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Marisa Orth

está grávida e pode
deixar Bang Bang

Produção industrial
de SC fecha 2005

perto do zero
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HOJE: AMANHÃ:
• Domingo de sol
e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva

.-. • Sábado nublado
_____ com alguns períodos
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Vereadores e moradores de Guaramirim querem saber se o contrato com a Canarinho, que venceu em julho de 2005, foi ou não renovado. A Prefeitura mantém suspense. - PAGINA 3

Os quatro blocos oficiais,
'que participam do carnaval
em Jaraguá do Sul, estão

em ritmo acelerado para
deixar tudo pronto para o

desfile do dia 25.A expecta
tiva dos organizadores é

atrair um público de nove

mil pessoas. Os integrantes
do Em Cima da Hora, o

campeão do ano passado
(foto), estão trabalhando

pesado para tentar repetir a
conquista. Das 130 fanta

sias, 80 já estão prontas para
o grande dia. O bloco foi

,

I fundado em 1988. O
samba-enredo é "Os quatro
Elementos". Cada ala re-

•• •

presentara um: o ar, a agua,
o fogo e a terra. - PÁGINA 4

CARNAVAL 2006
DANIEL NEVES

FEMUSC

Músicos encerram Festival

hoje com Grande Concerto
o Femusc termina hoje com o Grande Concerto de
Encerramento no Teatro do Centro Cultural de Jaraguá .

do SuI, às 20h30. - PAGINA6

OPORTUNIDADE

Faculdades abrem inscrições
para vagas remanescentes
A grande novidade é o desafio da Fatej. O aluno que se

inscrever fará uma prova e, dependendo da nota que tirar,
pode ganhar o curso inteiramente grátis. - PAGINA 5

VOLTA AOS GRAMADOS

Juventus enfrenta o Avaí e
anuncia contratação de Alaor

AR UIVO CORREIO

.
* ..'iI'I'. ;�W� "'!�' "!:�� "$ o Juventu5

enfrenta o

Avaí hoje com

nove

desfalques.
Mas,a

,

surpresa e a

contratação
do ex-ídolo
Alaor. O
atacante
estava fora
dos gramados
há dois anos.
_ PAGINA 7
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.Os votos das igrejas
evangélicas voltam a ter

importância fundamental nas
eleições presidenciais. O

I

crescente número de fiéis
também tem tido peso

excepcional em eleições
municipais. Exemplo disso é

,

o �ereador do PTB Terrys da
Silva, com assento naCâmara
deVereadores de Jaraguá do
Su�. Em 2004, obteve 1.485

esse universo de votos.
Lula tem bastante claro

que a presença do empresário
mineiro José Alencar como.
candidato a vice em sua

chapa foi dererminante.

Alencar, então filiado ao PL,

evangélico, com larga
penetração nessas igrejas. O
percentual de Garotinho nas

pesquisas eleitorais, por

PRB, um partido novo,

também fortemente vin

culado à Igreja Universal do
Reino de Deus.'Mantendo
Alencar como vice, Lula

�

enquanto nao preocupam
Lula, porém, o presidente não . . . ' .

imagma que conseguiria
atrair o PRB, partido atual
do vice, para sua coligação,
conquistando uma boa fatia
do eleitorado evangélico,
hoje francamente dominado
porGarotinho. O presidente
ficou impressionado ao ser

informado de que o ex

governador do Rio mantém
um programa diário de rádio,
voltado ao público evan

gélico, que é retransmitido

por 400 emissoras de todo

país. Segundo o IBGE, o

público evangélico cor

responde à cerca de 20% da

população brasileira, ou seja,
algo em torno de 40 milhões
de evangélicos, ou pouco
menos.

•

quer correr riscos num

embate decisivo com os

tucanos, seja com José Serra
ou Geraldo Alckmin.

• • •

arrastou consigo a simpatia
dos comandantes da Igrej a
Universal Reino de Deus,

.... Segundo o IBGE, o público evangélico
corresponde à cerca de 200/0 da população, ou
seja, algo em torno de 40 milhões de pessoas

•

votos êm sua primeira
investida n-a disputa por
mandato. A igreja que

freqüenta tinha, à época,
cerca de 1.500 fiéis. No

,

que j� freqüentava antes de
aderir à candidatura. Por

isso, aconselhado por
auxiliares, deve buscar nos

Como a possibilidade de

compor com o PMDB,
oferecendo a vaga de vice, é
cada vez mais remota, Lula
voltou a considerar a

hipótese de reeditar a chapa
vitoriosa de 2002, mantendo
José Alencar na posição de

segundo da chapa. Em

agosto do ano passado,
•

Alencar trocou o PL pelo

âmbito estadual, o deputado
,

.

federal Adelor Vieira, do
PMDB, tem nesse universo

de. religiões não-católicas
sua maior base eleitoral.

"

Candidato a reeleição, o

presidente Luiz Inácio Lula
I .

da: Silva também está

, .

proxrmos meses uma
. �

aproximaçao com o

eleitorado evangélico. Mas
não só pelo potencial de
votos. Também porque

Anthony Garotinho, pré
candidato pelo PMDB, é

•

bastante preocupado com
I
,

FRASES,

,

r.
, !

"Dimas esteve na minha casa para tratar da partilha. No total, eram R$ 4 milhões, R$ 1,5 milhão
•

.para o PT e R$ 1,5 milhão para o PTB, mensais, além de R$ 400 mil para as despesas de diretoria
'que o Dimas teria. Outros R$ 600 mil eram para o grupo dos 12 do PSDB':

• Do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) sobre o escândalo Furnas.

,

•

,

"

.

,

•

Palocci admite sair

:para chefiar campanha

,

Ainda campanha
Lula buscará nos próximos meses uma

aproximação com o eleitorado evangélico.
Revela-se preocupado com o desempenho
de Anthony Garotinho, pré-candidato do
PMDB, nas pesquisas de opinião. Diz que,
com taxas que variam entre 100/0 a 150/0,
Garotinho não ameaça a sua reeleição, mas
lhe rouba votos que farão falta no embate
decisivo que espera travar com o

adversário do P5DB, seja ele Geraldo
Alckmin ou José Serra.

Democracia, sim
o embaixador brasileiro na Inglaterra, José
Maurício Bustani, enviou ontem carta de

protesto ao "Financial Times': O jornalão
publicou, como se sabe, artigo de Simon
London que questionava a dernocracia
brasileira. Bustani pede uma retratação e .

diz ser "surpreendente que a realidade

política de um país com 185 milhões de
pessoas seja desconhecida por um jornal

. tão tradlclonal'Tern razão. -

Brasília - o ministro Antonio Palocci
admitiu a possibilidade de se afastar

•

do' Ministério da Fazenda para
'J

coordenar a campanha à reeleição do
,

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Palocci admitiu pela primeira vez em

público essa hipótese em entrevista

que ,vai ao ar no domingo, na Rede
,.

TV!, às 23 horas, no programa Show
•

Business, de João Dória Jr. De acordo
com o colunista, Palocci disse na

entrevista claramente que poderá
assumir a coordenação de campanha,

caso o presidente Lula decida se

candidatar à reeleição e haja o

convite para assumir o cargo. Palocci
também deixou entender que o seu

sucessor na Fazenda deve ser Murilo

Portugal, secretário executivo da

pasta. Caso Lula seja reeleito, Palocci
provavelmente voltaria a ocupar a

•
•

pasta da Fazenda e, automatica-

mente, se tornaria um dos principais
nomes do PT para concorrer às

eleições presidenciais de 2010.

Cotamínima
Desde que o prestdente da Câmara, Aldo
Rebelo, estabeleceu uma cota mínima por
partido para garantirquórum nas sessões
de segundas e sextas-feiras, dois partidos
nunca conseguiram cumpri-Ia: PT e PMDB.
O PT, com cota dez deputados, pôs nove

deputados em plenário ontem, enquanto o

PMDB, cuja cota é de 9 deputados, pôs 5

em plenário.

Plano B
Vendo escapar-lhe a possibilidade de

compor a chapa com um candidato a

vice do PMDB, Lula começou a esboçar o
que chama de "Plano B': Voltou a

considerar a hipótese de reeditar a chapa
vitoriosa de 2002, mantendo José
Alencar na posição de segundo da

chapa. Em agosto do ano passado,
Alencar trocou o PL pelo fRB, um partido
novo, fortemente vinculado à Igreja
Universal do Reino de Deus.

