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DIA DOGIBI

Kate Moss foge
de paparazzi é
vai parar na

delegacia

Histórias em

quadrinhos,
diversão certa

para todos

_ PÁGINA6 - PÁGINA 6

N° 5.319 I RS 1,25

mínima: 20° máxima:300 mínima: 20° Máxima:31°
AMANHÃ: :

• Ouarta-feíra
de' sol e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva

HOJE:

.• Terça-feira
_�_ de sol e nebulosidade

variada com pancadas
isoladas de chuva

,

Prefeitura lança novo edital para coleta de lixo
9 edital lançado em agosto passado foi cancelado pela Prefeitura de Jaraguá em função das impugnações causadas pelas empresas participantes do processo licitatório. - PÁGINA 5

Foi lançado ontem na Acijs o carimbo comemorativo da
Firma Weege (detalhe), que ficará disponível nas agências
dos Correios do Centro e da Barra do Rio Cerro de hoje até
15 de fevereiro. O carimbo é uma peça filatélica que

comemora eventos e datas expressivas, e foi oferecido a

Malwee Malhas pela agência dos correios para divulgação
. do centenário da empresa. Wandér Weege participou do
. evento acompanhado dos filhos e esposa.

-

- PAGINA 4

,Unimedl
; Unimed. Seu Plano, Sua Vida!

'33702200
www.studiofm.com.br

. WWW.unimed.com.br

SOM PARA TODOS

Festival de Música movimenta

a cidade e lota Teatro da Scar

Mais de 400 jovens estudantes de diversas partes do Brasil e
também do exterior estão em Jaraguá do Sul para participar :

.

do Festival de Santa Catarina. Durante toda a semana,

além das aulas na SCAR, os alunos se apresentarão em

concertos pela cidade. A música. vai invadir hospitais,
escolas.terminais de ônibus e praças. - PAGINA 4

CASO DE POLíCIA

Homem embriagado coloca fogo
na casa da ex-mulher e foge
Um incêndio destruiu completamente uma casa no

Garibaldi no último final de semana. De acordo com

Clotilde Rosa, o incêndio foi causado �pelo ex-marido, o
desempregado Renato Tibúrcio Pinheiro, 40, após uma

briga. O relacionamento foi reatado há duas semanas após
três meses de separação. _ PAGINA 5

PREPARAÇÃO

Malwee enfrenta o Joinville
e plantel busca entrosamento
A principal dificuldade da Malwee neste início de

temporada tem sido a falta de entrosamento dos novos

jogadores. Pensando nisso, a equipe realiza dois amistosos
contra o principal adversário no Estado. _ PAGINA 7

DISPUTA

'Partido dos Trabalhadores define

candidatura para deputado federal
_ PAGINA 3
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SUA OPINIÃO

Exercício de cidadania

OPINIAO' TERÇA-FEIRA, 31 de janeiro de 2006 MCmJS'n'tugu"'_

�feitos da desverticalizaçãó
I '

.

I Há um entendimento

generalizado de que a

derrubada da verticalização
dbs partidos não fottalece os

I J .

partidos políticos e, sim, os
. caciques que os comandam

I ,

e que, na verdade, ditam as

regras das coligações porI

mais estapafúrdias ou

�orais que sejam. É questão
d� sobrevivência, seja
como for, não importa,
como historicamente nunca

importou, os meios para se

chegar ao fim desejado. É,
na política, alei da oferta e

da procura que regula o

mercado de aluguéis de

siglas. Nos moldes cómo
�.P
.)

...

ocorre com as leis de
mercado .. Há exemplos
inquestionáveis. E isso pode

( ..

gerar, no pnmeiro turno, um
. ntmero de candidatos a

I

presidente da República'
bemmaior que em 2002, se

f

FRASES

c

� Do governador Luiz Henrique, em entrevista à RBS no último fim de semana.
.tI· .

.

