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ertoldi, recebeu ontem uma ótima notícia. O B!desc liberou R$ 4 milhões para construção da Arena. Dos R$ 12 milhões' necessários, 10 milhões estão garantidos. ,� PÁGINA 4
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AMANHA:
• Quinta-feira de
sol e nebulosidade

HOJE:

•

variada com

pancadas isoladas
de chuva

• •

�i Quarta-feira de
sol e nebulosidade
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DANIEL NEVES

I ntem alunos que

J articipam .
do Femusc

uebraram a rotina do

ospit�· Maternidade
.

.

araguá. Violinos, bateria e

ercussão, soavam doce no

• r, A melodia embalou

stRV

. "'. . .

unctonanos e pacientes
ue sorriam,admirados com

, ,

que viam e' ouviam.

édicos e enfermeiros
aiam rapidinho do centro
'/ '

¢Irurglco para v e r- a
!

ovimentação, nem o

essoal da limpeza deixou
•

e a dm i r a r. 'M a s a s

, . tividades não param por

í, são mais de 33

professores que ministram

para cerca de quatrocentos
alunos (foto). O Teatro da
car é palco' para todas as

J ficinas e abriga dia-
iamente shows de profes-

•

ores, alunos e convidados

speciais. - PÁGINA 6
ll�----------------------------------------------
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JUVENTUS

I [uventus pode garantir vaga
para segunda fase em Chapeêó

POSSE
.

Secretários de Saúde de Jaraguá
e Guaramirim assumem hoje

I
o [uventus enfrenta hoje a Chapecoense, às 21h em

clima de decisão. O técnico Itamar Schulle já começa a

.: fazer as contas para a classificação e, segundo Jle, uma

•

O pefelista Gerson Peixer, irmão do prefeito Mário Sérgio
Peixer, foi confirmado ontem. como titular da pasta em

.

Guaramirim. Sérgio Ferrazza, que j á respondia
.

. .

interinamente pela secretaria, é nomeado no comando da
Saúde emJaraguá do Sul. - PAGINA3
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vitoria nestes quatro proxrmos Jogos, garante O time na

l segunda fase do Campeonato Catarinense. - PA.GINA 7
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TRISTE REALIDADE
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,

Pacientes
•

, .•.
..;,.. j

reclamam da falta de
.

, .

,

remédios na Farmácia Municipal,
.

- , - ,
-

.

,

A rotina dos pacientes que procuram medicação (�e uso'
contínuo em Guaramirim e não encontram não 'é nada'

.
.

· .

fácil. Elenir Amaral é diabética, e o marido sofreu um

derrame. No total, os remédios custam R$ 280, uma
aquisição impossível para a família que tem renda mensal
de um saláriomínimo. - PAGINA 5
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O número de trabalhadores

que recebem menos de um
,

salário mínimo por mês atingiu
em 2005 o maior patamar da
,

nova Pesquisa Mensal de
I

Emprego, do IBGE, iniciada
em 2002. Na média do ano,

, ,

l4,S% da população ocupada
�ecebia menos do que R$ 300

I
' ,

�or mês, ou o equivalente a

1,876 milhões de pessoas,
,

éontra 11,9% em 2003 e 13,80/0
,

�m2004.
A maior parte desses

trabalhadores, segundo o

IBGE, pertence ao mercado
informal de trabalho, que
muitas vezes ignora direitos
básicos dos trabalhadores
como o salário mínimo.O
aumento do sub-rendimento
mostra que a informalidade
continua crescendo nas vagas
de menor remuneração.
O crescimento surpreendeu o

IBGE porque o ano de 2005
terminou com o desemprego
em queda e a renda média em

das hipóteses que justificam o

cenário do sub rendimento é a

manutenção do trabalhador
com menos anos de estudo no

emprego informal. A criação
líquida de vagas beneficia a

parcela mais escolarizada da

população. O trabalhador de
menor qualificação costuma

encontrar emprego de baixa

qualidade e teme não

encontrar outra oferta no
•

mercado de trabalho.
Em 2005, foram criadas 650 mil

vagas para pessoas com 11 anos

ou mais' de estudo, ou seja,
pessoas que já concluíram ao

menos o ensino médio. No
mesmo período, a oferta de

/

vagas para quem tem ate um

ano de estudo apresentou
queda de 28 mil. O recuo foi

,

ainda mais acentuado para os

que possuem de quatro a sete

anos de estudo, ou seja, que
concluíram o ensino fun
damental: foram fechadas 95
mil vagas.

alta. A taxa média de

desemprego no ano recuou

para 9,8%, o menor patamar da
série histórica. A renda do
trabalhador cresceu 2%, a

primeira expansão desde
1997.0 comércio, a construção
civil e os trabalhadores por

, . �.

conta propria sem carteira

concentram a maior parte da

população que recebe menos

remunerados vai caindo ao

longo dos meses, mas na

avaliação do instituto, a análise
dos últimos anos mostra que há
uma tendência de elevação.

, Em 2006, o maior aumento de
trabalhadores sub-remunera
dos deve ocorrer em abril, com
a antecipação do reajuste do
mínimo de R$ 300 paraR$ 350.

O IBGE destaca ainda que

.... Comércio, construção civil e trabalhadores
/ . .

por conta propria sem carteira concentrem os

que recebem menos que um mínimo

de um salário mínimo por mês.
Todos as anos o,sub

rendimento cresce em maio,
quando o salário mínimo
costuma ser reajustado. Isto
ocorre porque há' uma

defasagem entre a decisão do

governo de elevar o salário
mínimo e a aplicação do

reajuste para os trabalhadores

informais, segundo o IBGE.

Normalmente, o total de sub-

o cenário econômico contribuiu

para o aumento do fenômeno
,

do sub-rendimento. Fatores que
fazem com que o mercado de
trabalho não tenha um

dinamismo tão eficiente quanto
o. esperado, como juros
elevados, carga tributária e taxa

de câmbio contribuem para que
menos vagas sejam abertas.
Com a' menor oferta de vagas

para os menos instruídos,' uma

•

•

FRASES

•

"Agora eu quero saber se eu sou pai ou não. E, se for, pretendo até pedir a guarda desta criança':
, '

�. Do advogado que é namorado de Simone Cassiana Silva, de 29 anos, acusada de ter jogado a filha num saco plástico na Lagoa da

Pampulha, em Belo Horizonte.

•

•

,
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Fernando Bond

•

"

•

Promoção e investimento
na Segurança Pública

Reflexo
Por causa de número como esse das

. vendas ao Mercosul é que agora janeiro o

índice de confiança do empresário
industrial catarinense na economia

,

registrou o pior resultado para este mês
,

desde que os dados da pesquisa realizada

pela Fiesc são tabulados com a atual

metodologia (segundo trimestre de 1999),

Desastre
o saldo negativo da balança comercial
de Santa Catarina com os países do
Mercosul fechou 2005 com aumento de

104,30/0 em relação ao ano anterior,
divulgou a Federação das Indústrias,

(Fiesc). Puxado pela forte elevação das

importações de matérias-primas, em '

2005 o valor das compras feitas pelas,
empresas catarinenses superou em US$
229,6 milhões o total das vendas do
Estado para o bloco, enquanto no ano

anterior o déficit havia ficado em US$
112,4 milhões. O Brasil, ao contrário,
vendeu mais do que comprou do
Mercosul em 2005 e ainda registrou alta
de 850/0 nesse superávit, que passou de
US$ 2,522 bilhões para US$ 4,674 bilhões.'

Pessimismo
o índice ficou em 53,8 pontos em janeiro.

, Embora represente elevação de 3,8 pontos
em relação aos 50 pontos registrados em

outubro, mês do levantamento anterior, o
dado divulgado pela Fiest deve ser avaliado
com cautela. É que em janeiro

•

tradicionalmente há um aumento na

confiança dos empresários, explicado pelo
ambiente de'início do ano. Além disso, a
confiança dos industriais catarinenses em, ,

janeiro está abaixo da média nacional, que
ficou em 57,2 pontos.

Florianópolis - O qovernador Luiz
Henrique e o secretário de Estado da

Segurança Ronaldo Benedet
- ,

participaram ontem no Centro de
Ensino da Polícia Militar, na Capital, da
promoção de praças da PM e oficiais e

praças do Bombeiro Militar. Foram

promovidos 387 PMs e 34 BMs de todo

Estado, Além disso, foram entregues
mais de 100 viaturas para as polícias
Civil e Militar de Santa Catarina e

Instituto Geral de Polícia, e mais dez
,

carabinas para o Grupo de Respostas
Táticas da PM. As viaturas, que custaram
R$ 7,2 milhões, vão aumentar o
. '

átendimento da Segurança Pública. O

'governador Luiz Henrique salientou que
em três anos de Governo já foram

promovidos 2.501 praças, 791

promoções a mais do que nos oito anos

. ,de governos anteriores, representando
urn incremento de 46,25%. Somando os

.oficiais e praças promovidos neste

Governo, os números chegam a 3.143,
corn 915 promoções a mais do que nos

'6 ito a n os de g ove rn os a nte ri ores,

"representando um incremento de
, 41,06% nas elevações de cargo.

