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Gisele Bundchem no

8°Fashion Rio no fim
de semana. A top
desfilou pela Calcei

Presidente do PTB
defende nome de
consenso para

deputado estadual
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.• Quarta-feira'
nublada com alguns

----

períodos de melhoria
e chuva a qualquer

",'",'",
,

" ,', ,
.

hora do dia

• Terça-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

Há diamantes em Jaraguá do Sul, diz vidente
Radicada em Balneário Camboriú, Amanda de Salém prevê, também, ano difícil para o futsal, mas garante que o Juventus fará a final do estadual com o Figueirense. _ PÁGINA 5

. .'.

ENERGIA

o diretor presidente, daWeg, Décio da Silva (30 à direita)
. firmou ontem contrato com a empresa Engevix para

equipar a PequenaCentralHidrelétrica Santa Laura, unia
das sete em implantação no país, próximo a Xanxerê

(Oeste). A empresa 'fornecerá dois geradores de 7,5 MW
(Megawatts) cada um, painéis elétricos e trans

formadores. A obra" que começa em abril, fica pronta em
outubro de 2007 . _ PÁGINA 4
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. Prefeitura e Estado mvestem em

obras no Ribeirão Grande do Norte
O secretário estadual de Infra-estrutura.Mauro Marian

(PMDB), esteve ontem à tarde em audiência com o

prefeito Moacir Bertoldi (PL) .Em pauta, a primeira etapa
) das obras deasfaltamento da rota turística que liga Jaraguá
do Sul a Corupá, com investimentos deR$ 2 milhões. Do

total, o Estado Slrcará comR$ 1,5milhão. - PÁGINA 6

NA BOA

Quatro gols de Sabiá deixam

o Juventus perto da liderança
O centroavante Sabiá, que já jogou pelo Guarani e

Avaí, deixou o Juventus em situação confortável na
atual fase do estadual, distante apenas um ponto do
líder do grupo A, Figueirense. O próximo' jogo será

contra o lanterna Guarani, em Palhoça, quarta-feira a

partir de 20h30. Domingo.voltam a se encontrar no João
Marcatto. _ PÁGINA 8

INDICAoon ÉcOI\lÔMiCO
... �---
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Mínimo sai hoje
. Hoje é o dia "D" estipu

lado pelo governo para
definir o valor e a vigência
do novo salário mínimo,
segundo afirmações do

próprio presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. O
presidente disse estar

"tranqüilo" quanto a um

acordo com os sindicalistas,
que já aceitaram o valor de
R$ 350,00, mas que querem
que seja pago já a partir de
março. Lula acha que será

possível um acordo com o

movimento sindical,
segundo ele inédito porque
o movimento sindical

organizado nunca discutiu
com nenhum governo os

valores do salário mínimo.
a notícia será divulgada em

tom de. comemoração já
que coincidirá com o Dia

Nacional do Aposentados
-a

- maior parte dos
aposentados recebe o

mínimo, que hoje está em

R$ 300.

FRASES

Desde que as centrais

lançaram a campanha para
o reajuste do salário
mínimo, no entanto, o

governo ainda não fez

concessões em relação a sua

'proposta inicial de reajustar
o mínimo em R$ 350 a partir
de maio e corrigir a tabela
do Imposto de Renda
Pessoa Física em 7%.

.

O ministro do Trabalho,
Luiz Marinho, disse que o

governo precisa encontrar

os recursos necessários para
atender às reivindicações,
porque cada mês de

antecipação do reajuste do
mínimo custa R$ 1,060
bilhão. E isso porque o

mínimo só é pago,

tradicionalmente, durante
oito meses do ano, a partir
de maio, embora o período
seja de doze meses. O que
avaliza números do IBGE

sobre o contingente de
trabalhadores que ganham
apenas o mínimo: mais de 40
milhões. Se confirmado o

acordo, a notícia coincidirá
com o Dia Nacional do

Aposentados -a maior

parte dos aposentados
recebe o mínimo, que hoje
está em R$ 300,00. Não se

pode dizer que seria um

presente,' 'longe disso, mas,'

pelá menos, amenizaria a

agonia dessa gente.

vez e ficou defasada em

39%. Tanto a CUT quanto
a Força Sindical, as

maiores representações de
trabalhadores no País,
afirmaram que não

fecharão acordo se não

houver concessão do

governo em pelo menos um

desses pontos. O presidente
da Força Sindical, Paulo

.... Se confirmado o acordo com as

centrais sindicais, o anúncio coincidirá'
com o Dia Nacional dos Aposentados

Já as centrais, que inicial
mente reivindicavam um

.

mínimo de R$ 400 e a

correção da tabela em 130,,&,
reduziram primeiramente a

proposta para R$_ 350 a

partir de março e 10%.
N a semana passada, as

centrais recuaram de novo

e toparam R$ 350 em abril
e 8% de correção para o IR.
No governo FHC, a tabela
de IR só foi corrigida uma

Pereira da Silva, o

Paulinho, chegou a afirmar

que lutaria para derrubar o
valor do mínimo no Con

gresso se Lula anunciasse o

reajuste sem a concordân
cia ·das centrais. Hoje, os

valores deverão ser fecha
dos durante reunião de.
Lula, ministros e sindi

calistas, caso as partes
'cheguem a um deno
minador comum.

"Eu vou continuar andandono limite do tempo que eu tenha que tomar a decisão. Não sou

obrigado a assumir candidatura, quem é obrigado são os adversários':

� Do presidente lula, em La Paz, mostrando uma parte das cartas do baralho eleitoral de 2006.

I·. }1atos & Pessoas I
Fernando Bond

Pesquisa vaimostrar
o tamanho da crise

Florianópolis - O impacto da desacele

ração da economia a partir do segundo.
semestre do ano passado sobre a

pretensão de investimento dos
indústriais catarlnenses para este e os

próximos anos será pesquisada pela
. \

Federação das Indústrias (Fiesc). A

lnstltulção formalizou na semana

passada, durante a reunião de diretoria,
convênio com o Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)
para realizar o trabalho, que será

divulgado ainda no primeiro semestre.

Na última pesquisa sobre a programação
de investimentos, realizada no segundo
semestre. de 2004, a indústria cata

rinense previa para 2006 investimentos

deRs 1,734 bilhão, dos quais R$ 514

milhões estavam programados paras as

plantas instaladas em Santa Catarina. O

trabalho, que está em sua sexta edição,
também identifica as necessidades de
financiamento para o parque fabril
catarinense e outras ações de
desenvolvimento de cadeias produtivas,
pólos e redes de empresas. Vai ser uma
balizador muito importante para os

industriais e o Governo.

CozinhaGuaramirim
O Sesl de Santa Catarina leva desde ontem aos

municípios de Guaramirim e São Francisco do
Sul o programa Cozinha Brasil. Nesse período,
urna unidade móvel da instituição - um

caminhão projetado com uma cozinha

pedagógica experimental - oferecerá cursos

gratuitos aos trabalhadores da indústria e seus

familiares. O objetivo é ensinar receitas para
uma alimentação nutritiva, barata e sem

desperdícios. Em Guaramirim, o programa foi
aberto ontem e vai até sexta-feira (27) e em São
Francisco do Sul abre na próxima segunda-feira
(30) e vai até o dia 3.

Cardápio econômico
Essa cozinha itinerante vem percorrendo o

Estado desde julho e já formou cerca de 3 mil
alunos. As receitas são feitas no local e
oferecidas aos estudantes para degustação.
Além disso, são abordados temas como
armazenamento, congelamento e

descongelamento de alimentos e

aproveitamento integral:'" com o uso de talos e

folhas, por exemplo: As aulas são dadas por
nutricionistas.

Onde se inscrever
No programa Cozinha Brasil o aluno ganha um

kit com avental, touca, caderno, lápis, livro com
250 receitas e certificado emitido pelo Sesi. As

inscrições são feitas nos locais dos cursos. Em

Guararnirim, Escola Urbano Teixeira da Fonseca -

centro. Em São Francisco do Sul, Praia da
Enseada, ao lado do projeto Estação Verão.

• CORREIO DO POVO

Valeu
o governador luiz Henrique reassumiu o

cargo ontem de amanhã, no hangar do
Governo do Estado, após uma semana de
missão na Rússia. O desembargador Jorge
Mussi, presidente do Tribunal de Justiça,
disse ao transmitir \) cargo a Luiz Henrique
que esta foi uma experiência
extremamente gratificante, e que

homenageou o Poder Judiciário'
catarinense.

Novas normas
"Tive a oportunidade de enviar para a

Assembléia Legislativa o Código de Divisão
e Organização Judiciária. de Santa Catarina,
que regulamenta o funcionamento do
Poder Judiciário no Estado'; salientou Mussi.

O código vai disciplinar a forma de atuação
e indicar as possibilidades para o

crescimento da instituição.

Ações
Na semana que esteve comandando o

Executivo, Jorge Mussi prestigiou
empresas de São João Batista na maior

feira calçadista da América Latina, a.
Couromoda, realizada em São Paulo':

Mussi também lembrou a entrega da
ordem bancária da segunda parcela
repassada pelo Governo do Estado para a

revitalização da Proeb, em Blumenau, no
valor de R$ 1,5 milhão, com recursos do

.

