

'Brusque e o Lages. "Já conheço Ó

Piçarras recebe a 1 a etapa
do Brasileiro de Jet-Ski

PIÇARRAS - Cerca de 80 pilotos
são esperados neste fim de semana
em Piçarras para a 1 ª etapa do

Campeonato Brasileiro de [et-Ski,
O evento começa amanhã, com
os treinos livres durante todo o dia
e as provas acontecem no domingo.
No sábado à noite, noRio Piçarras,
haverá uma demonstração de
manobras com alguns pilotos da

competição. A expectativa da

organização é reunir cerca de 17
,

mil pessoas no evento, o mesmo

número do ano passado.
A competição é válida também

como seletiva para o Campeonato
Mundial, que acontece de 30 de
setembro a '8 de outubro, no
Arizona (EUA): Serão 15 vagas
disputadas pelos melhores pilotos
do país, além da participação de
convidados internacionais.

Um dos nomes confirm:ados é

o do catarinense Du Nunes, que
quer repetir as vitórias do ano

passado e brigar pelo título nacional
da categoria Runabout 1200 Stock.
"No ano passado consegui vencer
as duas baterias e liderei o

campeonato por algumas etapas até
ter problemas elétricos no meu jet
emesmo assim finalizei como vice

campeão brasileiro", comentou.
Nunes também elogiou o local

de competição. "Tenho treinado
muito e gosto'muito das raia de

Piçarras, pois é em mar aberto com
algumas ondas, do jeito que gosto,
Espero poder repetir o resultado de
2005 e poder comemorar a vitória
em meu Estado". O jaraguaense
Alessander Lenzi também está
confirmado na etapa.A reportagem
do Correio do Povo tentou entrar
em contato com a assessoria do

piloto, mas ele não foi encontrado.

o catarinense Du Nunes é um dos favoritos na sua categoria

Juventus de jogar contra. O que
eu quero é fazer um bom trabalho

-

e estar à disposição para jogar o
quanto antes", comentou. Como
vinha treinandonoCorítíbaç'fíago
acredita que esteja pronto para

jogar, na próxima quarta-feira,
contra o Guarani, em Palhoça.

Ingressos
Para evitar filas e tumultos na

chegada, a diretoria do Juventus
disponibiliza ingressos antecipados.
Os valores são os mesmos:"R$ 10

. 'para a descoberta e R$ 15 para a

coberta.' Os ingressos estão

disponíveis nos Postos Mime da
Walter Marquardt, da Reinaldo
Rau, da Kolbach e daWeg II.

'

Sábado
16h - Metropolitano x M. Dias

Domingo'
16h - Joinville x Caxias
17h - Juventus x Chapecoense
18h30 - Atlético x Guarani
20h - Criciúma x Brusque
21 h - Aval x Figueirense

Jaraguaenses participam de
'travessia em Rio dos Cedros

Travessias agitam os finais de semana do verão catarinense

JARAGUÁ DO SUL - Cinco
nadadores da Academia Impulso
participam, neste domingo, da 2a

Etapa doCircuito Catarinense de
Maratonas Aquáticas de Santa
Catarina. A prçya acontecerá na

Represa de Palmeiras, em Rio dos
Cedros. O percurso será 1.500
metros e a largada está previstapara
as 9h30. Esta é a segunda etapa de
uma série de cinco, que, ao final
do circuito, prerniará.os'rnelhores
no geral e por categoria.

Os representantes jaraguaenses
são Tamara Cristina Martins,
Solange Benz, Nara Bertoldi
Watanabe, Marlise Klemann e

Arlindo Rincos. A primeira etapa
foi disputada em dezembro, na
Lagoa da Conceição, em

Florianópolis. As outras três provas
serão emBalneárioCamboriú (18/
02), Porto Belo (11/03) e Itá (02/
04). Os nadadores jaraguaenses
participam da segunda prova do
ano, pois a primeira foi a de Piçarras.

Esta é a primeira edição do
Circuito Catarinense. A Fasc

(Federação Aquática de Santa
Catarina), juntamente com a

Fesporte resolveu juntar algumas
travessias que vinham sendo
realizadas aleatoriamente.

No sábado, em Balneãrio
Camboriú, acontece a 2a Etapa da
CopaVerãodeTravessias.Maisde 200
'nadadores são esperados.Nomês que
vem também começa a tradicional
CopaMercosul, que reúnenadadores
de todos os cantos doSul doBrasil. '

LINHA DE FUNDO..___�

Liga2006'
Os dirigentes jaraguaenses··
também participaram da
reunião da Liga Nacional
ontem. Cacá já adiantou que
I) primeiro jogo da Malwee
será no dia 23 de março, fora
de casa, contra o Vasco da
Gama. O primeiro jogo em

casa será o clássico contra o

Joinvilie, em data ainda a ser

divulgada. Uma bela pedida.

,

JULlMAR PIVATTO

Mundial em Jaraguá
o presidente daFME,Jean Leutprecht, o presidente da ADJ, Sérgio
Silva, e o diretor de futebol da Malwee, Cacá Pavanello, se
reuniram ontem com o presidente da CBFS, Aécio Vilsconcelos.
A pauta da reunião foi a intenção de Jaraguá do. Sul sediar o
Mundial de Seleções em 2008, já que o Brasil'foi escolhido como
sede. Segundo Pavanello, as "coisas estão muito bem

, encaminhadas" e só é preciso que a Arena Jaraguá esteja pronta
até a vistoria da Fifa, que deve acontecer em agosto ou setembro
deste ano. teutprecht já adiantou que as obras estão dentro do

esperado e que o complexo deve 'ser inaugurado em julho, j�nto
com o aniversário da cidade. Seria uma bela conquista para Jaraguá
que hoje projeta o futsal brasileiro para o mundo inteiro.