" .)�I , ,

,(,

l

validada ,1 decisão do

Senado e Câmara dos
Deputados, visto inconsti

tucionalidade já alegada
pelo Judiciário e Ordem dos

Advogados do Brasil.
Se valer,

.

acaba' a

obrigatoriedade de alianças
sempre com os mesmos

partidos. Entre os chamados

serve como consolo, pelo
menos uma regra não será
alterada com o fim da

verticalização, é ao cláusula
de desempenho dos partidos
nas umas. Ou seja, o partido
que não obtiver 5% dos.
votos para deputado federal'
no País inteiro, no ano que
vem terá apenas umminuto
de horário gratuito na TV

por. semestre e receberá
menos dinheiro do fundo

partidário, dinheiro público,
diga, se,

.

que financia

partidos. Assim, o partido
terá o mesmo tamanho que
o eleitor der a ele nas urnas.
Historicamente, no Brasil,

.

são trinta, mas, da mesma

forma, apenas sete consegue
alcançar o percentual. A
partir de 2007 vai se saber,
com "clareza, o que é um

partido de verdade e o que é
uma ação entre amigos.

TV e rádio. Permite uma

escolha mais ampla do
eleitorado, porém não

necessariamente com

qualidade visto que muitos

estão brincando de ser

'candidato apenas visando

possíveis alianças, agora
liberadas, em segundo turno.
Beneficia, inclusive,

.... Decisão não fortalece os partidos, mas
os caciques que os comandam e que, na

verdade, ditam as regras das coligações

partidos nanicos, outro

exemplo vem do PPS que,
se lançasse candidato a

presidente ficaria impedido
nos estados de fazer alianças
para eleget deputados;
governadores e senadores.
Na mesma situação ficaria o
PDT. Estes partidos,' por
certo, terão candidatos

próprios, isso dá espaços na

parlamentares cassados que
já recuperaram os direitos

políticos e. aqueles que
renunciaram para não

perder o mandato.
Os caciques políticos, em

vez de 'vender' o tempo de
. TV de umavez só, poderão,
agora, vende-lo 28 vezes,

para presidente daRepública
e em todos os estados. Se

eEu não me iludo com o Ibope. Todas as pesquisas, .que são sérias, que são feitas para aferir,
pão para enganar, nos dão, no mínimo, 500 mil votos sobre o ex-governador':'

,
t, ." "", o',.;.

? ,

·1·Fatos &-Pessoas ·.1
Fernando Bond

'(antagensedesvantagens
t' de�derir ao Simples'

-,

Alerta
"Cada empresa tem características próprias que,
dependendo do caso, o lucro presumido, ou até

mesmo o real, é mais.vantajoso. Em alguns
casos, a tributação pelo lucro presumido propor
ciona uma economia fiscal de até 3% do fatura
mento da empresataflrma o advogado José
Ricardo Lopes, sócio do escritório Lopes e

Fernandez Advogados Associados, responsável
pela assessoria jurídica da CDL de Florianópolis.
Segundo ele, o ideal é que o empresário con

verse com o seu contador para avaliar as vanta

gens e as desvantagens de aderir ao Simples.

SimplesEstadual, -

Representante do Instituto Brasileiro de

PlanejamentoTributário em Santa Catarina,
Lopes acrescenta que não há prazo para adesão
ao Simples Estadual, que também teve seus

patamares elevados."A opção.pode ser feita a

qualquer momento, já que o período de
apGração do ICMS/é mensal, e passa a valer no
mês seguinte ao da homologação da adesão; .

explica. /.

Tirandoa pedra
Sábado passado (28) o governador Luiz
Henrique participou do lançamento do edital

para implosão de uma rocha submersa junto ao

berço de atracação 101, denominada de Laje da
.Cruz, e que vai garantir o fluxo de navios de

grande porte, realizadono pátio do Porto de São
Francisco do Sul. O valor da execução da obra é
de R$ 14, 9 milhões. O governador chegou de
lancha (foto).

. Descentralizado
Em seu pronunciamento, o governador
destacou a filosofia de Governo hoje
aplicada e equiparou-a ao comando do
Porto de São Francisco. "Este pórto segue
a mesma linha, descentralizada na forma
de trabalho. Tanto que deixou de ser

comandad'a pela Secretaria de Infra
estrutura e passada para a Secretaria de
Desenvolvimento Regional de Joinvllle"
A retirada da laje ampliá as perspectivas
do porto, que em pouco tempo será um

dos maiores da América Latina.