Fundo Social, e a inauguração do Santuário
Santa Paulina, em Nova Trento.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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SUA OPINIÃO

Transporte. coletivo:
concessão e equilíbrio 2

.IlirWr Dirclor-Co!'po!'ntiyo .Ii!I..i.t!u:.n
Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

No último dia 19 de janeiro o ProfessorDoutorJorgeH. Brognoli
fez colocações a respeito "da prorrogação do contrato de concessão
e exploração do sistema de transporte coletivo urbano com a empresa

Viação Canarinho Ltda",
.

Com todo respeito à opinião do ilustre Professor e a empresa

Viação Canarinho, não poderíamos deixar de traçar alguns
comentários.

Ao longo de seu texto o professor faz importantes colocações,
lembrando inclusive de sua experiência administrativa.

Para contribuir com o diálogo' iniciado, cabe salientar a

existência da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
"Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de

serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal e
dá outras providências", onde em seu artigo 6º estabelece que:
"Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato".

Neste sentido, a PrefeituraMunicipal de [araguá do Sul realizou
no ano de 1996 contrato de nº 67/96, com a citada empresa e

desde então, esta vem prestando serviço ao município.
Muitas dúvidas "estão no ar"!
Ao longo destes anos a Concessionária (empresa) atendeu o

interesse público?
O Poder Concedente (Prefeitura) fiscalizou o serviço

concedido? Aplicou as penalidades regulamentares e contratuais?

Houve algum tipo de discussão com a comunidade e usuários

para assegurar a participação nas decisões relativas a: política
tarifária, revisão das bases de cálculo dos custos operacionais, nível
de atendimento da população em termos de quantidade e

qualidade, mecanismos para atenção de pedidos e reclamações
dos usuários, inclusive para apuração de danos causados a terceiros?

""Por que será a necessidade de renovação deste contrato?

Questionamos também por quê não foi amplamente discutido
no ano de 2005 e agora-alegam que "faz-se imprescindível a
prorrogação do prazo de vigência de Contrato, para viabilizar o
desdobramento das ações que objetivam a implementação' do .

Programa Transjaraguá e a' prestação adequada dos serviços
, essenciais de transporte coletivo de passageiros no âmbitomunicipal",
através do Projeto de Lei encaminhado para a Câmara Municipal
para que esta autorize a celebração do Termo Aditivo ao Contrato
nº 67/96, sendo que o Prefeito Municipal discricionariamente
poderia decidir sobre este ato administrativo?

O grande mestre do DireitoAdministrativo, o professorDoutor
Celso Antônio Bandeira de Mello assim conceitua:

"Discricionariedade é a margem de liberdade conferida pela lei ao
administrador público a fim de que este cumpra O dever de integrar
com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto,
segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos

objetivos consagrados no sistema legaI".
O Prefeito de [araguá do Sul, através da discricionariedade

sabendo do fim do contrato em vigor, poderia abrir nova licitação
para que não somente a empresa .Viaçâo Canarinho Ltda, mas
outras empresas que estivessem interessadas na concessão, se

habilitassem junto ao Poder Executivo Municipal, pôfque não a

fez?
Diante dos questionamentos acima mencionados poderíamos

dizer que o prefeito e sua vice estão preocupados com o princípio
da "supremacia do interesse publico?" Uma vez que este é "matriz"
da Administração Pública e se resume como a obrigatória
persecução de interesses coletivos e comuns à administração.

O inciso III, do artigo 2º da aludida Lei Federal, considera:
"concessão de serviço público precedido de execução de obra

pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse
público, delegada namodalidade de concorrência, à pessoa jurídica
ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua

realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da
concorrência seja remunerado e amortizado mediante exploração
do serviço ou da obra por prazo determinado;"

E assim, jamais poderíamos afirmar que a concessão de serviço
público precedido da execução de obra pública' "poderá
comprometer o futuro da qualidade do serviço de transporte
público", como defende o Dr. Jorge.

Para isso, a concessão estará sujeita a fiscalização pelo poder
'Concedente (Prefeitura) com a cooperação dos usuários, pois é o

que estabelece o artigo 3º da mencionada lei federal.
Quando o vereador jurandir MicheÍs ressalta sobre a

necessidade de realização de audiências públicas e a participação
popular nas decisões, deve-se enaltecer sua preocupação, pois um
Estado Democrático de Direitos caracteriza-se pela participação
do povo na formação jurídica e estrutural do Estado.

Por fim, vale dizer que ao longo da história, a cidadania tem

assumido historicamente várias formas em função dos diferentes
contextos culturais, é por isso que devemos respeitar a defesa das

opiniões.

Marcel Salomon, advogado, especialista em Direito
Administrativo

05 textos para esta coluna devem ter de 35 a 4S linhas, de corpo 12, fonte
Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de fazer

os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OSAICO
.... Aceitação
Números oficiais divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás,
Santa Catarina encerrou 2005 com um

total de 36.052 veiculos convertidos para
gás natural. O Instituto revela também

que o Estado teve o maior crescimento

do país em relação ao, número de

conversões de carros movidos a gás
natural. A frota brasileira de veículos leves
movidos a GNV cresceu 25,87% no ano

passando, atingindo 1.052.295 unidades.
O Estado encerrou o ano de 2004 com

23.077 conversões, realizando, portanto,
12.975 em 2005.

.... Rapidinhos
Por pouco, muito pouco, a empresa
Canarinho não acabou com o sistema de

transporte alternativo (o Rapidinho),
alegando baixa demanda de passageiros.
A idéia, em 2006, era a de manter apenas
uma linha circular. Como ouve queixas, a
empresa, depois de férias coletivas,
resolveu reativa r com algumasmudanças
nos itinerários. É preciso dizer que a

empresa não, é obrigada a oferecer

'transporte diferenciado.Afinal, não

pesquisou antes? O fez por causa da
concorrência das vans, que peçam
pàssageiros na porta de casa.

TERÇA-FEIRA, 24 de janeiro de 2006 POLíTICA

.... Água
Em ano .de eleições vale tudo para
ganhar simpatia e votos. No ano passado,
o Samae levou à Câmara de Vereadores,
em audiência pública, a decisão de
aumentar a tarifa de água em 20.% a partir
de,janeiro. Justificando a necessidade de
se investir parte da receita na rede de
tratamento de esgotos, aliviando a

autarquia no que toca a empréstimos
federais via Caixa Econômica. �aros
vereadores se manifestaram à época.
Agora, quando a conta começa a chegar
aos consumidores, alguns fazem um
alarido, como se fosse novidade para eles.

.... INSS
A chefia diz que tem gente suficiente, o
sindicato dos trabalhadores diz que não.

A ampliação do horário de atendimento
nas agências do INSS pode provocar uma
nova greve da categoria, que alega
pessoal insuficiente e, mais, que as filas
só vão acabar do ladode fora dos prédios,
já que não há horário estabelecido para
atender quem já estiver do lado de

.

dentro. Enfim e de novo, os usuários
fazem o papel do marisco, que vive entre.
o mar e o rochedo. O que importa é a

queda de braço entre as partes, o resto

que se dane. Ou não é?

.... Candidatos
Se alguém consultar, provavelmente vai

ouvir de todos os dirigentes partidários de
Jaràquá do Sul que se faz necessário
candidaturas de consenso. à Assembléia

. '

Legislativa, para que a cidade e região não
fiqu'e órfã ou, namelhor das hipóteses, com
apenas um representante em

Florianópolis, como ocorre agora, como
dizem. Agora, se alguém perguntar quem
deve ser o Candidato, provavelmente não
ouvirá resposta de consenso. Cada qual,
na verdade, quer ocupar o espaço e pouco
importa a densidade eleitoral que tenham.

I

mosaico@jornalcorreiodcipovo,com,br

PROPOSTA
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Presidente do PTB quer nome
de consenso para a coligação

CELSb MACHADO

.... Partido já, tem
pré-candidato, mas
discorda do número
de pretendentes

}ARAGUÁ DO SUL - o

presidente do diretóriomunicipal'
do PTB (Partido Trabalhista
Brasileiro), também diretor de

Habitação da Prefeitura, Jair
Álexandre, defendeu ontem o

lançamento de um candidato a

deputado estadual que represente
nome de consenso dentro da

coligação que elegeu o prefeito
. MoacirBertoldi (PL) e que inclui,
ainda, o PDT, PPS e o próprio PL.
O PTB {á lançou a pré
candidatura do vereador Terrys da
Silva, eleito em 2004 com 1.498
votos, sua primeira experiência nas
umas, porém, segundo Alexandre,
o ideal seria chegar a um nome de

consenso, seja Ou não do partido,
para garantir maior

representatividade á região na

Assembléia Legislativa.
Lembra, ainda, que é preciso

esperar por decÍsão do Congresso

para saber se a verticalização de

partidos (coligações para a

Presidência da República têm que
ser mantidas nos estados em

eleições majoritárias) nas eleições
de outubro. "Independentemente
disso, é preciso que todos os

partidos, da nossa coligação ou

não, tenham consciência das

conseqüências que uma enxurrada
de candidatos poderá provocar".
Para Alexandre, o quadro piora
ainda mais com o anúncio de
candidaturas em municípios
próximos. Em Guaramirim, o'
vereador João Evaldo [unckcs
(PT) e o .díreror geral da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional) Nilson Bylaardt
(PMDB) anunciam disposição de
disputar uma cadeira à Assembléia

Legislativa.
Em jaraguá do Sul já são tidas

como certas as candidaturas do
presidente do diretório do PMDB,
Carlos Chíodini, do presidente da
Câmara .de Vereadores, Carione
Pavanello (PFL), do presidente do
diretório do PP e vereador, Dieter
Janssen, da secretária titular da
SDR e ex-vereadora Niura
Dermarchi dos Santos (PSDB), do
vereador Ronaldo Raulino (PL)

Jair Alexandre: "Excesso de candidatos quebra os partidos"

além do petista DioneiWalter da
Silva, que tenta a reeleição.
"Quebra tudo", opina Jair
Alexandre; aludindo a um fracasso
nas urnas. Na semana que vem o

diretório do PTB vai se reunir para

traçar diretrizes em ano eleitoral.