Aprovação
Segundo pesquisa publicada pelo Ibope
este mês, 53% dos brasileiros são a favor do
sistema de cotas em universidades com

reserva de vagas para estudantes

provenientes de escolas públicas. O índice
de rejeição à medida é de 440/0. Já em

relação às cotas raciais (para negros e

índios), o percentual de aprovação cai. Dos

entrevistados, 61 % são contra a

implementação do sistema e 360/0 aprovam

IIPai dos pobres"
Lula acha que, com sua retórica de

assimilação fácil, Garotinho passou a

disputar com ele a simpatia do naco mais

pobre do eleitorado. Daí a sua decisão de

aproximar-se dos evangélicos. O primeiro
aceno nessa direção foi o início de um

"namoro" com o senador Marcelo Crivela,
principalliderança política do PRB. a regra.
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Estado policêntrico
Fiel ao princípio de que, no caso

de reeleição, a lei deveria obrigar os
titulares de mandatos executivos a

se afastarem para disputar o pleito
em igualdade de condições com os

demais concorrentes, passaremos o

governo ao. vice -governador,
Eduardo PinhoMoreira, no dia 9 de
abril pr6ximo, conforme já
comuniquei, hámais de um ano, pelosmeios de comunicação.

Fiel, também, aos compromissos assumidos no Plano
15, estabelecemos, com o apoio quase unânime da
Assembléia Legislativa, uma nova logística: a da

. descentralização; uma nova cultura política: a das decisões
coletivas; e uma nova forma de ação: a da delegação.

Instaladas as trinta Secretarias de Desenvolvimento
Regional, a logística da descentralização multiplicou por
trinta a velocidade e o número de obras e ações.A presença
doGoverno, com estrutura de agência de desenvolvimento,
.passou a oferecer respostas rápidas às demandas da

população, a disseminar obras e ações por todos os

municípios de cadamicrorregião e a reduzir, drasticamente,
o custo governamental.

Submetendo aos Conselhos de Desenvolvimento todas \_

as decisões sobre as prioridades locais e regionais e, também,
a execução do orçamento descentralizado, estabelecemos
uma nova cultura política, substituindo a decisão distante

,

e monocrática do Governador, pela escolha, plural e

democrática de quem está pr6ximo e conhece melhor os );

seus problemas - os prefeitos, os presidentes das Câmaras 'i'
,

Municipais e os dois representantes não governamentais
de cadamunicípio daqueles trinta 6rgãos de deliberação.

Através do "ProjetoMeu Lugar", esses Conselhos estão -:

elaborando, em cadamicro emesorregião, planos regionais ie

de desenvolvimento, de médioe longo prazos, em parceria
com o PNUD, 6rgão das Nações Unidas, e com a Agência

\I!

Brasileira de Cooperação. Significa dizer que Santa
,

.

Catarina, pela primeira vez na sua hist6ria, terá um
I'
•

"masterplan", com detalhamentosmicrorregionaís, a balizar J •

o seu futuro nas pr6ximas décadas!
A nova cultura política que daí decorre vem eliminando

velhos vícios e obsolescências que caracterizam o 11

subdesenvolvimento humano e político. Ap6s pareceres I)
•

técnicos das suas Comissões Temáticas, são os Conselhos r:

de Desenvolvimento Regional que decidem - em amplas
..

reuniões obrigatoriamente mensais e sob rígidos critérios [(I

e padrões - as demandas das regiões, blindando o governo
,L

contra as velhas e condenáveis práticas, como o
'

Iii

personalismo, o populismo, o clientelismo, o casuísmo, a
,Q

prepotência e a discriminação.
Por isso, obras aguardadas há décadas já foram ou estão

. sendo realizadas! I (f

Por isso, o Estado está transformado num verdadeiro ,:
.

canteiro de obras, seja na pavimentação de centenas de rf

quilômetros, na disponibilização de energia elétrica a 20
mil famílias que viviam na escuridão medieval, na

ampliação e revitalização de praticamente toda a rede física I

de ensino, na construção de dezenas de centreventos
,I

. escolares, no desenvolvimento rural, no combate tenaz à
i

ambulancioterapia, com a entrega de dezenas de leitos de
"

I
UTI, da tele-medicina, de serviços e equipamentos
sofisticados a hospitais localizados em posições estratégicas, "

seja na valorização dos servidores públicos, no 1

aparelhamento das polícias, enfim, em todas as áreas.
O objetivo básico da Descentralização era distribuir o

desenvolvimento por toda Santa Catarina, recuperando o .01

modelo de crescimento harmônico que tomou equílíbrada 'I

nossa economia durante as sete primeiras décadas do século J

Ipassado.
Como conseqüência da profunda transformação

L

operada pelas Secretarias de Desenvolvimento Regional e
pelos Conselhos de Desenvolvimento Regional, o inédito
elenco de obras e realizações espalhado por todo o Estado

gerou uma inédita pulverização do crescimento,. que "

beneficiou praticamente todas as regiões do Estado.
Santa Catarina, hoje, é um Estado policêntrico, com

dezenas de p610s dinâmicos, geradores de emprego e renda
e qualidade de vida à sua gente. ..

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve aos J

sábados nesta coluna

-.
..

: \::
- .

"

i
"
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CAROLINA TOMASELLI

� Câmara cobra

explicações sobre'
termo que prevê
investimentos

GUARAMIRIM - A exemplo do
que aconteceu em Jaraguá do Sul,
onde houve cobranças dos
vereadores e das associações de
moradores para que fossefeita

,1ffipla discussão sobre o projeto de
'

) Ileipara renovação do contrato para
,

eploração do serviço de transporte
cdletivo pela empresa Canarinho,
ern Guaramirim o fato parece se

repetir. A diferença é que neste
1./. ,..,

municipio a renovaçao nem

chegou nem deve passar pela
apreciação dos vereadores, por
conta da prorrogação já estar

prevista no contrato, de 24 de julho
I

de 1995. Pela cláusula 8.11, "o
,

contrato poderá ser prorrogado por
•

urn período de cinco anos, se as

partes assim acordarem, desde que
constatado relevante e inadiável

I

interesse público, todavia tal

providência deverá sermanifestado
c�m antecedênciamínima de seis

meses antes de terminar o

centrato",

i
O presidente da Câmara de

�ereadores, Marcos Mannes

(�SDB), disse ontem que nem os

i �v I readores nem a população foram
o vidos e informados sobre se, de
f to, foi renovado o contrato e qual

... Rapidinho 2
Ao devolver, pela quarta vez, o salário

pago por convocações extras, a deputada
Ana Paula Lima (PT) foi "apedrejada" por
não poucos colegas, que a qualificaram
de demagoga. Mas nessa semana, com o

plenário da AL lotado por servidores do
Judiciário que protestavam contra a

contratação de mais 58 servidores sem

concurso público (aprovado pela
maioria), os 36 deputados presentes à
sessão aprovaram, por unanimidade, o
fim dos jetons e a redução do recesso

parlamentar para 55 dias. Olho no olho,
pesou a pressão popular.

... Reagindo
o PT completou ontem 26 anos de

fundação e, apesar de tudo, comemorou.
"A volta por cima" é o slogan adotado'

depois do terremoto de escândalos que
abalou (e que ainda abala) o partido.
Segunda-feira tem um grande jantar em
Brasília com o presidente Lula. Aqui no
Estado, os petistas já organizaram roteiro
de 26 eventos municipais e microrre

gionais, em caravanas integradas, também,
pelo Secretário Nacional da Pesca, José
Fritsch, e a senadora Ideli Salvatti. Que
disputam, com unhas e dentes, indicação
como candidato a governador.

... Táxis
Aprovado pela Câmara de Ve

readores pedido de informações do
vereador Jaime Negherbon (PT). Quer
saber da prefeitura quantos pontos de táxi
existem, endereços, o nomes dos

proprietários e o número de veículos
habilitados em cada ponto.Também pede
cópia de lei que normatiza o fun
cionamento dos pontos, se houve licitação
e se existem estudos para criação de novos.
Uma das informações requeridas, a coluna
pode adiantar: amaioria dosmotoristas são
empregados, não são donos do ponto e

muito menos do carro.

I

REPETECO

•

a data que teria sido assinado o

documento. "Essa discussão
começou no ano passado com um

alerta da Câmara. Tentamos
sensibilizar a administração para que
promovesse uma discussão com as

associações demoradores, mas isso
não aconteceu", relatou.

