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Hoje acontece a inauguração
da SC-474. Além de possi
bilitar a melhoria do trânsito,
a rodovia permitirá a geração
de novos empre-endimentos.
e empregos em Massaran
duba. E proporcionar o de
senvolvimento da região era

I justamente o objetivo do

cooperativista, lrineu Manke,
nada mais justo então, do

que aproveitar a oportu
nidade para homenageá-lo.O
Correio' do Povo quer
sensibilizar o governador Luiz
Henrique para causa e

levanta esta bandeira que é

abraçada pela comunidade.
Manke teve uma carreira

política exemplar, foi cinco

vezes o vereador mais votado
e é lembrado por todos com

muito respeito. Ele faleceu no
dia 16 de junho de 2003, aos
73 anos. - PAGINA 5
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verao termina a

meia noite
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mínima: 21 O

ATENÇÃO

Marisa Monte
arrasa e lança
dois cds d,e

Acerte o relógio,
,

horário de
,

uma so vez
.
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AMANHA:HOJE:

• Domingo de sol
e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva

• Sábadode sol
e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva
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ELEiÇÃO 2006

Leonel Pavan diz que ainda é

cedo para definir candidatura
Porém o senador disse acreditar que o "casamento"
PMDB/PSDB para a disputa majoritária no Estado, de-

o

.

fendida pelo prefeito de Joinville Marco Tebaldi (PSDB),
dificilmente se confirmará no primeiro turno das eleições.
Pavan defende a candidatura própria. - PAGINA 3

OPORTUNIDADE

Cerca de 200 estudantes devem
-

,

•

participar da promoção da Fatej

•

Para participar do Desafio Estudantil, é preciso se

inscrever e pagar fl taxa de R$ 30 até hoje ao meio dia. As

inscrições podem ser feitas no Posto Mime, da Rua
Reinaldo Rau. Quem atingir nota 7,5 ganha o curso

inteiramente grátis. - PAGINA 6
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MOLEQUE TRAVESSO

Schulle volta ao comando e

diretoria anuncia contratações
O lateral-esquerdo Matarazo, que estava no Brasil de
Pelotas, o lateral-direito Jorginho, ex-América e Eurico,
que estava 'no Ituano, devem se apresentar na próxima
segunda-feira. O atacante Leandro, ex-Marcílio Dias, que
estava praticamente acertado com o Juventus preferiu
vestir a camisa doMetropolitano. - PAGINA 7
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o presidente nacional
'do PFL, senador Jorge
Bornhausen, acaba de

juntarmais lenha à fogueira
'das discussões sobre co

ligações às eleições majo
ritárias de outubro. Disse

que aceita discutir uma

" composição visando as

eleições presidenciais com
PSDB, PFL e PMDB do
mesmo lado. Argumenta
que, para se ganhar uma
eleição, vale tudo. Neste
caso, tudo para derrotar
Luiz Inácio Lula da Silva.
Bornhausen já foi parceiro

. 'do hoje deputado do
"PMDB e ex-governador
,r

.

.Paulo Afonso Vieira, em
,

-eleição em segundo turno
• A

contra Angela Amin,
"mulher do ex-governador
'Esperídião Amin.

.'

J'

I
Mas o senador joga a

responsabilidade de uma

coligação do gênero para o

PSDB, que já definiu can

didatura própria, dizendo
que, pessoalmente, não será
um obstáculo.Nos bastido
res, Bornhausen já teria sido
convidado informalmente

por algumas lideranças
tucanas a compor de vice

na chapa , com José Serra

PFL assumiu compromisso
com o governador do Rio
de Janeiro, CésarMaia, que
tem prazo até março para

responder se é ou não

candidato a presidente,
embora seja bastante

improvável que isso ocorra.

N a exposição de idéias

para ganhar a eleição

presidência da República
na condição de candidato.
A postura do senador
ca tarinense dá bem uma

"idéia do que vai ocorrer se

mantida a desverticali

zação de partidos, que
escancara o balcão de
negócios também nos

estados. Aliás, é bom frisar,
,

Bornhausen defende a tese

de junção destes três

partidos como forma de
destronar Lula. E apenas

por isso. Argumenta que o
""'.. .

povo nao aguenta mais

quatro anos de in-
A •

cornpe tencra para

jus'tificar qualquer pro
cedimento, ético ou não.

Aliás, a ética, que deveria
ser a bússola de conduta
de partidos e de políticos,
é palavra riscada da
dicionário deles há muito

tempo.

.... Senador Jorge Bornhausen sugere
coligação entre PFL, PSDB e PMDB para
derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

ou Geraldo Alckmin.
Como o PMDB, ao menos

a ala não atrelada ao

governo Lula, também já
garantiu candidatura pró
pria, escolhendo entre

Germano Rigotto e

Anthony Garotinho, fica
difícil costurar a idéia no

presidencial de qualquer
jeito, Bornhausen não

inclui o senador baiano
Antônio Carlos Ma-

•

galhães, seumaior desafeto
.

dentro do próprio partido e

que se opõe visceralmente
a tal ajuntamento. Garante,
porém, que seu nome está
no tabuleiro das hipóteses'
até mesmo para disputar a

,.
.

campo pratico.
Além disso, , .

o propno

.I,
, '

FRASES ,

,
•

.

I
.

, "Eu acho que não vai haver prévia. Acho que nós vamos chegar a um consenso:
I

.

'" • Do presldente do PSDB, Tasso Jereissati, sobre a forma de escolha do candidato do partido à Presidência da República,
•

, '

•

,

•

,
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Fernando Bond
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Nepotismo: o Brasil
está "tirando o sofá"

Horário deVerão
Neste final de semana, à zero hora do

domingo (19) ou meia-noite do sábado

(18), com o fim do Horário de Verão, é hora
de atrasar os relógios em uma hora, Em
Santa Catarina, segundo os dados

preliminares da Celesc, a redução total
deverá ser de 38 mil MWh, o que equivale
ao consumo mensal de municípios como

Brusque ou ItajaL

Balança comercial
o valor das importações realizadas por Santa
Catarina em janeiro somaram US$ 245,5
milhões, com crescimento de 84,10/0 em
relação aos US$ 133,3 milhões registrados no

primeiro mês de 2005. As exportações
também subiram, mas bem menos,
totalizando US$ 403,4 milhões, com alta de

14,6% em relação aos US$ 352 milhõesde
janeiro de 2005.

•

Florianópolis - Há uma velha piada
machista que diz que o sujeito encontrou
a mulher com o amante no sofá da sala e

em vez de tomar uma providência com

relação a ela (separar-se, de preferência),
resolveu jogar o sofá fora. t o que o Brasil
está fazendo com relação ao nepotismo.
O primeiro a jogar o sofá fora foi o

Judiciário, onde está proibida a

. contratação de parentes. Agora, a

Associação dos Magistrados Brasileiros

(AMB) vai fazer uma representação ao

Ministério Público da União e ao

Ministério Público dos Estados pedindo
que a proibição de contratar parentes no
Judiciário se estenda. também aos

poderes Legislativo e Executivo. t um

absurdo. Se o parente é competente,
" tem que ser contratado. O problema é

que os ocupantes de cargos públicos
" contratam parentes não por causa da

• • •

. .cornpetencia, mas para aumentar a

renda familiar. E não vai ter Lei que
, impeça que com nosso velho "jeitinho"
os parentes incompetentes continuem
a sercontratados. É isso aí:jogamos o sofá
fora e continuaremos a ser traídos.

RazõesUS$ 1,1 bilhão
Esse volume de energia elétrica representa
redução de demanda, no horário de ponta,
de 4,10/0 da carga, o equivalente a 115 MW.
Em todo o Brasil, o Ministério de Minas e

Energia estimou redução da demanda de

aproximadamente 2,2 mil MW, volume
correspondente ao abastecimento de uma

cidade de 4,5 milhões de habitantes no

horário de pico. Sem esse horário especial,
teria de ser investido US$ 1,1 bilhão em

obras para atender essa 'carga sazonal.

-

Para a Fiesc, a elevação das importações
reflete principalmente a cotação do dólar, que
barateia as compras realizadas fora do País e

traz dificuldades para a exportação. O
aumento nas compras realizadas por Santa
Catarina no Exterior segue sendo puxado por
matérias-primas como produtos de cobre,
insumos para a indústria plástica e grãos
como mate e trigo. Já as exportações
cresceram puxadas pela alta nos embarques
de frango, autopeças e portas.

Sém sobrecarga
A redução da demanda propicia também o

aumento da qualidade de fornecimento de

energia. O diretor técnico da Celesc,
Eduardo Sitonio, explica que há melhor

distribuição da carga no sistema,
principalmente nas horas de pico - das seis
da tarde às nove da noite."O melhor

aprove\itamento da luz do sol reduz a

entrada de cargas no sistema ao cair da
noite': diz Sitonio.

Preocupações
. A Argentina é o País que mais exportou para
Santa Catarina em janeiro, com US$ 50,9
milhões, o que significa um salto de 720/0 em

relação aos US$ 29,6 milhões vendidos ao

Estado em janeiro de 2005. O salto de

305,6% nas importações catarinenses da
China também chama atenção. As compras
do Estado passaram de US$ 6,8 milhões em

janeiro de 2005 para US$ 27,6 milhões no

primeiro mês deste ano.
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80 anos e cheia de futuro'
, '

Hoje, 18 de fevereiro, os cultores
da nossa História lembram os 132
anos de nascimento de Gustavo
Lebon Regis, o itajaiense que
acabou tornando-se nome de

cidade, em substituição à antiga
denominação Santo Antônio do
Salto.

Ainda jovem, antes de se tornar

deputado estadual e federal (no início do século passado), .

teve atuação destacada na revolução federalista de 1894, I

onde foi ferido no cerco à cida�e paranaense da Lapa. Mas J
ele teve outra atuação marcante para a história de Santa
Catarina. Engenheiro militar, participou, ativamente, da

construção da ponte Hercílio Luz, ícone maior do nosso

Estado que, graças a Deus (e só a Ele), no próximo dia 13,de
maio, comemorará 80 anos de sua inauguração, que ocorreu
no dia 13 de maio de 1926.