Entra na pauta, também, o

lançamento de uma candidatura
a deputado federal. Para a Câmara
dos Deputados, o PL já lançou a

vice-prefeita Rosemeire Vasel, que
filiou-se ao partido no ano passado
egressa do PTB.

Orçamento poderá ter mais R$ 1 bilhão, diz ° relat�r geral
BRASÍLIA - o Orçamento para

2006 poderá dispor de mais R$ 1
bilhão. Essa é a expectativa do
relator-geral da propos ta

orçamentária, deputado Carlito
Merss (PT). O dinheiro viria da
economia que o Brasil fará nos

próximos dois anos depois que o

governo decidiu antecipar o

pagamento de US$ 15,6 bilhões
em dívidas com o FMI (Fundo'
Monetário Internacional). A
decisão, anunciada no fim do ano
passado, representa uma economia
de US$ 900 milhões em juros em
2006 e 2007, segundo oMinistério
da Fazenda. Com isso, Merss espera
ter à disposição do Orçamento
deste ano pelo menos US$ 450
milhões, que, em valores de hoje,
eqUivalem a cerca de R$ 1,023
bilhão. O relator-geral adiantou,
porém, que ainda não conversou
Com a equipe econômica do
governo 'sobre o assunto, mas que
torce para que o dinheiro seja
incluído noOrçamento. O motivo .

é o número de demandas que ele
'tem de contemplar, como o.

reajuste do salário mínimo, a

atualização das a,líquôtas do

Imposto de Renda da Pessoa Física,
o aumento dos servidores públicos
federais e os recursos para a Lei
Kandir. "O cobertor é CI,IrtO",
comentou o relator-geral nesta
segunda-fcir a, em entrevista

coletiva, lembrando que só tem R$
10 bilhões para contemplar todas
as reivindicações. O dinheiro extra
com a economia de juros se

juntaria a esse valor. "Mas a idéia
é atender um pouco a todos",
completou. A Comissão Mista de

Orçamento volta a se reunir hoje
para votar os nove relatórios
setoriais restantes. Em dezembro,
os parlamentares aprovaram o de
Agricultura e Desenvolvimento
Agrário. Três ainda não 'foram

entregues pelos sub-relatores: os
de Integração Nacional e Meio
Ambiente Fazenda,
Desenvolvimento e Turismo e

Infra-Estrutura.
Carlito Merss disse que, 'se

houver boa vontade dos
parlamentares.em duas semanas

é possível votar os nove relatórios,
permittndo que a prol?osta
orçamentária seja analisada no

plenário do Congresso em

fevereiro. "A aprovação vai

dependermuito da comissão. Não
há muito mais o que discutir nos
relatórios setoriais", comentou.

Para o relator-geral do Orçamento, o salário mínimo de RS 150 já é
uma realidade. De acordo com Merss, se o valor for ratificado, "será
o melhor salário mínimo dos últimos 30 anos em termos de poder
de compra': O novo mínimo injetaria RS 15 bilhões na economia
neste ano, acentuou. O deputado preferiu não se comprometer
com a antecipação do reajuste, de maio para março, como pedem
as centrais sindicais. Isso, na sua opinião, dependerá do impacto
sobre ascctttas públicas. Um cálculo inicial feito pelo Ministério da
Previdência aponta que a antecipação custará RS 2,1 bilhões a mais
no Orçamento,

.

Com relação ao reajuste da tabela do Imposto de Renda, Merss
preferiu não definir um percentual. A decisão também caberá ao

Executivo, que negocia um reajuste com as centrais sindicais, que
varia de 7% a 10%.Uma preocupação extra ,é que o reajuste diminua
a arrecadação do tributo, que entra na composição dos Fundos de

Participação de Estados (FPE) e Municfpios (FPM)."Se isso acontecer,
prefeitos e governadores vão reclamar'; alertou Merss.

Independentemente do valor final, o relator disse que o reajuste
não incidirá sobre as deduções, o que reduz, em parte o impacto
positivo sobre a classe média."Será uma mera atualização numérlca
das duas alíquotas'; enfatizou o deputado, que defende uma

discussão maior sobre o Imposto de Renda no País, com a adoção
de mais alíquotas e novas deduções. Atualmente, a dedução por
dependente, por exemplo, é de apenas RS 1.404 por ano.

)

Niura admite desejo-de disputar
I

.
,., dcf íde" . 1"e elçao, mas elen e caute a ,

}ARAGUÁ DO SUL - A nome é bastante lembrado, mas é

preocupação, explícita de alguns muito precipitado dizer que sou
'

políticos com relação ao número de candidata", despistou.
pré-candidatos a deputado estadual A tucana lembrou que outros

já anunciados e que, segundo eles, partidosdepesocorriooPFL,oPTeo
poderia significar a não eleição de próprioPMDB também têm seus pré-
representantes pelamicrorregião,não candidatos, assim como a coligação
tem o respaldo da secretária de que elegeu oprefeitoMoacirBertoldi
Desenvolvimento Regional Niura (PL), formada pelo PL, PDT, PTB e

Demarchi dos Santos (PSDB). A PPS. "Vejoque nesse cenário também
única mulher apontada como tenho projeção, mas temos que ser

provável candidata a deputada maduros.Acautela, nestemomento,
estadualpeloVale do Itapocu, acredita faz muito bem para todos:', disse,
serpossível eleger três representantes comentando que hoje o Vale do

para a Assembléia Legislativa e, ao Itapocu está representado por um
menos 'um para a Câmara dos depui:ado estadual apenas (Dioneida
Deputados. Elanão esconde odesejo Silva - PT) e nenhum federal.
de ter confirmada sua candidatura. Isso (a cautela), segundo ela,
"Tenhoumaintuiçãoboa.Estoubem deve-se à indefinição sobre a

feliz e se opartido indicarmeu nome; verticalização (pela qual os partidos
vou disputar com garra", disse.' , não podem' fazer, nos estados,

Niura credita a possibilidade à coligação diferente da' realizada
experiência de mais de dez anos na em nível federal). Lembra que
vida política incluindo, além de antes da definição sobre a perma-
secretária titular daSDRe vereadora, nência ou não da verticalização e,
seu envolvimento comunitário e por conseqüência, ,das alianças que
também como professora da rede serão formadas nos Esi:ados e

municipal de ensino. "Mas minha municípios, todos são, por enquanto,
candidatura é, uma possibilidade", candidatos a candidatos. "Muita coisa

ponderou,citando,dentrodoPSDB, ainda pode acontecer", disse,
os nomes doex-prefeito Irineu Pasold

•

referindo-se ao fato de futuras alianças
e do ex-deputado federal Vicente ,quepoderáoinviabbcançlidaturas
Caropreso, embora este último, por até então esperadas. "O PSDB está
inúmeras vezes depois da fracassada neste contexto, tem grandeza no

disputa pela Prefeitura em 2004, Estado, faz parte dogovemo. Alguma
tenha que seu desejo pessoal na coisa no cenário nacional e estadual

política se restringe aos bastidores e deve respaldar uma candidatura",
não mais. como candidato . "Meu afirmou. (Cárolina TomaselliJ

Câmara em Pedra de Amolar
CORUPÁ - A primeira sessão

itinerante deste ano promovida
pela Câmara de Vereadores de
Corupá será realizada no Bairro
Pedra de Amolar; a partir das 19h
do dís 6 demarço. As datas e locais
das outras sessões fora da Casa
serão definidas no próximo dia 6,
durante a primeira reuniãodo ano
da Mesa Diretora do Legislativo.
Diferente das sessões.ordinárias, as
itinerantes abrem espaço' para
manifestação das pessoas 'da
comunidade, na chamada tribuna
livre.

O objetivo, explicou a

presidente da Câmara de
Vereadores Bernadete Hillbrecht

(PPS), é fazer uma "prestação de
contas", verificar se os pedidos dos

,

moradores foram atendidos e, caso
não, voltar a cobrar a administração
municipal para que realize as obras
ou serviços solicitados. "É uma

forma de pressionar o Executivo
para que realize aquilo que
prometeu", disse Bernadete,
lembrando que o prefeitoConrado
Müller (PP) participou das reuniões
descentralizadas no ano passado e

que utilizou a tribuna livre para

prometer ou justificar a realização
ou não de obras.