Transatlântico
o governador anunciou ainda o início do

processo para aquisição de um scanner

móvel para leitura de contêineres de

carga, o mesmo entregue no porto de

Itajaí. Além disso, disse que "vamos fazer
uma grande festa na chegada, dia 21 ou

22 de fevereiro, do transatlântico com'
milhares de turistas. Certamente eles irão
conhecer e se emocionar com as belezas.
de 'São Chico' e região':

,

sAo FRANSCISCO DO SUUANTONIO CARLOS MAfALDA/SECaM

redacao@jornalcorreiodopovo.co·m.br

"Florianópolis - Os empresários
beneficiados com o aumento do teto

do Simples Federal só têm até hoje' (31)
�ãra formalizar a sua adesão junto à
Receita Federal. Com a aprovação da MP

�55, chamada "a Nova MP do Bem':
clonvertida na Lei ,- 1.196-, de 21 de

�ovembro de 2005,. os [lmltes do

�irtlpléSforam ampliados, passando de

R$ 120 mil para R$ 240 mil para as

microempresas e de 'R$ 1,2 milhão para
I

�$ 2,4 milhões para. as empresas de

Requeno porte. Desta forma, aquelas
9ue tiveram faturamento bruto anual

�ntre R$ 1.200.000,01 e R$ 2,4 milhões
EC que não exerceram atividades
vedadas pela legislação do sistema

trJbutário simplificado podem este ano

f�rmalizar a sua adesão. As que já eram

t�butadas no Simples � que tiveram

f*uramento' superior a RS 1,2 milhão

1? ano passado podem permanecer no

s;fstema sem necessidade de efetuar

4talquer alteração cadastral. Antes de

�letuarem a adesão; porém, é
.

ilnportante que os empresários
verifiquem se o Simples é realmente
mais vantajoso para sua empresa.
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Estamos mais uma vez em ano eleitoral. Em outubro, nós
brasileiros, vamos novamente escolher, pelo voto direto, o president�
da República, governadores, deputados federais e estaduais e 27 dos
81 senadores. Apesar da simplicidade - apertar as teclas da urna -; o
gesto é de uma responsabilidade sem limites. Pelo nosso Voto

outorgaremos aos nossos representantes o poder de conduzir o destino
I

(Ia nação. Por isso, é preciso mais compromisso e menos negociatas
com o voto. Votar melhor significa escolher bem os representantes.
Pessoas sérias e comprometidas com o povo. É uma tarefa fácil
identificar essas pessoas, mas amaioria ainda prefere trocar o voto por
alguns benefícios ou negociá-lo como se fosse apenas umamercadoria.
Talvez o "costume" seja reflexo dos quase 25 anos de ditaduramilitar,
que impediu os brasileiros de escolher seus representantes e cerceou

sua liberdade, impondo ao país o poder pelá força. Sem o exercício do
voto, o brasileiro perdeu a prática. ,

Mas não só a ditadura é responsável pelas mazelas brasileiras.
Velhos hábitos e tradições das eras dos coronéis e dos políticos populistas
da política contribuíram.decisivamente para mantê-las. Até algum

.
tempo o "rouba, mas faz" foi a senha para votos, e ainda, persistem
pelo país alguns currais eleitorais. O pior é que a grande maioria que

sempre reclamou e' lamentou a escolha (negócio) feita, pouco fez
para mudar a atitude e ctiar ctitétios mais sérios e éticos de escolha
dos-representantes.

Mas felizmente se percebe o despertar da consciência. A

população, a cada nova eleição, se mostra mais, preocupada em fazer
boas escolhas e preparada para enfrentar os desafios de decifrar os 1
discursos eleitorais. Votando e aprendendo. Mas o aprendizadomaior
emais eficaz é o de cobrar dos eleitos as promessas feitas nos palanques,
dando o troco nas eleições seguintes e pedindo recibo. E isso nós,
políticos, já percebemos amudança. Alguns com a clareza suficiente

I
para não se deixar levar pela empolgação, prometendo o que não

poderá cumprir, tampouco de tentar ludibriar a boa-fé do eleitor. i
Até as eleições em outubro, partidos e políticos disputarão a

atenção e a preferência da população. Muitos têm o que mostrar e

confirmarão a disposição em continuar trabalhando em favor do

país, mas outros aproveitarão a campanha eleitoral para o show de

pirotecnia, na tentativa de conquistaros votos dos desavisados. Eleição
é coisa séria. Os destinos de todos dependem da escolha de cada um.