.

Infelizmente, por uma característica brasileira � a falta
de manutenção �, a ponte viria a ser interditada, no dia 22
de janeiro de 1982.

.

Em 15 de março de 1988, a ponte foi reaberta a pedestres,
bicicletas, motos e carroças, para ser definitivamente fechada,
após laudo técnico que alertava para a possibilidade de
desabamento, no dia 4 de julho de 1991.

..)
Em 1997, a ponte foi tombada pela União como

Patrimônio Histórico Nacional (quem ouviu a notícia de

supetão, achou que quem havia tombado era a própria ... ),
Aliás, pouca gente sabe a razão pela qual se diz que uma

edificação foi tombada, quando declarada de interesse
,

histórico e decretada a sua proteção. Essa expressão tem

origem na Torre do Tombo. Desde 1378, ela é o principal
arquivo português, sendo considerado um dos mais antigos
e valiosos arquivos nacionais. A origem deste nome prende .
se ao fato de os principais documentos que o rei mandava

guardar - o Recabedo Regni, ou Livro do Tombo, onde se'

registravam as suas propriedades e direitos � se conservarem,
na torre albarrã, do castelo de São Jorge, em Lisboa .

Com a entrega da ordem de serviço nesta última sexta

feira, vamos recuperá-la totalmente, a fim de que passai
suportar a carga prevista no projeto do estadista Hercílio Luz.

A partir de agora, o consórcio terá dez dias para iniciarl
os trabalhos da primeira etapa - que eliminará todo e'
qualquer risco de desabamento �, cujo prazo de execução é

de dois anos, ao custo de R$ 20 milhões, com recursos a

serem cobertos com o Fundo Social.
A segunda etapa consumirá outros dois anos, prevendo

se para 2010 a entrega da ponte totalmente restaurada e

apta para operar um novo sistema do chamado transporte
de massa.

" ,

A reabilitação da Hercílio Luz éimportante rião apenas
por se tratar de um patrimônio histórico dos catarinenses,
mas porque também resolverá graves problemas da estrutura
viária de Florianópolis.

Recuperada, a Hercílio Luz cumprirá a missão prevista
por seu criador: a de receber trilhos para a circulação de
trens. Só que, nesse caso, o trem será um moderno metrô'
de superfície, ligando o Sul e o Norte da Ilha aos municípios
de Biguaçu, São José e Palhoça.

Em recente encontro com o embaixador do Japão,
Takahico Horimura, detectamos real interesse japonês em

financiar esse projeto.
�

E importante lembrar que um dos principais objetivos
do governador Hercílio Luz ao construir a ponte era o de
consolidar Florianópolis como capital do Estado, pois, já
naquela época, a maioria dos municípios reclamava que a

Ilha era muito distante para ser o centro administrativo e

político do Estado, o que gerou um forte movimento

pregando a mudança da capital para Lages. Anos depois,
esse mesmo sentimento de isolamento gerou outro forte
movimento, desta feita para a criação do Estado do Iguaçu,
separando as regiões serranas e oestinas do território de
Santa Catarina. Mais tarde, idêntico sentimento levou a

Assembléia Estadual Constituinte a aprovar, num primeiro
momento, a mudança da Capital para Curitibanos.

Hoje, com a Descentralização, caracterizada nas

agencias de desenvolvimento espalhadas por 30
microrregiões do Estado, esse sentimento de abandono do
interior foi superado, substituído pela satisfação que
envolve o povo catarinense, a de ter o Governo perto,
presente, acessível e eficaz.

Como se vê, certo estava o filósofo alemão Erich Fromm
ao dizer que cedo ou tarde as utopias se realizam, pois elas nada
mais são do que "visões dos fins antes da percepção dos meios".

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve aos

sábados nesta coluna

,

,
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1
i.,. PSDB disputa eleição
I para governador com
! candidatura própria,
•

i garante o senador
I

i }OINVILLE - o "casamento"

: PMDB/PSDB para a disputa
I

I majoritária no Estado, defendida,
! não por acaso, pelo prefeito de

i [oinville Marco Tebaldi (PSDB),
� dificilmente se confirmará no

. primeiro turno das eleições. O
senador tucano Leonel Pavan

garantiu que o PSDB terá
: candidato próprio ao governo do

I Estado, contrariando o que

I defende, Tebaldi de que ele

i (Pavan) deveria sair como vice,
I numa dobradinha com Luiz

t Henrique da Silveira (PMDB). "É
I muito difícil eu ser vice em Santa
,

Catarina, só se tiver um projeto
I nacional", desconversou, em

i declarações ao Correio do Povo.

I Em 2002, Pavan acusou o hoje
governador de traidor, por conta
do apoio do peemedebista ao PT e

ao presidente Lula no segundo
turno das eleições, em detrimento
do tucano José Serra. Na época,
boa parte dos tucanos catarinense

.

esteve junto com Luiz Henrique.
"'No PMDB, eJi:iste uma ala

que defende a coligação com o

PSDB, outra defende com o PT,
i outra defende com o Garotinho
I ,

I (Anthony), outra defende com o
I '

Rigotto. Eles têm que definir

primeiro o que eles querem, para
depois conversar conosco (com os

FIM DE SEMANA, 18/19 de fevereiro de 2006

.... 5(-4742
Porém, sem levar em conta o risco que
representa a rótula com a SC-413, na
área do distrito industrial de
Massaranduba. Engenheiros fizeram
ouvidos moucos a seguidas
interpelações do prefeito Dávio Leu

(PFL). Desde a primeira apresentação do
. projeto, sobre a necessidade inadiável
de se construir ali um viaduto, visto o

tráfego intenso de todo o tipo de
veículos em um trecho em reta, de aclive
e declive. Para tentar frear a velocidade,
duas lombadas (o que é proibido), foram
instaladas e, por sinal, mal sinalizadas.

.... Vistoria
Deputados federais estão percorrendo
rodovias de responsabilidade do

governo em processo de recuperação.
Afinal, são R$ 453 milhões repassados
ao Departamento Nacional de Infra
Estrutura de Transportes sem licitação.
O que já despertou a atenção do
Tribunal de Contas da União, onde
alguns desembargadores já consi
deraram o procedimento como ilegal.E
eleitoral. Em Santa Catarina, essa vistoria
acontecerá dias 2 e 3 de março, nas
BRs 470, 280 e 101, com participação
do deputado Mauro Passos (PT).

.... No bolso
Anulado o contrato entre a União e a

empresa Ecovale pelo TCU, firmado na

gestão do ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso (1999) e bastante
contestado por parlamentares do PT. O
Ministério dos Transportes confirmou

que tanto a duplicação da BR-470, no
Alto Vale do Itajaí, quanto da BR-280, a
partir do porto de São Francisco do Sul,
será por concessão. Ou seja, preparem
'os bolsos porque aí vem pedágio. Antes,
porém, deverá ocorrer audiência

,

pública, antes da abertura do processo
de licitação, para discutir o custo.

, '

Está marcada para 15h30 de hoje a

inauguração da rodovia SC-474, que
liga Barra Velha a Massaranduba.Quinze
anos após iniciada (1991) e quatro
governadores depois: Vilson Pedro

Kleinübing (PFL), Paulo Afonso

Evangelista Vieira (PMDB), Esperidião
Amin (PP) e Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). Obra iniciada, interrompida e

retomada diversas vezes, com custo

pelo menos o dobro do orçado no

projeto original. E, finalmente,
concluída depois da construção
reiniciada em 2004.

•

•

•

tucanos)", declarou Pavan, admi
tindo, no entanto, que o partido
está conversando com o PMDB.
"A política nunca se esgota. Até a

convenção (em junho), é possível
conversar com qualquer legenda.
Mas nós vamos logo decidir para
fazer o lançamento do candidato
do PSDB", resumiu. Segundo ele,
o comando estadual do partido
aguarda o lançamento da candi
datura nacional, que deverá ocor
rer na primeira semana de março,
para definir o candidato a gover
nador. Além de Pavan, o deputado
•

federal Paulo Bauer, ex-vice

governador na gestão de Esperidião
Amin (PP), também colocou o

nome a disposição, apesar de sua

preferência ser pela reeleição à

Câmara dos Deputados.
Pavan não declarou apoio a

Alckmin, que esteve em Joinville
na quarta-feira participando de
encontro com tucanos e das

comemorações dos 95 anos da

associação comerciallocal. Disse
". .. "" .

que e o prrmerro secre tano

nacional da legenda e, como tal,
não pode se posicionar. "Qualquer
pessoa que falar fora, da

determinação do partido, está

falando por si próprio. O PSDB vai
definir ainda qual o nome. Nós
acreditamos num consenso, num

entendimento entre Serra e

Alckmin. Mas, se porventura vier
a ocorrer uma convenção, o PSDB
vai se reunir com os filiados para
definir apoio à chapa nacional",

,

afirmou.
Diferente do senador, o

deputado Paulo Bauer não

esconde sua preferência pelo

•

DANIEL NEVES

Pavan: "O PM,DB precisa primeiro definir o que quer"

governador de São Paulo, com
quem disse termantido conversas
nas últimas semanas, repassando
informações sobre o Estado. "Ele

representa uma novidade política,
um fato político novo. O ex

ministro Serra e hoje prefeito de '

São Paulo, também é, sem dúvida,
um grande político, mas a

candidatura dele a presidente da

República vai estabelecer um

debate, uma disputa que já

começa com lembranças do

passado. E eu prefiro um candidato
a presidente que pudesse não só
vencer a eleição, mas também que
fizesse a campanha eleitoral

pensando no futuro e não apenas
falando das desgraças, das
dificuldades que infelizmente
temos no Brasil e que 'o PT, em
quatro anos de governo, não

conseguiu resolver, apenas
mascarar", argumentou.