O presidente também disse que,
resultado da pressão dos vereadores,
a empresa concessionária deveria
executar investimentos no período
entre 25 de julho de 2005 a 25 de

janeiro deste ano, estabelecidos em
um termo aditivo. "Mas as próprias
cláusulas, não deixam claró se a

empresa deveria fazer os

investimentos nestes seis meses ou

apenas definir um cronograma de
investimentos para serem

executados posteriormente. Está
tudo muito confuso", criticou,
informando que a assessoria jurídica
do Legislativo está analisando o

documento.
Mannes disse ainda que vários

aspectos relacionados ao transporte
coletivo precisam ser revistos. Entre
as principais reclamações dos
usuários, cita a falta de linhas e

horários, altas tarifas e pontos de
ônibus em estado precário. Também
disse quemoradores de bairros como
aCorticeira, por exemplo, pagam o

mesmo valor da tarifa,
independente de descerem no

centro de Guaramirim ou seguir
viajem até Jaraguá do Sul, distantes
pelomenos 10 km. "Tem problemas
de transporte escolar também, pois
o ônibus deixa os alunos 400metros

,
, .

•
. �
,

N

•

,. Rapidinho 1
Ameaçada com mandado de

íegurança, a América Latina Logística,
,

empresa que explora o ramal ferroviário
�ue corta a cidade, acionou ontem pela
�anhã equipe de operários para

limpeza da área que margeia os trilhos.
'É faixa de domínio da ferrovia, portanto,
de responsabilidade da ALL. Aliás, além
disso, foi compromisso formal assumido
I '

fom o Executivo no ano passado,
ncluindo o conserto de vagões que
eixam vazar grãos, engordando e

ultiplicando a população de ratos.
.

Neste caso, o problema continua.

longe da escola. Temos que rever
,

muitas coisas. E uma preocupação
nossa e uma cobrança constante da

população", completou, acres

centando que desconhece qual
quer investimento da empresa
concessionária no que diz aspecto
a investimentos em pontos de
ônibus ou construção de terminal,
por exemplo.

Ontem, o presidente enviou

ofício ao prefeitoMário Sérgio Peixer
(PFL) pedindo esclarecimentos. Em
24 de novembro, Mannes disse que
também cobrou formalmente

explicações da administração com
relação ao não cumprimento de lei

municipal, de 1998, pela qual a
empresa concessionária fica

obrigada a colocar ônibus adaptados
a disposição dos deficientes físicos.
"E existe uma cláusula que prevê
multa pelo não cumprimento. Por
que isso não está sendo cobrado da

,

Canarinho? E de responsabilidade
da adrninistração".

• •

Mannes, presidente da Câmara

O presidente do Clic (Conselho de Líderes Comunitários), IIton Piran,
informou que a entidade pretende promõver uma reunião entre

representantes da Canarinho e das associações de moradores. "O
Executivo está mantendo quase que em sigilo essa renovação. Tem
que partir para uma discussão com a comunidade. Não queremos

que qualquer contrato seja assinado sem ampla discussão'; resumiu.
Piran lembra que em Jaraguá do Sul, mobilização da Ujam (União
Jaraguaense das Associações de Moradores) resultou na inclusão de

pleitos dos moradores no projeto de renovação do contrato com a

Canarinho. Mais que isso, o esclarecimento das cláusulas previstas
no contrato, em audiência pública promovida pela Câmara de
Vereadores. "A Ujam conseguiu avançar, mas aqui parece-me que

ninguém quer discutir':

! âmara mantém veto a projeto para abrir escolas à população
I
I

}ARAGUÁ00 SUL- "Se o prefeito
r�apresentaroprojeto, e acho que fará

pprque parece que quer ser o pai da
criança, eu votarei favorável, porque
rensonanecessidade de lazerpúblico
d:as pessoas". O desabafo é do
vereadorJurandirMichels (PT), feito
d�pois do resultado da votação para
apreciar veto a projeto de sua autoria

e�etadopeloExecutivo, propondo a

abertura das escolas (são 34) da rede
,

municipal de ensino ànoite e nos fins
;

de semana, quando não há

expediente, para que as

cpmunidades pudessem utilizar
quadras de esportes para lazer e outras
t dependências com finalidades

r�creativas e educativas. A exemplo
do que ocorre em outras cidades,
COmonavizinhaBlumenau.Oprojeto

havia sido vetado integralmente pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL),
orientadoporparecerdaProcuradoria
Geral, que considerouapropostacomo
sendo inconstitucional.

Na quinta-feira à noite aCâmara
deVereadoresmanteve o veto aposto
peloprefeito.Eramnecessários seisvotos
favoráveis- amaioria absoluta do toral
de 11 vereadores-mas oprojetoobteve
apenas cinco votos. A ausência do
vereador Afonso PiazeraNeto (sem
partido) foi decisiva para o

arquivamento da proposta. Da base
de apoio doprefeito,Micheles acredita
que Piazeravotaria pelamanutenção
do veto, obrigando o presidente do
Legíslativo, Carione Pavanello (PFL)
ao voto de desempate. "Tenho
absoluta certeza de que ele

i

(Pavanello) votariapeladerrubadado
veto", disse Michels, que ern

dezembro do ano passado deu seu

voto para eleger o atual presidente da
Câmara. .

Citando declarações cio prefeito
Bertoldi, de que não há recursos

suficientes no orçamento para
construirnovas áreas de lazer;Michels
voltou a defender o conteúdo da

proposta que, "a se acreditar no

prefeito; proporcionaria grande
economia."Segundo ele, a base

governista foi fiel na defesados cargos
na Prefeitura votando contra o

projeto de interesse da população.
Tem criança no final de semana

pulando o muro das escolas para
brincar", desabafou. Fazia referência
a parentes de vereadores aliados do

I

prefeito que ocupam cargos
comissionados noExecutivo, comono
caso dos vereadores Afonso Piazera
Neto (sem partido) Terrys da Silva
(PTB) e Maristela Menell (sem
partido). Também funcionário da

prefeitura, Afonso Piazera ausentou
se da sessão alegando compromissos
com audiências para viabilizar a

construção de casas populares pelo
município. Coincidência ou não,
Pedro Garcia obteve promessa do

prefeito para a construção de uma

ponte ligando o Loteamento Santo
Antônio à escola Vitor Meirelles.
Votaram a favor do veto ao projeto os
vereadores Terrys da Silva (PTB),
Maristela Menel (sem partido),
RonaldoRaulino (PL) e PedroGarcia
(PMDB). (Celso Machado)

... Ver e crer
No ano passado, quando a assembléia que
formalizou o diretório do PSB de Jaraguá ,15
do Sul, o ex-vereador e pré-candidato a

.

( '1'deputado estadual, Ivo Petras Konell, ".I!
,

disse, com todas as letras, ao Correio do )J 'J

Povo, que não haverá conflito em família: ""I, ,�.

se ele for homologado candidato, sua
. ,r� 1

mãe, Cecília Konell (PMOB), cujo nome

também é citado, não se candidatará. E ,X5

vice-versa."A família Konell é muito mais ,;J 11

unida do que muita gente pensa'; disse i ()

Petras, à época.Ou seja, um dos dois abrirá
j'2

mão de disputar vaga à AL.;
·.5 '

:)f)
mosa ico@jornalcorreiodopovo.com.br ::;)

!.!fCJ

10'1
•

" 111
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Ivo Petras Konell, Antônio Sontàg e Carlos Tabalita, em coletiva

}ARAGUÁ DO SUL - A carta na

manga do PSB para as eleições
deste ano são os 18 minutos que o
bloco de partidos ao qual integra

"
. .

terá de propaganda eleitoralgratuita
no rádio e na televisão. Foi isso que
destacou o presidente estadual do
partido e pré-candidato a

governador, Antônio Carlos
Sontag, em visita a Jaraguá do Sul,
anteontem, quando concedeu
entrevista coletiva à imprensa. A
aliança, liderada pelo PSB, integra
o PL, PDT, PY, PC do B, PRP, PMN
e PPS, partidos chamados de
nanicosmas que, juntos, somamum

tempo considerável para expor suas

propostas e apresentar candidatos.
A propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão começa no dia
6 de julho e termina em 28 de

setembro, três dias antes do pleito.
Acompanhado do. vice

presidente estadual do PSB, Carlos
Tabalipa, Sontag disse que "a

aglutinação de partidos com foco
nas eleições majoritárias tem sido a

grande novidade deste ano". Além
dele como pré-candidato ao

governo, o bloco decidiu pelos
nomes de ManoelDias, secretário
geral do PDT, como candidato a

vice-governador, e Gerson Basso,
presidente estadual do PY, que deve
disputar uma vaga ao Senado. "Nós
consideramos hoje, em termos de

tempo de televisão, amaior força, a
maior expressão emSanta Catarina.
Naturalmente que teremos grandes
desafios pela frente, muita coisa a

ser discutida, mas o otimismo que
cerca todos estes partidos é muito

grande", comentou.
Sontag também disse que o

bloco tem sido procurado por

partidos como o pp, PT e o próprio
PMDB e que o momento é de

diálogo, "nosso maior modelo de

alteração emudança na política".
"Mas como temosmuito tempo, é

prematura qualquermanifestação
nesse sentido", completou. Com
relação a disputa proporcional, o
presidente estadual do PSB disse

que a tendência é que sejarà
formados blocosmenores dentro d§l
grande bloco, de acordo com as

.

i;

conveniências de cada região. .