Por isso, se queremos um paísmelhor, devemos escolher bem os futuros
,. governantes. Antes, porém.é preciso.analisar sua trajetótia política.

'

Caso contrário, podemos ser enganados pelos discursos de ocasião,
restando depois aperias o lamento. '.'

.'. - c Ó , I
",.- ',,'. -:"'

Ronaldo Raulino, vereador pelo PL de Jaraguá do Sul

Arapuca
O caso é pessoal. Mas assume interesse público pelo seu mote e

desfecho. Em 06/10/02, um domingo, dia de eleição, fui multado por
excesso de velocidade defronte a escola Canguru, na rua Procópio
Gomes. 49 km/h! Tal "exagerada" velocidade esrflva colocando sob
risco de vida os alunos e criancinhas da escola ... que se encontravam
em casa. Recorri. Não é preciso dizer que à "douta" JARI local de
então, por 'unanimidade, indeferiu. Irresígnei-me e recorri ao

CETRAN - Conselho Estadual de Trânsito. Em 05/12/05, 3 ancs

depois, também por unanimidade, saiu a sentença deste: a meu

favor, sepultando a da JARI.
Indignei-me com amulta, pois ,naminha lógica e no meu razoável

bom senso, sempre' defendi o entendimento de que se defronte a

uma escola foi instalado um controlador, ele ali está somente em

razão da existência da escola, e que quando esta não está

funcionando, não há razão alguma para ele estar funcionando
também. Deve prevalecer a velocidade da via (que no caso era 60

km/h).Multai fora dessa situação não passa de."arapuca pra engordar
caixa" de uns e outros, de ato meramente arrecadatório e punitivo,
sem nenhum caráter educativo, de fomento à "indústria da multa"

,

I

pelas nossas autoridades. E esse não é o objetivo doCIB.
A par desse argumento alinhei outros, como a afixação errônea

da sinalização, a falta de visibilidade desta, a inexistência de

qualificação exigida para os integrantes da JARI locai, a instalação
da escola emvia não permitida; etc.. 'O processo foi fartamente
instruído nã� só com alegações, mas ta�bém com fotos e

documentos.
A anulação da penalidade pelo CETRAN devolve-me a

multapaga e lava-me a alma, mas isso é de menos. Importa o fato de

que, pela insistência e crença na lógica, no bom senso, na técnica e
,

na legalidade, caiu- por terra um ato espútio e arbitrátio, lesivo ao r

bolso do cidadão e destituído de qualquer caráter educativo.
Há anos, em vão, venho defendendo o entendimento acima I c

junto as autotidades locais de trânsito. Talvez seja excesso de otimismO
achar que o meu argumento, agora corroborado pela decisão do

CETRAN, faça-as rever sua posição.

.

Osmar Günther, engenheiro civil e especialista elll

Planejamento Urbano - og@netuno.com.br

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo 12, fonte
Times New Rornan. O Jornal Correio do Ppvo se reserva 6 direito de fazer

c
às cortes' exigidos para adequar os textos ao espaço, bem coma as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO

POLíTICA
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���--�------------------------------------�------�------�--�---------:�
Dia O� ,A,líquotas

o governo do Estado reduziu, ao longo
I

destes primeiros três anos, valores das

alíquotas de ICMS para do gás natural,
cadeia alimentar, óleo combustível
utilizado pelos pescadores, vinhos,
algodão (compra de matéria prima),
cerâmica, porcelana e cristais, E elevou
o teto do Simples para R$ 2.000,00.
Segundo o governador, todos os setores
que reivindicaram foram atendidos

porque a Seçretaria da Fazenda não
,

sofre de ganância fiscal e que isso
resultou no não aumento de nenhum

imposto de alçada estadual.

'" Recursos
o modelo do FundoSocial vigente em

Santa Catarina foi, criado pelo atual

�inistro do Planejamento Paulo

�erriardes, quando secretário de estado
do governador do Mato Grosso do Sul,
Zeca do PT. Lá, a Petrobrás é o maior

parceiro na geração de recursos para

tal finalidade. Em Santa Catarina, a'

estatal' recolhe, todos os meses, algo
em torna de R$ 4 milhões de ICMS,

�as, para o Fundo, nenhum tostão. O

bavernador L�iz Henrique ac�a que,

�am isso, dana para construir uma

ante entre Itajaí e Navegantes.