A presidente do Legislativo
também lembrou que os vereadores
são cobrados pela comunidade.
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CORREIOECONÔMICO I
Empresas abrem capital ,

As estimativas do Ibovespa para 2006 são de 41.000 pontos,
ante os 33.455 já considerados elevados

-

registrados no

acumulado do ano passado.De acordo com levantamento do
IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), cerca de
30 empresas que participaram de cursos ministrados pela
instituição mostraram interesse em ingressar no mercado de

ações. Até a última quinta-feira (12/01), oito empresas já haviam

protocolado pedidos de análises para abertura de capital neste
.ano. São elas: Avestruz Máster (alimentício), Brasilagro (alimentício
e energia),Companhiae Água e EsgQto da Paraíba (saneamento),
Vivax (telecomunicações), WT TSSP' Securltlzadora de Créditos
Imobiliários, WT VPA Securitizadora de Créditos Imobiliários, XX
de Novembro Securitlzadora de Créditos Imobiliários e Novoeste
Brasil (ferroviário). As ações que devem render maior valorização
neste ano são do segmento de petróleo, siderurgia, bancos,
energia elétrica e de consumo.

Inflação
Os analistas do mercado
financeiro elevaram as

expectativas de inflação para
2006. Segundo o boletim
Focus, divulgado
semanalmente, pelo Banco

Central, a previsão para o

IPCA (fndice de Preços ao

Consumidor Amplo) teve
uma leve alta, passando de
4,58% para 4,6'% A meta de

inflação deste ano é de 4,5%. '

Google
O Departamento de Justiça dos
E.U.A quer obrigar o Google a

entregar informações
confidenciais sobre milhões de
usuários, como parte de um

esforço do governo em

restringir a pornografia na rede.
O Google se nega a entregar as
informações porque o

procedimento, além de.caro e

exagerado, poderia expor a
privacidade dos usuários.

Preços
Os gastos com alimentação e

vestuário llderaram a leve

desacelação registrada no

fndice de Preços ao

Consumidor (lPC-S); medido
pela fundação Getúlio Vargas
(FGV) na terceira semana de

janeiro. Entre os dias 6 e 22
deste mês, o índice subiu

0,740"& � uma redução de 0,2
ponto percentual na
comparação coma segúnéla
semana do mês:

Superávit
A balança comercial brasileira
teve superávit de US$ 469
milhões na semana passada,

, segundo divulgou o Ministério
do Desenvolvimento. No ano, o

saldo positivo soma US$ 1,749
bilhão. Entre os dias 16 e 22,
tanto as exportações de US$
1,943 bilhão quanto o próprio
superávit de US$ 4!)9 milhões
oforam os menores das três

primeiras semanas do ano.

redácao@jornalcorreiodopovo,com_br
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Weg fornece geradores para
Pequena Central Hidrelétriêa

CAROLINATOMASELLI

� Usina poderá
iluminar 50 mil
residências. Contrato

foi assinado ontem

jARAGUÁ' DO SUL - A Weg
firmou ontem à tarde contrato

com a empresa Engevix,
especializada na prestação de

serviços de engenharia
consultiva, para fornecimento
de produtos para a PCH

(Pequena Central Hidrelétrica)
Santa 'Laura. Além de-dois

- geradores - de 7,5 MW

(Megawatts), a empresa de
Jaraguá do Sul também
fornecerá painéis elétricos e

transformadores para a obra, que
começa em abril e será concluída
em outubro do próximo ano.

APCH será construída entre
os municípios catarínenses.de
Faxinai dos Guedes e Ouro
Verde, próximos a Xanxerê, e

será uma das sete, neste modelo,
em implantação no Brasil. A obra

já está autorizada pela Aneel

(Agência Nacional de Energia
Elétrica) e o projeto habilitado e

aprovado pelo Proinfta

UMA OCASIÃO' IRRESJ5TfVEL
PARA. SÉU BEM ..ESTAR.. , ., ,.

\

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

BELISSIMA
H o M E

,�

DANIEL NEVES

Presidente da Engevix, José Sobrinho (Esq) e Décio da Silva, da Weg

(Programa de Incentivo às

Fontes Alternativas de Energia
Elétrica). Com uma capacidade
de 15 MW (Megawatts), a usina
terá capacidade para iluminar 50

mil residências, de acordo com o
'

consumo médiõbrasileiro ..
"A relação da Weg com a

Engevix vem de anos. Hoje
fechamos o primeiro contrato e

com certeza outros virão", disse
o diretor presidente da Weg,
Décio da Silva. A declaração
refere-se a possibilidade de um

novo contrato entre as duas
empresas que, segundo o

presidente da Engevix, José
Antunes Sobrinho, tem "95% de
chances de ser concretizado".
Trata-se da construção da PCH
Santa Rosa, próximo a Friburgo,
no Rio de Janeiro: Pronta, a

usina terá' capacidade para
ilumiIlar 70 mil residências. Nas
duas PCHs, a energia será

comercíalizada pela Eletrobras.
O preço competitivo e a

confiabilidade em termos de

prazo de entrega foram o

diferencial na escolha pela Weg,
destacou o presidente da
Engevix. A Weg já fabricou e

instalou mais de-180 geradores
semelhantes aos que serão

fornecidos à Engevix. Com 40
anos de experiência, a Engevix
tem sedeem São Paulo, mas

possui centros de produção de

energia concentrados em

Florianópolis e Brasília, além de
escritórios instalados em outras

cid�des brasileira:�'.
-

O
irivés'tíffieAldtotâ'l di'PCH é -cÍe
apróximadamenre R$ 60
milhões, com taxa de retorno

sobre capital em torno de 17%.

'.',:f .Perfodo de recesso na Assembléia vai ser reduzido'
FLORIANÓPOLIS - O recesso

parlamentar na Assembléia

Legislativa deve ser reduzido de 90

para 55 dias. Pelo menos essa foi a

proposta acordada na reunião de
líderes que ocorreu ontem à tarde
no Gabinete da Presidência. O
líder do Pp, deputado Celestino

Secco, ficou encarregado de
elaborar a proposta, que segundo o
presidente Julio' Garcia (PFL),
deve ser votada ainda durante a

convocação extraordinária. Se

aprovada, o primeiro período
ordinário da sessão legislativa deve
ir de 1Qde fevereiro a 16dejulho,
e o segundo período de 1 Q de

agosto a 22 de dezembro.

Hoje será realizada, às 9 horas, no
auditório do Senac, reunião

conjunta das Comissões de

Constituição e Justiça, de Finanças
e Tributação, de Segurança

Pública, de Saúde e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.
Garcia disse que à tarde deve
haver deliberação em Plenário
sobre algumas matérias.

Entretanto, ainda não estão

definidas quais são essas matérias
- vai depender do que for.
deliber�do nas Comissões, pela
manhã.A sessão plenária acontece
às 14 horas, no Tribunal de Justiça.
Amanhã, também às 9 horas no

auditório do Sehac, acontece
audiência pública para discussão
de diversos projetos que envolvem
planos de cargos e salários de
servidores.À tarde, às 14 horas, no
mesmo local, será realizada outra
audiência pública, só que para
debater os projetos, de lei

complementar 21/06, que dispõe
sobre a Divisão e Organização
Judiciárias do Estado de Santa

Catarina, e 22/06, que cria cargos
no quadro de pessoal da Secretaria
do Tribunal de Justiça.

• A proposta de redução
do perfodo de recesso
dos deputados estaduais

acompanha decisão
tomada peja Câmara e

Senado e deve ser

votada ainda durante a

convocação
extraordinária da AL.

• Amanhã pelamanhã a

Assembléia Legislativa
realiza audiência pública
para debaterprojetos
que envolvem planos de
cargos e salários dos
servidores públicos
estaduais

I

Cancelamento de viagens sem multas
BRASÍLIA - Tramita na

Câmara o Projeto de Lei 6233/
05, do deputado Ivo José (PT
MG), que' permite ao passageiro
de transporte público cancelar
ou adiar sua viagem sem a'

incidência de multa. Qualquer
alteração, porém, terá de ser

feita até' três horas antes do
horário previsto para o

embarque no caso dos veículos
rodoviários, ferroviários ou

aquaviários.
A mesma regra valerá para

as viagens aéreas domésticas. Já
no caso de vôos internacionais,

o prazo muda para quatro horas
de antecedência se o

consumidor quiser' cancelar ou
adiar sua viagem. Ainda

segundo a proposta de IvoJosé,
q passag�iro' que desistir da

viagem fora _ dos prazos
estabelecidos pagará multa de
até 10% do valor do bilhete.
O deputado considera injusta a

aplicação de multa em casos de
cancelamento ou adiamento de

passagem. '.'0 usuário do serviço
pode ter dificuldades para
alterar seu bilhete de passagem,
a começar pela exigência de

pagamento de multa, muitas
vezes desproporciorial ao preço
do próprio bilhete", afirma.
A multa para cancelar um

bilhete de ônibus interestadual
autorizada pela Agência
Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) é de 5% do

preço pago.O PL 6233/05 foi

apensado (tramita em conjunto)
ao PL 1333/95, do depUtado
[ovaír Arantes (PTB�GO), que
regulamenta a validade de

, bilhetes no transporte coletiva
rodoviário. Os textos aguardam
análise do Plenário.
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Amanda.prevê ano ruím para futsal e a Seleção Brasileira na Copa
também cai".