Empresários de Massaranduba levam pedidos ao governador
MASSARANDUBA- A Aciam

(AssociaçãoComercial e Industrial
deMassaranduba) vai aproveitar a
presença do governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB), que
inaugura hoje à tarde (15h30) as

obras de conclusão da SC-474, para
entregar a ele algumas reivindicações
consideradas relevantes. Os pedidos
também levam a assinatura do

presidente daAprobam (Associação
de Bananicultores de Mas

saranduba) Arnaldo Luiz Schmitt.
� Segundo o presidente da Aciam,

Mauro Bramorski, o momento é

propício para manifestações da
-comunidade, já que não se trata de

I

reivindicações isoladas ou de cunho
político. '�o contrário, trata-se apenas
de cumprimento de compromisso
quando assumimos a presidência,
que é o de sempre reivindicar

coletivamente", enfatizou.
Na lista de pedidos ao

governador há uma solicitação para
instalação de rede de telefonia fixa
nos bairrosMassarandubínha, Linha
Telegráfica, Ribeirão da Lagoa e

Guarani-açú, todos, até hoje,
privados desse tipo de comunicação.

A listamenciona a necessidade
de um posto da Polícia Rodoviária
Estadualao longo daSC474.Oposto
da PRE, existente hoje, está a 50

quilômetros de distância, compro
metendo, segundo as duas
entidades, a segurança em função
do acentuado aumento do fluxo de
veículos. Melhorias nos acessos da
SC-4 74 às localidades de
Massarandubinha noKM 19, Linha
Telegráfica no KM 23 e Alto

Guaraní-açú, noKM 24 são outras
das reivindicações dirigidas ao

governador. Isso porque os acessos

esquecidos. Para os bombeiros,
pretende-se que o Estado doe um
desencarcerador (alicate hidráuli
co), usado no resgate de vítimas
de acidentes que ficam presas ás

ferra-gens dos veículos. Hoje, os
bombeiros prestam atendimento ao

longo da SC-413, porém, a partir
de agora, terão sob sua respon
sabilidade a SC-474 também. Para
a PM o pedido é de doação de uma

,

não garantem segurança aos

motoristas que, no caso de

caminhões, obrigam-se aparar sobre
a pista paramanobras de conversão.

Os Bombeiros Voluntários e a

Polícia Militar também não foram

,
. . ". .

nova viatura, ja que as existentes

encontram-se em condições
precárias. Uma delas, com cerca

de 200mil quilômetros rodados, já
esteve envolvida' em dois aci

dentes. (Celso Machado)

.... Elogios
"Acompanhamos os trabalhos desde o

início e o que vemos hoje, aqui na

Câmara, é exemplo de democracia." f.)
Palavras do presidente da União:1'
Jaraguaense das Associações de"

. Moradores, Justina da Luz (PT), durante' l

audiência pública na quinta-feira pafa·t� .

discutir propostas de mudanças ao-I
Plano Diretor da cidade.' Documento:.,

I.

teve participação indispensável do,�
vereador Afonso Piazera Neto (sem+'
partido). Justiça seja feita, conhece a:)
cidade como poucos. ,)

Executiva do PPS realiza

primeiro encontro do ano

}ARAGUÁDO SUL-A executiva

municipal do PPS se reúne hoje, a
partir das 9 horas, na recreativa do
Sindicato do Vestuário, na Ilha da

Figueira. No primeiro encontro do
ano, será elaborado o planejamento
do partido para 2006, incluindo
calendário semanal de reuniões,
com vistas às eleições de outubro.
São apontados como pré
candidatos a deputado o vice

presidente do diretório de Jaraguá
do Sul, AltevirFogaça, o presidente

, de honra Edson Müller, é a

vereadora e presidente da Câmara
de Corupá, Bernadete Hillbrecht,

O comando estadual da

legenda pretende eleger dois

deputados federais e de dois a três

estaduais. Hoje, o PPS é

representado na Câmara dos

Deputados por Fernando Coruja,
líder do partido no Congresso e

também presidente estadual do
/

partido, que vai tentar reeleição. "E
um nome forte, de grande
conhecimento. Temos que apostar
todas as fichas nele e nos novos

candidatos que virão, porque
precisamos de nomes para somar",
declarou o presidente do diretório
municipal, Gilda Alves.

Em âmbito nacional, o partido

,

e
mo sa ico@jornalcorreiodopovo,com,hl

TI

')
I

,

já anunciou a candidatura ja
presidente da República de Robeso
Freire, presidente nacional do PP�.
No Estado, ainda não há defi11iç�0sobre a disputamajoritária. Hoje; o
partido integra a base aliada 61'0

governador LuizHenrique (PMDB),
em campanha para reeleição. '�s

.,

coligações estão sendo discutidas !fa
base estadual, mas a continuidade
ou não da aliança ainda não foi

definida", informou. '!

Em Jaraguá do Sul, o partido
integra abase aliadadoprefeitoMo

'

.

Bertoldi (PL) -fonnada também pel
PL, PTB e PDT -, do qual já
anunciou que pretende se deslig�r.
"Nosso partido só tem trabalhadopJa
eleger candidatos de outros partidos,
principalmente vereadores", des�-

,
bafou Alves, lembrando que 110 ca�ode candidaturas a prefeito, a situação
é completamente diferente. "Difi
cilmente umpartido ganha eleiçãono
município com chapa pura". O
provável rompimento da aliança
municipal também integrará a pauta
da primeira reunião do PPS, que
discutirá ainda a realização de um

"encontrão", provavelmente emabril,
para definição de can�id�t;\lrq.s .a

deputado estadual e federal pela
microrregião -. (CarolinaTomaselli)

•

Alves informa que "encontrão" em março vai discutir candidaturàs
,

�
,

Alunos podem ser deputados ,),
FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)-,

, Atenção escolas de ensino médio
da rede pública e privada. Estão
abertas as inscrições para a segunda
edição do Parlamento Jovem. O
programa, realizado pela Escola do
Legislativo da Assembléia, oferece
a oportunidade de 40 estudantes
se transformarem em deputados
por um dia. O período de inscrição
vai até 13 de março, pela internet
no endereço www.alesc.sc.gov.br/
alest/escola ou pelo e-mail

parlamentojovem@alesc.sc.gov.br.
O sorteio das escolas

. . " -

par ttcipan tes sera na sessao

plenária de 15 de março. De cada

,.

'�,
'J

uma das cinco escolas sorteadas
sairão oito alunos, que serão eleítos

por seus próprios colegas'! A
participação dos "deputados
estudantes" será em 10 e 11 demaio,

,
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CORREIO ECONÔMICO
(-' Polêmica

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera

"superdimensionados" os dados de produção industrial.
apresentados pelo IBGE em dezembro, que apontaram

. '

.,.
crescimento de 2,30/0 em relação a novembro, na série livre de

J

influências sazonais.Em estudo distribuído ontem, os técnicos
da entidade dizem que a metodologia do instituto não captou as

i

diferenças produzidas por um "calendário atípico e fatores
sazonais inadequados" . Os economistas da CNI aplicaram uma

metodologia diferente (o chamado sistema tramo-seats) e

concluíram que a produção industrial está acomodada."Não se

observa crescimento da produção industrial em dezembro de
i" 2005, comparativamente a novembro'; diz o estudo."No caso da

indústria de transformação, a produção expandiu-se 0,20/0 nesse

:. período." Pela pesquisa do IBGE, a indústria de transformação
.

sr cresceu 2,20/0 nessa comparação. -

'.

(

f

?
v

I.' Diferença
.f
,

'

Métodos
Os técnicos da CNI classificaram
ainda de "obsoletos" os critérios
usados pelo IBGE para calcular
os resultados dessazonaliza

dos.Argumentam que a série
histórica usada na pesquisa
começa em 1991 e, desde

então, a indústria ampliou a

produtividade e mudou muito a

administração de estoques e os

prazos de produção e entrega.

Para a CNI, o método usado

pelo IBGE não neutralizou o

efeito-calendário ocorrido
em dezembro de 2005,

�'. quando os feriados de Natal e
'3. Ano Novo caíram no fim de

semana. Com isso, o mês
contabilizou 22 dias úteis efll'Í

"""
, .'"

�.�. ficou com dois dias úteis a

�. mais do que novembro-o

�.� que não ocorria desde

�� 1994.0 normal é dezembro
.

'

ter 20 dias úteis. Números
A CNI concluiu que, no
confronto novembro-

. dezembro, a produção de bens
intermediárlos caiu 0,60/0,
diferente da alta de 1,20/0
apurada pelo IBGE.A produção
de bens de capital caiu 1,30/0
para a CNI e subiu 5,8% para o

IBGE. E o crescimento dos bens
de consumo duráveis, que foi
de 17,60/0 pelo IBGE, limitou-se
a 2,10/0 pela CN!.

A ,confederação argumenta
� que, em todas as vezes em

� que dezembro teve mais de
�. 20 dias úteis, o IBGE apurou

aumento de produção'
industrial em relação a

novembro. "Há indícios de

que o método de

dessazonalização utilizado

pelo IBGE está gerando
fatores sazonais que não
retiram adequadamente o

efeito-calendário das séries':
red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

•
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R$: 865,74 (fevereiro)

.Indicrs • Pontos Oscilação

Bovespa 38.731 0,460/0 .,

Dow Jones 11.120 0,000/0 •

Dasdaq 2.289 0,22%

• Poupança (%) 0,7407
,
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.. BODY BALANCE

c, .. BODY COMBAT
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.. NATAÇÃO ADULTO
. E INFANTIL

.. POWER JUMP
J .. MUSCULAÇÃO
.. HIDROGfNÁSTICA

- =; .. BODY STEP .

FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE
ACQUA CENTER•

MODALIDADES R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU
AYROSO, 763 • NOVA BRASiLIA

(�331i.§659 .� --- .._--- - .

SEGUNDA À SEXTA, DAS
7H ÀS 24H [ SEM FECHAR

AO MEIO-DIA 1

,
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CELSO MACHADO

.. Documento ainda
não é definitivo e

deve passar por
mais discussões

}ARAGUÁ DO SUL - A

instalação de empresas trans

portadoras na área central do

município e a proibição de
indústrias em áreas da zona rural
são algumas das propostas contidas
no novo Plano Diretor de Jaraguá
do Sul, que foi debatido na quinta
feira à noite, em sessão específica
promovida pela Câmara de
Vereadores e Prefeitura. As

propostas, se aprovadas, serão parte
integrante do PD em vigor hoje.
Os levantamentos feitos pela
Secretaria de Urbanismo, a partir
de oito audiências abrangendo os

38 bairros da cidade, com

participação do Ibam (Instituto
Brasileiro de Administração

.. Municipal) e do Núcleo Gestor da
secretaria, dividem o documento
em três partes.