DISPUTA

I
T

'

C�ROLlNA OMASELLI
I

diretório estadual do partido, que'
defende também o lançamento de
um candidato a deputado estadual
peloVale do Itapocu. Este deve ser o
já deputadoDionei daSilva, que vai
a reeleição.Na opinião deCamargo,
é perfeitamente viável a eleição de
um deputado federal pelaregião e, \,

para justificar à candidatura do PT,
I analisa os númeroda eleição de 2002,

JARAGÚÁ DO' SUL - Desde, quando o candidato petistaMarcos
agosto, quando deixou oPTB depois Scarpato, recebeu 26milvotos. "Com
de 15 anos para se filiar aoPLcom o mais dezmil, teria sido eleito", disse,

,ilÍItuitoderepresentaracoligaçãoque apostando no crescimento do

elegeu o prefeito Moacir 'Bertoldi partido; "O -PT regionalmente
(PL) nas próximas eleições, a vice- cresceumuito,-Iemos vereadores em

'nrefeitaRosemeire Vasel (PL) era a quase todos os municípios do Vale
4nica pré-candidata a deputada do Itapocu".
f�deral declarada no Vale do Em 2002, os votos de Scarpato

I liapocu. Isso até ontem, quando o pulverizam a eleição do também
�residente do PT, Sebastião candidato a deputado federal

I çamargo, confirmouque o partido Vicente Caropreso, que recebeu
dllllbém deve disputar uma vaga na aproximadamente 52 mil votos, e
Câmara dos Deputados tinha apoio da classe empresarial do
r�presentando a região. município, Desta vez, a estratégia d�

I A definição de candidaturas, PT parece amesma. "Entre as razões

t�ma até então pouco discutido da nossa candidatura está a

ihtemamente pelo partido, passará possibilidade de eleição; a falta de

agora a serpauta das plenárias.Hoje, comprometimento' da Rosemeire
aExecutiva se reúneparaelaboraro com a reeleição do presidenteLula,
qalendário dos encontros que' 'e o fato da Rose representar uma

pretendem confirmar e definir candidatura da Acijs (Associação
quem será o candidato, o que, Comercial e Industrial de Jaraguá
*gundo Camargo, acontecerá até .do Sul). Os trabalhadores precisam
a segunda semana de fevereiro. ter candidatos que representem seus'
Entre os nomes já apontados está o interesses", resumiu. ,

�osuplentedevere�dorepresidente As candidaturas pelo PT
da Uiam (União Jaraguaense d�s também pretendem dar suporte à

Associações deMoradores), Justino reeleição do presidente Lula o que,
.

'da Luz, dos vereadores Jaime para Camargo, só acontecerá se os

�egherbon e [urandirMichels, além candidatos foremdo PT. "Embora a

deCamargo, também coordenador' Rose e oMoacir se digam da base do
uegional do Sinte (Sindicato dos governo Lula, em nenhum

Traba-lhadores em Educação)., momento demonstraram
O presidente do PT disse que a efetivamente isso. Pelo contrário,

«andidatura está respaldada pelo fazem campanha em favor de Luiz

I
� Presidenteda

sigla afirma que Rose

Vasel não representa
os trabalhadores'

Ainda do governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB): dia 9 de abril, quando
'ele renuncia ao cargo para disputar a

reeleição, Joinville será sede de uma.
mega-evento reunindo todos os

partidos e políticos que vão apóia-lo
nesta empreitada. A se levar em conta

dos dez mandatos que já conseguiu
através do voto direto nas urnas, e a

cidade que lhe garante vitoriosa e

indiscutível carreira política, é de se

imaginar o tamanho da festa. Vai se

assemelhar à que pretende fazer se'
reeleito em outubro.