.,'
-

"
y

Na microrregião, o pré-
candidato a deputado estadual é o
presidente do diretóriomunicipal,
Ivo Petras Konell, que garante que
só confirmará sua candidatura caso

seu pai, Ivo Konell (PMDB), não
dispute a eleição. O peemedebista
teve seus direitos políticos cassados
por oito anos emove ação naJustiça
para anular a eecisão. ''Acredito

. ,""'.

muito que esta situaçao val ser

resolvida até omês de abril. A partir
do momento que acontecer esta

mudança, a candidatura dele está
oficializada. Sou o cabo eleitorq�!a
número um do Ivo Konell e, cas,�5
- -

nao aconteça essa reversao na
b

Justiça, meu nome fica a disposiçã&
para concorrer a deputad01'?)
resumiu. ,;)'i q

Para Petras, a candidatura d!0g
Sontag ao governo representa \1q
"novo" :mSantaCatar�a e elo�o�. p
a atuaçao do ernpresano na arer;�
social de sua região, Florianópolis. ''A r

partir domomento que a gente tive'tJ8

oportunidade demostrar emmídia, )
.
os catarinenses vão se surpreender, 9
com o trabalho que está sendo feit�: 5
e que, Oxalá, seja aplicado em 2007

.. )
em Santa Catarina. A partir dô'
momento que as candidaturà§:)
estiverem oficializadas, o jogo zerae"::;
aí começa enfim um embatp.]
eleitoral que acredito que vai te,r,?

" "-i �.

muitas surpresas". (Caroli't�q
Tomaselli)

r- "!o.) 1.1-------------------------- I

,

r
.

,
I

.

Aliança liderada pelo PSB terá

·18 minutos de propaganda

.1

,

,

•
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CORREIO ECONÔMI'CO
Números da Indústria
A produção industrial fechou 2005 com crescimento em 12 das 14

áreas investigadas.A taxa mais elevada ficou com o Amazonas (12,10/0).
Santa Catarina apresentou um índice positivo (0,10/0), mas ficou bem
abaixo da média nacional, que foi de 3,10/0. Em dezembro de 2005, a

produção industrial catarinense apresentou decréscimo de 3,70/0 na

comparação com igual mês do ano anterior. O indicador acumulado
no ano de 2005 ficou próximo de zero (0,10/0), resultado bem distante
do registrado em 2004 (11,40/0), enquanto o indicador do último tri
mestre do ano recuou 3,60/0. No decréscimo de 3,70/0 obtido na com

paração com 2004 (sexto resultado negativo consecutivo), observou
se comportamento negativo em seis dos 11 ramos industriais pesqul
sados. O índice foi influenciado, sobretudo, pelo recuo observado em

máquinas e equipamentos (-21,20/0). Cabe destacar também os

impactos negativos de alimentos (-4,70/0) e de madeira (-12,50/0).

Avanço
Entre as cinco atividades que
mostraram avanço na produ
ção, as principais contribuições
vieram de veículos automo-

.

tores (15,30/0), borracha e

plástico (110/0) e máquinas,
aparelhos e materiais elétricos

(180/0). A evolução dos índices
em bases trimestrais mostrou

•

que a atividade industrial
catarinense sustentou taxas

negativas nos dois últimos
trimestres de 2005.

Impacto
Os maiores impactos negativos
vieram de máquinas e

equipamentos (-19,10/0),
calçados e artigos de couro (-
5,20/0) e outros produtos
químicos (-5,80/0). Por outro
lado, entre os ramos que
exerceram pressões positivas,
destacaram-se alimentos
(4,00/0) e refino de petróleo e

produção de álcool (6,30/0).

Volks
A fabricante alemã de
automóveis Volkswagen.
anunciou ontem que irá adotar
um plano de reestruturação
para redução de custos e que,
como parte do programa, até
20 mil empregos podem ser

cortados até 2009. O anúncio

foi feito juntamente com o da
estimativa de lucro líquido de

1,1 bilhão de euros obtido em

2005, superando assim os 834

milhões de euros registrados '.

em 2004.

Vizinhos
A produção industrial do Rio
Grande do Sul fechou 2005

com o pior resultado entre os

14 locais pesquisados). Os da
dos revelam que o indicador
acumulado de janeiro a de
zembro teve resultado nega
tivo de -3,50/0, bem abaixo da
média nacional no período,
que foi +3,10/0. No ano, 11 dos
14 ramos pesquisados no
,

Estado assinalaram recuo na
,

produção. red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

,

!Condomínio Resi .lencial
,

Sunflower
J

Edital de Convocação
Convocamos os Srs. proprietários dos apartamentos
do Residencial Sunflower para reunião extraordinária

I

a: realizar-se na rua José Ernmendoerfer, 1617, no salão
de festas do Condomínio no próximo dia 22/03/2006
(Quarta,feira) às 19:00 hs ern primeira convocação,

,

contando com a presença de 2/3 (dois terços) dos votos
,

totais ou às 19:30 hs em 2ª convocação no mesmo

local com qualquer número de presentes para
,

deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
I

': Alteração do Estatuto Social.
,

• Cotação U$$

Comercial

Venda

2,166

Compra
2,164 IT

Paralelo 2,320 2,410 T

T
, .

Turismo 2,110 2,250

, • Cotação Euro Compra Venda

2,577 2,581
•

,

I

'CUB R$: 865,74 (fevereiro)

'Indices Pontos Oscilação
,

Bovespa 36.975 0,25%,

Dow Jones 10.940 0,530/0

Nasdaq 2.265
.

0,440/0

• Poupança (%) I 0,7382
,

- . - _, , .

l'
,
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DESFILE DE CARNAVAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------,,oi,

Segurança dos presídios deixa .de ser responsabilidade da PM;lb

Sossego alheio e assalto à mão armada agitam a região

,
•

•

•

,

,

"
,

Integrantes do bloco já começam a provar as fantasias

DAIANE ZANGHELINI temporária para confecção da
fantasias, a Prefeitura distribuiu
R$ 3.500 para cada bloco, e, pela
primeira vez no carnaval do

município, a Câmara de
Vereadores contribuiu com R$
3.000, também para cada um dos
blocos.

As fantasias estão sendo
confeccionadas "a todo vapor";
só no Bloco Em Cima da Hora,
vencedor do carnaval do ano

passado, 130 integrantes foram
confirmados para o desfile e 80
fantasias já estão prontas. Entre
os materiais utilizados para a

criação das fantasias estão o

papelão, papel nacarado, papel
etaflon, espelho (acessório
brilhante), tecido dublado,
tecido capuxão, paetês, galão
(enfeite), aljofre, franjametálica,
estola, pluma e pena de pavão,
"Todos os blocos estão capri
chando e dando o melhor de si,
pois o público merece ver uma

apresentação bonita", comenta a

presidente da Liga de Carnaval e
presidente do bloco Em Cima da
Hora, Iracema Pinheiro.

� Câmara de
Vereadores e Prefeitura
doaram R$ 6.500 para
blocos carnavalescos

..

JARAGUÁ DO SUL - O desfile
de carnaval do próximo dia 25
deve atrair um público de

aproximadamente nove mil

pessoas na rua Walter

Marquardt, Vila Nova (próximo
ao Posto Mime), de acordo com

os organizadores do evento. São
quatro blocos oficiais: Estrela D'
Alva, Sem Preconceito, Samba

<'no Pé e Em Cima da Hora, e o

bloco dos sujos (pessoas que
desfilam sem compromisso com
blocos carnavalescos), conta
bilizando cerca' de 500 inte

grantes. Em seguida acontece o

baile de carnaval, às 23h30, no
Parque Municipal de Eventos,
com entrada gratuita.

Para a compra do material e

contratação da mão-de-obra

o bloco EQ1 Cima da Hora foi fundado em 1988. O samba-enredo
desse ano é "Os quatro Elementos': Cada ala representará um

elemento: o ar, a água, o fogo e a terra. Além deles, também será

representado o sol (na ala de abertura), e a tradicional ala das baianas.
"É um alerta para a preservação ambiental; o homem está

desequilibrando esses elementos, e sem essa harmonia, a

sobrevivência fica cada vez mais difícil'; comenta Iracema.