Diferença
Enquanto no ano passado o Brasil elevou
suas exportações ao Mercosul em

31,570/0, para US$ 11,726 bilhões, Santa
Catarina ampliou suas vendas em

18,59%, para US$ 432,6 milhões. O
crescimento menor do Estado decorre
da pauta de produtos. Santa Catarina
concentra suas exportações na venda de
itens como refrigeradores, papel cartão
e artigos de cama, mesa e banho e os

embarques brasileiros foram elevados

basicamente pera desempenho positivo
de produtos que não são produzidos no
Estado, principalmente do segmento
automotivo, telefones celulares e

minério de ferro;

;

Causas •

A elevada carga tributária, as altas taxas de
juros, a falta de demanda e o câmbio foram

alguns fatores apontados como problemas
para a evolução dos negócios nos últimos
meses. Segundo a pesquisa, os grandes

, . . . ' .

ernpresanos apresentam-se mais otimistas

do que os pequenos e médios. As

informações foram coletadas entre os dias
4 e 24 de janeiro pela Fiesc e' CNI, junto a

102 indústrias do Estado. '

red acao@jornalcorreiodopovà.com.br
,

,
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As árvores pedem
clemência

I

-
I

E difícil entender a justificativa para a derrubada de árvores
em nossa cidade: embelezamento emelhor visão para osmotoristas!
Então, quer dizer que uma árvore não embeleza ummunicípio!

Não há justificativa para esta série de mutilações que estão
Iocorrendo. As árvores estão cobrindo a visão dos motoristas!

,

Prédios e postes também cobrem a visão ,e nem por isso são cerrados
ao meio, ao invés disto, colocam espelhos para ajudarem a�
motoristas. Mas é claro, cerrar uma árvore é bem mais fácil �
barato do que derrubar um prédio ou colocar um espelho.

Será que perguntaram à árvore se ela gostaria de sair dali, del
sua casa, onde sempre viveu? Onde) por ironia do destino, tem"
suas raízes fixadas naquele lugar.

Para as pessoas que não concordam com esta indignação,
que acham que árvores só sujam e atrapalham, aí vai uma simples
pergunta: Onde você se refugia em um calor insuportável de41/
°C, em uma rua de nossa cidade? Que maravilha quando
encontramos uma bela sombra de árvore para nos proteger dos
perigosos raios de sol.

Isso não pode mais acontecer, uma única árvore faz falta sim.
Elas refrescam as nossas casas e vidas, embelezam os nossos jardins,
condicionam e limpam o ar, são palco das brincadeiras das criança
(dificilmente um adulto nãotenha brincado quando criançaem

•

uma árvore) , com plantações legais por Lei e em grande escala nos

fornecemmadeira para construções e derivados e uma das mais

importantes qualidades: os frutos que nos alimentam. No final dm
contas, não há uma só árvore que não nos forneça algo de útil.

Felizmente, temos motivos de sobra para que esta destruição
em massa não continue. Só há motivos para que todos nós

plantemos árvores .

Para uma pessoa que ama a natureza e entende que a natureza

é dona e principal usuária deste mundo, sente dor no peito quando
vê esses sacrifícios .

Esta é uma manifestaçáo de indignação e, com certeza, não

apenas desta que vos escreve, mas de muitas pessoas que não

suportam mais andar pela nossa Jaraguá do Sul e se depararem
.'

-

com cepas de árvores. Talvezmuitos já desistiram da luta, mas há
muitos outros interessados em ajudar namelhoria. Onde vai para
o logotipo de "Qualidade de vida de Jaraguá do Sul" que tantol�

carregam em suas bandeiras? Se os que se dizem responsáveis pOI
estas áreas não agirem logo, teremos que mudar este logotipo \
para "Qualidade sem vida" .

Precisamos entender que nós é quem temos de nos adaptara
elas e não elas à nós.

Luciane Gisele Anacleto, estudante de Ciências Biológicas
da Faculdade Jangada

I

Consumidor Compulsive
,

São vários os sintomas que demonstram fácil identificaçãc
das pessoas que não conseguem se conter quanto ao consumo,

conseqüentemente, vivem endividados.A mudança de hábito
, ,

certamente é uma das principais dificuldades comportamentais
no ser humano. Virara mesa, mudar suamentalidade não é tão

fácil paramuitos. Veja alguns sintomas:
í;
A pessoa que dificilmente faz orçamento, anotar mesmo"

túdo que gasta com todos seus compromissos a pagar. A pessoa
,

. que vive passando cheques pré-datados. As vezes tem o dinheiro,
mas o hábito e o pensamento do jeitinhomais tarde prevalece.Não I)resiste a uma sacoleira viu novidades, não pensa duas vezes;

gostou, comprou! Empresta seu nome 'ou cheques a amigas e

parentes com uma facilidade enorme ... Na hora de pedir, todo
mundo fala: fique tranqüilo, você sabe que comigo não tem

bl D' '111-
'

pro ema.... epOlS. . . "

, ,

Adora passear no shopping center, aliás, quem nãe gosta! O
problema é gastar fora do orçamento. A pessoa que não gosta de

pechinchar, sente vergonha! Imagine a pessoa sentir vergonha
de pechinchar... Pintou uma festinha, animou-se um pouco mais,
gasta o que tem e o que não tem. Empréstimo um em cima do

,.., •• "1'<, ,

outro, nao compara Juros e muitas menos as consequencias no

futuro.O fato é que esses exemplos aliados amuitos outros formam
o perfil de quem vive correndo atrás do prejuízo e são candidatos
fortíssimos para chegar ao endividamento .

O correto é fazer uma reciclagem permanente, a chamada I
,

'

auto vigilância e o caminho mais próximo é anotar as despesas
constantemente e comparar se realmente aquele consumo está
dentro de suas possibilidades.

Emaouel Gonçalves da Silva, consultor

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer 05 cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como aS •

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

,iCORREIO DO POVO
, ' o �

�

l "

MOSAICO

QUARTA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2006

�
.

Lixo
Conforme reportagem exclusiva

publicada na edição de ontem do Correio
,

do Povo, mudaram as regras do edital

.• lançado no ano passado (e cancelado)

i para que a iniciativa privada 'assuma a

r ! destinação final do lixo domiciliar

i produzido em Jaraguá do Sul. Agora,
conforme novo edital a ser anunciado

; neste mês, a empresa vencedora não será
,

obrigada a construir um aterro na cidade

: ou próxima a ela, já que terá de arcar com
, os custos do transporte do lixo para outras
, cidades. Sepultada, por enquanto, a idéia
,

, do aterro regional.

� PMOB 1
O governador Luiz Henrique da Silveira
acredita na eleição de 18 càndidatos do
PMDB a governador.Obviamente,a dele
também. LHS prevê um ano excepcional,
do ponto de vista político, para o partido
a partir da decisão do diretório nacional
em lançar candidato próprio à
Presidência da República. A preferência'
pessoal é Germano Rigotto, qovernador
do Rio Grande do Sul, que também tem

apoio declarado do governador do
Paraná, Roberto Requião. Vale lembrar

que o PMDB já elegeu, de uma só vez,
.

21 governadores.

� PMOB2
Se não puder ter o atual vice-governador
Eduardo Pinho Moreira na chapa
majoritária, repetindo a dobradinha-de

2002, por força de inevitáveis coligações
. , .

que garantam a vitoria nas urnas, o

governador Luiz Henrique gostaria detê
lo como candidato a senador. Entretanto,
nesta hipótese ambos renunciariam (LHS
o fará em 9 de abril, embora possa
continuar à frente do Executivo

respaldado na legislação), o que obrigaria
eleger um novo qovernador em prazo
de trinta dias. E só com os votos dos 40

deputados estaduais.

•

. .

� .Imagem
No ano passado, a Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, deu dois passos
importantes na tentativa de recuperar a

imaqern-do Legislativo, um pouco
desgastada perante a opinião pública.

. Assim, os vereadores aprovaram o fim do

pagamento pelas sessões extraordinárias
que, estranhamente, pipocavam às

vésperas do recesso de fim de ano,

engordando em dobro o salário de cada
um. Depois, redução do recesso, de 90
dias para 45 dias- 15 em julho e 30 em

janeiro.Ainda assim, uma quinzena a mais
.,

.

a que tem direito o trabalhador comum.

Tramita na Câmara dos Deputados projeto
de lei do deputado Ricardo Izar (PTB-Sfl),
que dá aos doentes de câncer em estado

avançado o direito de comprar veículos
com isenção de IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados). Portadores de ':

deficiência mental ou física já têm esse : �

direito.O parlamentar afirma que os

doentes de câncer ficam dependentes
de equipamentos especiais, exames e

aplicações. Obrigando a deslocamentos
, constantes, de casa para as clínicas. Emais
do que justo.

'.
,

Benefício

,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br ,
,

,

,
,

,

t:

CAROLINA TOMASELLI

.

,� lrrnão do prefeito
,

substitui Luiz Carlos

Pereira, nomeado
gestor do hospital
, GUARAMIRIM - O pefelista
,

Gerson Izídío Peixer assume hoje
como o novo titular da Secreraría
de Saúde e Bem-EstarSocial. Irmão
,

do prefeito Mário Sérgio Peixer,
também do PFL, Gerson substituirá
,

.

o ex-secretário Luiz Carlos Pereira
,

.(PFL), que passa a responder como
•

'estor doHospital Municipal Santo
¥\ntõnio. Até outubro, o cargo de

g�stor era ocupado porSilvio Finardi
:(PFL), nomeado secretário de

Agricultura, Pecuária e Meio
�biente.

.

I A indicação política -.o cargo
•

pertence à cota do PFL que, assim

:como o Pp, tem direito a quatro
secretarias - deve-se, segundo
:Gerson, a sua atuação na área de
,

Saúde, apesar de ter assumido, há
l cerca de um ano, o cargo de

,
.

assessor de Gabinete. "Não sou
I

'médico, mas adquiri algum

]ARAGUÁ DO SUL - A
:

iExecutiva municipal do PPS se

reunirá no próximo dia 18 para
!definir se o partido lançará
�candidatos a deputado estadual

.
.

ie:federal pela região do Vale do

iltapocu nas eleições de outubro.
:S9.0 apontados como pré-
,

[candidates a uma vaga na

[Assembléia Legislativa a

.presidente da Câmara de
:Yereadores de Corupá Bernadete, .

i Hillbrecht, o vice-presidente do
ldiretório de Jaraguá do Sul
:Altevir Fogaça j ún ior 'e o

: presidente de honra EdsonMüller.
I

• A confirmação, segundo o
,

: presidente do PPS de Jaraguá do
:Sul, Gilda Alves, também

'dependerá de uma possível,

, candidatura ao governo do
,

: Estado. "Até março definiremos
, .