� Conversas
',O presidente da Câmara de Vereadores
I Carione Pavanello (PFL) almoçou ontem
com o secretário estadual de Turismo e

Cultura e deputado licenciado Gilmar
Knaesel (PSDB). Entre uma garfàda e

outra, não apenas amenidades, mas,
também, tratativas que vem sendo
feitas sobre possível coligação ou apoio
do PFL_ ao governador no caso de um

segundo turno. Vale lembrar que o

senador Jorge Bornhausen (PFL) deu
apoio em segundo turno ao então

candidato a governador do PMDB, Paulo
Afonso Vieira, hoje deputado federal.

� Apoios
Para o PMDB de'sistir de candidatura
própria à Presidência da República, são
necessários 3/5 dos votos do diretório' g
nacional. A disputa está polarizada entre : b
AnthonyGarotinho e o gaúchoGermano

_ IJ
Rigotto, este. com apoio incondicional de ,

Luiz Henrique da Silveira e, segundo ele, 'i
do PMDB catarinense. Da mesma forma, ' J

segundo LHS, se Garotinho for O) é)

vencedor. da prévia interna. Luiz; 1
Henrique acredita que Rigotto terá um'

"crescimento avassalador'Tse indicado rr

pelo partido) nos programas eleitorais' Ir
daT� .

'

,t
mosaico@jornalcorreiodopovo.com:br

.. ,)

UJ

Camargo: "A Rose 'não vai defender o governo Lula"

Henrique, que só bate no governo
Lula".

O deputado estadualDionei da
Silva também defende que o PT
tenha candidato a deputado federal
pela região, mas lembrou que a

decisão caberá ao diretório estadual, '

que já sinalizou neste sentido, porém,
não confirmou. "Vai depender,

primeiro, de termos nomes e,

segundo, da avaliação estadual",
resumiu, citando Justino da Luz,
-Sebastião Camargo e Marcos

,

Scarpato como possíveis candidatos.
"Tendo candidatoounão, nós vamos

apoiar uma candidatura do PT. A
Rosemeire não representa o nosso

projeto", declarou.

As tendências internas do PT não chegaram a um consenso torno

do nome que deve ser lançado como candidato ao governo dó
Estado nas eleições de outubro. O .assunto foi tema do primeiro
encontro estadual do partido, realizado sábado, em Florjanópolis. A
Articulação de Esquerda, que comanda o partido no Estado, defende
a candidatura do rnlnlstro da Pesca, José Fritsch, enquanto a ala

Campo Majoritário aposta no nome dà senadora Ideli Salvatti.
O presidente do PT de Jaraguá do Sul, Sebastião Camargo, participou
do encontro e explicou que a avaliação do Campo Majoritário, ao
qual integra, leva em conta o fato de não haver prejuízo ao mandato
de ldeli, que poderá retornar ao Senado, onde fica até 2010,caso não

vença a eleição. Camargo lembra que Os principais oponentes e os

nomes mais fortes no Estado - Luiz Henrique (PMDB), Esperidião
Amin (PP') e, Leonel Pavan (PSDB), este já senador :- dêvem participar
da disputa majoritaria, deixando o Senado sem um candidato de

peso. "O raciocínio não está sendo feito. Além de não haver prejuízo
polftico, temos aí a possibilidade dé eleger um senador'; analisou.

, Se o partido não entrar num acordo até 20 de fevereiro, serão.
realizadas prévias.

Çovernador nega ter interesse por cadeira no Senado em 2010
I

; FLORIANÓPOLIS- o governador
LUizHenrique da Silveira (PMDB)I -

�ao poupou 'o verbo durante

�ntrevista coletiva ao SBT/SC,
comandada pelo jornalista Vânio
Bossle, ao rebater críticos do pro]'eto
d' , ",

'

e descentralização dogoverno que
gerou a criação das S[)Rs

I (Secretarias Regionais de

�esenvolvimento), hoje emnúmero

_

,e !1inta. LuizHenrique comparou
Os que fazem oposiçãoao projeto a

;oebels,ministro da comunicação
,

o ditador alemãoAdolfHitler, que
U1struía seu superior amentir a todo
Instante, até que a mentira se

tomasse uma 'verdade. "Todos os

cargos já existiam em Florianópolis,
foram' criados por eles (o governo
anterior), nós apenas os

remanejamos para o interior",
, declarou, negando que isso tenha

inchado o quadro de servidores e

criado despesas amaiorcom salários.