Sobre vias públicas e mo

bilidade, a proposta é priorizar o
pedestre, o ciclista e o usuário do

,

transporte coletivo, construindo
calçadas, com nomínimo 3 metros

LEVANTAMENTO

•

I
,

•

de largura (hoje é de 2,5 metros),
ciclovias, ciclofaixas, dando

condições seguras para um tráfego
de qualidade. O que resultaria nà

humanização do trânsito e do

transporte. Para isso, ruas futuras
deverão ter 15,50metros de largura
(hoje é de 13 metros). A rodovia

paralela à BR-280, ligandojaraguá
do Sul a São Francisco do Sul, obra
já anunciada pelo governo do

Estado, o contorno ferroviário,
projeto que deve ser retomado com
novo processo de licitação, a

implantação do Transjaraguá, que
vai alterar o sistema viário do

município, a extensão das ciclovias,
pavimentação das rotas turísticas,
são outras das propostas.

A verticalização da cidade, com
a conseqüente densificação
demográfica, também é objetivo.
Consíderando-se a capacidade de

absorção da infra-estrutura e do
sistema viário, a idéia é limitar a

verticalização na base das encostas,
dando visibilidade à paisagem
natural. Além disso, assegurar a

proteção .às áreas de preservação
permanente, implantando-se
unidades de conservação, principal
mente em relação a mananciais

hídricos, como o previsto noEstatuto
das Cidades. As regiões do Manso,
Garibaldi eMorro Jaraguá podem

.

ação reivindica li
•

a-estrutura no

GUAKfIlV

deputado Dionei Walter da Silva

(PI) tem audiência com o secretátio
de Estado de Infra-Estrutura,Mauro
Mariani, na próxima terça-feira, às
11 horas. Dionei será acompanhado
por uma comitiva organizada pela
Amobimi (Associação de Moradores
do Bairro dos Imigrantes), de
Guaramirim. As lideranças vão pedir
recursos do governo do Estado para
a pavimentação de tuas e cobrar a
obra da ponte que liga o bairro a

. Jaraguá do Sul, uma das priotidades
definidas pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional, mas que
até agora nâo foi executada.

O encontro com o secretário é
um compromisso que o deputado
Dionei assumiu com os moradores
durante reunião realizada na última

segunda-feira. Na ocasião, mais de
60 pessoas �e reuniram para discutir
a pavimentação das ruas Rodolfo

Tepassé, Vadislau Ubinski e João
Longhi e a construção daponte sobre
o rio Itapocuzinho ligando o Bairro
dos Imigrantes, emGuaramirim, ao
Bairro Centenário, de [araguá do

Sul, nas proximidades da empresa
Elásticos Zanotti.

Díonei, que foi relator do

Orçamento do Estado para 2006,
explicou aos moradores que o

governador dispõe, este ano, de R$
52milhões para investir em obras de
infra-estrutura, além dos recursos

para obras' já especificadas no

orçamento, denominados de recursos
carimbados. Ele disse que é preciso
pressionar o governo para garantir
investimentos na região e lembrou'

.(i
,_

para
•

que, infelizmente, as emendas que
elaborou para destinar recursos do

Orçamento a Guaramirim foram

rejeitadas pela base do governo na
Assembléia Legislativa.

O deputado também criticou a

demorapara execução dasmelhorias
.

de segurança naSC-413, entre Gua�
ramirim eMassaranduba. O projeto

DANIEL NEVES

Secretário Mauro Mariani
está pronto, mas a licitação da obra
já foi cancelada duas vezes.Além do

deputado, também participaram da
reunião o secretário de Planejamen
to da prefeitura de Guaramirim,
Valério Verbinen, o presidente da
Câmara de Vereadores, Marcos
Mannes, o vereador Evaldo João
Junckes (PI), o presidente do Clic
(Conselho de Líderes Comuni

tários), Ilton Piran, e um represen
tante do deputadoCarlito Merss.
NoOrçamento daUnião, que deve
ser votado no mês demarço, consta
uma emenda do deputado Carlito
paraGuaramirim, no valordeR$ 100 .

mil, que poderão ser usados no

asfaltamento das ruas do bairro.

•

DIVUlGAÇI:

Técnicos da prefeitura em mais uma audiência na Câmara
\

ser transformadas em áreas de indústrias em Três Rios do Noit�
preservação permanente, ao lado e ao longo da BR-280, nal

•

de um plano global de arborização proximidades do Bairro Agua
urbana Nestas situações, o número Verde. Representantes da

,

máximo de pavimentos seria de 12. Associação Comercial e Industrâ
Também se pretende proibir a Associação dos Engenheiros �

construção de prédios altos no Arquitetos, União [araguaenseda
entorno da área de pouso para vôo Associações de Moradores �

livre na Ilha da Figueira. Sobre a vereadores também se

localização de indústrias, o manifestaram. Foi sugerida porea
documento sugere a definição de a implantação do IPTlJ progressivo,
políticas de desenvolvimento, a realização demais uma audiência

provocando evitar ou diminuir pública com as associações d�
conflitos entre moradia e moradores, e a revisãodas restriçõe� !
estabelecimentos industriais. No para os edifícios, mudando o gabaritá .

caso, restrições para localização de dos atuais 14 para 16 pavimentos,

Horário de verão termina
à meia-noite deste sábado

}ARAGUÁ DO SOL - Em vigor
desde 16 de outubro de 2005, o
horário de verão termina àmeia-noite

dehojeem 10estados-Rio deJaneiro, .

Espírito Santo, São Paulo, Minas
Gerais, Matro Grosso, Mato Grosso
do Sul, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná eDistrito Federal,
com índices positivos nos horários de
maior consumo, conforme le
vantamentos preliminares do
Ministério de Minas Energia e da
Celesc (Centrais Elétricas de Santa
Catarina) .No país, os números

apontampara uma redução de 1.665
MW (4,6% nas regiões Sudeste e

Centro-oeste, e 560 MW 110 Sul

(5,6%), do total de 2.225 MW e

equivalente ao consumo .de uma

cidade com 4,5 milhões de
habitantes. Isso, segundo oMinistério,

•

gerou uma economia de R$ 1,1
bilhão que serão investidos em novos

empreendimentos.
Entre os estados com o horário

de verão, o quemais gerou economia
foi Mato 'Grosso do Sul. Santa
Catarina ficou em oitavo lugar, com
redução de 4,1% do consumo

normal.A redução da demanda de
consumo permite a diminuição de
.. �

mvestrmentos em geraçao e

transmissão.A adoção do horátio de
verão se baseia no maior

aproveitamento da luz solar, uma vez
que o período de luminosidade
natural varia de acordo com a época'
do ano, apresentando variaçõesmais
significativas à medida que se

desloca para o Sul do país: Com a

defasagem de uma hora evita-se a'
coincidência COIn a carga nos

ca emras
_O· 0& en e

Para ficar de bem com a vida!
//_..._'corpo &Mente--
6anos�
desucesso!

.

• o retéqio deve ser

atrasado em uma hora. O
,

horário de verão "termina
em dez estados.

• A economia em Santa

Catarina foi de 38 mil
. MWh,

consumos industrial e comercial,
cuja redução normalmente começa

após as 18horas.
No Estado, segundo os dadol

preliminares da Celesc, a reduç�o
•

.

total deverá ser de 38 mil MWh, o
que equivale ao consumo mensahk
municípios como Brusque ou ltaj�·
Esse volume de energia elétrica

representa redução de demanda, nO
horário de ponta, de 4,1% da carga,
o equivalente a115 MW, O

engenheiro Eduardo Carvalho
Sitônio, diretor técnico e eX'

presidente da Celesc, explica que
há melhor distribuição da carga na

sistema, principalmente nas horasdt
pico - 18 às 21 horas: "O melha:

aproveitamento da luz do sol redUi
a entrada de cargas no sistema aO

cair da noite - como, por exemplo,a
iluminação pública e o uso do
chuveiro nas residências - evitando
que a demanda máxima exceda a

capacidade de geração e provoque
desligamentos não programados",

j"destaca o diretor, Esta foi a 3 .

edição do horário de verão, A

primeira foi em 1931 e, desde 198í,
é adotada todos os anos.
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•

5(-474

,DAIANE ZANGHELINI
I�----------------------
i,
,

i

'� Irineu Manke
é indicado para
I

�'�atizar 5(-474,
em Massaranduba

,

MASSARANDUBA - As 15:30

de hoje acontece a inauguração
da rodovia SC-474, que liga
<Massaranduba a São João do

-Itaperiú, 'Com a presença do

governador Luiz Henrique da
: Silveira e de responsáveis do
, Deinfra (Departamento de.Infra-
,

,

Estrutura do Estado de Santa

Catarina) e da SDR (Secretaria
deDesenvolvimento Regional) de
[araguá do Sul, órgãos responsáveis
pela engenharia, fiscalização e

I

acompanhamento das obras. A
, festa de inauguração da SC 474
será no trevo do entroncamento
com a SC -413. As festividades

, prosseguem às 17 :00 horas, com a

,
abertura da II Festa da Banana,

· na IgrejaNossa Senhora daGlória,
emMassarandubinha.

• Aconclusãodaobra, com 19,4
,

'i quilômetros de extensão, era

.' aguardada hámais de uma década
e recebeu UIU investimento de R$

� lS,7 milhões. Além de possibilitar
amelhoria do trânsito dá BR-280,

Seria lisonjeador se a rodovia levasse
o nome do meu pai, pois ele sempre
batalhou para o crescimento de
todas as localidades do município.
Muitos locais em que a rodovia

passa, (como o bairro

Massarandubinha), ele trabalhou e

viveu, deixando a marca do esforço
e do trabalho. Seria uma belíssima

homenagem. - Roberto João

\, Manke, dentista.