Para Amanda, as pessoas
deveriam: tirar proveito das coisas
ruins e sempre acreditar num ser

superior. Por isso, acredita que
nesse ano a fé é a grande aliada
das pessoas. "Esse é tO ano dos
contratempos.; 2006 será regido
pelo signo de Capricórnio, onde a

justiça: vai prevalecer".

RIQUEZA

Mina de diamantesem Jaraguá,dizbruxa
brasileira na Copa do Mundo e

revelou novos rumos para a

economia de [araguá do Sul,
"Como ninguém descobriu

pedras preciosas em Jaraguá
ainda?", disse, com ar de espanto.
"Essa é uma cidade privilegiada:
enquanto todo omundo sofre com
a falta d'água, [araguá está

protegida, e possivelmente
exportará para todo o país, com
grandes vitórias a partir do dia 15
de junho", comentou ela, que
enfatiza a existência de pedras
preciosas e' água mineral. A
esotérica, que cobra alto pelas
consultas e trabalhos, garante não
errar as previsões e antecipa que o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) 'ganhará a eleição no segundo
turno, com 85% dos votos válidos.
"Tanto no Tarô quanto nas umas o

presidente Lula tem sucesso.

Dificuldades também, mas, no

final, ossonhos do presidente serão
concretizados", afirma.

De' acordo com Amanda, o

atual presidente deve disputar o
segundo turno com o governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB) e ter vitória esmagadora
sobre o candidato tucano. No
Estado não será diferente, garante.
Luiz Henrique da Silveira
(PMDB), prev, também ganhará a

eleição e continuará à frente do
governo de Santa Catarina; "O
senador Leonel Pavan (PSDB) vai
tentar, mas o Luiz Henrique fez o

.

Estado crescer, além de ter os

quatro elementos da terra a seu
favor", alegou Amanda.

Na área econômica, o Brasil
deve ter cautela. De acordo com

.Amanda, a economia brasileira só

continuará equilibrada se o

ministro Antônio Palocci

permanecer no governo ao lado de
Lula. "A estabilidade e o

crescimento da economia está
diretamente ligado ao Palocci.
Caso ele (palocci) cair, a economia

FLORIANÓPOLis-OGoverno do
Estado de Santa Catarina, através
da Secretaria de Estado da

Educação, Ciência e TeCriologi�,
vai ampliaro ensino do idioma russo
nas escolas da redepública estadual.
NaGrande Florianópolis o ensino
vai começar pelo IEE (Instituto
Estadual de Educação).O anúncio
foi feito pelo secretárioDiomário de
Queiroz, durante visita na tarde de

· s'exta-feira da' comitiva de
estudantes e professores de escolas
de educação básica do Sudoeste de
Moscou, às instalações do IEE. ''Nós
estamos. ampliando um processo de
cooperá�ointernacionalque inicia
pelas pessoas, através da educação

·

e da cultura", ressalta o secretário.
.

Acompanhados de alunos da

r�de pública estadual cata�inense,
que estiveram no ano passado em
Moscou, a delegação russa foi
recepcionada pela direção do IEE,
encabeçada pela coordenadoras
Bernadete Piazaa. Bernadete
explica que atualmente o Centro
de Lfngua Estrangeira da escola
oferece os idiomas inglês, francês,
espanhol e alemão. O Centro

também já ofereceu o ensino do

Japonês e.agora quer partir para o

novo investimento que é a

implantação do Curso de Russo.
Díomárío tem convicção de que o
ensino do idioma, em contrapartida
com O' ensino do Português na

Rússia, vai impulsionar ainda mais
as �elações entre Santa Catarina eo
governo russo, nos setores

educacional, cultural e comercial.
, Dima Storchenis, 15 anos,
estudante do ensino médio- da
escola, está participando do
intercâmbio cultural e, junto com
os colegas, chegou em Joinville no
dia 13 de janeiro. Teve algumas
aulas de Português e arrisca a frase:
" Quando voltar para a Rússia,
pretendo continuar a aprender este
idioma, que é muito interessante".
Em inglês ele explica que a

educação básica em seu país tem
onze séries, com duração entre 5 e 7
anos. Ao término da cJa e da 1P

série, os estudantes se submetem a

exames para testar o conhecimento
adquirido durante o curso. Em

Joinville, o que mais chamou sua

atenção foramas univerdades e seus

Governo catarinense amplia acordo educacional

Transporte Estudantes

Joinvill� f:l Microônibus
• 'POSitivo ..�..Soeiesc (Túpy) � Ace .�' Outros

Transporte Escolar e Universitário cl Vans
,

Jaraguá dI Sul, Guaramirim e Blumenau

* Uner) 1\' Fatel* Cepeg ." Fameg '* furb'

laboratórios. "Achei muito inte

ressante ver como as universidades
catarinenses estão conectando o

ensino teórico com o prático",
afirma. Segundo ele, na Rússia as

instituições de ensino superior não
costumamutilizar laboratórios para
aulas práticas.

Diretor da escola ond� Dima
"

.

estuda e pela primeira vez no Brasil,
Sergei Demein, afirma que o Brasil
"está no caminho certo", no que se

refere aodesenvolvimentonos setores
educacional e tecnológico.Quanto à

União Soviética, o diretor informa
que o país está criando um novo

sistema de educação. "Em 19<;>1
algumas coisas foram perdidas e agora
estamos tentando recuperá-las",

_

declara. Lembrado tempo da União
.

Soviética quando o Governo dava
urna grande atenção ao desen
volvimentodaciência eda tecnologia.
Quantoà visita aSantaCatarina, faz
questão de frisar o quando está

"encantado"; 'Nós descobrimos o

Brasil e este povo maravilhoso,
aprendemosmuita coisa nova nesses

dias o,que precisaria de mais de um
anonaRússia", ressalta.

Ugue: 3370�488a 19167�2890 com Luclane ligue: 3371-5891/9913-8831 com Rosilene

ANELlSE SCHMITZ

� Vidente prevê
Juventus na

final e ano ruím

para o futsal

BALNEÁRIO CAMBORIÚ-
Amanda de Salém, bruxa desde
1993 e radicada em Balneário
Cainboriú, não tem boas notícias

para o futsal de Jaraguá do Sul em
2006. Porém, prevê ano excelente
para o Juventus que, garante,

disputará a final do' estadual
contra o Figueirense. Mas, -ern
contrapartida, espanta-se ao saber
que, até hoje, ninguém descobriu
umamina de pedras preciosas no
município que,' garante, será

também um grande exportador de
águamineral. É a única brasileira
a fazer parte da Confraria de

.

, Salém (EUA), condecorada,
segundo afirma, por ter previsto a

queda de Fernando Collor de
Mello, além de acidentes' com jô
Soares e- o assassinato do então

governador do Acre, Edmundo
Pintona tarde do último sábado
(21) ela recebeu a reportagem do
Correio do Povo para falar sobre
suas previsões para 2006.

Sobre a mesa de trabalho,
cartas .de Tarô e Runas (pedras
com pequenas letras) antecedem
os fatos que marcarão o ano de

� 't_006 no p�ís; A'bruxa e ees�térica
fez previsões para as eleições a

;

P�esidência e governo do Estado,
·

falou sobre a decepção da seleção

Amançla nasceu hermafrodita, foi registrada como Rui Sobral,
em Caxias do Sul (RS) no dia 12 de janeiro de 1949. Separada
do convlvio familiar por causa da anomalia, diz que
desenvolveu a mediunidade freqüentando centros espíritas.
Em 1982 fez a cirurgia de definição de sexo e s6 em 1993

passou a fazer parte da Confraria de Salém (EUA), do qual é
considerada Bruxa Branca, a única no Brasil. Amanda mora

atualmente em Balneário Camboriú e faz consultas e

previsões. "Aqui eu atendo as pessoas 'na rua, nas lojas-no
supermercado, não cobro pelas consultas em Balneário, aqui
as pessoas são privilegiadas': Para ela, todos têm uma missão
e garante que paga caro por ter o dom da premonlção.ràs
pessoas não gostam de escutar as coisas ruins, me condenam

por isso': Diz, ainda, que 9.0% das pessoas que a procuram são

ignorantes, têm mais curiosidade do que crença e por isso,
impõe a barreira do preço para os curiosos. Amanda tem como

seu cliente o senador baiano Antônio Carlos Magalhães (PFL)
e outros políticos importantes no cenário nacional, além de
artistas e pessoas da elite brasileira. "Sdu sigilosa sobre QS
meus clientes e suas consultas" diz ela.

I

Fórmula 1 - "No meses de junho, julho ou agosto o piloto Rubens
Barrichello vai sofrer um grave acidente nas pistas na busca por
um título':

Copa do Mundo - "O Brasil não será campeão, ficará entre os

quatro, a Alemanha é favorita e tem ao seu lado a Argentina. O
Brasil ficará em terceiro':

Malwee - "No time da Malwee não existem estrelas e, sim, bons
profissionais. O Falcão não é nada sem a equipe. O time terá 65%

de bons resultados em 2006, sem grandes vitórias':

Juventus - "O Juventus é touro e esse ano tem tudo para brilhar.
Estará na fina! do catarinense ao lado do Figueirense�

Catástrofes - "Esse será um ano de muito fogo, seca e terremotos.

O Caribe será ameaçado com umá Tsunami. O ano começa com

limpeza de coisas ruins, uma faxina n�s coisas negativas�

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PREGÃO N° 01/2006
SECRETARIA DE,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMrLlA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

'-.