JARAGUÁ DO SUL - A Polícia
Militar de Jaraguá do Sul espera a

publicação no Diário Oficial da lei,
aprovada na última semana, que

dispensa policias dos cargos de

provimento efetivo de agente de
escolta e vigilânciaprisionalnoEstado
de SantaCatarina. O projeto prevê
que asegurançapúblicados presídios
deixe de ser responsabilidade daPM.

Com essa lei, 15 policiais serão

liberados para suas eferivas funções:
opoliciamentopreventivo e ostensivo
nas ruas da cidade. Sóno estado serão

remanejados dessa função mais de
500 policiais. ''Ainda não podemos
comemorar, os agentes ainda serão

capacitados e isso demora algum
tempo, mas sem sombra de dúvidas é
um ganho para a sociedade", disse o
TenenteCoronelRicardoAlcebíades

Broering, do 14º Batalhão de Policia

MASSARANDUBA!JARAGUÁ DO

SUL - Duas pessoas armadas com

revólver calibre 38 assaltaramO . P.,
de 45 anos, nasmargens da rodovia
SC-413, emMassaranduba, na noite
de quinta-feira. Por volta das

22h50min, avítima informou àpolícia
que os assaltantes o ameaçaram e

depois roubaramR$ 13. Os policiais
fizeram rondas na região, mas,
ninguém foipreso.

Uma festa no bairro jaraguaense

/. I

•
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Em Cima da Hora fala sobre os Quatro Elementos este ano

Grito deCarnaval:escolhado ReiMomo,rainhas e princesas 1£1
Data:dia18(Sábado)

,

, ,

Horário: 21h
J.

"o

',,/(Local: Parque Municipal de Eventos
I ng resso: Gratu ito

Tradicional Baile do Azul e Branco
Data: dia.24 (Sexta-feira)
Horário: 23h
Local: Clube .Atlético Baependi
Valor do ingresso não definido
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Desfile dos blocos oficiais e bloco dos sujos
Data: dia 25 (Sábado)
Horário: 21 h
Local: Rua Walter Marquardt, Vila Nova (Próximo ao Posto Mime)
Ingresso: Gratuito úf

, I
•

Carnaval infantil
Data:dia 26 (Domingo)
Horário:16h
Local: Parque Municipal de Eventos

,

r Ingresso: Gratuito i:.
'
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Definição das campeãs
Data:dia 28 (Terça-feira)
Horário: 21h

.. ,

Local: Parque Municipal de Eventos - Pavilhão C

Ingresso: Gratuito

Desfile do bloco campeão
Data:dia28 (Terça-feira) "

Horário:,21h ss
, on

Local desfile: Rua Walter Marquardt; Vila Nova (prqximo ao Posto \íl"
Mim� ..

Ingresso: Gratuito
' II',I

Baile de carnaval
Data:dia 28 (Terça-feira)
Horário: 21 h45
Local: Parque Municipal de Eventos

Ingresso: Gratuito

-

Militar. Segundo o coronel, esses

policiais vão ajudar no policiamento
ostensivo nas ruas.

De acordo com a ONU, seria
necessário um policial para cada 250
habitantes, [araguá do Sul tem um

para cada 775 moradores. "Existem
'';' . '"" . "

mumcipios em situaçoes piores ,

confessou o coronel.
Os 51 alunos da Academia

também irão reforçar o efetivo, que

,/11 S

hoje é de 165 policiais, na região. A"J
previsão é de que em abril termine o!Gj
módulo um das aulas e comece 0ldl
estágio operacional. J 1),.

Mais uma novidade é o sistema,Jli
de câmeras de vigilância eletrônica, "j

·

Na última visita a Jaraguá do Sul, 0Ji:
Governador LuizHenrique garantiu /
recursos de cerca de R$ 1 milhão e

-,

250 mil para o programa que deve

começar a funcionar ainda nesse ano.

Vila Rau acabou com três pessoas

presas também na noite da última

quinta-feira. Segundo informações
de vizinhos, o volume das músicas

.

executadas estava alémdopermitido.
A polícia foi chamada duas vezes.Na

segunda, dois dos responsáveis pela :

confraternização resistiram à prisão e :
umamulher tentou agredir os policiais. ,r
Os três foram detidos. Já os vizinhos i

J

registraramboletimde ocorrênciapor
"

perturbação do sossego alheio.

,
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'A ANELISE SCHMITZ

1 � Fatej lança desafio.
5) Candidatos que se

il11 laírem bem na prova
en não pagam curso

JARAGUÁ DO SUL - Estão
J':� jbertas as vagas remanescentes

lB4 )lra cursos da Unerj (Centro
fll) Universitário de Jaraguá do Sul),
o£l Fameg (FaculdadeMetropolitana
ji, de. Guaramirim) e Fatej

r�1 (Faculdade de Tecnologia de

Iml Jaraguá do Sul). São mais de 200

g," vagas por universidade, mas são as

I(':� promoções para conseguir clientela
) ,I que chamam a atenção dos
fi':) candidatos.

AFatej lançou um desafio para
, 'o os aspirantes. Quem se inscrever

1£1 para fazer o desafio pagará R$ 30 e

"i) teráque responder uma prova com
�i 10 questões e desenvolver uma
i "n redação. Quem tirar nota seis, terá
'j[ 300/0 de desconto namensalidade,
:1 :,i já o que conseguirmédia sete, terá
,( 100/0 e aquele que conseguir nota
e,l 1,5 ganhará a faculdade inteira de
o. 'j� graça. As provas acontecemno dia
,�i 19 de fevereiro e o resultado sai no
tiD dia seguinte. De acordo com

o
I

21ft l�iane Petry Vieira, secretaria
SJ£ acadêmica, a procura é grande

FIM DE SEMANA, , , 1'2 de fevereiro de 2006

-

I � I

EDUCAÇÃO Carro rodopia na SC-416
e cai em um barranco ,

,

•

•
•

,
.

}ARAGUÁ DO SUL - Na manhã
de ontem, aconteceu mais um

acidentenaSC-416, lan31, no trecho
Jaraguá do Sul/Blumenau via

Pomerode (Serra de Pomerode). O
veículo Renault/Clio placas
MCPl151,deCorupá,conduzidopor
SaionaraRibeiro, 35 anos, vendedora,
rodopiounapistamolhada, capotou e
caiu num barranco. Ela mora em

Balneário Camboriú e se dirigia à

JaraguádoSulpormotivode trabalho,
e só não se feriu porque usava o cinto
de segurança. A parte dianteira do

carro, que foi guinchado, ficou

, ,

bastante danificada.

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

o

Moradoresrelatamqueotrecho � !

é cenário de acidentes freqüentes, "

principalmente em dias de chuva.
,

O suinocultor Marcos Krahn, 40 r
anos, relata que a comunidade há:,
tempo reivindica placas de .«
sinalização e protetores às margens
da rodovia, sem sucesso. "ODeinfra ,2

(Departamento de Infra-Estrutura ,?
o

do Estado de Santa Catarina) " I·
o

colocou proteção lateralnum só lado; :

da rodovia, mas o que adianta? "
Justamente apartemaisperigosa está .'"
desprotegida", reclama.

�

'J
,

Um relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal de Santa
)

Catarina mostra que aconteceram' 2.747 acidentes nas rodovias '

federais (BRs) do Estado, com 544 mortos. Destes acidentes, 2.834
"

•

ocorreram em dias de chuva; que corresponde a 220/0 do total e é '

'"' :responsável por 230/0 das mortes.

IDANIEL NEVES ,
.J

!
i
I

Estudantes que não garantiram vaga no vestibular têm outra chance para cursar ensino superior

justamente por essa jogada de

marketing. "Temos apenas mais

uma semana de inscrições e

esperamos que a procura aumente

aindamais", confessa.
A Unerj adotou um processo

mais simples, sem vestibular. O
candidato deve fazer a inscrição na
secretaria acadêmica da
universidade e levar o CPF, RG e o

histórico escolar, só assimparticipará
da seleção, já que a eliminação será

feita através das notas. São 190 vagas
para 15 cursos. Osmais procurados

,

são administração, ciências
\ contábeis, técnico em informática
e técnico em gestão de recursos

humanos.
As inscrições da Fameg

, ,.

acontecem ate a proxima quarta-
feira (15). O candidato deve pagar
uma taxa de R$ 40 para o processo

,

seletivo que é feito no ato da
matrícula. De acordo com a gerente

o� Moradores reclamam da falta de pavimentação
JARAGUÁ DO SUL - Os dias de

lib chuva amenizam a poeira, mas não
I B a lama e os buracos na Rua
oA Amadeus Rengel, no Bairro Rio
"J Cerro I, região Sul da cidade.
lJt Moradores esperam sem resultado
mu um acordo com a Prefeitura desde
lUI julho do ano passado sobre a

IBq pavimentação da via.
"Há oito anos nós tentamos

ifl, amenizar o problema, mas não

lj'/ vemos interesse do poder público
on no caso", disse o morador Adair
lií Zick. Para ele, a Secretaria de
iO Obras não procura os moradores
"i para entrar em acordo sobre o

)1,£ asfaltamento. "Não dá mais pra
)li ficar esperando, aumentou o

)J �ovimento, a poeira e o descaso",
Ifi laraentou, João Arildo Farias
lIb; ta�bém reclama da situação: "pior
oi, do que os buracos e a lama em dias
ib de chuva é a poeira" .