•

..

a SC-4 74 permitirá a geração de
novos empreendimentos e

empregos em Massaranduba e

tornará mais prático e rápido o

escoamento dos produtos agrícolas,
uma vez que os caminhões poderão
sair de Massaranduba e ir

diretamente para a BR-1O 1. Seria
uma justa homenagem se '0
Governo do Estado denominasse a

rodovia, no trecho de

Massaranduba, com o nome de
Irineu Manke, fundador da

Cooperativa Juriti na década de 60.
"O Correio do Povo conhece a

história de Massaranduba e

acompanhou a trajetória de
Manke, grande incentivador do

cooperativismo e associativismo,
que batalhou em prol domunicípio
como um todo", destaca o diretor
do jornal, Francisco Alves.

A Cooperj uriti figura
atualmente como amaior empresa
de Massaranduba e surgiu para
introduzir novas tecnologias e

insumos nas lavouras domunicípio
que, na época, carecia dos ideais
do cooperativismo das vantagens
da forma associativa de

organização e produção. A partir
de 1970, as instalações da

Cooperjuriti foram ampliadas
anualmente, resultando em atual

'

captação na ordem de 5.500

É um grande nome. Foi um
excelente líder e empreendedor,
pois dedicou toda a vida em prol do
crescimento do município. - Felipe
Voigt, prefeito de Schroeder

·

,

Bernardo Dornbusch. 540 I Sala O 1 I
•

Baependi I Tel.: (47) 3371.0363

,

L
Loc;íSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

b

• • • ,

•

Anne e o marido Irineu durante homenagem na Assembléia Legisltaiva
toneladas de arroz. Manke dedicou-se durante 35

O espírito de liderança e o

trabalho de Irineu Manke são

reconhecidos por toda a

comunidade regional; autoridades
políticas da região afirmam que

"aqueles que, como Irineu Manke
valorizam o trabalho e lutam por
um ideal coletivo devem ficar não
só na memória de quem as

conhece, como também na própria
história que ajudou a construir".

•

Ligue: 3370-4888/9167-2890 com'Luciane

I

anos ao cooperativismo e teve uma

carreira política exemplar. Assumiu
o cargo de prefeito em exercício de

Massaranduba, de 31 janeiro de 1967,
a 31 janeiro de 1969, em substituição
ao prefeito eleito em 1964, que se

afastou do cardo em virtude de um
derrame. Foi cinco vezes o vereador
mais votado e tambémpresidente da
Câmara e faleceu no dia 16 de

junho de 2003, aos 73 anos.
,

O personagem é, sem dúvida, um dos

grandes exemplos liderança no

município e figura entre aqueles que
construíram a história de

.
"

Massaranduba. - Mauro Bramorski,
presidente da Aciam (Associação

-,

Comercial e Industrial de

Massaranduba)

A indicação é digna de muito valor. Ele foi
uma grande personalidade, um exemplo
a ser seguido. A SDR acredita que as

lideranças políticas, locais e a cornunlda
de devem chegar a um consenso, a um

entendimento sobre o nome da rodovia.
O Correio do Povo, com a campanha,
reforça a referência dessa grande pessoa
para que, talvez no futuro, o governador
homologue este nome na rodovia. -

Niura Demarchi dos Santos, secretária
da SDR de Jaraguá do Sul

\

'I
,

transporte e tunsmo

Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Rosilene

,

. l

Diários do Interior vão di gar
como será cobe a das Elei

'"'

JU

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
Reunidos ontem (17) em

assembléia na Casa do Jornalista
de Santa Catarina, diretores que
representam 23 jornais diários da
Associação dos Diários do Interior
de Santa Catarina (ADI/SC)
resolveram divulgar o projeto de
cobertura integrada das Eleições
2006. Na oportunidade, eles ainda
acompanharam uma explanação
do secretário de Comunicação,
Derlv Massaud de Anunciação,
sobre publicidade e propaganda.
Presente também, a presidente da
ADI/Brasil, Isabel Baggio.

Pela manhã, na Assembléia

Legislativa, a direção da ADI/SC
discutiu com o deputado Celestino
Secco (PP) a questão da cobertura
das Eleições deste ano, que será

feita de forma integrada pelos

diários da rede. O presidente da
,

ADI/SC, Amer Félix Ribeiro,
, .

informou ao parlamentar que um
ofício foi encaminhado aos jornais

,

para que seja dado "tratamentb
•

igualitário a todos os pré-
candidatos" ao Governo e .à
Presidência da República, como

,

determina a Lei Eleitoral. Amer
antecipou que a ADI/SC fará utP
projeto de cobertura integrada dás
Eleições e que, pela primeira véz

I

na história da mídia impressa de
,

Santa Catarina, o programa de có
I

bertura será submetido ao Tribunal
,

Regional Eleitoral (TRE). O
deputado pepista elogiou a atitude
da entidade e pediu ao presídente•
que o teor do ofício seja enviado
também para conhecimento dós

, .

presidentes de partidos e líderes de
bancadas da Assembléia.

Secretário de Comunicação foi o palestrante do encontro

Unimed
Pessoas que fazem o bem e se dedicam
a idéias construtivas merecem ser

homenageadas. E Irineu Manke, sem
dúvida, é referência para o desenvolvi
mento de toda região, e a SC-474 vem

justamente para alavancar esse cresci
mento. É uma homenagem justa e a

iniciativa do Correio do Povo é louvável,
d

mostrando seu papel como veículo de

comunicação. - Moacir Antônio

Bertoldi, prefeito de Jaraguá do Sul

,

Transporte Estudantes Transporte.Escolar e Universitário cl Vans

Joinville cf Microônibus
. Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blunienau

* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb.

As palavras ensinam, mas o exemplo
arrasta. E esta foi a grande virtude
deste grande homem. 'Franzino de

corpo, mas um gigante de alma e

espírito. Homem de poucas palavras,
mas de grandes exemplos. E com o

• seu modo de vida, com o elenco de
seus princípios, o Sr.lrineu é um

exemplo de homem e de vida a ser

seguido. - Silvério Orzechowski,
superintendente da Cooperjuriti

Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul
CNPJ 03.855.214/0001-38

AssembléiaGeral Ordinária
Edital de Convocação,

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 42 § III do Estatuto

Social, convoca todos os Cooperados da Cooperativa para participar
da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada n.o CPL - Centro dos
Profissionais Liberais, à Rua Donald Gehring, nO 175 - Jaraguá do Sul
- Estado de Santa Catarina, às 17:30 horas do dia 23 de Março de 2006,
em primeira convocação, com nomínimo dois terços dos Cooperados,-

em condições de votar; às 18:30 horas, em segunda convocação, com
no mínimo a metade e mais um dos Cooperados; ou ainda, às 19:30

horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo

10 Cooperados, onde será discutida a seguinte

ORDEMDO DIA

1. Deliberação sobre a Prestação de Contas, compreendendo
Relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral,v

Demonstrativo de Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal,
•

relativos ao Exercício Social encerrado em 31.12.2005;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas;
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração, bem
como da Diretoria Executiva, para o exercícios sociais de 2006 a 2008;
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, bem como de
seus respectivos suplentes, para o exercício social de 2006;
s. Fixação da indenização e diárias de viagem, a ser paga à Diretoria
Executiva e aos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal, pelo
desprendimento de tempo nas atividades administrativas;
6. Reavaliar a destinação dos recursos transferidos ao Fundo de

Apoio Operacional de Exercícios anteriores
7. Fixar o valor da subscrição mínima de quotas-partes, de acordo
com o parágrafo VI do artigo 29 do Estatuto Social;
8. Referendar desligamento e eliminação de Cooperados no

decorrer do exercício de 2005;

OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo de "quorum" de
instalação, é nesta data, de 142 (Cento e Quarenta e Dois).

Jaraguá do Sul, 18 de Fevereiro de 2006. ,

Dr.AdemarNardelli
,

Presidente
,

I

-
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'Teto ameaça desabar na
I

Escola Ribeirão Molha
JARAGUÁ DO SUL - O refeitório

,

da Escola Ribeirão Molha foi

inrerditadc na última semana pelo
,

�ngenheiro da secretaria de

rducação. A estrutura está total

mente comprometida, os pilares
estão ocos devido à ação dos cupins,
· .

b teto cedeu e o telhado ameaça,

;vir abaixo.O local, que foi cons-

�ído pelosmoradores do bairro há
112 anos, tem a estrutura emmadeira

!e deve ser desmanchado hoje.
I A escola de educação infantil e
!ensino fundamental está sem

ibiblioteca, já que o acesso só

[aconrece pelo refeitório. Mesmo
•

jcom a ameaça de desabamento,
,

!funcionários continuam passando
:pelo espaço e alunos ficambemperto
,

:do perigo com o consentimento dos
,

[professores. Sem refeitório as
,

[crianças fazem a merenda num

: espaço coberto no pátio;
: "Passamos de sala em salaI

i avisando que o refeitório seria
I

interditado, isso nãomudou e nem

vai mudar a rotina da escola",
alegou o diretor Cláudio Ribeiro.

De acordo com Cláudio,
anualmente é feita vistoria na

estrutura, mas só agora foi decidido
interditar. ':A, escola vai passar por
uma reforma, mas a licitação ainda
não saiu", confessa o diretor.

"Se houve ou não negligência
eu não saberia dizer", confessou o

secretário de EducaçãoAnésioAle
xandre. Segundo o secretario, já exis
te o processo de licitação para refor
ma e ampliação da escola e que du
rante esse tempo acontecerão impre
vistos que devem ser adaptados para

,

que as crianças não sofram com isso.

O engenheiroHumberto Trave
foi procurado pela reportagem do
Correio do povo, mas não foi
encontrado. A equipe do Correio
do Povo foi proibida, pelo diretor da
escola, de entrevistar alunos e

professores.
''lIiii;-:,''\� 'r-;

--,,�
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�=Porta deveria estar trancada, mas alunos continuam usando o local

,

I
i

•

o trabalho na educação
infantil Marista

.