, se vamos apoiar um nome de
outro partido ou se vamos saircom

: chapa pura". Segundo ele, o

, presidente nacional da legenda,, ,

I Roberto Freire, é pré-candidato à
, ,

. presidência da República. Em
I 2002, O PPS apoiou a eleição do
presidente Lula.

I,

COTA DO PFL

•

, •

conhecimento com esta minha

experiência de atendimento à

população", explicou,
acrescentando que no primeiro
mandato de Peixer também atuou

•

na secretaria, mas informalmente.
"Não estavana administração, mas
fazia um trabalho voluntário, não'
remunerado, ajudando também
nessa área", disse.

Gerson disse que ainda não está
a par de todo o trabalho que irá

desem-penhar e do funciona
mento da secretaria como um todo,
ao qual se dedicará a partir de hoje ..
-

"E um desafio, mas vou trabalhar
com afinco", prometeu, comentan
do que considera como um dos pon
tos a seu favor o contato direto com
a população, por conta da sua expe-
'A " ../

'

'"

nencia antenor, ja que era responsa-
vel, entre outros, por encaminhar
pacientes e marcar consultas.

,

O novo secretário informou
ainda que a prioridade da pasta é

a ampliação e melhoria do PSF

(Programa Saúde da Família), do
governo federal, instalado em boa

parte dos municípios brasileiros

para garantir acesso à saúde,
especialmente, para a população

Alves não descarta a

possibilidade de que o PPS venha
a apoiar outros candidatos, mas
garante que a tendência não é

esta. Nomunicípio, o PPS integra
a coligação que elegeu o prefeito
Moacir Bertoldi (PL), formada
também pelo PL, PDT e PTB, que
já anunciou as candidaturas da

, vice-prefeita Rosemeire Vasel

(PL) a deputada federal e a do
vereador Ronaldo Raulino (PL),
a estadual. "Em princípio, a

intenção é discutir nomes do

próprio partido. Esta é uma posição
do PPS", afirmou.

O presidente lembra que o
'

partido recebeu cerca de 1,5 mil
votos para vereador nas eleições
de 2004, ajudando a eleger
vereadores de outros partidos da
.aliança, "mas não tivemos o

reconhecimento esperado", "Não
.

existe companheirismo e

oportunidade", desabafou,
acrescentando que a intenção do
partido é se solidificar para, nas

eleiçõesmunicipais de 2008, estar
com uma estrutura que garanta a

,

eleição de vereadores do partido. '

•

" duas sessões extraordinárias
\

,

Irmão do prefeito, Gerson responde à partir de hoje pela pasta

de baixa renda. Gerson também
lembrou das dificuldades
enfrentadas na área, espe
cialmente dos atendimentos do

-
.

SUS (Sistema Unico de Saúde),
"campeão de reclamações". "Mas
tenho sempre comigo que

podemos melhorar e é isso que
vamos procurar fazer", disse.

Em Jaraguá
O diretor de Saúde Pública,

hoje, como secretário de Saúde
como o Correio do Povo publicou
com exclusividade na semana'

passada. Ele que já ocupava o

cargo interinamente, desde o

começo de outubro, depois que o

cirurgião dentista Alfredo
. Guenther deixou o cargo. ferrazza
estava cotado para assumir a

direção da pasta, mas disputava a

vaga com outros dois nomes, não

divulgados pelá administração
municipal.Sérgio Ferrazza, também assume

•

Gildo Alves diz que intenção é defender os nomes do partido

Nomeação substituirNelson Eichstaedt (PPS),
, ,

que pediu para ser exonerado por
contá de compromissos partic-,

,

ulares e também por causa das
'eleições de outubro. Eichstaedt

. ,..,......,

garantiu que nao e' pre-
candidato, mas vai trabalhar na
campanha dos candidatos do

partido. (Carolina Tomaselli)

Recém ingressa 110 PPS, à

candidata a vereadora nas eleições
de 2004, ainda pelo Pp, Natália
Petry, assumiu sexta-feira passada,

o cargo de diretorade Cultura,
ligado à Fundação Cultural. Ela
foi indicada pelo partido para

Câmara de Guaramirim realiza,
"

•

GUARAMIRIM - A Câmara de
Vereadores realiza hoje duas
sessões extraordinárias, às ISh e

às 16h, atendendo pedido de

convocação encaminhado pelo
•

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) na semana passada. Serão
votados, em primeiro e segundo
turno, dois projetos de autoria do
Executivo.

O de número 001/2006 define
uma nova denominação para a

atual Esc.ola·Municipal de

Educação Fundamental e Pré- .

escola "Senhor Bom Jesus", que
passa a se chamar "Escola de
Ensino Fundamental e Pré-escolar
Professor Dorvalino Felippi". Na
justifica, o.prefeito afirma que a

necessidade imediata da

aprovação do projeto deve-se "às

providências que deverão ser
. .

tomadas em razão da alteração,
principalmente a confecção de
uniformes para uso ainda neste

ano letivo".
'

O outro projeto de lei, de
número 127/2005, autoriza o

Executivo a aderir ao PRO-FDM

(ProgramaOperacional do Fundo
de DesenvolvimentoMunicipal)
e a contrair empréstimo no valor
de R$ 1,5 milhão junto ao Badesc

(Agência de Fomento do Estado
de Santa Catarina). Os recursos,

�

•

•
•

\ . ,

•
,

:----------------------------------------------------------------------------------------�--------------------
, ,

I . ,

iExecutiva do PPS se reúne dia 18 para definir candidaturas
I '�

.

,
•

,

oriundos do FDM (Fundo de'
Desenvolvimento Municipal),'.
serão destirtados ao financiamento-i
de obras de infra-estrutura-,
econômica e social, servíços-,
públicos, máquinas e J

�

equipamentos. í

A contrapartida domunicípio.
será de R$ 450mil, totalizandoR$'

,

1,9milhão, que serão irtvestidos na'
compra de um rolo compactador,
R$ 198 mil; pá carregadeira, R$
398 mil; escavadeira hidráulica, I
R$ 530mil; dois caminhões truck
traçado, R$ 360mil; e um britador

comple,to, R$ 420mil. I
Em Jaraguá do Sul, a:

\

primeira sessão ordinária desse I
ano será realizada amanhã, a!
partir das 19 horas, no plenário!
da Câmara, que está sen-,'
do reformado. Está prevista nova_
pintura, troca dos móveis,
cortinas, e das cadeiras ocupadas
pela público que acompanha as

sessões. Até o final da tarde de
ontem a pauta ainda não tinha
sido definida, mas é provável que
sej a colocado em votação o projeto
de lei, de autoria do Executivo,
que trata da renovação do
contrato de exploração do

transporte coletivo urbano com ai
empresa Canarinho por mais dez,
anos. (Carolina Tomaselli)

•

,

-

. ,

Líderes querem votar projeto �;
, .

.

que reduz custo de campanhas
BRASÍLIA - Em reunião com o

presidente daCâmara,AldoRebelo,
os líderes dos partidos decidiram
ontempriorizar avotação do projeto
de autoria do senador Jorge
Bornhausen (PFL) que reduz os

custos de' campanha para tentar

votá-lo na quinta-feira pelamanhã
no plenário. O projeto prevê
medidas como a proibição dos
showmícios, de cenas externas na
programação da TV e de

distribuição de brindes como

camisetas e bonés.A votação tirtha
ficado para semana que vem, mas
Aldo Rebelo apelou para que a

votação seja concluída ainda na

convocação extraordinária. Para
• , •. N

ISSO, e preCISO que a votaçao no

plenário da Câmara ocorra ainda
•

esta semana.
-

"E fundamental votarmos a

redução dos custos de campanha
logo, só o que o texto está sendo

negociado para não ser questionado
no TSE (Tribunal Superior
Eleitoral)", disse o líder do PSB,
Renata Casagrande.

,

-

•
• •

O relator do projeto, Moreira
Franco (PMDB), disse que a idéia é
tirar do texto os pontos que possam
ser considerados mudanças nó

processo eleitoral, corno a vedação à
divulgação de pesquisas eleitorais 15
dias antes do pleito. Segundo ele, há
entendimento demirtistros doTSE

. .

.de que, para, valer nas próximas
eleições, é preciso tirar do texto as

"

mudanças na legílação eleitoral,Na
terça-feira passada,Moreira discutiu
a proposta com o presidente do

Supremo Tribunal Federal, Nelson
.

Jobim, e saiu convencido de que os
gastos de campanha não

necessariamente fazem parte do

processo eleitoral e não estariam,
portanto, sujeitos ao artigo 16 da

Constituição, que determirtaque as

'alterações no processo eleitoral'
sejam definidas um ano antes das

eleições. "Vamos tirardoprojeto tudo
o que diz respeito ao processo

,

eleitoral", disse Moreira, que está
. negociando com líderes das duas
Casas para votar rapidamente a

- .

matena.

I ,
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TRIBUTOS
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�;gcambra

DAIANE ZANGHELINI

� Em Jaraguá do Sul,
h

carnes começaram a

ser distribuídos na

semana passada
}ARAGUÁ DO SUL - As

prefeituras de ]araguá do Sul,
Guaramirim e Massaranduba já
definiram a data de entrega dos
carnês do IPTU (Imposto sobre

Propriedade Predial e Territorial
Urbana) e de quanto será o reajuste
deste ano.A definição de valores e

datas em Schroeder e

Massaranduba deve ser divulgada
na quinta-feira, 02/02,

Em]araguá do Sul, a distribuição
dos 38 mil carnês do imposto

.

começou no dia 23 e deve ser

concluída até 25/02.O vencimento
. ",.'

para quem quiser pagar a vista com

18% desconto é 08/03, data-limite
para quitar a primeira parcela do

imposto para quem optar pelo
parcelamento em oito vezes, sem o

desconto.
.