Ivanilda Kuester Krueger sofre
!,s ainda mais com o problema. Ela
if; disse que perde clientes do salão

G'I por causa da poeira. A cabeleireira
dB abre as janelas e aproveita o dia
,�) chuvoso para limpar a casa. ''A

11< situação é absurda, nos dias de sol
:,j temos que ficar com a casa

li: fechada por causa das nuvens de

Situação no Bairro Rio da Luz gera críticas dos moradores

poeira, é puro descaso, ou

incompetência", confessou.
De acordo com a família

Krueger, só pavimentação na

frente do terreno custaria R$ 5 mil.
Caso quisessem parcelar em 12

Ivanilda.

Segundo o secretário de Obras,
Alberto JoãoMarcatto, de imediato
não há condições de pavimentação,
é necessáriomais de 800/0 de adesão
dos proprietários de terrenos para o
asfaltamento da via."A rua é

dividida em três partes, duas seriam
pagaspelosmoradores, adomeiopela
prefeitura, mas eles alegam não ter

condições", afirmou o secretário.

, .

vezes, os Juros acresceriam cerca

de R$ 2 mil. "Os ju-ros são altos e

não há flexibilidade no paga
mento, seria muito complicado
para o nosso orçamento", reclamou

'I

I
,
,

I
i
I
,
I
•

transporte e turismo

Transporte Escolar e Universitário cf Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau

* Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

)

acadêmica, Gislaine Satler restam
poucas vagas e já no dia 20

começam as aulas.

Transporte Estudantes

Joinville cf Microônibus,

,

,

'/' * Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros
,
o

.
Pista molhada aumenta risco de acidentes na Serra Pomerana ",

Fameg - BR 280 Km 60
no, 5885 ou 3373-2000

Fatej - Rua Dom Bosco sin
ou 3276-3333

Unerj - Rua dos Imigrantes
nO 500 ou °3275�82ÓO

,

,

------------------------------------------------------------------------------

o

FcJJtlval de Mt.bJca
de

So,Ata catarina.
2006

AGRADECIMENTO
AComissãoOrganizadora do Festival deMúsica de Santa Catarina 2006 vem a público
agradecer as entidades e pessoas físicas relacionadas abaixo, que tornaram possível a
realização deste festival com todo o sucesso erepercussão ocorrida, graças a sua

dedicação e empenho não em fazer o mínimo, mas em fazer o melhor !
Até 2007 !

-

AUTOVIAÇAO CATARINENSE LTDA.
CASA E CULTURA - COOPERARTE

-

COISAS &COISINHAS DECORAÇOES LTDA.
, A

COLEGIODIVINA PROVIDENCIA
COLÉGIO EVANGÉLICO JARAGUÁ
COLÉGIOMARISTASÃO LUÍS
DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA.
ELITEMÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.

,

ESCOLA DE MUSICA DO TEATRO CARLOS GOMES DE BLUMENAU
ESTOFADOS JARDIM LTDA.
FAMEG - FACULDADEMETROPOLITANA DEGUARAMIRIM
GILBERTO DONASCIMENTOAMARO E EQUIPETÉCNICA
INSTITUTO EDUCACIONALJANGADA
JAIMEMOYA
LORENITAELLERT
LUIS ALBERTO MARTINS DE FREITAS
MAGNUS BEHLING
MALWEEMALHAS LTDA. '

MARIA EUNICEBARBOSA
MARISOLS/A
MONIKA H. CONRADS
NELLI PÉRICAS
A' ,

ORQUESTRASINFONICADO PARANA/CENTRO CULTURALTEATROGUAIRA
PREFEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁ DO SUL

,

SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONALJARAGUADO SUL
SILAINE VENTURINI RODRIGUES E EQUIPE DE LIMPEZA
SOCIEDADEHARMONIA LYRA
WEGS/A
VALDIRAMORIMDASILVA
YARA E SPRINGMANN
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Receita anuncia as regras

para a declaração do IR 2006
BRASÍLIA - A Receita Federal

definiu as regras e prazo para a

entrega da declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física de 2006 (ano
base 2005).A instrução normativa
sobre o assunto foi publicada ontem
no "Diário Oficial" da União. A

entrega da declaração começa em

1° de março e vai até o dia 28 de
abril. Os programas para download
serãodisponibilizados apartir das 14h
do dia 1 ° de março no site

www.receita.gov.br.
A entrega é obrigatória para o

contribuinte que recebeu
rendimentos tributáveis superiores a
R$ 13.968 ou que recebeu
rendimentos isentos, não-tributáveis
ou tributados exclusivamente na

fonte, cuja soma foi superior aR$ 40
mil, e ainda para quem tinha posse
ou propriedade em.Il de dezembro
com valor superior a R$ 80 mil.
A declaração simplificada on-line
será permitida apenas para os

contribuintes que tenhamuma única

fonte pagadora e rendimentos
limitados aR$ 20mil.Essadeclaração
é feita por telefone (0300-780300)
ou pela internet mas sem a

necessidade de fazer o "download"
do programa de envio, como ocorre
com as demais declarações.

A instrução normativa proíbe
ainda o contribuinte que recolheu
valores a título de carnê-Leão em

2005 de apresentar a declaração on
line.á a declaração via formulário
está proibida para quem recebeu
rendimentos acima de R$ 100mil.

As regras para a declaração
simplificada foram mantidas. Essa

opção dá um desconto de 20% na

rendabruta -limítado aR$ 10.340,00-
, o que na prática diminuiu o valor
do imposto. Nessa declaração não é

possível fazer deduções por

dependentes e gastos com edu

cação.Amulta para quem entregar
apósoprazoé de nomínimoR$ 165,74
e de nomáximo de 20% do valor do

imposto devido.

Falecimentos
Faleceu às 04:00h do dia 10/02, o senhor Noraldino João da

Cunha, com idade de 68 anos. O velório foi realizado na Capela de
São José e o sepultamento no cemitério de João Pessoa.
Faleceu às 16:30h do dia 09/02, o senhor João Adolfo Sanson,
com idade de 56 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 14:00h do dia 08/02,a senhora Gisela Ersching Muller,
com idade de 78 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 09:00h do dia 08/02,0 senhor Herberto Geisler,com
idade de 50 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Apostolo Pedro.

•

Mais uma etapa vencida noMarista
Quando o assunto é vestibular, para a maioria dos adolescentes a dúvida é

algo constante. Começa a expectativa de escolher um curso, uma profissão,
para possivelmente seguir por toda a vida. Atentos a estas dificuldades, o
Marista oferece atividades para auxiliaras educandos nesta fase, trabalhando
com testes vocacionais na 2" e 3" série do Ensino Médio, encontros de

formação, palestras com profissionais das mais diversas áreas e visitas à
Universidades a fim de ter um contato mais direto com as atividades

profissionais de seu interesse.
NoVestibular/2006,81, 1 % dos alunos doTerceiro obtiveram aprovação.Esta
aprovação é o resultado de um trabalho integrado, que abrange escola, família
e aluno; iniciado na Educação Infantil com continuidade em todas as etapas
da vida escolardo aluno. A preocupação fundamental é formar o educando
acima de tudo para a vida, visando um ser pesquisador, comunicativo e

solidário.

Aprovados no vestibular 2006

Letícia M. Rossito
ft";1.m&
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DAIANE ZANGHELINI DANIEL NEVES

� Hoje é dia de se

despedir dos músicos

que mudaram a rotina
da cidade por 15 dias

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
15 dias, o Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina) encer
ra hoje as apresentações nomuni
cípio com o Grande Concerto de
Encerramento, no Grande Teatro
do Centro Cultural de Jaraguá do
Sul, às 20h30. As obras Bachianas

.