OBJETO: Contratação de transporte especial de pessoas.

O MUNICfplO DE JARAGuA DO SUL, através de seu Secretário de Administração, torna público para conhecimento
dos interessados na licitação acima, que promoveu a seguinte alteração no edital da licitação Pregão nO 01/2006:

Fica alterado o objeto do edital para:
Contratação de Serviços de Transporte Especial de Pessoas em ônibus convenciónais, com banheiro; com
capacidade para transportar no mínimo 40 (quarenta) passageiros sentados cada um, para um total estimado
de 10.000 km (dez mil quilômetros) rodados: ônibus convencionais, sem banheiro, com capacidade para
transportar no mínimo 40 (quarenta) passageiros sentados cada um, para um total estimado de 20.000 km
(vinte mil quilômetros) rodados; ônibus executivo, com banheiro, ar condicionado, geladeira com água e

calefação, com capacidade para transportar no mfnlmo 40 (quarenta) passageiros sentados cada um, para
um total estimado de 55.000 km (cinqüenta e cinco mil quilômetros) rodados e veiculo micro-ônibus, com
banheiro, ar .condicionado e geladeira com água, com capacidade para transportar no mlnlmo 21 (vinte e

um) passageiros sentados cada um, para um total estimado de 5.000 km (cinco mil quilômetros) rodados. Os
veículos serão destinados a viagens Municipais, Intermunicipais' e Interestaduais no período de 10 de
fevereiro a 31 de dezembro de 2006, para transporte de grupo de idosos e clube de mães.

Em conseqüência a alteração do objeto, fica alterada a data de entrega dos envelopes � credenciamento:

"ENIJ'REGA DOS ENVELOPES: nO 01 - Proposta Comercial, n° 02 - Documentação: Até às 11 :00 horas do dia
06 de fevereiro de 2006, na Divisão de Protocolo da' Prefeitura Municipal de Jaraguá dó Sul, sita na Rua
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
II
'. _J

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 13:30hs do mesmo dia na Coordenadoria de
Licitações e Contratos':

A Integra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro: Barra do
R!o Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www./QCQ9UQdosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 23 de janeiro de 2006.

ALTERAÇAo:.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PANORAMA
Servidores do INSS protestam
hoje para garantir direitos

FLORIANÓPOLIS!JARAGUÁ DO

SUL- Servidores do INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social) e
doMinistério da Saúde em Santa
Catarina protestam hoje e

amanhã, vestindo camisetas pretas
e distribuindo panfletos à

população sobre a ampliação do
horário de atendimento com

possíveis perdas no q!-'e toca a

garantias trabalhistas. Segundo o

Sindiprevs (Sindicato dos
Trabalhadores em Saúde e

Previdência do Serviço Público
Federal), os servidores querem

garantias de que não perderão
seus direitos e que as condições de
trabalho não sejam ainda mais

precarizadas. Hoje, segundo o

sindicato da categoria, faltam
servidores para que o novo horário
possa ser cumprido.

Seria necessário, diz o sindicato,

dobraronúmero de funcionários nos
potos do INSS, com contratações
através de concursopúblico, levando
em conta a realidade de cada local

.

de trabalho. Atualmente, muitos
servidores estão afastados pro
problemas como LER (Lesão por
Esforços Repetitivos) e depressão,
"O governo está prometendo
acabar com as filas no INSS, no
entanto, a ampliação do horário de

I atendimento vai acabar somente
'com as más nas ruas, porque não

haverá mais limitação de
atendimento por dia, resultando
em aumento da carga horária dos
servidores", diz a assessoria do

Sindiprevs. A decisão pelos dois
dias de protesto, que podem
desaguar em greve da categoria já
em fevereiro, foi tomada em

assembléia estadual da categoria na
última sexta-feira.

Falecimentos
Faleceu às 04:00h do dia 21/01,0 senhor José Ricardo Hackbarth,
com idade de, 49 anos. O,velório foi realizado na Comunidade São
Luiz Gonzaga e o sepultamento no cemitério Três Ris do Norte.
Faleceu às 11 :OOh do dia 21/01, a senhora Fr.ica Friedel Kohls,
com idade de 80 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério Três Rios do' Norte.
Faleceu às 16:30h do dia 22/01, Manoel João dos Santos, com
idade. de 84 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 11 :OOh do dia 23/01, a. senhora Brigite Gonçalves,
com idade de 52 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 02:00h do dia 23/01, a senhora Ida Spezia Chiodini,
com idade de 93 anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz e o sepultamento no cemitério do Centro.

Educação Marista:.
ensinar é uma arte, aprender um desafio.

Uma rede de ensino
00

para2006
As inscrições para alunos novos podem ser feitas na

secretaria do coléqio, pelo telefone 3371 0313 ou

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

área de matrículas on-line

Amigo da

Informação:
"'�.Q••r .

.
LA60RATÓRIO JARA.GVAEMSE.

... DE ANAliSES CliNICAS lTOA

371 0882

TERÇA-FEIRA, 24 de janeiro de 2Q06

TURISMO

Asfalto chega, a Ribeirão
Grande do Norte até junho

ANELlsE SCHMITZ

.,.. Obra orçada em

RS 2 milhões inclui
a construção de
ciclovia em 3,4 km

JARAGUÁ DO SUL - O
secretário de Infra-estrutura do
estado, Mauro Mariani (PMDB)
e o diretor do Departamento de
Transporte e Terminais, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) \

estiveram em Jaraguá do Sul
ontem à tarde para discutir com
o prefeitoMoacir Bertoldi (PL) a
pavimentação da rota turística

que liga o município a Corupá
pela 10c�lidade de Ribeirão
Grande do Norte.O projeto prevê
inicialmente o asfaltamento, com
ciclovia e calçadas num trecho
de 3,4 km, na rua Antônio
Machado e a rodoviaJCS 240. A
obra e está orçada em cerca de
R$ 2 milhões é o Estado custeará
R$ 1.500,00, cicloviao restante

fica por conra de Jaraguá do Sul.
"Este projeto não beneficiará

apenas a rota turística, mas

também melhorará o transporte
das safras de arroz e de banana

que são escoadas por essa

Tamanini (E), Mariani, Bertoldi e a vice-prefeita Rosemeire Vasel discutiram detalhes do projeto ontem

rodovia", disse Bertoldi.
Após a assinatura dojconvênio

entre o Estado e omunicípio, que
acontece daqui a duas semanaS,
serão abertas as licitações, e num
prazo de no máximo quatro meses

a obra será concluída. 'Já a

segunda etapa do projeto, que

ainda não tem data pra começar,

prevê o asfaltamento da rodovia
que liga a rota italiana e os hotéis

daquela localidade.
O secretário Mauro Mariani

disse que o Estado também tem

pretensões de asfaltar a rua Carlos
Oechsler, que liga Jaraguá a

Guaramirim. "Não há como

antecipar o acordo se ainda não

temos o projeto'. Mas, depois de

orçado, devemos ampliar as

negociações entre os dois

municípios e definir a data para
acertar côffi o Estado", disse o

Secretário".

Sem vergonha
Susana Vieira Participou do ensaio da Acadêmicps do
Grande Rio, no último domingo. Ela que é madrinha da
bateria pelo segundo ano consecutivo exibiu o corpo
malhado, de shorts jeans e um top todo bordado. Além de
distribuir sorrisos e carinho com fãs e a platéia,

.

Mais um processo
A justiça de São Paulo condenou Carlos Roberto Massa, o
Ratinho, o diretor América Ribeiro e o SBT ao pagamento de
500 salários mínimos à Igreja Pentecostal Deus é Amor e ao

pastor David de Oliveira Miranda, por causa de uma

entrevista exibida no programa.

CORREIO TV
Martin Afonso de Souza na praia
Luciano Szafir interpretou pela primeira vez no dia 22, Martin Afonso
de Souza em uma encenação pública. A gigantesca montagem ao ar

livre no litoral paulistano conta com 800 figurantes da própria
comunidade é dispõe de 56 mil ingressos no valor de R$ 3 e R$5.

Semmedode ser feliz
Gisele Bundchern (foto) brilhou na 8" edição do Fashion IWo no fim de .

semana. A top que abriu o desfile da Colcci, disse que até pensaria em

votar em Lula, se o presidente mostrar que pode reverter a corrupção,
Além disso, ela festeja a liberdade e nega possível namoro com o

.

su rfista Kelly Slater.

Com fome
Com 40 anos de carreira o ator José Wilker tem fome �e
atuar, mas disse em entrevista na última revista Istoé Gente

que já passou fome e dormiu em banco de ônibus para ser

artista. Agora ele ressurge na TV na minissérie JK da Rede
Globo.

Floribella em nova fase
A sequnda temporada da novelinha da Bànd, Floribella
estreou nesta segunda-feira, no mesmo horário (20h 10).
Mas há muitas mudanças, a começar pelo elenco, que, agora
conta com novos personagens, incluindo o galã, que será
vivido por Mário Frias. Floribella tenta fazer com que a

segunda seja igualou melhor que a primeira. E,
especialmente, que continue vendendo os produtos
licenciados.