De acordo com Q secretário da
fazenda da prefeitura, Sérgio Félix,
o contribuinte ainda receberá um
desconto de 5% se não atrasar o

pagamento de mais de cinco

parcelas. O aumento dó IPTU é de

6,22 e acompanha o índice IPCA,
quemede a inflação do acumulada
.,no período. Segundo Félix, o IPTU
corresponde a 9% da arrecadação
total do município e usado. para
projetos e obras sociais, iluminação,
conservação e asfaltamento de vias

,

e o pagamento do. 1'3° dos servidores
municipais, recebido em dezembro,

mas que já é avaliado desdemarço.
'.

Os contribuintes que não

receberem o carnê até 25/02 devem
procurar o setor de tributação para
emissão da 2ª via; quem quiser
requerer isenção do imóvel ou

corrigir endereço ou valor cobrado
indevidamente deve procurar o setor
de tributação para correção até 08/
03 (data do vencimento do IPTU) ,

"-

Guaramirim
,

\

Os contribuintes receberão os

carnês em casa a partir da 2ª

quinzena de fevereiro.O reajuste de
5%'Corresponde à inflação calculada
em dezembro e reP5esenta cerca de ,

3% da arrecadação total da

prefeitura,Aprevisão é que os 7.800 ,

carnês sejam entregues até 10/03
para o pagamento à vista ou da

primeira parcela, com vencimento
em 12/04.

Conforme o secretário de

adrninistração e finanças; ]air
Tomelin, o pagamento à vista pode
ser efetuado em 12/04, com 20% de
desconto; 12/05, com 10% de
desconto; e 12/06, com 50/0 de
desconto. "São três oportunidades
para o contribuinte quitar o IPTU
com flexibilidade e conseguir um
bom desconto", destaca. Quem
optar pelo parcelamento pode fazê
lo em seis vezes, comvencimento da

primeira parcela também em 12/04.
O prazo para o contribuinte tirar

dúvidas, questionar valores, correção
de endereço ou de valor, 2ª via: ou
requerimento de isenção é até 12/,
04, no setor de tributação. O
secretário explica que a Lei Federal

estipula que 25% do IPTU deve ser

.
.

a partir de amanhã a Prefeitura
buscará a documentação que será

encaminhada ao Badesc dentro de
30 dias para a liberação da verba
dentro de 15 ou 20 dias após o

recebimento da documentação. A
obra, que tem um custo de R$ 12

milhões, deve ser inauguradano dia
do aniversário de 130 de ]araguá do
Sul, em 25 de julho.

,Também já foram garantidos R$ ,

.

5milhões doGoverno doEstado, que

-

família de Alvaro ]unkes percebeu a

cilada. Por volta do meio dia eles
receberam uma ligação a cobrar, o
homem dizia que o fotógrafo César,

-

filho de Alvaro tinha sofrido um

acidente e posteriormente que
•

haviam seqüestrado o neto.:
Não demorou muito para que

Félix alerta contribuintes que querem pagar tributo com desconto:

investido em educação, 15% em

15% em saúde, sendo o restante

utilizado conforme as necessidades
do município. Os contribuintes
. - .... ".

isentos sao, namaiona, propnetanos
de terrenos agrícolas cadastrados no
Incra (Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária),
que pertençam ao perímetro
urbane,

Massaranduba
A entrega dos carnês nas

residências começa em 15/02,
através da agência dos correios e

de funcionários da Prefeitura, que
deverão distribuir às propriedades
do interior. Os contribuintes que
não costumam receber correspon
dências em casa devem dirigir-se •

ao setor de tributação, Em relação
ao ano passado, o imposto aumen
tou 7% devido ao reajuste do
aumento dos custos dos insumos
dos serviços urbanos, como água ,

estão sendo repassados através do
Fundosocial. Segundo o vereador
vereador Jean Carlos Leutprecht,
uma parte já foi repassada em janeiro ,

e a outra será em fevereiro. No ano

passado, a Câmara Municipal de
Vereadores repassou 1 milhão para a

Arena e o restante, R$ 2 milhões,
deverá será buscado pela
administraçãomunicipalpormeio da
iniciativaprivada, estatais e oGoverno
Federal para o término das obras,

-

Alvaro descobrisse que aquele
telefonema não deixava de ser um

trote. "Minha esposa ficou muito

assustada e por pouco eu não caíno

golpe", revelou. '

Quem alerta pra esse golpe é o

delegadoUriel Ribeiro. 'Até agora só
tivemos reclamação de trotes sobre

(irrigação de ruas com caminhão.
pipa), coleta de lixo, além do ;

investimento em melhorias nas;

calçadas, além da conservãção e
"

sinalização das vias públicas.
De acordo com o diretor do

,

J

departamento de administração e
.

finanças, Hilário Fritike, o I

município conta com aproximada-
,

mente 1.200 contribuintes, pois a I

maioria dos moradores são isentos

do IPTU por pagarem ITR (Imposto ,

TerritorialRural, imposto estipulado
'

pelo governo federal. ,I,
O vencimento da parcela

única é 10/03, com 10% de

desconto, e o parcelamento pode ..

ser feito em 4 vezes, com �
vencimentos em 10/03, 10/04,101
05 e 10/06. Para realizar eventuais
correções de endereço ou valor, o
contribuinte deve procurar o setor

.

de cadastro, e, para revisão de
cálculos e segunda via do carnê, o
setor de tributação.

-.

Financiamento de 4 milhões garante as obras da Arena,
}ARAGUÁ DO SUL - O prefeito

Moacir Antônio Bertoldi (PL)
conseguiu um financiamento de
R$ 4milhões do Badesc (Banco de
Desenvolvimento Social de Santa

,

Catarina) para a conclusão das
obras da Arena Multiuso,
concedido ontem durante uma

reunião entre o prefeito e o

presidente do Badesc, Renato
Vianna .

De acordo comMoacirBertoldi,

,

"Tentaremoscaptaros recursos através
'

de parcerias, mas ainda não temos,
nada g '!.ran tido", esclarece

Leutprecht. ,

..

Além da verba para a Arena, o
'

prefeito também conseguiu R$ 2,5
'

milhões junto aoBadescparao projeto,
"Nosso Asfalto", que consiste na

. pavimentação das ruas dos bairros. '
afastados do centro. Bertoldi afirma'

,

que o asfaltamento começará a partir
deamanhã.

'

•

,

X

Comércio Brasil-Slemanha:
,

o novo centro de distribuição de Frankfurt
-

,

Fpi assinado hoje em Frankfurt um acordo entre a APEX-Brasil e três

entidades alemãs do estado de Hessen, responsáveis pela atração de
investimentos, desenvolvimento econômico e promoção instituciçnal
da cidade de Frankfurt e região. No documento ficou confirmada a

abertura, pela APEX-Brasil, de um centro de distribuição para produtos
brasileiros em Frankfurt, a exemplo do centro que já se encontra em

, 0feração em Miami.
'

"

'

p(, APEX-Brasil vai disponibilizar para os exportadores brasileiros um
,

espaço de 1500metros quadrados para armazenagem demercadorias,

rTalização de reuniões de negócios e showrooms. Ressalta-se que as
.

providências para criação de uma subsidiária da APEX-Brasil na

11emanha - responsável por operar o centro - já se encontram em

andamento, com o apoio institucional das entidad.es alemãs e, dentro
,

.

,

de quatro semanas, a subsidiária estará implementada.
Em paralelo, serão organizados seminários e roadshows para
divulqar junto às empresas brasileiras as vantagens de integrar o
centro de distribuição e para organizar o processo de adesão ao

centro. A APEX-Brasil já dispõe de uma carteira de cem empresas
,

interessadas e o setor calçadista confirmou a intenção de realizar,
,

.

no próximo mês de maio, uma rodada de negociações com

importadores e distribuidores alemães.
,

, O acordo foi assinado pelo presidente da APEX-Brasil, Juan Quirós,
,

.

p:elo CIO da Hessen Agentur, Dieter Kreuziger, pelo diretor geral
d:a Frankfurtheinmain (International Market of the Frankfurt

,

Region), Hartmut Schwesinger e pelo diretor geral da Frankfurt
,

E:conomic Development GmbH, Urda Martens-Jeebe. Estiveram
,

p,resentes à assinatura do acordo o, ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan e a ministra

,

da Casa Civil, Dilma Rousseff e o secretário de Estado da Economia
,

e; Tecnologia da Alemanha, Bernd Pfaffenbach.

Fatej abre vagas para o curso de comércio exterior
A partir de hoje, dia 10. de fevereiro, a FATEJ abre as inscrições do
Desafio FATEJ, para as vagas remanescentes do Curso de Comércio
EXterior. É importante ressaltar que todos os professores que

mlnlstrarn aulas no Curso são profissionais da área, o que transmite
ao mercado uma confiança dos bons resultados que podem ser

,

a;lcançados pelos estudantes. Maiores informações sobre vagas e

sobre o DESAFIO FATEJ podem ser acessadas pelo telefone (47)
3276,3333 ou pelo e-mail fatej.com.br.