Brasileiras n? 4, de Villa-Lobos, e
Sinfonia nO 5, de Shotakovich
serão apresentadas respectivamen
te pela Orquestra Acadêmica do
Femusc, sob a regência de Daniel

Bortholossi, e pela Orquestra
Sinfônica do Femusc, com

regência de Alex Klein.
,

Até agora, foram 14 concertos
,

oficiais e 80 concertos sociais, que
movimentaram uma equipe de 80
profissionais sob a direção artística
de Alex Klein. Os concertos oficiais
atraíram público de 6mil pessoas,
aproximadamente, e os concertos
sociais, em asilos, hospitais, creches,
escolas e empresas da região, foram
apresentados para cerca de 3 mil

. pessoas. As oficinas de música,
ministradas por 35 professores,

,

l
,

Público lotou Scar nos 15 dias do Festival de Música que se despede hoje com Grande Concerto
·f/Jl�
•

tiveram a participação de 430
alunos.

De acordo com o coordenador
da área de eventos da Scar,Milton
Adolar Stange, o público é bastante
díversífícado, mas a presença de

jovens é dominante no evento, que
atinge público aproximado de 400
pessoas por apresentação. "Isso dá

. . - , .

maismonvaçao aos musicos que se

apresentam pela primeira vez num
d "

tevento esse porte , comen a o

coordenador.
, Devido ao mau tempo, a

-apresentação que aconteceria
A

ontem, às 21h na Praça Angelo
Piazera, foi transferida para o

Grande Teatro do Centro

Cultural, no mesmo horário. O

Grupo de Metais e Percussão do

Femusc, sob regência de Daniel0�
Havens, apresentou-se após OJ'D

,

concerto Carmem, de Bizet. A ..d

peça Carmem foi orquestrada pela,�
Sinfonietta do Femusc, às 19h, nÓ"1
Pequeno Teatro do Centres

Cultural, sob a regência do maestree
Norberto Garcia. Os ingressose
custam R$ 5, estudantes e idososã

•

pagammeio.

CORREIO TV •

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

Contrato
A protagonista de "Prova de amor';
Lavínia Vlasak, assinou um contrato de

prazo longo com a Record esta semana.

A atriz ficará na emissora até 2009.

,

IIW

S ,II

i 'b, -

n 0

Assinou
No ar em "Belíssima" e arrasando como a

grega Katina, Irene Ravache está em alta
na Globo. Esta semana, ela assinou um

contrato de três anos com a emissora.

ILJ
I

n :(1

Harmonia
Giovanna Antonelli, recém-separada de
Murilo Benício, e Christiano Cochrane,
filho de Marília Gabriela, foram vistos

juntos no Rio. Eles não assumem o

romance, mas o bonitão já andou
,

,
. , .

comentando com amigos que esta, Sim,
com a atriz da Globo.

dw
r ,I

d )�
I 11
,,'
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Bebê a caminho
"

Marisa Orth (foto) está grávida!
Fruto de seu relacionamento
com o produtor musical Leo.
Dimitri. A gravidez da eterna

Magda pegou a produção de

"Bang bang" de supetão.
Algumas reuniões foram feitas

para discutir os rumos da

personagem da atriz, que em
- .,.

breve nao conseguira mais

esconder a barriguinha. Existe a

possibilidade de Marisa deixar a

trama antes do previsto. Essa
saída, no entanto, não é a

preferida pela direção da

novela, que quer que a

personagem da atriz também

engravide na história para que
a barriga verdadeira de Marisa

possa ser justificada. A decisão
sobre o futuro da atriz na

novela ainda não foi tomada.
Em tempo: Orth está grávida de ;

três meses!
1"""-'

Fase final
,

o contrato de Gugu com o SBT está
sendo renovado.
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Campanha
Geraldo Alckmin gravou ontem o

programa de Netinho de Paula e

aproveitou para visitar os estúdios de

Gugu, em Alphaville, onde a atração da
Record é gravada.

Moeda
A Globo deu o troco na Record, que lhe
tirou vários funcionários. Acabou de
contratar o editor Henri Karam.

Em Portugal
A novela "A Escrava lsaura: da Record,
tem ficado à frente de "A Lua me Disse';
da Globo, em Portugal (onde as duas
tramas são exibidas na RTP e na SIC,
respectivamente).
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� � A maior novidade
,

l é a volta do ex-ídolo
i� AI or como opção
,nln banco

'JARAGUÁ DO SUL - São nove

oj: desfalques num grupo formado por
f

'

j'ogadores.Um grande problema
lj pa? o técnico Itamar Schulle, que
�Ji ter de usar atletas dos juniores e

lo! ICol. car no banco jogadores que
1111. ain: a se recuperam de contusão.

,II Mas amaior novidade é a presença
(1\ dolantigo ídolo e artilheiro do

,

r:'l )u1.entus, Alaor Palácios; que
'x: ex/tcia as funções de auxiliar técnico

"<

1: e f0! reintegrado ao futebol (veja
fi! matéria abaixo) .A partida contra o
If, Avaí será hoje, às 16h, com

HI trahsmissão da Rádio Jaraguá.
Dosnove desfalques, cinco estão

!'JII aspersos: Acássío,Oliveira, Pereira,
1'11. Ronaldo e Rafael; e quatro estão no
P:'D departamento médico: Everaldo,
lid Leandro 1)ereira, Sabiá e Fáb 'oLopes.
�� Segundc o treinador; no JOE D contra

) ,) o Atlético na quarta- .eíra, a

)',iII instruç lo para os JOI .adores
)Ij� peadura :los é para que lev assem o

;,11, terceiro cmareio. "Foi recorr endação
,� tjnha, pois entrar numa .egunda
lid fase carr cartões não es tá ItO nosso

•

DANIEL NEVES

• AMRADIO 1010,
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Clima de descontração no treino do Juventus reflete a boa fase do time no Catarinense

planejamento", comentou Schulle.
Outra novidade no banco de

reservas pode ser o lateral-esquerdo
Itaqui. "Ele ainda não estánamelhor
forma, mas devemos, relacioná-lo
para completar os 18 jogadores",
informouo técnico. Schulle disse que
o confronto contra o Avaí será um

jogo atípico, já que as duas equipes
terão bastante desfalques.
"Ninguém tira o segundo lugar da
gente. Temos chance de brigar pelo
.. . ". .

pnmeiro, mas ja conseguimos um

posto que nos dá umaboa vantagem

na próxima fase".
, próxima fase é muito importante e

precisamos contar com todos foi a

opção", comentou o treinador.
'Avaí
No time daCapital, os problemas

não sãomuito diferentes. O técnico

Vagner Benazzi não deve contar

com seis titulares e vai para campo

praticamente com o time reserva.

Entre suspensos e pendurados, os
desfalques são de Fábio Oliveira,
Fábio Bala, Jorge Luiz, Carlinhos,
Vinícius e Fabinho. "Não era hora '

de poupar jogadores, mas como a

Hoje
.,,"-�-' ._ ,_',o ,,�., _�'M' "

""'_ -= III

iJ�tI�Atl��tlçQK,EigY.mr§!'l��� ,J
16h - Avaí x Juventus

rl,�,h,.=m<i�irª!]1:�.,Q)9-:p-�-ÇQ';h.s�] ,

Amanhã
[161[;�DSiYrnaiI:d�g:t1Jãü
16h - Metropolitano x Joinville

f(6h. - .Brusqu� � ç:a)(ias. _J

Artilheiro de 1994 volta a vestir a camisa do Juventus
}ARAGUÁ DO SUL - Nem o

'ta m�is saudosista dos torcedores
,

: TIl irrjaginaria esta notícia. Depois de
• ib dois anos e meio afastado do
ui furebol profissional, o atacante

: A Alaor regularizou sua situação e é
,

I r, o�ais novo reforço do Juventus
)� pi1ffi oCampeonatoCatarinense da

. Q Divisão Especial. No jogo de hoje,
III cqntra o Avaí, ele será opção de
1,(: banco e, quem sabe, pode entrar,

da no segundo tempo.
I

: "O Itamar (Schulle) já havia
,

'In me convidado há um bom tempo.
r � CQmo tenho o apoio dele e também
,I, d6 presidente (Lio Tironi) resolvi
w voltar a jogar", disse o ex-auxiliar,

'jl técnico, que está com36 anos. "Vou

J} �Itar por tudo o que o Juventus
,,! (ez por mim, porque gosto desta

cidade que me acolheu bem. Sei

que posso ajudar no que for

possível, mas não sou o salvador da
� ." .

patna , aV1SOU.