O Colégio Marista São Luís vem lançando um

olhar especial ao trabalho na Educação Infantil.
No primeiro encontro de pais e educadores, que
ocorreu no último dia 15 de fevereiro, discutimos
justamente sobre os fundamentos de nosso

projeto curricular. Este projeto toma como base a
,

filosofia marista que tem como objetivo maior

promover o desenvolvimento da comunicação, daI

pesquisa e da solidariedade em nossos alunos.
Acreditamos que o desenvolvimento integral da
criança- na Educação Infantil ocorra através do
I úd ico. Deste modo, a ênfa se do tra ba I ho

pedagógico reside no brincar.O brincar livremente
e o brincar com intencionalidade educativa. Assim,
o lúdico permeia todas as atividades desen-

I volvidas pelas turmas.
.

'

! Embora a alfabetização não seja o objetivo da
!-.
,.,'

Educação Infantil, segundo a Coordenadora
Jaqueline Lickfeldt Novello, "[ ... ] ela ocorre

•

,

naturalmente pelo contato com o ambiente
alfabetizador do colégio. Através de atividades
lúdicas o mundo da escrita invade a sala de aula e

•
•

,
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I
,
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I
I
I
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Ó'r se estende por todas as atividades desenvolvidas

.,o_' com as crianças: histórias, músicas, poesias,
,

�: pesquisas, projetos, viagem de estudos, uso da
• _o

_'r informática, diversas formas de registro, textos
coletivos e outros."

-" Outro elemento importante nessa fase escolar é a
.:., rotina. Através dela a criança desenvolve noções
s,

de tempo, planejamento, organização e limites.
o;

"'_ Assim, as crianças participam tanto da organização
� .

i- quanto da execução e avaliação das atividades
;;/' desenvolvidas.

, CRIME
I

•

ANEL/SE SCHMITZ

� Funcionários
também reclamam da
falta de estrutura do
local de trabalho

JARAGUÁ00 SUL-OConselho
Tutelar de Jaraguá do Sul foi alvo
de vandalismo na madrugada da
última sexta-feira pela quinta vez em
apenas ummês. Vândalos jogaram
pedras foram contra as janelas e

,

arrebentaram persianas.
Os funcionários registraram o

BO (boletim de ocorrência) na

delegacia da Polícia Civil da
cidade. "Isso não é brincadeira de

criança, é coisa de quem sabe o

que está fazendo", garantiu a

conselheiraAlacir Lourenço.
Foram atingidas quase todas

as janelas que dão para os fundos

I

da antiga delegacia de Polícia Civil,
onde funciona, há cinco anos, o

Conselho. "Trabalhamos em salas

precárias, com calor insuportável e
agora ameaçados por vandalismo",
disse a auxiliar administrativa
Dalila Schmitz.

De acordo com Alacir, o mais
preocupa é que esse tipo de

agressão venha a acontecer

durante o dia, "Imagine se acerta

uma criança?", lamentou. "O
órgão ainda é visto como punidor,
mas na verdade funciona como

uma proteção, que ajuda as

crianças e suas famílias", disse.
Outra reclamação dos

funcionários é o local de trabalho.

Segundo eles, a fiação elétrica do
lugar está em estado precário,

,

existem salas sem janela e apenas
um ar condicionado para refrigerar

r

mais de cinco salas. "E desumano
trabàlhar assim", confessa Dalila.

DANIEL NEVB

,
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Alacir mostra, preocupada, um dos buracos na janela I'; , í

" �
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O órgão atende cerca de cinqüenta pessoas por dia. Trabalham no", jl
local oito pessoas entre conselheiros e administração. O Conselho; ,

, "

Tutelar fica na Av. Getulio Vargas no Centroda cidade. !
! I
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Inscrições para desafio Fatej encerram hoje ao meio dia
'JARAGUÁ00 SUL-AFaculdade

de Tecnologia de Jaraguá (Fatej)
espera recebermais de 200 pessoas
em seu Desafio Estudantil, no
domingo.Ovestibulardá aos inscritos
a oportunidade de ganhar bolsas de
estudos integrais e descontos nas

mensalidades dos cursos oferecidas

pela instituição.
Para participar do Desafio

Estudantil, é preciso se inscrever e

pagar a taxa de R$ 30 até hoje ao

meio dia. As inscrições podem ser

feitas no Posto Mime, da Rua
Reinaldo Rau. Quem atingir nota
superior a seis, na média geral da

,,
I

prova, ganha 30% de desconto no
valor da mensalidade. Já os que

conseguirem média sete, pagam

apenas R$ 190 por mês. A bolsa

integral fica com aqueles que
acertarem pelo menos 750/0 das 50

questões da prova. Todos os cursos
têm mensalidades fixadas em R$

380.

Ligada ao Instituto de Ensmb
Superior de Joinville, a Faculdad J
está em Jaraguá há dois anos'] °

oferece cursos nas áreas de Comércib I.

Exterior, Logís tica, Processds )
Industriais, Recursos Humano�!lllí
Marketing e Gestão Financeira. ,(,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

�.CORREIO TV ,
-

,

redacao@jorna/correiodopovo.com.br :
,

Substituto
Caso Gugu não renove com o SBT, já se

fala na possibilidade de Ratinho
substituí-lo nas tardes de domingo .

Nuvemcinza
O clima é tenso na produção de

,

Ratinho. Profissionais das antigas, que
trabalhavam com o apresentador no
SBT, estão em uma sala ao lado só

esperando a atual equipe ser

dispensada para voltar ao batente.
Doze pessoas devem ser demitidas.

Convite
Cissa Guimarães recebeu proposta da
Rede TV! para ficar no lugar de Luísa
Mell apresentando o "TV Fama" com

Nelson Rubens.Mas a atriz e a emissora
não chegaram a um acordo salarial.
Dizem que a Rede TV! ofereceu R$ 50
mil a ela.

Porpouco
A Band ameaçou desistir de colocar no
ar o trio elétrico do Chiclete com

•

Banana no Carnaval de Salvador. Mas a

multa de rescisão é de R$ 80 a R$ 100
mil e a emissora resolveu voltar atrás.

NaJustiça
A Rede Mulher está processando
Liliane Ventura, acusando-a de não

pagar multa de rescisão de contrato.
"Eles alegam que saí sem avisar. Tenho
tudo documentado dizendo que não

queria mais ficar'; diz ela.

Papelão
Bruno Gagliasso e a namorada Camila

Rodriques haviam confirmado

presença na Mangueira, mas de última
hora cancelaram o desfile porque
fecharam um trabalho em Salvador.

•

Protagonista ".
, .

Thiago Rodrigues será o protagonista de "Páginas da vida" e fará par com Ana Paula Arósio.j
Seu teste foi avaliado por Manoel Carlos, autor da novela, como "excelente'Thiaqo viveu j
Bernardo em "Malhação" e rapidamente se transformou no campeão de cartas da Globo. I

c

Nos primeiros capítulos da nova novela das 21 h, ele contracenará com Fernanda
(O

Vasconcellos, que interpretou a Betina, de "Malhação': Depois, a personagem dela morrerá,
'

"'" fI
e ele se envolverá com Arósio. . '

Babação
2

Julien MacDonald foi só elogios a Paris Hilton, musa de sua nova coleção. A socialite .é
•

desfilou para a grife do designer, durante a Semana de Moda de Londres.Segundo Julien, a)�
platéia ficou fascinada diante de Paris, exemplo a ser seguido. "Ela é jovem e não tem

.,

medo de fazer o que quer'; disse.Como tanta paparicação tem que ser compensada, a I
I

herdeira já teria avisado ao estilista que ele será o responsável pelo seu vestido de noiva. i
J I
, ·1Lançamento ,
[,

Marisa Monte (foto) é mesmo original na hora de escolher nomes. Seus novos discos - qU�i
serão lançados ao mesmo tempo, em março - já foram batizados. Um deles, focado em

samba, vai se chamar "A História de uma Escola: Percussão, Palmas, Cavaco e Violão - A
. "

Nova Música da Portela': O outro, bem na linha Tribalistas, "Sutilezas, Teremim, Vinhos, Vitrol;
I .

e Pickups - A Nova Música Pop Brasilelra'Vale lembrar, o nome de seu filho não fica atrás: í
Mano Wladimir _ �

,

I
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,

I '
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LINHA DE FUNDO

Travessias
,

Além de representantes da
Academia Impulso, Jaraguá do
Sul também estará

representado na Travessia à Ilha
das Cabras, em Balneário
Camboriú. Na prova que
acontece hoje, 15
representantes da Ajinc/
Urbano/FME estarão presentes.
Destaque para Soelen Bozza,
que já venceu duas travessias
neste ano. Outra jaraguaense
que participa é Talita Hermann,
mas que compete pelo
Grêmio Náutico União, de
Porto Alegre (RS).

Oferecendo
o presidente do Internacional,
Fernando Carvalho, tem uma

proposta do MSI, patrocinadora
do Corinthians, por Rafael
Sobis. A oferta é de 8 milhões
de euros (cerca de R$ 20

milhões) por 800/0 dos direitos.
A informação foi dada ao

meio-dia de ontem pela Rádio

Gaúcha, baseada em fonte

próxima ao presidente. Será
que é verdade desta vez?

FIM DE SEMANA, 18/19 de fevereiro de 2006

,

CATARINENSE

• •

•
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JULIMAR PIVATTO
,

� O atacante Leandro

thegou a ser anunciado,
luas preferiu a proposta
';do Metropolitano
: ]ARAGUÁ DO SUL - A

:"empreitada: tricolor" para

-conseguir reforços para a segunda
,

r:fase do Campeonato Catarinense
I�) ,

�continua. As vésperas do jogo
, .