, '

•

Meta de 2006 são 132 bilhões
A meta do Ministério é fechar o ano com vendas externas no

valor de US$ 132 bilhões. O secretário de comércio exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Armando Meziat, comentará
nesta quarta-feira (01/02), às 15h30, no auditório do MDIC, os
dados da balança comercial de janeiro. Pela manhã, às 10h, os

,

números gerais estarão disponíveis no site do ministério.
Até a quarta semana de janeiro, a balança comercial brasileira,
registrou US$ 8,457 bilhões de produtos vendidos ao exterior e

US$ 5,891 bilhões em compras do mercado internacional. Coin
isso, o saldo positivo ficou em US$ 2,566 bilhões. O bom resultado
das exportações, se comparado com as semanas anteriores, se

deve, principalmente ao crescimento de 22,3% nas vendas dos

manufaturados, produtos com altovalor agregado, como aviões,
celulares e motores para veículos.

o problema do álcool repercute nas importações
No caso das importações, foi registrado um crescimento de 2,90/0,

,

se comparada a quarta semana com a média das anteriores,
motivado principalmente pelo aumento nos gastos com.veículos
automóveis, combustíveis e lubrificantes e plásticos e obras. O
mesmo acontece quando se comparado com a média das

exportações de janeiro de 2005. Neste caso, as com pras do
rnercado

'

externo apresentaram crescimento de 17;7% devido,
.

principalmente, a gastos com siderúrgicos, farmacêuticos e

combustíveis e lubrificantes,

, '

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvlâas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes é Coordenador dos Cursos de Comércio Exterior
e de Gestão Financeira da Faculdade de Tecnologia de Jaraguá do'
.Sul, Academicamente, é Mestre em Administração, com foco em

Tecnologia de Informação, pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.
e-mail: randal.g@fatej.com.br

•

Delagacia de polícia recebe reclamações sobre golpe
}ARAGUÁOO SUL -Mais umgolpe

tem sido aplicado pelo telefone na
cidade. Na tarde de ontem (31) a

delegacia de polícia recebeu inúme- .

ras ligações de que pessoas que rece

beram ligações a cobrarpara residên
cias e anunciandopossíveis seqüestros.

Antesmesmo de cairno golpe, a

.

I

esse novogolpe,masnenhumboletim
de ocorrência foi registrado", disseo
delegado.Ribeiro alerta todas as

pessoas que possuam celular e

telefone convencional a não passar
,

nenhuma informação pessoal
Procurar imediatamente a políciae
não cairna conversa dos criminosos,

,

,

:;.\
, ,
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5" ANELISE CHMITZ
,

1 � Doente 'é obrigado
,

a tscolher entre��, cesta básica '

'i, o remédios

GUARAMIRIM - Ontem de
manhã, Elenir da Silva Amaral, de

, , ,

i,' 55 anos foi novamente à secretaria

te Assistência Social de Gua
,i' ramirim, em busca dos remédios de

uso contínuo.A cena se repete todos
osmeses.Ela é diabética, e omarido

,.

soWeu um derrame,mas a Secretaria
de Saúde e Assistência Social alega

,

que os medicamentos nã� são
, liberados pelo SUS (SistemaUnico

de Saúde) e ainda obrigou Elenir a
fazer uma difícil escolha.

"Fui até lá e a moça disse que
ou eu levava o remédio ou a cesta

básica, optei pelo remédio porque
meu marido não pode ficar sem",

, . confessou Elenir.A dona de casa

ganhou apenas três, dos nove

remédios de uso continuo que ela e

omarido tomam. Seis deles estavam
com o carimbo que indicava que o

" SUS não fornecia omedicamento.
No total, os remédios custam

:: R$ 280, uma aquisição impossível
para a família Amaral que ganha '

,I ,enas um saláriomíniino. "Tenho
! ainda que pagar gás, luz e água.
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Elenir e o

Como vamos sobreviver assim?",
reclamou Elenir.

Ainda segundo Elenir uma das
assistentes sociais da cidade foi em
sua casa averiguar a situação, mas
até agora não recebeu nenhuma

resposta 'Afrancíní esteve naminha
casa durante a última campanha,
disse que conseguiriamadeira para
o forro, pois chovemuito dentro de
casa, mas depois das eleições ela

sumiu, engraçado né", alegou Elenir.
Já a assistente social Francini

Espezim nega qualquer favo-

recimento do cargo com promessas

políticas e disse que as visitas

sempre são feitas. "Foi uma
coincidência essa visita ter

acontecido antes da eleição".
Segundo ela, as assistentes sociais

fazem apenas um levantamento, as
.açôes ficam por conta das outras

secretarias. "Há a opção da escolha
entre o remédio e a cesta básica sim,
mas isso acontece de acordo com a

renda que a família possui".
.

Para o vereador Evaldo [unkes,
não há compromisso dos governos

com a saúde e o descaso continua.
"Existe verbas' destinadas para
medicamentos, mas não há
remédios nos postos de saúde",
lamentou o vereador.

O secretário Gerson Peixer, que
assume hoje a Secretaria de Saúde
de Guaramirim, disse que o

governo tenta administrar os
,

,

recursos que vem para a saúde e

que apenas 30medicamentos são

distribuídos pelo SUS e a prefeitura
disponibiliza mais 1 08 m.e
dicamentos.

,
,

i Falta de infra-estrtura deixa moradores irritados

GUARAMIRIM - No Bairro ·comumarendadeR$300. "Antes
DAN!EL NEVES

Corticeiras, em Guaramirim, mais
de 18 famílias vivem em uma viela
de chão batido, sem postes de luz e

convivendo com a poeira e lama
em dias de chuva. Segundo os

moradores, a Prefeitura teria feito
melhorias em frente à um

,

prostíbulo em detrimento dos
moradores do loteamento

Jussara Oliveira mora com o

marido e os dois filhos há quase,
, um ano e meio. Segundo ela,
quando a família comprou o

terreno, todos sabiam que o

loteamento era irregular, mas as

" prestações de R$ 150 aproximaram
,família da casa própria. "Viemos
para cá porque não podíamos mais
pagar aluguel, buscamos um lugar
onde o salário nos permitisse",

,

confessou. O marido delussara é o

único que trabalha e a família vive

não tínhamos onde morar, agora
sofremos com o lugar. Quando
chove não dá pra sair de sapato
por causa do barro e agora no

verão é só pó", lamentou.
Marta também mora com a

família na rua. Ela e omarido não
sabiam que o loteamento era

irregular e muitas vezes não

puderam voltar pra casa em dias
de chuva. "Quem mais sofre é a

minha filha pequena, agora no

verão a poeira ataca a garganta
dela", desabafou.

,

As casas são precárias e a renda
das famílias não passa deR$ 500. Os
fios de luz são rabichos, que vão de
uma a outra extremidade da rua.

O secretário de Obras de
Guaramirim, ValdiiVick, disse que

, '

em consideração aos moradores a

administração municipal, assim

,

Rua sem pavimentação causa transtorno nos dias de sol e chuva

que possível colocará macadame ,

na rua. '�Prefeitura não tem nada
com isso, mas a culpa não é das

pessoas que moram lá, por isso

vamos auxiliar os moradores",
disse. Sobre as denúncias que a

Prefeitura teria privilegiado um

prostíbulo o secretário desmente.
"Casas particulares nós não

fizemos, se a empresa que está

reformando a BR fez, isso é com

eles", argumentou o secretário.
•

)

DAREDAÇÃO -Os integrantes da
CPI dosBingos aprovaram, emvota- '

ção simbólica, o relatório parcial apre
sentado último dia 18 pelo senador
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN).
O documento pede o indiciamento '

de 34 pessoas e três empresas, entre
elas o presidente da Caixa, Jorge
Mattoso, o chefe-de-gabinete do
MinistroAntonioPalocci (Fazenda),
Ademirson Ariovaldo da Silva, e o

ex-assessordoMinistério daCasaCivil'
Waldomiro Diniz.As 'emendas

apresentadas pelos integrantes da

comissão, no entanto, ainda serão
,

'otadàs e podem, caso aprovadas,
. retirarnomes do relatório, acrescentar
odePaloccinodocumentoouampliar

as acusações contra envolvidos nas
negociações entre a empresaGtech
e a Caixa Econômica Federal.Os,

,

governistas querem a' r�tirada do

nome do presidente daCaixa, Jorge
Mattoso, e de diretores da instituição
dorelatórioparcial.O senadorAntero

•

Paes de Barros (PSDB-MT) diverge

e sugere a inclusão na lista de

acusações contra o presidente da
Caixa a prática de crime contra o

sistemafinanceiro.

,

transporte e turismo

Transporte Escolar e Universitário cf VansTransporte Estudantes

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 Luciane . Ligue: 3371-5891/9973-8831 com Rosilene

,

CORREIO ECONÔMICO

,

,

Ritmo lento
o primeiro mês de 2006 foi de lentidão para a indústria brasileira.

Segundo a sondagem da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em janeiro, o
ritmo de atividade relativamente lento verificado no final de 2005 foi

. mantido pelo setor.Divulgado ontem, o levantamento mostra que 8%
dos entrevistados avaliam o nível atual de demanda como forte e 230/0
o vêem como fraco. No levantamento anterior, de outubro, esses
números eram respectivamente 140/0 e 210/0.A situação atual dos

negócios é tida como boa por 160/0 dos industriais, e fraca por 20%.Na

pesquisa de outubro, esses percentuais eram melhores, de 220/0 e 190/0,
e na de janeiro de 2005 eram de 22% e 80/0.0 nível de estoques é visto
como insuficiente para 20/0 e excessivo por 90/0, contra 20/0 e 120/0 em
outubro de 2005."As avaliações sobre a situação presente retratam um

quadro de demanda fraca e insatlsfaçáo.com a situação dos negócios.
A pesquisa ouviu 914 indústrias entre 29 de dezembro e 27 de janeiro.