Alaor disse que o convite do
Itamar veio há umbom tempo, pois
a dificuldade em trazer um

centroavante de área era nítida.
Mas ele ainda não sabe se vai

continuar como jogador. "Amanhã
(hoje) sou jogador do [uventus,
Agora se continuarei como atleta

depende do Itamar. Se não quiser,
volto ao cargo de auxiliar, porque
quero seguir carreira e chegar a ser
treinador", comentou. "Não estou
no mesmo ritmo que os outros

jogadores, mas acredito que se
. . ...."

precisar Jogar um tempo, nao sera

problema", concluiu. Alaor (E) volta a vestir a camisa do Grêmio Esportivo Juventus

,

Técnico do atletismo elogia consciência dos atletas
I

: }ARAGUÁ DO SUL - "Todos
I voltaram bem, sem problemas

I
,

"I maiores e com o peso normal".
,) �om estas palavras, Adriano
� �oras, coordenador da equipe
rb, �pa!Malwee/FME de atletismo,
,II defmiu a postura dos seus atletas.
,1 Segundo ele, quando todos foram
II p�ra as férias, saíram com uma
,

" "�artilha de treinamentos", para
'j evitar, justamente, que voltassem
r, acima do peso e tivessemque forçar
II mais os treinos neste início de

temporada,
,

"O que ajudou bastante foi eles
;i saberem que chegariam aqui com
<] o.respaldo do patrocinador e da

II fundação, coisas que não existiam
J '

os anos anteriores", comentou
, I Moras. O coordenador tambémli

, falou que, ao contrário do início
,I

do ano passado, não houve o

"êxodo" de atletas. "Geralmente

começávamos o ano com baixas,
ou porque saiam para trabalhar ou

por estarem indecisos, o que é

normal da idade".
A exemplo das outras moda

lidades, a prioridade para 2006 é a

Olesc. No feminino, o atletismo
ficou em segundo lugar no ano pa
ssado e deve, pelomenos, repetir o
feito, já que a. base é a mesma. A

esperança é a subida domasculino,
quinto em 2005, que tambémman

tém a base, agoramais amadurecida
e com o reforço de William

Barrionuevo, que vem de Xanxerê.
William é o atual recordista da

Olesc nas provas de salto triplo e

salto em distância e, por isso, chega
como favorito este ano. "Sou

William (2° à esquerda) é o mais novo reforço da equipe
favorito só fora da pista. Lá dentro a treinar esta semana com a

eu sou igual a todos e vou fazer o equipe. "Percebi que eles (atletas)
máximo para conseguir osmelhores são bem unidos e gostei daqui
resultados", disse ele, que começou porque fui bem recebido".

LINHA DE FUNDO "

•

"

•
"
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JULIMAR PIVATTO

Desfalques e novidades
A novidade maior do Juventus ontem não foi nem a volta do

lateralltaqui ou a enorme lista de desfalques. A notícia, uma grande
surpresa por sinal, que mais se destacou foi a volta do atacante

Alaor ao futebol profissional. Ultimamente, os jaraguaenses só o

vêem "em ação" pelo Vitória, do Bairro Rio da Luz. Relembrando
um pouco, Alaor formou o trio mais famoso da história doMoleque
Travesso, ao lado de fndio e Ricardo, no Campeonato Catarinense
de 1994, quando o Juventus ficou em terceiro lugar. Na época, ele'
foi o artilheiro da competição com 21 gols. História ele tem. A
torcida está curiosa agora para vê-lo em campo.
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Descontração
Este era o clima dos jogadores
no treino do Juventus ontem
de manhã. Logo depois da

oração, o técnico Itamar

Schulle comandou uma

brincadeira entre os atletas e

os perdedores foram
"punidos'; com dez .

abdominais cada. Uma

pequena demonstração de
como uma boa campanha se

reflete também fora dos

gramados. Esperamos que
este clima continue, pelo
menos, até a final do

campeonato.

Em teste
O time de basquete
feminino jaraguaense pode
anunciar mais um reforço
nos próximos dias. A pivô/ala
Cíntia, de 16 anos, veio de
Ourinhos (SP), uma das
cidades que mais revela

jogadoras no Brasil. Por causa
de problemas com a

inscrição ela não disputaria
os Joguinhos Abertos neste

ano, mas já disputaria o

estadual juvenil e adulto.
Outra novidade que pode
aparecer em breve é um

novo patrocinador para a
•

equipe. -,
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Amistosos
As duas derrotas da Malwee
nesta semana para o Joinville
não foram tão surpreendentes.
Pela estrutura e boa equipe
que o Jec montou, o time,
mostrou que tem grandes
chances de chegar bem longe
na Liga Nacional, quem sabe
fazendo a final da competição.
Bom para o futsal catarinense,
melhor ainda para a Região
Norte. A Malwee que se cuide.
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Deponta
Uma novidade nos próximos
meses promete "abalar a

estrutura" do esporte
jaraguaense. Existe um

. , .

projeto para montar mais um

time de ponta para
representar Jaraguá do Sul
em nível nacional. Maiores
detalhes não foram
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revelados, apenas que será : i
uma equipe feminina. : i

I

julimarpivatto@gmail.com .'
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ILeão fala sobre confusão e

SÃO PAULO - O treinador do

Palmeiras, Emerson Leão, falou, na
manhã de ontem, pela primeira vez
após a confusão no estádio Brinco
de Ouro da Princesa, na última

quarta quando teria agredido um
repórter de uma rádio deCampinas.
Visivelmente chateado com o

ocorrido e com a repercussão do
caso o técnico disse que vai fazer
uma reflexão sobre as amizades no
futebol.
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reflexão do que houve. Será bom ;:::
.,
e.

para ver quem são os duros, mas :;,
justos, os aproveitadores, os canalhas :;;

�

e os corretos", contou Leão, em::::;
.,

entrevista coletiva logo após o :':
treinamento na Academia de -,

,

Futebol. '

,
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diz que está muito chateado,

Sobre a confusão, o treinador
reafirmou que foi agredido e que

,

vai processar o jornalista da Rádio "

Central de Campinas. Para a partida
contra o Bragantino, neste sábado,
no Palestra Itália, o Palmeiras terá
três desfalques - o meiaMarcinho
e o zagueiro Daniel estão machu
cados e o ala/meia Paulo Baier

,

"Ebom fazer uma avaliação das
coisas de tempos em tempos na

nossavida, Existemmomentos para
estarmos alegres ou tristes e esse é
ummomento triste. Vou fazer uma
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cumpnra suspensao automática.
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..... BODY JAM

.... BODY PUMP

... BODY BALANCE I

II- BODY COMBAT

ill- RPM
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'II- NATAÇÃO Al>ULTO
E INFANTIL
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.... HIDROGINÁSTICA
... BODY STEP FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES .;
"

,o" .

Có.

SEGI,INPA À SEXTA� DAs !',
7H ÀS �4t,l í st;'AI: F,'ec:tlAR",�'

,

AO "�IO""'·l ;,;, ;,""'J:"'" ,""', % , ",'

Ij
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

INFORME PUBLICITÁRIO

I

I
•

FIM DE SEMANA, 11/12 de fevereiro de 2006 CORREIO DO P()V()

,

-

I

Pavimentação do acesso a José Boiteux (em and

-
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Pavim. acesseMajorGen:ino a S. JGãe Batista (em conclusão) leeS$O a Bom Jesus doOeste I
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Não existe progresso sem asfalto. Mas em Santa Catarina com b ba
'

d
� .- .
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• o a lho do Deinfra e das Se tanchegan o as regloesmas Istarnes do Estado levando desenvoMm nt

ere as de Desenvolvimento Regional o asfalto está
, e o e uma nova porta de entrad . . , . .
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,
a para muitos munlclplos. Veja outros resultados:

• Dos 54 municípios sem acesso pavimentadO em 2003, 15 já
foram beneficiados. A previsão é de que, até o final de 2006,
mais 14 tenham seus acessos pavimentados e outros 23
estejam recebendo as obras.

• Ruas de diversos municípios foram pavimentadas em

conv�nio com as Prefeituras. São exemplos as Regionais
de Joinville, Maravilha e Criciúma.

• Só nas rodovias estaduais, já foram investidos nos últimos
anos mais de R$ 510 milhões.

• Ellbe os beneficios gerados pelos novos acessos, destacam-
se a diminuição do êxodo rural, a melhoria no Indice
de Desenvolvimento Humano (IDH) e a movimentação
econômica. Eles também contribuem para facilitar o

transporte de passageiros e de matéria-prima e aceleram o

escoamento da produ.ção.

• O acesso ao municipio de Timbõ Grande, com
41,94 km, está sendo pavimentado, melhorando a

vida dos moradores.
•

• O novo acesso a Penha, além de tornar o trânsito mais

seguro e confortável, ajuda a movimentar o turismo na

região. O mesmo acontece em São João do Sul e Praia

Grande, no sul do Estado.

Secretaria de
Estadoda
Inlra-estrutura

Governo do Estado

SANTA CATARINADEIMFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL

DE INFRA·ESTRUTURA
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