Encontro
Cerca de 50 pilotos de todo
o Estado estarão em Jaraguá
do Sul neste domingo para
um encontro no Pico da
Malwee. O evento terá .díma
de confraternização, mas a

pista estará liberada para
descidas, contanto que os

interessados usem
equipamento de. proteção
de uma bicicleta adequada.
O encontro começa a partir
das 9h. Os interessados

; podem entrar em contato

com Cristiano "Caneta" pelo
telefone 3376-2490.

Romário
O atacante Romário esteve

ausente do treino do Vasco da
Gama, na manhã de ontem, .

em São Januário. Ut>erado peJa
diretoria, o veterano atleta está
em Cabo Frio, curtindo os

shows desta quinta e sexta do
Cabofolia. No entanto, Romário
deve participar normalmente
do treino de hoje, véspera do .

,

clássico contra o Botafogo, pela
terceira rodada daTaça
Guanabára. O jogo marca a

reabertura do estádio do
Maracanã.

Multa
, o Real Madrid terá que pagar
cerca de um milhão de euros

(aproximadamente R$ 2,8
milhões) para Vanderlei
Luxemburgo, como
indenização por ter demitido o
treinador em dezembro do
imo passado. Luxemburgo
reivindicou o pagamento de

,

salários por parte do Real
Madrid até 30 d,e junho.

.juliiTtarplvatto�giTtall.com

Reunião define os rumos e o

regulamento Liga Nacional
DA REDAÇÃO - A edição 2006

da Liga Futsal foi discutida ontem,
quando estiveram reunidos, em
Fortaleza (CE), na sede da CBFS
(Confederação Brasileira de
Futebol de Salão), representantes
de clubes e empresas detentoras de

franquias e dos que foram
beneficiados pela transferência dos
direitos que estarão presentes na

, competição. Foi acertada a fórmula
de disputa, ficando por definir o
número de times, se 19 ou 20.

A definição safra até o próximo
'

dia 30; sendo que a vigésima vaga
sópoderá sei: preenchida pormeio
de convite, uma vez que a' venda
de franquias atingiu o número
máximo estipulado pela própria
Liga Futsal. As últimas três

franquias foram adquiridas pelo
São Paulo e Macaé, que garantem
a continuidade de participação na
competição, e pelo São Caetano

que é uma das novidades para
2006, ao lado do Umuararna,

,

Cascavel e Unisul, que já haviam
.

confirmado suas participações.
Em' relação aos participantes de

2005, apenas oPalmeíras/Celg não
estará presente nesta Liga Futsal.
Os goianos pediram licença e por
conta disto abriram o espaço para
que uma equipe entrasse como

convidada. Porém o clube a ser

incluído deverá arcar com um

custo de 30% do valor de uma

franquia, que hoje está estipulada
em R$ 300 mil, ou seja, o

convidado terá de pagar R$ 90mil
para participar da ediçãodeste ano
da Liga Futsal.

• A festa de lançamento
da Liga Nacional 2006 será
na sede do Minas Tênis

- Clube, em Belo Horizonte

. (MG), já que este foi o
único clube que partiCIpou
de todas as edições.

'

, • Mesmo com o aumento

do número de

participantes ficou
definido que a fórmulà de

disputa para a edição 2006

da Liga será a mesma
utilizada no áno passado.

'

Vários times demonstraram
formalmente interesse no convite, -

mas a prioridade será do Atlético
Mineiro, conforme decisão da
assembléia, pelo fato do clubejá
ter participado do campeonato no
final da década de 90.

'

Mesmo com o aumento do
número de participantes ficou
definido que a fórmula de disputa
para a edição 2006 da Liga será a

mesma utilizadà no ano passado,
quandona primeira fase todos os
clubes "jógaram entre si
classíâcando os 12melhores para a
etapa subseqüente. A partir daí
haverá uma divisão emdois grupos,
onde os times jogarão em turno e

returno dentro da própria chave.
Os dois primeiros se garantem nas

semifinais, que assim como a fina',
serão disputadas em sistemas de
eliminatória.

I

I
1
1-
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\\�torço do policiamento durante a temporada

.123 delegacias foram construidas ou reforma�as.
• Os turistas que chegam ao Estado têm atendimento especializado,

!

EI1)'Florianópolis, eles contam com a Delegacia do TUrista.
• A criação do Instituto Geral de Pericia (IGP).está contribuindo para

r a modernização do sistema de segurànça pública no Estado.

• Mais municípios passaram a contar com unidades do Instituto
Médico Legal (IML). O de Lages está sendo equipado e o de

.
-

Balneário Camboriú já está em funcionamento.

• O trabalho tem sido a principal ferramenta de ressocializaçlo de

detentos no Estado. Sio bons exemplos as atividades' oficinas

realizadas na Penitenciária de Sio Pedro deAlcântara.

•

GotJttrrtO do lt'\todo

SANTA eATABINA

---
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