Carro
A queda da taxa básica pelo
Banco Central (Selic) está
estimulando o setor

de veículos a reduzir os
, juros dos financiamentos. No
ano passado, as vendas de
carros novos cresceram'

8,50/0 e os financiamentos,
30%. Cerca de 70% dos
veículos zero são financiados.
Em novembro, o total

. financiado chegou a R$ 49

bilhões, segundo o Banco

Central, um aumento de 330/0

em 12 meses.

Prejuízo
Segundo o BC, no ano passado
foramIdentificados R$ 317

. milhões em cédulas e moedas
falsas, principalmente em notas

de R$ 50 e R$ 10. Apesar de
volumoso, o montante é 350/0

,

inferior ao registrado em 2004 (
R$ 488 milhões).Pesquisa do
BC encomendada ao Datafolha

que mostrou que 300/0 dos
brasileiros já recebeu pelo
menos uma cédula falsa.
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Queda
o dólar à vista fechou pratica
mente estável ontem, mas

,

encerrou janeiro com queda
nada desprezível. A moeda

,

fechou cotada a R$ 2,213 na

compra e'R$ 2,215 na venda. A
baixa foi de 0,090/0 no dia e de
4,69% no mês. Os analistas
atribuem a queda ao ingresso
de recursos externos ao país,
atraídos pelo cenário interno

positivo e, principalmente,
pelos altos juros pagos.

,
, '

Nova família
o presidente da Casa da

Moeda, José dos Santos
Barbosa, defendeu ontem a

criação de uma nova família
de cédulas de real como
forma de reduzir a falsificação.
Em audiência pública, ele
afirmou também que o órgão
e o Banco Central já possuem
um projeto para a substituição
das notas,..
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Bosque Cultural aberto ao
,

público ao lado do Cejas
,

, ,
,

}ARAGUÃ DO SUL - O cidadão

jaraguaense conta a partir de

agora com um espaço para
caminhada na mata atlântica,
contemplando árvores centenárias
e uma diversidade de espécies
nativas, todas identífícadas com
os nomes científicos e populares.
N o local estão preservadas
variedades como o pau jacaré,
tucaneiro, ingámirim, cafezeiro do

caminhada tranqüila. Na
entrada, existem bancos rústicos e
até brinquedos infantis
confeccionados com eucalipto
tratado.

Um espelho de água, o último
resquício da grande lagoa que,
havia no local, dão um toque de

,

charme ao espaço. Lideranças
empresariais, políticas e

comunitárias participaram da,
solenidade de entrega do Bosque
Cultural. O corte da fita foi feito

pelo prefeitoMoacirBertoldi e pelo
casal de empresários Wandér e

Laurita Weege, que receberam

homenagens pelo centenário

da firma Weege, hoje
Malwee Malhas.Uma placa
registra o agradecimento da
comunidade pelos benefícios e

doações feitas pelo casal em
diversas diversas áreas. O bosque
fica nos fundos do Cejas, é todo
iluminado e com trilhas revestidas

. de pedriscos. A natureza garante
um belo local para se exercitar e

descontrair.

, ,

mato", guaricana, cajeraria,

licurana, catiguá, laranjeira-do
mato, baga-de-morcego, entre
outras. A caminhada é curta,
menos de um quilômetro, mas o
suficiente para contemplar a rica
fauna, em pleno coração da

cidade, integrandoo complexo do
qual já fazem parte o Centro

Empresarial e o Centro Cultural
da Scar.

Na segunda-feira, dia 30, a

Prefeitura e a Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente

entregaram para a comunidade o

Bosque Cultural iluminado e com

trilhas que asseguram uma

Programa

�, , � ,

Atendimento: Telefone das 11:00 às 23:00h I Pessoal das 11:00 às 22:00

Rua Antonio Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
Jaraj:luá do Sul - Santa Catarina

'

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Brasil não concorre ao Oscar
, '

: DA REDAÇÃO - O romance gay
I

"CD, Segredo de Brokeback
,

Mountain' lidera as indicações para
o Oscar deste ano, que está em sua

,

7�ª edição, Os nomes dos

concorrentes foram divulgados
ontem em BeverlyHills."O Segredo

,

de BrokebackMountain" concorrerá'

Haggis, Ang Lee , BennettMiller e
•

Steven Spielberg.
Na seleção, o filme 2 Filhos de

Francisco, que retrata a trajetória da
dupla Zezé DiCainargo e Luciano,
acabou ficando de fora da disputa
deixando oBrasil sem representante.
Jardineiro Fiel, dirigido pelobrasileiro
Fernando Meirelles, concorre aos

prêmios demelhor roteiro adaptado,
música, edição emelhor atriz, mas o
diretor ficou fora da corrida. A
cerimônia de premiação acontece
em 5 de março. Veja os indicados,
nas principais categorias:

, ' ,

emOItO categonas.
,

: Na categoria melhor filme,
, '

disputam ainda a estatueta

"Capote", "Crash -No Limite", "Boa
Npite e Boa Sorté" e "Munique".
P�ra diretor, a lista é exatamente a

"

mesma: George Clooney,' Paul

Paul Giamatti, por"Cinderelia Man - A

Luta pela Esperança'"
Jake Gyllenhaal,por"O Segredo de
BrokebackMountain"
William Hurt, porfor"Marcas da Violência"

I

! Melhor filme
I '

: "6 Segredo de BrokebackMountain"
! I/Capote"
"Crash - No Limite"
"Boa Noite e Boa Sorte"

,

Melhor atriz

coadjuvante
Amy Adams, por"Junebug"
Catherine Keener, por"Capote"
Frances McDormand,por"Terra Fria"
RachelWeisz, por"O Jardineiro Fiel"
MichelleWilliams, por"O Segredo de
BrokebackMountain"

i I/Munique"
I
I

i Melhor diretor'
: George Clooney, por'Boa Noite e Boa Sorte"

i Paul Haggis, por"Crash - No Limite"

I 'Ang Lee, por"O Segredo de Brokeback
I Mountain"
i Bennett Miller,por"Capote"
Steven Spielberg,por"Munique"

I Melhorator Melhor roteiro

original
"Crash - No Limite" - Paul Haggis e Robert
Moresco
"Boa Noite e Boa Sorte" - George Clooney
e Grant Heslov
"Ponto Final" - Woody Allen
"A Lula ea Baleia" - Noah Baumbach

"Syriana" - Stephen Gaghan

Philip Seymour Hoffman,por"Capote"
,

Terrence Howard, por"Hustle & Flow"
Heath Ledger, por"O Segredo de Brokeback

!
,

Mountain"

Joaquin Phoenix, por"Johnny e June"
'

David Strathairn,por"Boa Noite e Boa Sorte"

Melhor atriz
Judi Dench.pór'Sra. Henderson Apresenta"
Felicity Huffman, por"Transamerica"
Keira Knightley, por"Orgulho e Preconceito"
CharlizeTheron,por"Terra Fria"

ReeseWitherspoon, por"Johnny e June"

Melhor roteiro

adaptado
"O Segredo de Brokeback Mountain"
Larry McMurtry e Diana Ossana

"Capote" - Dan Futterman
"O Jardineiro Fiel" - Jeffrey Caine
"Marcas da Violência" - Josh Olson

"Munique" - Tony Kushner e Eric Roth

! Melhor ator coadjuvante
t ',George Clooney,por"Syriana" ,

� , Matt Dillon, por"Crash - No Limite"

EMPREGOS
,

t;) Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

Vargas, 577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
Y'eja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:
í ""'

\
;.. :,

,

_-.-.11_'
.Soldador mig,

'

18 anos Com experiência

: Representante autônomo 25 anos

Mecânico maquinas costura Com experiência

��;;;�.;;.;.._........l�Zfiflr;j�ç�nic;a
, Curso específico '

'Auxiliar de charoparia 20 anos Com experiência

, ,
'

.
-

,Doméstica 25al')os Com experiência

!I em expêr�i:ttia"l i '::1
Com experiência'

�.;;;...._� rêf��ferér�r;�iã'::::: 'r: :1
Com experiência

, '.' ?:��ig:"JW�:'::'] 118' �9ÔS,:'m:�j
,

"Confeiteira 18 anos
,

'

m¥bá
,I>i!utrlcionlsta 20 anos

:J 1'8��õs
"

""'*i�:,II [C:?m ãerlênc'@ ::::J_ ,$h;IW� ... \mo 00 ' �'W� .r" .H

25 anos Com experiência
c .

-Representante autônomo

i :
, ,

Auxiliar de cozinha 20 anos
'�l

Com experincia

,

xVigiiante 20 anos Curso expecífico
o '

'Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine,
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Silvio
O dono do. S,BT mandou um intermediário
conversar com Raul Gil, apesar de a assessoria
da emissora não confirmar. Quando Raul estava
deixando a Record, Silvio Santos havia
demonstrado interesse, mas desistiu. A idéia é
dar a ele um programa aos sábados à tarde. Foi

'quando o apresentador assinou com. a Band. Na

Band, Raul Gil está sofrendo com' o

campeonato internacional de futebol, que
entra no ar no meio de seu programa,
derrubando sua audiência.

- ,

•

FEMUSC

•

I

•

•

AN ELISE SCHMITZ panhantes para o concerto.
,

"Emuito bom quebrar a rotina
commúsica. Eventos como esse são

sempre bem vindos aqui no
hospital", disse Carla.

O momento tranqüiliza e

acelera o dia que demora pra passar.
, Juliano de Paula émecânico e está

internado no hospital, ele teve

fraturas no braço num acidente de
moto e disse que foi muito bom
descontrair com o concerto. "Não

imaginei ver isso no hos

pital",revelou. ,

Para os argentinos que vem da
Província de Córdoba,' é uma

maneira de agradecer' a recep
tividade dos brasileiros e os dias

que eles vem passando em Jaraguá
do Sul, Para o percursionista,
Breppe Nelson, é ummomento de
relaxar. "Passamos o dia todo.
estudando, agora tocamos com o

coração, é hora da reflexão, de
paz", expressou.