Questionado sobre um possível
acordo nesta eleição com o PFL,
para garantir a ele candidatura ao

Senado em2010, LHS negou,
embora tenha confirmado
conversa pessoal com o deputado
estadual Cézar Souza (PFL),
oferecendo a ele apoio para uma

candidatura a senador em outubro,
numa imaginada composição com
os pefelistas na campanha à

reeleição, dando a este partido a

vaga de vice na chapamajoritária.
"Nesta eleição ao Senado o PMDB
tem nomes como os dos deputados
federais Edson Bez e Paulo Afonso

Vieira, �lém do ex-senadorCasildo
Maldaner, Todos eles sabem que,
se necessário, por força de uma

composição política, terão de abrir

mão,Mas tenho a candidatura a

governador do prefeito de Lages,
Raimundo Colombo, como fato
consumado, então, fica difícil ter

apoio do PFL no primeiro turno",
respondeu o governador.

Segundo LHS, o ,PSDB, pelo
seu tamanho e por ter sido parceiro
já no primeiro-turno das eleições
de 2002, é, nomomento, também
parceiro na campanha à reeleição.
"O que existe com o PFL é uma

política de entendimento,
'coordenada pelo presidente da

,
Assembléia, Legislativa, Júlio
Garcia. É uma relação de oposição
inteligente"; disse o govemàdor,
referindo-se aos votos favoráveis do
PFL ao projeto do FundoSocial.
Celso Machadol

PSB traça metas para garantir��,
a sobrevivência do partido

}ARAGUÁ DO SUL - Apesar de
ter sido um dos sete partidos que
superou o percentual de 5% dos
votos válidos nas eleições de 2002,
imposto pela cláusula de barreira,
o PSB tem como principal meta
para este ano, a garantia de que
continuará existindo. É c�m essa

preocupação 'q'ue a Executiva

municipal do' PSB se reúne

amanhã, a partir das 19h, na
Gráfica 22, no primeiro encontro
deste ano, que vai discutir, entre
outras questões, o cronograma
político do partido para 2006.

Prevista na Lei dos Partidos

Políticos, a cláusula de barreira

exige que os partidos obtenham
pelomenos 5% dós votos nacionais
e 2% dos votos de nove estados.

, Casocontrário.os deputados são

empossados normalmente, mas a

.

bancada não tem direito a líder, à'
participação nas comissões, aos

recursos do fundo partidário e ao

horário eleitoral gratuito. "Isso
significa dizer que o partido que
não atingir os 5% de votos vai

automaticamente deixar de
existir", afirma o coordenador

regional do, PSI3, Emerson
Alexandre Gonçalves.

Por conta do dispositivo,
Gonçalves comenta que os partidos

I I

I PT deve lançar candidato a

deputado federal pela região
,

. _ . �3D
ditos nanicos serão obrigados �(1-
lançar candidatos nas eleições de.
ou rubro para garantir sulI2
sobrevivência. O presidente dóo
diretório de Jaraguá do Sul, Ivort
Petras Konell, já foi anunciado pe�Q11
partido como candidato a deputad�gestadual. Para uma possível disputa'
a uma vaga na Câmara Federal, ÓfI

'

coordenador cita o nome do exsq

presidente- da legenda, Lui2Jd
.Hirschen, Na disputa ao governo
do Estado, informou, o PSB integra
uma coligação, não oficial-;-l

.

formada pelo PL, PDT, PTB, PMN, I
PRB, e PV; que tem como pré-

IIcandidat,o o pI:eSide.nte estadual dó
.

PSB, Antônio Carlos Sontag.. 1,'O coordenador comenta amda 'j
que a quedá da verticalização -

I
pela qual os partidos não podem :

I

fazer, n�s estados, coligação]
diferente da realizada em nível
federal, mas podem deixar de fazer
- foi um ponto a favor das

pequenas legendas. "Não
concordo que o Brasil deva adotar
o bipartidarismo, como defende o
PTeo PSDB, mas também ter28

partidos é um exagero", avaliou,
acrescentando que, no entanto, vê'
na democracia o melhor de todos
os siste�as instituídos. (Carolina
Tomaselli) :.:1),

PT, PMDB, PSDB, PFL, PPB (hoje PP), PSB e PDT

QUEM NÃO ATINGIU OS 5%
DE VOTOS VÁLIDOS EM 2002:* :2

PL - 4,3% - PTB - 4,6% - PPS - 3% - PCdoB - 2,25% -

Prona - 2,06% - PV � 1,35% - PSC - 0,51 %
,.""