Trabalho em pleno aniversário
O cantor Orlando Moraes comemorou o aniversário de 44 anos

no último dia 22 em apresentação no JockeyClub no Rio. Sem
a presença de Glória Pires que se recupera de hepatite, ele
teve o prestigio das filhas Antônia e· Ana' na platéia.

Na onda das escolas de samba
Na última sexta-feira Luana Piovani levou o namorado Rico
Mansur para o ensaio da Salgueiro no Rio, e mostrou a, ele
que tem mesmo samba no pé e muito carisma. Luana
sambou e cumprimentou o público do início ao fim da

passarela do samba na Sapucaí. ,

,\
,_..
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MARATONA AQUÁTICA

Jaraguaenses conquistam três
troféus em Rio dos Cedros

JULlMAR PIVATTO

... Academia Impulso
esteve representada
por cinco nadadores

nesta etapa

}ARAGUÁ DO SUL - Três

nadadóras jaraguaenses voltaram

premiadas de Rio dos Cedros.

Representando a Academia

Impulso, elas participaram da 2a

Etapa do Circuito Catarinense de

Maratonas Aquáticas, realizada na
Represa de Palmeiras. Tamara: ,

Cristina Martins conquisí:ou o

primeiro lugar na categoria 25 +

que completouos 1.500metros em
35min20seg. Solange Benz (35+)
e Marlise Klemann (40+)
cónquistaram o segundo lugar nas
devidas categorias.

Além dos três, os outros dois

representantes foram Nara
Bertoldi Watanabe ,(4a colocada

. I
na 40+) e Arlindo Rincos (80 no
30+). Segundo Marlise, o tempo
estava limpo na hora da prova

(realizada namanhã de domingo)
e a temperatura da água estava

agradável. "Geralmente é mais frio
e a gente tinha receio que a água
estive assim também. Mas a nossa

previsão, não se confirmou",
comentou,

Agora a equipe se prepara para

Tamara, Marlise e Solange exibem os troféus conquistados da etapa de Rio dos Cedros

mais três desafios em fevereiro.
Dias 5 e 19 tem, respectivamente
a 2a e 3a etapas da Copa Verão, a
primeira em São Francisco do Sul
e' a outra em Bombinhas. A

próxima etapa do Circuito de
Maratonas Aquáticas será no dia
18 de- fevereiro, em Balneário
Camboriú, na prova conhecida
como Travessia da Ilha das Cabras.

. Geral
O nadador gaúcho Marcelo

Romanelli, de 30 anos, confirmou
o favoritismo e ficou com a primeira
colocação da travessia em Rio dos
Cedros. O representante do
GrêmioNáuticoUnião completou
a prova como tempo de 19min7sego
"Comeceimais tranqüilo e depois
apertei o ritmo", explicou. Com a

vitória, Romanelli lidera 9 circuito
com o total de 50 pontos. Em
dezembro ele venceu a etapa de
abertura da competição, realizada
na Lagoa da Conceição, em

Florianópolis.
Na disputafernínina, Estéfanie

Bender, da Oceanos/Limit
Academia, da Capital, venceu ·a
travessia com o tempo de

2lmin33seg, deixando para trás sua
companheira de 'equipe, Ana
Coan, que completou o percurso
em 2lmin 57. O bronze foi

conquistado pela jaraguaense
'

Talita Hermann (defendendo o

Grêmio Náutico União), com o

tempo de22min 15seg.

Palmeiras' abre a Libertadores Brasil goleia a Holanda por
amanhã contra 'o Táchira 5xl com show de Falcão

DAREDAÇÁO - Líder isolado do

Campeonato Paulista, o Palmeiras
agora volta as atenções para a Copa
Libertadores da América. O duelo é

amanhã, contra o Deportivo '

Táchira, daVenezuela, pela primeira
fase da competição. O atacante

Edmundo disse que o clube vai

priorizar as duas competições. "Não
temos que pri.orizar nada. O
Palmeiras tem que estar forte nas

duas competições e ganhar os dois
títulos. Éo que a torcida quer", disse.

O técnico Emerson Leão pensa
da mesma maneira. Acha que vai
encontrarum adversário fechado no
ParqueAntarctica (na primeira fase
são s6 dois jogos em esquema de

mata-mata), mas quer o seu rime de
olho no Táchira e também bem
ligado na Portuguesa Santista,
Próxima adversária peloPaulista. "O
time está com vontade de correi; está
�e desdobrando' e isso nos agrada
muito. O Palmeiras está jogando
bem e merece estar onde está",
avisou o treinador.

Marcinho vai além. Depois de
acabàr com um jejum de seis jogos
sem gol, o meia-atacante também
acredita que o Palmeiras possa
Conquistar dois títulos na

'temporada. "Estamos com 12
POntos, ficamos emurna posição boa
para chegar firme na ponta e brigar
pelo título. Mas podemos também
Conquistar a Libertadores. O
Palmeiras não d'eve nada a

ninguém (quando questionado se

os eternos rivais Corinthians e São
Paulo eram meihores que o

" Verdão)", disse.

• Marcinho vai além,
Depois de acabar com um

jejum de seis jogos sem gol,
o meia-atacante também
acredita que o Palmeiras

possa conquistar dois
títulos na temporada.

• A expectativa da
diretoria palmeirense é

que os 30 mil bilhetes
acabem ainda nesta

segunda ou no máximo

hoje.

Filas
Os palmeirenses já enfrentam

filasontem de manhã para comprar
os ingressos da partida contra o

Deportivo Táchira no Parque
Antarctica. Um dos postosde venda,
na Academia de Futebol, a fila
acabava na entrada doCCT do São
Paulo, vizinhoaoPalmeiras.Ohorário
de atendimento é das lOh às l7h.A

expectativa da diretoria palmeirense
é que os30milbilhetes acabem ainda
nesta segunda ou nomáximo hoje.

Além de empolgada com a

chance de uma vaga na

Libertadores, a torcida também está

em euforia com a excelente,
campanha do Palmeiras neste início
de Campeonato Paulista.A equipe
é a única com 100% de aprov
eitamento após quatro rodadas. Os
preços dos ingressos são R$ 15

(arquibancada), R$ 25 (numerada
descoberta) e R$ 40 (cadeira cober
ta). Estudante pagameia-entrada.

DA REDAÇÁO - A Holanda até

que tentou pararnovamente oBrasil
usando a forte màrcação, a exemplo
do primeiro confronto emMossoró
(RN). Os holandeses só não

contavamneste domingocomFalcão
mais inspirado e comandando as ações
em quadra. O melhor jogador do
mundomarcou dois gols e ajudou o
Brasil a vencer o segundo jogo do
Desafio Correios de Futsal por 5xl,
no Ginásio Paulo Sarasate, em
Fortaleza (CE)' - Carlinhos (2) e

Valdin completaram o placar,
.

enquantoRottine descontou para o
rival

Com uma boa marcação e

explorando o contra-ataque, a

Holanda deu trabalho para o Brasil'
nos primeiros-minutos da partida.
Apesar de dois lances que

empolgaram a torcida - nos chutes
deFalcão eAri-, osbrasileiros tiveram
dificuldade para furar o bloqueio
holandês. Eles ainda enfrentaram a

muralha'Thomassen, o goleiro da
Holanda com 2,04metros.

Mas a qualidade técnica dos
brasileiros fez a diferença aos oito

minutos.Valdin àbríu o placarnurna
jogada individual. O ala passou fácil
pelamarcaçãoe chutou rasteiro: Brasil
lxO.O treinadorbrasileiro exigiamais
toques rápidos para escapar da

marcação. Então, Falcão mostrou

habilidade para conduzir a bola e

encontrar o espaço para chutar de
canhota: Brasil2xO.

Commais qualidade no passe, o
Brasil foimelhorno segundo tempo.
Falcão e Leco perderam gol frente a
frente com Thomassen. Aos nove

minutos, omelhor jogadordomundo
levou a torcida ao delírio com um

belíssimo gol. Falcão deu uma

pedalada, aplicou o drible carretilha
para passarpelomarcador naentrada
da área, e finalizou sem chance para
Thomasseru Brasil3xO.

, A Holanda equilibrou as ações
emquadra e levavaperigonó contra
ataque. O Brasil, então, esfriou o rival
com um gol de Carlinhos, que

, recebeu passe de Falcão e chutou de
fora da área.Abola desviou no rival e
értganou o goleiro: Brasil4xO.

Os holandeses conseguiram seu

único gol com Rottine. Mas o

domingo era dos bra�ileiros e de"
Falcão. o ala da Malwee mostrou

habilidade com abola antes de tocar
para Valdin, que dentro da área

preferiudevolvera passeparaomelhor
jogador do mundo. Falcão, então,
encontrouCarlinhos peladireita, que
finalizou para árede: Brasil5x 1. .

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GONTHER

Falcão foi o nome do jogo

.-----I! L INHA D E FUNDO !11-------1
JULlMAR PIVATTO

MãodeDeus
O atacante Edmundo, do
Palmeiras, admitiu ter feito gol
com a mão durante a vitória
do Palmeiras por 2xl sobre o

Mogi Mirim, mas acusou um

deis auxiliares de ter sido
avisado por um jornalista para
anular o lance. Pouco mais de
um minuto depois, o bandeira
Flávio Lúcio Magalhães, que
estava longe do lance,
chamou o juiz e informou que
o gol havia sido marcado com

a mão. O bandeira se

defendeu dizendo que só
trabalha com a sua visão.