OQuinteto Lostuyios, formado
pelos músicos, Breppe, Lucas
Sebastian, Lucas Maldonado,
Enrico e Heman, pretendem tocar

ainda em vários concertos sociais,
que vão acontecer durante a

programação em praças públicas,
hospitais e escolas municipais

,

durante o Festival de Santa
Catarina .

DANIEL NEVEI

,

,

,

� Corredores lotados
e enfermos fora da
cama para ver

quinteto musical

l
J

}ARAGUÁ DO SUL; O silêncio

que antes só era quebrado pelas
sirenes de ambulâncias, agora
conforta e anima o Hospital
Maternidade Jaraguá. Alunos que
vieram da Argentina e que

participam do Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina) foram
até o hospital para um concerto

,

social.

Violinos,bateria e percussão,
'soavam doce no ar. A melodia
embalava funcionários e pacientes
que sorriam admirados com o que

. . .-

viam e ouviam, pareciam nao

acreditar. Médicos e enfermeiros
saiam rapidinho do centro

" ,

cirurgico para ver a

movimentação, nem o pessoal da
limpeza deixou de admirar,

Encantadas, Ana Claudia e

Carla Môglich estavam

trabalhando quando souberam da

novidade, imediatamente'
.

,

passaram de quarto em quarto para
convida';'.'patie'nte's e

'

acorri-

,

Participantes do Femusc mudaram a rotina dos pacientes

,

20h30 _ Grande Teatro da Scar
-

Concerto da orquestra de professores e alunos do Ferriusc

Quarteto em Lá (Clóvis Pereira)
Quarteto, op 132 (Ludwig Van Beethoven)

re d a cao@jornalc'orreiadapovo,com,br
CORREIO TV •

Modelagem
Para viver um milionário em "Cobras e lagartos'; Francisco Cuoco cortou os cabelos
e está fazendo bronzeamento, "Ele vai ficar parecido com o Giorgio Arrnani" diz
Wolf:

Galã difícil
o casal principal de "Cobras e lagartos" ainda não está escalado. Dependendo da

idade do galã escolhido, há duas atrizes que podem viver a mocinha: Mariana
Ximenes ou Giovanna Antonelli.

,

,

Cadeiras
A equipe de jornalistas que trabalhava com Boris Casoy na redação do "Jornal da
Record" no Rio foi demitida na última sexta-feira. Em São Paulo, o núcleo foi

remanejado.
Mudança
Luísa Mell deixou o comando do "TV Fama';
que continuará com Nelson Rubens. Segundo a

- Rede TV!, Luísa pediu para ficar somente no

"Late Show': .'
Aprovados

-

Bob Wein, o chefe da segurança dos Rolling Stones, percorreu todo o trajeto que o

grupo fará no Brasil e não fez objeção alguma. Considerou "fine" (ótimo) todos os ,I

lugares. Inclusive a Linha Vermelha. Mick
..----.

e companhia vão de ônibus com vidros
blindados e dez seguranças australianos
do aeroporto para o Copacabana Palace.

Vida dura
Juliana Paes, que acabou de recusar convite da
Record, fará "Cobras e Lagartos'; nova novela
das sete da Globo. Ela será uma dona-de-casa

que apanhará do marido.

"
-Tratamento

A top model brasileira Gisele Bündchen
estaria em Nova York fazendo
tratamento psicológico para controlar os

- sintomas de síndrome do pânico,
informou a coluna Gente Boa, do jornal
O Globo. Segundo à publicação, a.
modelo começou a sentir claustrofobia
em setembro do ano passado em uma

viagem a cidade espanhola de

Barcelona, onde foi fazer um desfile

para a marca Calcei Desde então, ela
estaria tendo problemas para fazer

longas viagens de avião. Os sintomas da

doença estariam fazendo com que
Gisele também passasse a evitar

grandes aglomerações. Cláusulas que a

obriguem a ir em festas de clientes
estariam sendo retiradas dos contratos

Oscar
A Academia de Artes e Ciências

Cinematográficas anunciou ontem os nomes'

dos indicados ao Oscar 2006. Na seleção, o
filme 2 Filhos de Francisco, que retrata a

trajetória da dupla sertaneja Zezé Di Camargo
e Luciano, acabou ficando de fora da disputa.
Porém, Jardineiro Fiel, dirigido pelo brasileiro
Fernando MeireJles, concorre aos prêmios de
melhor roteiro adaptado, música, edição e

melhor atriz coadjuvante.

Gente de verdade
,

Wolf Maya fez teste ontem no Projac com 200

atores que "fogem ao padrão de beleza da TV
comerciai': Eles aparecerão em "Cobras e

lagartos'; nova novela das 19h, em vez de

figurantes. No grupo, há uma ex-vedete de
teatro de revista e muitos aposentados, que ela assina.

, ,

-
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CONTRATAÇÕES.
•

•

•

• •
•

JULIMAR PIVATTO comentou Patrício. Até mesmo os

planos da FME (Fundação
Municipal de Esportes) está o de

"privilegiar" a Olesc, mas o

treinador também já pensa nos

Jogos Abertos do ano que vem,

que também acontecerão. em

]araguá do Sul.
Por isso a contratação da arma- ,

dora Daiana e a manutenção de
to-da a base do juvenil, campeão
esta-dual do ano passado. Daiana
é natu-ral de Osasco (SP), onde
começou nas categorias de base do
BCN e estava há seis anos ern

,]oinville. Dentro os títulos no

currículo, estão o] asc e os
,

]oguinhos Abertos de 2005.

"Queremos brigar pelo título dos

]oguinhos Abertos e por medalha

nos]asc", informou Patrício.
Mas as contratações ainda não

,

acabaram. Segundo o técnico,
mais nomes podem surgir em

fevereiro ou março. "Estamos
estudando mais alguns nomes para
os Jogos Abertos e temos até o dia
30 de junho para isso. Queremos
preparar bem o time para o ano que
vem". Patrício também comentou

que pretende, pelo menos, igualar
a boa campanha do ano passado.
"Teremos que trabalhar muito,
mas acredito que temos chances
de fazer uma boa temporada",
concluiu.

.. As armadoras
Carol e Di' iana se

, ,

alpresentô 11 semana

�ue vem r.rn Jaraguá
� •

]ARAGUÁ DC' SUL -O basquete
feminino, que ganhou quase tudo

que dísput -u no ano passado,
'apresenta, Ita semana que vem, .

dois reforços para a temporada. A
grimeira é a armadora Carol, de 16

ábos, que "em de Florianópolis
,

para integr: r ) time da Olesc. A
'outra é Di iana, 18, que vem de

Joinville rol ra reforçar as equipes
dos Joguit. i • os Abertos e dos Jasco
Além destes reforços, o técnico

Júlio Patr í. io terá a volta da

armadora] rcinéia, afastada há um
ano das qu. .íras por causa de um

problema nc , .omozelo.
Carol émineira de Lavras, mas

semudou cedo para Florianópolis.
Lá ela começou no Geração e, no

.

ano passado, foi campeã da Olesc
e integrou a Seleção Catarinense
Infanto-Juvenil no Campeonato
Brasileiro. "Como aOlesc deste ano
será em]araguá, acredito que, com
a força do nosso time, mais o fato
de jogar em casa, tenhamos
ichances de chegar às finais",

Handebol jaraguaense fica
em terceiro lugar em Itajaí

DIVULGAÇAo

,) ,C�f

.. R�silete dá i�struç�es"�:ra a equipe masculina em Itajaí

]ARAGUÁDoSUL-Asequipes Na avaliação da professora
,
da ADHJ (Associação Desportiva Rosilete Souza, presidente da

i'
'\ de Handebol Jaraguaense) , patro- ADHJ, os resultados obtidos foram
cinadas pela FundaçãoMunicipal ótimos, tendo em vista que esta foi
de Esportes e Colégio Evangélico a primeira competição de Beach

, [araguá, disputaram entre os dias Handebol da ADH] e as atletas
19 e 25 de janeiro a ItajaíHandbal1 da equipe Cadete Feminino eram;
Cup, maior competição da em média, um ano mais nova que
modalidade no Brasil. as demais.

PeloMiniMasculino a equipe
treinada por Ademir de Oliveira
disputou as categorias Indoor (em
quadra) e beach (na areia),
terminando na terceira colocação
em ambas, com o arleta Tiago
Kerecz sendo eleito destaque da

competição. NaCadete Feminino
a equipe jaraguaense terminou na
quarta colocação, com duas
vitórias em cinco jogos.ACej!FME
enfrentou equipes fortes, como o

•
São Paulo Futebol Clube, a

Seleção Paulista e a Seleção
Catarinense.

Mini Masculino (Beach): Cejl
FME 1 x2 FPHa; Cej/FME Ox2

Itajaí; Cej/FME 2xO FPHa e Cejl
FME Ox21tajaL Mini Masculino
- Indoor: Cej/FME 7xll FPHa;
Cej/FME Sx17 Itajaí; Cej/FME
7xl0 FPHa e Cej/FME 7x20

ItajaL Cadete Feminino: Cejl
FME 14x21 FCHa; Cej/FME
21 x7 Colégio Arbos; Cej/FME
11 x9 Florianópolis; Cej/FME
1 OxlS São Paulo FC e Cej/FME
12x20 FPHa.

,
r •

•

•

, ,

..

,

Contratações Dispensado '
'

r _,
,

,

o Flamengo, .do Bairro O Ajax decidiu ontem � 'n
, '

Garibaldi, já anunciou quatro rescindir o contrato do

contratações para esta lateral brasileiro Maxwell,
'

'."