.

contra o Atlético Hermann
,

:Aichinger, domingo às 17h em
,

:Ibirama, a diretoria do Juventus
anunciou três reforços que devem
se apresentar na segunda-feira: o
lateral-esquerdo Matarazo, que,

estava, no Brasil de Pelotas, o
,

;láteral-direito Jorginho, ex-'
[América de São José do Rio Preto
,

[_(SP) e Eurico, que estava no

Ituano.
'O diretor de futebol Alcir Pradi

estava irritado com a postura do
atacante Leandro, ex-Marcílio
,Dias, que estava praticamente
.acertado com o Juvent rs, mas
preferi 1 à proposta c o Me-
_..

tropolit: Ina. "Agora eu n� o quero
•

mais ele nem de graça" Mas a
I 'I• •

.procuru por outro atacante
, ' ,

qfontinu 1. Pradi, que pref .riu não
'adiantar nomes, disse que J acerto

está bem próximo.A assessoria do
clube chegou a divulgar que o

jogador iria chegar ontem e que
estaria em condições de estrear

contra o Atlético.

Longe dos bastidores, os

jogadores participaram de uma

reunião com o técnico Itamar
Schulle na tarde de ontem antes

do coletivo. Amaior dúvida é no

ataque, já que Sabiá está no

departamento médico com um
•

problema na coxa. "Não temos
. �

muitas opçoes, mas vamos usar o

que temos demelhor", comentou
o treinador. Ele também adiantou

que agora está decidido que Alaor
ficará apenas com a função de
auxiliar-técnico.

"Ele tem condições de

desempenhar bem as duas

funções, mas não ao mesmo tempo.
Eu nunca vi ninguém fazer duas
coisas ao mesmo tempo e as duas
serem bem feitas", comentou
ainda Schulle. Nos treinos desta

. - " .

.semana, a comissao tecmca usou

algumas opçõespara substituir

Sabiá, como colocar no ataque
Paulo Rossi ou Everaldo.

O outro atacante, Ronaldo, fica
no aguardo para conhecer seu

companheiro de posição neste

domingo. "Sei que temos opções
de qualidade e quem entrar vai

ARQUIVO CORREIO/DANIEL NEVES

Nos dois primeiros jogos, duas vitórias do tricolor jaraguaense

ajudar", disse. Sobre o jogo deste

domingo, o jogador acredita que o

time de Ibirama virá com mais

vontade, já que perdeu as duas
partidas da primeira fase para o

Juventus. '�gente sabe que eles
estão se reforçando. Agora é outra

história e a gente acha que eles
vêm com tudo para cima",
comentou .

.

No duelo dos goleiros, João Scherer leva vantagem,-

,

, ,

,
'

I

]ARAGUÁ DO SUL - A

i CURrrmA -A ginasta Daiane
: dos Santos ouviu, testou e decidiu.
,

: Ary Barroso vai embalar suas
I ' .

, ,. -

'

i proximas apresentaçoes na prova

! de solo com o samba "Isto aqui, o
,

; que é?", também conhecido como
I

: "Sandália de Prata", composto em
: 1942.
,

I .

I
I

A conhecida letra do samba
- "Isto aqui ô, ô é um pouquinho
de Brasil, iaiá. Deste Brasil que

,

canta e é feliz, feliz, feliz .. E
também um pouco de uma raça

, que não temmedo de fumaça ai,
I
I aí. E não se entrega não" - vai

ganhar modernidade e rapidez,
ficando com uma aparência de

,

� funk e blues, a mesma estrutura
: de "Brasileirinho", que a

acompanhou até agora e havia se
,

: tornado uma espécie de hino

,

Adilson errou no gol que tomou

na goleada por 4x1 em cima da

Chapecoense, quando deu rebate
na cobrança de falta e sofreu o gol.

[ájoão Scherer teve apontadas
as duas falhas no último jogo contra
o Avaí, em que o tricolor perdeu
por 2xO: o tiro de meta com os

zagueiros de costas, que resultou
no primeiro gol, e a falta cobrada
por Foiani e que acabou nos fundos

•

da rede. ''A barreira abriu nesta

bola, mas foi no canto do goleiro e

não dá para admitir um erro

desses", disse Meyer. Outra
.observação apontada pelo
preparador foi que, na estréia contra
o Avaí, no Estádio JoãoMarcatto,
o goleiroAdilson não fez nenhuma
defesa.

•

informal da ginástica artística.
Com isso, não haverá

necessidade de mudança radical
-,

nas coreografias. A trilha sonora

já está sendo finalizada em estúdio

para que a ginasta possa retomar

os ensaios com todo vigor. Afinal,
, . ,

tera exatamente um mes para
treinar a coreografia em sua nova

versão musical para a etapa da

Copa do Mundo em Lyon na

França; nos dias 18 e 19 de março.
'. A nova música vai substituir
"Brasileírinho", que mareou a fase
mais vitoriosa da carreira da

ginasta. Daiane continua -os

treinamentos com a Seleção
Brasileira em Curitiba e não vai

precisar mudar muito a nova

coreografia.
A princípio, Daiane tinha em

mente apresentar-se com "País

Tropical", de Jorge Benjor. Chegou
amostrar parte da coreografia em
1o de outubro do ano passado, mas
devido à demora na negociação
dos direitos autorais a música foi
abandonada. Entre as músicas

candidatas estavam "Tico-Tico no

Fubá", de Zequinha de Abreu,
• •

"Canta, Brasil", de David Nasser,
ou alguma outra canção de Ary
Barroso.

Aginasta, namanhã de ontem,
chegou a dizer que só anunciaria a

novamúsica na segunda-feira, mas
preferiu se adiantar, Na quinta;
feira, Jorge Benjor se mostrou

chateado com a desistência de

Daiane, mas disse que entende a

posição da ginasta e vai continuar

torcendo por ela. (AE)

• A trilha sonora já está

sendo finalizada em

estúdio para que a ginasta
possa retomar os ensaios
com todo vigor.

• Ela terá exatamente um
, .

mes para treinar a

coreografia em sua nova

versão musical para a

etapa da Copa do Mundo
em Lyon na França, nos
dias 18 e 19 de março.

\ \

JULIMAR PIVATTO

Leilão.
o leilão de jogadores entre clubes sempre foi conhecido na

história do futebol. Mas, mesmo assim, continua irritando os

dirigentes "perdedores" das negociações. O diretor de futebol
do Juventus, Alcir Pradi, não escondeu ontem a indignação por
perder o atacante Leandro para o Metropolitano. História que :

aconteceu também com o atacante Ivan. Mesmo com a política
de divulgar as contratações somente com o contrato assinado, "

algumas notícias vazam e foi isso o que aconteceu. Vale como

lição para as próximas vezes. E aconteceu justamente com um

atacante, uma das maiores carências do time no momento.

•

•

•

Contratação
I

A diretoria do Botafogo (RJ) ,

I

anunciou, na tarde de ontem, a
contratação de mais um "

atacante para esta temporada.
,

•

I

O centroavante Christian, que '
.

defendeu o São Paulo no ano -

passado, acertou um •
,

compromisso até dezembro ,

de 2006 com o clube carioca. ,

O departamento jurídico está I

providenciando a inscrição
•

,

imediata do jogador no
•

Campeonato Carioca para que
possa jogar contra o Nova

,

Iguaçu, neste domingo.
�

,

,

Vôlei �

Larissa, que ao lado de Juliana
,

-

,

é a atual campeão mundial e
.'

,

brasileira de vôlei de praia, esta
,

na final do torneio Rainha da .'

•

Praia, disputado no Rio de "
"

,
,

Janeiro. Juliana, parceira de ,

Larissa e atual campeã do
,

,

•

torneio, está fora da decisão e

diz que torce pela
,

,
·

,

companheira. t a terceira final
,

,

,
·

do Rainha da Praia nos últimos
·

� ,

anos. Suas adversárias serão
,

Sandra Pires, Agatha e Shaylyn.
•
"

·

,
,

j u I ima rp iva tto@gmail,com:

Isabel Clark conquista inédito,

. I '

9° lugar nos Jogos de Inverno
TURIM (ITÁLIA) -A brasileira

Isabel Clark conquistou ontem

uma inédita nona posição na prova
. . .

de snowboard dos Jogos de Inverno
de Turim, na Itália. Na bateria que
valia do 9º ao ,120 lugares, Isabel
contou com muita sorte. Após
largarmal, na última colocação, as
três primeiras se envolveram numa

colisão e a brasileira só teve o

trabalho de fazer a descida sem

erros para completar o percurso.
O resultado de Isabel Clark é o

melhor já conquistado por algum
brasileiro em Olimpíadas de
Inverno. Antes, a equipe de
bobsled havia ficado em 270 lugar
nos Jogos de Salt Lake City, nos
Estados Unidos, em 2002. Na fase
de classíficação, a snowboarder

conseguiu a sexta colocação entre
23 competidoras � se classificou as

quartas-de-final. Na terceira de

quatro baterias nas quartas, Isabel
terminou em terceiro lugar e, por
pouco, não passou às semifinais -

as duas primeiras avançaram.
"Eu estavamuito concentrada

na pista e naminha linha. Por isso
mantive a calma e pude fazer a

passagem sobre as outras ,que
caíram. E foi assim até o final. Estou
muito emocionada", disse Isabel, .

em entrevista ao SporTY.
A medalha de ouro da prova

ficou com asuíça Tanja Frieden,'
que ultrapassou a norte-americana

Lindsey Jacobellis nos últimos
metros. O bronze foi conquistado
pela canadense DominicMaltais.

Já o esquiador brasileiro Hélio
Freitas conseguiu, na manhã de

,
,

�• O resultado de Isabel

Clark é o melhor já
conquistado por algum
brasileiro em Olimpíadas
de Inverno. Antes, a equipe
de bobsled havia ficado

'. em 27° em 2002.
I

(

• Após largar mal, na
última colocação, as três

,

primeiras se envolveram
numa colisão e a brasileira
só teve o trabalho de fazer
a descida sem erros para
completar o percurso:

,

sexta-feira, apenas a 93ª colocação
na prova de cross-country de 15

quilômetros dos Jogos de Inverno,
que estão sendo disputados em

Turim (Itália). Com o tempo de

54rnin06s8, Hélio ficou à frente de
somente outros seis competidores.
"Esse foi o melhor resultado da
minha carreira. Fico feliz por ter
ficado na frente de outros

participantes", disse.
Amedalha de ouro ficou para

o estoniano Andrus Veerpalu, que
completou o' percurso em

38mirl01s3. Aprata foipara a checo
Lukas Bauer, 'com o tempo de
38min15s8. O bronze foi

conquistado pelo alemão Tobias
Angerer, que cravou 38min20sS.