Cantando alto
Carente de um camisa 9 há um bom tempo, a torcida tricolor

gostou do que viu no domingo. Nas três primeiras partidas 'do
campeonato, o ataque do Juventus passou em branco,mas contra
a Chapecoense, o canto do Sabiá foi mais forte e ele carimbou as

redes quatro vezes. O jogador já vem se destacando há alguns
anos em Santa Catarina. Mas é bom lembrar que atacante vive de

gols e que uma seqüência é importante para continuar nas graças
da tore-ida. Destaque também para o conjunto. O time todo foi
bem e demonstrou, como muitos torcedores comentaram, que o

Juventus têm chances de ficar entre os quatro melhores do

campeonato.

Zaga
A exemplo dos dois últimos

anos, a zaga tricolor vem se

destacando. A experiência de
Oliveira com a juventude de
Rafael vêm dando certo.Tanto

que este último colocouum
antigo ídolo da torcida no

banco: Acássio. E ainda tem
Thiago, que chegou na sexta.

Ele foi ,destaque no Lages e no
Brusque e tem grandes
chances dele formar a dupla
de zaga com Oliveira. Uma
bela dor de cabeça para o

técnico Itamar Schulle.

Cloná?
Outro destaque da partida fói
o meia Ademir Sopa. Foi bem
na marcação e substituiu bem
Everaldo, contundido. Além
do bom futebol, o que '

chamou a atenção foi a
semelhança com o antigo
ídolo da torcida: o atacante
Toto. A diferença, segundo
torcedores é a posição.
Semelhanças à parte, Sopa
conquistou seu espaço e

dificilmente sai' do time
titular.

Carioca
o destaque da rodada do

Campeonato Carioca no fim
de-semana era para ser a

reabertura do Maracanã,
depois das reformas. O
clássico entre Vasco e

Botafogo foi o escolhido para
a festa. Mas, mesmo com a

derrota, o nome do jogo foi o
atacante Romário .. Com três

gols, ele vem provando que
pode sim chegar aos mil gols .

jylimarpiva�to@gmail.com
, '

Alessander Lenzi vence a la

etapa do Brasileiro de Jet-Ski
- BALNEÁRIO PIÇARRAS - O

jaraguaense Alessander Lenzi

começou bem a corrida pelo nono
título consecutivo doCampeonato
Brasileiro de jet-Ski, na categoria
Freestyle Profissional. Ele venceu a

la etapa da competição, disputada
no

\

fim-de-semana na praia de
Balneário Piçarras. A prova- teve a

participação de 62 pilotos de vários
Estados brasileiros, além, de
convidados da Bolívia, Emirados
ÁrabesUnidos, Uruguai, Inglaterra
e França.

'

Favorito ao título, Lerizí
comemorou a vitória. "Vencer em

Piçarras é muito bom paramim. É

aqui onde�ume sintomelhor para
competir e o apoio do público é

empolgante", disse. Depois da
vitória, ele voltou à rotina de treinos

(quatro dias por .semana de três a

cinco horas por dia). O próximo
desafio dele é a segunda etapa desta
competíção.que acontece dias 11
ê 12de fevereiro em Itanhaérn (SP).

O piloto também busca, neste
ano, o tetracampeonàto da União
Internacional de Motonáutica. A

primeira etapa estámarcada para a
segunda quinzena demarço na Ilha
de Guadalupe, próxima aoMéxico.
Depois ele viajapara aEuropa eÁsia
para adisputa das outras etapas.
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Só um ponto separa o Juventus daliderànç
JULlMARPlvÀnõ

� Com a goleada por
4xl na Chapecoense,
o tricolor abriu quatro
pontos do 30 colocado

}ARAGUÁ DO SUL - A goleada
por 4x1 sobre a Chapecoense
deixou o Juventus na liderança do
Grupo A' do Campeonato
Catarinense da SérieAI. Mas só

por algumas horas, já que, no

domingo à noite, o Figueirense
bateu oAvaípor 2x 1 no clássico da

Capital catarinense. Com isso, o
alvinegro assumiu a ponta da tabela
com dez pontos, contra nove do
tricolor jaraguaense. O terceiro

colocado é o Atlético Hermann

Aichinger, com cinco.

O destaque da partida no João .

Marcatto foio atacante Sabiá, autor
dos quatro gols do Moleque
Trav.esso. Desde o início, oJuventus
impôs seu ritmo e abriu o placar aos
cincominutos. Depois da cobrança
de escanteio e do rebote do goleiro
Mário, Ademir Sopa pegou de

prirrieira e Sabiá desviou de cabeça
para o gol. Seis minutos depois,
Rogerínho cobrou falta no segundo .

pau, Sopa cabeceou para o meio e

Sabiá completou, também de

cabeça, para o gol.
O tricolor segue melhor no

primeiro tempo e aChapecoense
só leva perigo em bolas paradas.
Some�te aos 45 minutos que

Marquinhos teve chance de

marcar, mas a falta cobrada acabou
passando por' cim� do gol de
Adilson. No segundo tempo, ojogo
-múdou. Logo com um minuto' de
jogo, o time do Oeste diminuiu com
Flaviano, após um bate-rebate na
área. Os visitantes continuaram em

cima e, aos _quatro minutos, quase.
empataram.Cleiton chutou forte
da entrada' da área, mas Adilson
colocou para escanteio.

Como a Chapecoense estava

dominando o jogo, o técnico Itamar
Schulle resolveu mudar o time. Aos

19mínutos, ele tira Fábio Lopes e

coloca Le'andro Nunes. Aos 28

quem saiu foi Paulo Rossi, dando
lugar para Grisley. E aos 32 foi

Rogerínho quem deu lugar à

Acássio. Asmudanças parecem ter

dado certo. Tanto
-,gue aos 34

minutos, Grisley fez bonita jogada
individual, chutou forte e, no rebote
dogoleiro, S�biámarcou de cabeça.
Aos41, oprimeirogol do tricolorno
campeonato que não foi de cabeça.
Sabiápartiu sozinho para o ataque
e chutou forte na saída do goleiro,
deixando o placar em-lxl.

Grupo A
...........
2° Juventus 9

_------
4° Chapecoense 4

�......
6° Guarani' 3

GrupoB
•••,ma II
.,2� Joinville 9

!!&��1Bfl!iThP"'"
"

"".�\"1it��� � ��,4�,
4° Metropolitano 4

...........
6° Caxias

.

O

o Estádio João Marcatto, praticamente lotado, Comemora o segundo gol do atacante Sabiá

Sabiá (E) comemora o terceiro gol da vitória tricolor no domingo que manteve o time na vice-liderança

Pereira.tenta o cabeceio, mas o goleiro Mário consegue afastar. A Chapecoens.e é quarta colocado
'. j_ I

Chapecoense: Mário, Jorginho (Marquinhos),
Fábio Amaral, Cleiton e Alvaro (Gill Bala);
André Vieira (Caibi), Emerson, Sidão e-Santos:
Luiz Gustavo e Flaviano. Técnico: Vacaria .

:"fi.Vll.•1.1.,·J��.·_·".���*_%I'tk�,,"'�,lliâll��-{ll� ,�,
Assistentes: Eberval Lodetti e José Sadziriski,

Local: Estádio João Marcatto.

Sabiá diz 'que foi abençoado
e que a família é "pé-quent-

}ARAGUÁ DO SUL - A cada-gol
no domingo, Sabiá corria em

·

direção à arquibancada coberta. É
que lá estavam a noiva, a filha, os
sogros e o cunhado. "Minha família
é' pé-quente. Vou pedir para eles
assistirem todos os jogos", disse ele,

·

lembrando que, no ano passado,
· quando eles foram ver uma partida
doMetropolitano, elemarcou três

-

vezes. "A gente sabe que um

atacante vive de gols. Mas o grupo
veio nos dando confiança e, tanto

eu como Ronaldo, sabíamos que
'isso iria aconte'cer naturalmente.
E ontem (domingo) eu fui

abençoado", definiu.
Sabiá tem apenas 23 anos.

Começou nas categorias de base
do Jec e disputou o Catarinense,
como amador, com o extinto

Atlético Alto Vale, na época
comandando por Itamar Schulle.
Em 2001 foi para o Caxias e se

profissionalizou. Tanto que o

,
contrato dele com o alvinegro
joinvilense vai até 2008. O

atacante já defendeu tambén
Kindermann, o São Bel
(também com Schulle, onde

.

artilheiró daBl), o Malutrom.1
o Guarani de Palhoç<Le
Metropolitano.

Ele acredita que o Juven
tem plenas condições de mant(
boa campanha deste início
campeonato. "Temos que traball
com humildade, manter os pés
chão que temos grandes chan,
de continuar entre os primei
'colocados", comentou. Quand
reportagem do Correio do Pc
comentou sobre a carência de u

camisa 9 que a torcida sentia, Sa
disse que vai se esforçar para
firmar como artilheiro. "Eu sei:

hoje estou nas graças da tore

'por ter feito os quatro gols. Mas
sei também que, quando n

marcar, eles vão pegar no meu

As
.
oportunidades semi

aparecem.jentão é preciso es

sempre f\liendo: gols". É o c

todos nós esperarnosr: c.' .

'

I Sábia é abraçado pelos companheiros após marcar o quarto go
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