,
,

, � '.

temporada: os zagueiros que terminava em 30 de ,
' ,

"

•
�<

_.,

Nino e Graciel, o meia Fábio junho deste ano. O jogador
,

,
,

Braun e o atacante Machado, será considerado livre para
!
I
I '

artilheiro da 1 a Divisão no assinar com outro clube a

ano passado. O presidente partir de hoje, quando o,

do clube, Claudernlr mercado europeu de

Ruediger, o Foguinho, transferências estará
adiantou que novos nomes encerrado. Maxwell estava

j/r·
devem ser anunciados em no Ajax desde 2001. Ele
breve. A primeira disputou 114 jogos, sendo
competição do ano será a com 23 pela Copa dos

,
'

'> .•

Taça Pomerode. Campeões e marcou dez'#'<'

-, P

gols.,;fi'

"'% Enquete··'i'"""'.

Vôleio site do Clic RBS publicou
uma enquete para descobrir Campeão olímpico nas

,

qual o nome mais "exótico" quadras, Nalbert realizou I

do Campeonato Catarinense. ontem o primeiro treino
Com 49%, quem está na

,

com seu novo parceiro no

frente é o atacante Grisley, vôlei de praia, Luizão, na
do Juventus. Logo atrás vem Praia do Leblon, no Rio de
Keidt (Guarani) com 26%" Janeiro. A dupla estréia nesta-

Cinézio (Caxias) com 110/0, sexta-feira no torneio
Richardson' (Metropolitano) principal da primeira etapa

' c

com 70/0 e Gleidson do Circuito Banco do Brasil,
(Criciúma) com 50/0. em Joinville, Santa Catarina.

, ,
ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Daiana (10) é um dos novos reforços para equipe jaraguaense

Vitória do Juventus hoje em

Chapecó garante classificação
]ARAGUÁ DO SUL - O elenco .

do ]uventus viajou ontem à tarde

para Chapecó, onde hoje enfrenta
a Chapecoense, às 21h. O técnico
Itamar Schulle já começa a fazer
as contas para a classificação e,

segundo ele, uma vitória nestes'

comentou Schulle. O treinador
tem algumas dúvidas para o jogo
de hoje. O meia Ademir Sopa
voltou a sentir uma contusão e não

sabe se começa jogando, a

exemplo de Fábio Lopes, que foi
substituído no último domingo
com dores musculares.

,

Ojogo de hoje será apitado por
JoséNazarenoMarcelino, auxiliado
por Eberval Lodetti (ambos de
Criciúma) e Ivan de Almeida (São
Miguel do Oeste) . ]á o jogo contra
o Figueirense foi antecipado para o
sábado, às 16h, e será'transmito pela
Rede SC (SBT) ..

A Chapecoense também tem

problemas para o jogo de 'hoje. Gill
,Bala, expulso na última partida, é
um dos desfalques. O atacante

Luiz Fernando, que atuou contra
o [uventus no primeiro jogo e tido

. como amaior contratação do time,
pediu a liberação e foi embora.

, ARQU'IVO CORREiO/DANIEL NEVES

,. .

quatro proxrmos Jogos, garante o
time na segunda . fase do

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. "Com 15 pontos
não precisamos mais depender de
combinação de resultados", '

explicou o treinador.
Mas Schulle sabe que o jogo

de hoje será difícil, principalmente
porque o Verdão do Oeste está na

lanterna do Grupo A e precisa
mais do que nunca da vitória para
continuar CaIU chances .de
classificação. "Temos ainda quatro
jogos para confirmar a vaga, mas, .

se tivermos chances, vamos

conseguir ela amanhã (hoje) ",

No turno, o Juventus goleou a Chapecoense por 4x1
.

LINHA DE FUN"DO - ,
,

·
-

------.-�
, "

JULIMAR PIVATTO

Convocação
o jaraguaense Daniel Orzechowski foi convocado para integrar a
Seleção Brasileira de Natação que disputará a Copa do Mundo de

Natação, em Belo Horizonte. O nadador começou competindo ''

por Jaraguá do Sul, defendendo a cidade nos Joguinhos Abertos' : "O

de 1996 a 1998, mas hoje defende o Joinville Tênis Clube. Daniel J:'

nadará as provas dos SOm, 100m e 200m costas, sua especialidade. '

O técnico da Ajinc/Urbano/FME, Ronaldo Fructuozo, comemorou 1

a convocação. "É uma grande satisfação ver um de nossos ex-. I

nadadores chegar a uma seleção brasileira. Com certeza que com
sua qualidade técnica e determinação que sempre demonstrou, -, ',.

ainda ouviremos falar muito deste jovem nadador" ;
, '

•
, ,

j u I ima rp ivatto@gmail.com
,

. Flamengo anunciou ontem a ..
, I

contratação do atacante Luizão j
, I

,

DA REDAÇÃO - O Flamengo
anunciou ontem a contratação'
do atacante Luizão, dispensado
pelo Santos no início do aha.

. Depois de fazer-exames médicos
eseraprovado, a jogador deve ser

apresentado no clube ainda nesta
semana. Luizão é o sétimo reforço
do Flamengo para a temporada.
Alémdo técnicoValdir Espinosa,
que veio do Fortaleza, chegaram
à Gávea Ronaldo Angelim
(Fortaleza), Juan (Fluminense),

, Marabá e Rodrigo (Paysandu),
Toró (Fluminense) e Peralta

(Nacionai-URU).
O contrato de Luizão com o

clube carioca vai até o fim deste
ano e as bases salariais tambémjá
foram acertadas. O atacante

deve formar a dupla de ataque
com o paraguaio César Ramírez
e pode estrear na equipe no

amistoso contra o Peüarol, no
.

Uruguai, dia 11 de fevereiro.
Luizão deve ser 'a última

contratação do Flamengo para
este primeiro semestre e será o

camisa 9 que a diretoria tanto

procurava.
Antes de Luizão chegar ao

Rio, Kléber Leite mostrou

interesse emAlex Dias, em litígio
com o Vasco. Com 31 anos,
Luizão começou a carreira no

Guarani e ganhou visibilidade rio
Palmeiras. Ele também fez sucesso
no Corinthians, e no Vasco e

depois de algumas temporadas no
futebol do exterior, voltou ao

Brasil e jogou no São Paulo' e
Santos.

i
,

i
. • O atacante deve formar a

•

dupla de ataque com o

paraguaio César Ramírez e

pode estrear na equipe no

amistoso contra o Penarol,
no Uruguai, dia 11 de
fevereiro.

• Luizão deve ser a última

contratação do Flamengo
para este primeiro
semestre e será o camisa 9

que a diretoria tanto
"

procurava.

, , ,
I
,

<., I

•

r

São Paulo
" I

O procurador de Alex Dias, :
• •

João Rodrigues; o Cocá, afirmou'
que o Vasco recebeu ontem uma:
proposta do São Paulo pelo ]
atacante ..A oferta seria de R$ :3 :

I

milhões, inferior àmulta rescisória:
,

,
,

de R$ 10 milhões. "O Vasco vai:
receber a proposta por intermédio:

,

, ,

do ex-zagueiroRicardo Rocha, que:
tembom acesso nos dois clubes.A :

.
, ,

. proposta é irrecusável e seria loucura:.

, '

oVasco recusar", disse o empresário. :
'.' I

"O Ricardo está fazendo a;

ponte, pois eu não queromais falir;
com o presidente do clube (Eurico:
Miranda)", completou. Corn.
contrato até junho de 2007, Cocá
afirmou que o Vasco deverá,

, I
aceitar um valor abaixo damulta
em razão de não querer continuar

,

com um jogador insatisfeito. Alex
Dias foi suspenso pela diretoria e

passou a treinar separado do grUP9. .

�
_'

•
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CORREIO DO POVOQUARTA-FEIRA, lode fevereiro de 2006
•

GABIVEL

A •

•

Família Koentopp festeja a nova concessionária em Jaraguá do Sul. A primeira filial da Gabivel

I
FOTOS DANIEL NEVEI

,
"

,
.

Na noite de ontem (31), a família koentopp
'�

í�augurou o segundo posto avançado da Honda
'r-_-,'.__
..;le "

-

do-estado, a concessionária Gabivel. A festa foi
abrilhantada pela presença do governador Luiz

, ,

Henrique da Silveira e a sociedade Jaraguaense.
Ivo koentopp disse que a nova agência traz a

cidade requinte, beleza e tecnologia dos '

automóveis Honda. "Temos pessoal treinado na

fábrica e buscamos .sempre a satisfação do
,

cliente", revelou. Na ocasião Dona Iara

koentopp, esposa e sócia de Ivo, entregou uma
,

'

doação ao lar Novo Amanhã de Jaraguá do Sul,
no valor de R$ 5 mil.
O governador em seu discurso enalteceu o

empreendedorismo da família da qual é amigo. '

"Desejo felicidades e sucesso não só a
,

concessionária Gabivel, mas também a família

Koentopp" .

•

•

, Família Koentopp com o governador l.uiz Henrique, prefeito Moacir Bertoldi, Rosemeire Vasel e Gener Denafrio, diretor da Honda

I

Iara entregando o cheque ao diretor do Novo Amanhã

-

-
,-

-

A primeira filial da Gabivel no estado•

,

Viviane, Gabi, Iara e Ivo Koentopp sendo prestigiados
!

,

Prefeito Moacir Bertoldi cumprimentando Ivo, aniversariante da noite

Ernaldo Barbel, Pierre e Carla De Richter e Fabiola Bernards
,

,

Civic: um dos carros nacionais da Honda

•

•

I
- -

Gener Denafrio, Giane e Sandro Rudnick e José Carlos Porto Odemar Bonatti, Henrique Loja, Roberto Breithaupt

- -

r'
j,
,

'!O
•
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