II

I

II
II
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FESTA DE ARROMBA

MARCO AUR�LIO GOMES

� A folia praticamente
fecha a temporada
de verão, então, é
melhor aproveitar

LAGUNA (CNR/ADI) - ''Atrás
do trio elétrico só não vai quem já
morreu". Se essamáxima vale para
o carnaval de Salvador, vale
também para a folia em Laguna,
cidade histórica de SantaCatarina

que imortalizou episódios da

Revolução Farroupilha e seus

heróis, como Anita e Giuseppe
Garibaldi. A praia mais famosa da
cidade, a do Mar Grosso,
literalmente não fica devendo.,
nada a nenhum dos circuitos de
trios elétricos da capital baiana.
Não é exagero afirmar que o

carnaval de Laguna é um dos
melhores do país, atraindomilhares
de foliões de várias partes do Estado,
do Brasil e do exterior.

A' Prefeitura estima que 300
mil pessoas vão pular o carnaval na
cidade. Isso significa seis vezes a

•

população de Laguna. Aliás, já tem
folia na cidade, pois o Pré
Carnaval teve início em 25 de

janeiro e vai até o dia que
antecede as festas oficiais, ou seja,
até 23 de fevereiro. Até lá, os

ensaios das baterias das Escolas de
Samba no Centro Histórico, que
acontecem de terça-feira a

domingo, bastam para animar os

foliões. Segurança, banheiros
químicos, transporte, atendimento
médico. Tudo está quase pronto
para recepcionar os visitantes.

Diversidade
A programação do carnaval

de Laguna oferece opções para
todo mundo. A festa começa com
o debochado Baile das Bonecas,
no dia 23, na Praça Souza França.
No dia seguinte, é a vez do Baile
das Fantasias, no Clube Con

gresso Lagunense. No sábado,
domingo e segunda, os blocos são

as atrações e acabam se en

.contrando na praia do Mar

Grosso, onde também será

montado um palco, com shows de
samba e pagode, todas as noites.
Os trios elétricos acompanham os

blocos. Na segunda, dia 27, o

destaque é o desfile das cinco
Escolas de Samba da cidade.

E Laguna ainda oferece outras
opções de lazer. A rede hoteleira
dispõe de 2.300 leitos e a

gastronornia à base de frutos domar

conquista paladares como o famoso
. . ,

"C
,-

d L " Aamarão e aguna. noite, as
lagoas ficam repletas de lampiões,
cuja luz atrai os camarões para as

redes. Já nos molhes daBarra todos
se encantam com os botos que

ajudam a encurralar os cardumes
de peixes, tomando-se presas fáceis
para as tarrafas dos pescadores. Os
botos são tão conhecidos da turma

que, acredite, têm até nomes.

..

CORREIO DO POVO
J

D'VULGAÇÁOI(�,

• AMRÁDIO 10\0

-'ARAGUÁ

•

,

,

. ,,.. ..

-

1

(

1

J
(

'I

,

J
(

,
I
(

'Farol de Santa Marta atrai milhares de turistas de todo país, a procura cresce ainda mais durante o carnaval, vale a pena conferir

Ali mesmo no molhes da
Barra, o visitante pode atravessar
de bote para o outro lado e

caminhando pelos morros chegar
a praias paradisíacas e pouco

freqüentadas. Neste mesmo local,

balsas fazem a travessia de veículos
e você pode aproveitar para
conhecer o Farol de Santa Marta.
Outros pontos turísticos do

município são o Museu e a Casa de
AnitaGaribaldi, a Fonte de Carioca

-

Festa da banana deve reunir milhares em Massaranduba
MASSARANDUBA \" Hoje e

amanhã Massaranduba promove a

Festa da Banana. A expectativa é

de que aproximadamente 4 mil
pessoas prestigiem o evento.que

,

acontece no salão Glória em

Massarandubinha.A abertura é

hoje às 17h. Bingo benefícente

para a terceira idade e uma

competição de bananas estão na
•

programação. O concurso vai

distribuirR$ 1.800 em prêmios para
os vencedores.

No . domingo; um' culto
ecumênico e uma' exposição de

produtos derivados da banana
devem agitar o evento. Em seguida,

a festa fica aindamelhor, com baile
e um concurso de culinária com

pratos à base de banana: elege-se
os dois pratos mais gostosos e, em

seguida, todos os pratos
competidores serão distribuídos ao
público, num delicioso café. O

primeiro colocado no concurso

receberá um circulador de ar, e o

segundo, umprêmio surpresa.
Para completar, não poderia

faltar o serviço de bar e cozinha
com pratos típicos da banana
(como pastel de banana e banana
à milanesa), além de salgados,
doces, churrasco e, é claro, a

tradicional cerveja.

Dia 18 (amanhã)
17h - Abertura da festa com desfile
18h - Bingo Beneficente para a terceira idade - Avaliação e

classificação dos melhores expositores de banana
19h - Abertura do leilão dos cachos de banana em exposição
20h - Música ao vivo com o Musical Glória
21h - Divulgação dos melhores expositores de' banana

. :

Dia 19 (domingo)
9h - Culto ecumênico
10h - Abertura das exposições
11 h - Premiação dos expositores
12h - Almoço festivo
14h30 - Show de acrobacias aéreas

,

lSh - "Soirée" (dose dupla) com os grupos musicais Os Verticais,
Caio Junior e Zabala e o Grupo Chama Viva
18h - Encerramento do leilão e exposições

-

Gu� promove Exposição Estadual de ÜIi
• •

GUARAMIRIM - O evento

acontece de 2 a 5 de março no

ParqueMunicipal de Guaramirim,
na BR 280. Esta é a 36ª Exposição
Estadual de Orquídeas e Plantas
Ornamentais, Exposição Sul
brasileira de Orquídeas e Feira de
Arte e Artesanato. Paralelamente
acontece o Congresso Catarinense
de Turismo. Também estarão

expostas, bromélias, cactos, bonsai e
outras espécies de plantas
omamentais.O ingresso será R$ 2,00,
sendo 25% da renda desrinada à

Apae deGuaramirim. Informações
pelo telefone (47) 3371-5109.
Organizado pela Agremiação de

Orquidofilia do Itapocu, o evento,
tem apoio institucional da

Federação Catarinense de

Orquidofilia, Prefeitura de

Guaramirim, AssociaçãoComercial,

e Industrial deGuaramirim, Governo
do Estado, Famege Unerj. Orquídeas (foto), bromélias, cactos, bonsai e outras espécies de plantas ornamentais serão expostas

,

�
,

- que revela marcas do período
escravocrata no Brasil, aCasa Pinto
D'Ulisséa, e a Estátua de Nossa
Senhora daGlória - de onde se tem

uma vista panorâmica de todas as

praias e da cidade, emuitos outros

lugares e recônditos que a sua

curiosidade e espírito aventureiro

podem descobrir.
Mais informações no sit .,

I�www.laguna.sc.gov.br ou pe
telefone (48) 36442126.

'Stones trazem sua anarquia
hoje ao palco de Copacabana

SÃO PAULO - Uma explosão
parece sair do telão, e então sobem
os acordes de "Start me up", e o

resto você pode imaginar: mais de
ummilhão de pessoas urrando na
Praia de Copacabana hoje para
receber Mick Jagger e seus

gambitos elétricos, vestido
invariavelmente com um terninho
dourado como de um crupiê.
Tudo já é previsível: o cigarro
caindo do canto da boca de Keith
Richards enquanto ele se prepara

para cantar "This Place Is Empty";
o sorriso inexistente de Charlie

I

Watts; a simpatia e o voluntarismo

narigudo de Ron Wood. O final,
,

apoteótico, é com "Satisfaction". E
só isso, mas a grandemaioria adora.

•

"Existe alguma cor-sa ele-

gantemente sinistra nos Rolling
Stones,", escreveu o jornalista Pete
Hamill em 1965, ao se ver defronte

àquela esfinge do rock - um

vocalista magricelo que preferia
imitar os gestos e as coreografias de
artistas negros como James Brown,

,

um guitarrista que parecia se

desfazer em cena uma

performance agressiva e músicas

que tanto podiam ser sinistras e

polêmicas ("Sympathy for the
Devil" e "Brown Sugar") ou

acessíveis e assobiáveis (como
"Ruby Tuesday" eWhite Horses).
"O estilo vocal de Jagger e suas

performances no palco reforçavam
reação visceral e sensual dos
adolescentes em relação à banda.
Como seus antecessores do blues,
Jagger balbuciava, resmungava e

berrava sua libertação. No palco,
,

ele transpirava e fazia beícinha
com toda aquela luxúria e a boca

,

mundialmente famosa - e ia

dançando por todo o palco. Como
em tempos passados o físico podia
ser interpretado como sexo, e o

sexo significava normalmente,
rebeldia. Em diferentes graus, o

público era compelido a reagir, a

rebelar-se.", descreveu o escrita
Paul Friedlander em "Rock ana
Roll - Uma História Social"
(Editora Record).

Anárquico time de velho,

compadres, os Rolling Stones não

se cansaram de, nos 43 anos de ;,

carreira, surpreender seus dístíne
analistas. Quando veio à luz a

canção "Gimme Shelter", a revista

Rolling Stone a definiu como "o

som de um mundo que chega aO
,

,

seu final", e a banda seria "urn� :

força ativa da natureza tão
"

poderosa que o Serviço Nacional
deMeteorologia deveriamonítot
la em seus radares".Eles sobre'
viveram a todas as grande'
mudanças na música inter'

'

nacional, às vezes contrapondos
a elas, mas invariavelmente
assimilando-as. O show no Rioae
Janeiro é uma reverência
extremamente elogiosa da maior
banda do mundo em atividade'
uma cidade. Mick Jagger, que I

quem escolhe o roteiro das turnê"
as cidades, as circunstâncias, o>

contratos e tudo o mais, te�

mesmo um fraco pela cidade, e I

honesto nessa paíxão.Depoísé'
Brasil, os Stones vão à Argentinae
aoMéxico. (AE)
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