* Pela regra que entra em viqor.em 2006, os partidos também são obrigados '

a alcançar 2% desses votos válidosem, pelo menos, nove estados. As legendas -p ,

citadas acima são as que atualmente possuem representantes na Câmara. � ')
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PANORAMA

CORREIO EÇONÔMICO
Meta superada'
A economia para o pagamento de juros da dívida ficou R$ 1-0,755
bilhões acima da meta prevista para 2005: Entre janeiro e

dezembro', o superávit primário foi de IR$ 93,505 bilhões, o

equivalente a 4,84% do PIB (Produto lntérno Bruto). A meta para
o ano era de 4,25% (R$ 82,75 bilhões}.O aurrtento de gastos em
dezembro não foi suficiente para compensar todo o arrocho

fiscal feito durante o ano. O aperto excessivo foi um dos motivos

do embate público do ministro Antonio Palocci (Fazenda) com a

ministra Dilma Rousseff (Casa Civil). Ela reclamou da rigidez fiscal,
�ue reduz os investi�entos do setor público.O governo federal
foi o que mais contribuiu pará essa economia, com R$ 55,741
bilhões, ou 2,88% do PIB. A economia foi acima da prevista para
Ó setor, que era de 2,38%. As estatais também economizaram
acima do necessário e contribuíram com 'R$ .16,441 bilhões para
o resultado consolidado do ano, ou 0,85% do PIB. A meta dessas

�mpresas era dê 0,89%.

Juros
\

A economia feita durante o ano

não foi suficiente para o

pagamento de juros, que
somaram R$ 1-57,145 bilhões,
um crescimento de 35% na

,comparação com 2004. Com

isso, o governo gerou um

8éficit nominal (receitas menos

.despesas, incluindo gastos com
Juros) de R$ 6�,641 bilhões.

Desempenho
premiado
A empresa Com. e Ind.

Breithaupt SIA foi premiada
pela Sherwin Willians por ter
obtido o maior crescimento
de vendas, de tintas entre

revendedores do Sul do
Brasil (São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande.
do Sul) e também foi a

empresa 2° colocada a nível
nacional.A política de preços
justos emelhor opção em

condições de pagâmento
tem alavancado os volumes

de produtos comercializados

pela empresa, fazendo com

que mantenha a liderança
em vendàs de material de

construção. no Norte e

Nordeste de Santa Catarina.O

Breithaupt optou pela linha
de tintas acrílica Metalatex,
Duraplast e Novácor da
Sherwim pela qualidade e

durabilidade de produtos.
-

,Na prática
J-íderes da economia e da

política mundiais concordaram,
cno encerramento do Fórum

,Econômico Mundial, em Davas,
:na Suíça, que é urgente a

necessidade de encontrar uma

'maneira de transformar suas
'Idéias em ação. Durante os
. \

cinco dias de debates, vozes
influentes lançaram o alerta de

�u.e é preciso consertar rumos

'da economia internacional

'àgora, sob pena de não se estar

(preparado para as tempestades
<110 horizonte.

reda€ao@jornalcorreiodopovo.com.br

o Cotação U$$ Compra Venda
., Comercial 2,214 2,216

Paralelo' 2,367 2,460
Turismo 2,160 2,320
o Cotação Euro Compra Venda

2,676 2,679

oCUS R$:'862,52 (Janeiro)

.; -Jndices Pontos Oscilação
Sovespa 38.242 1,11%

,. Dow Jones 10.899
,

0,07%

Dasdaq 2.305 0,05%
o Poupança (%)
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PARA LEMBRAR

Centenário da FirmaWeege
comemorado com carimbo

DAIANE ZANGHElINI

� Peça está

disponível desde hoje
em duas aqêncías de
Correio da cidade

}ARAGUÁ DO SUL • A Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial de
Jaraguá do Sul) foiontem o palco de
lançamento do carimbo comemo

rativo da Firma Weege, que ficará'
. disponível nas agências dos Correios
do Centro e da BarradoRioCerro, a
partir de hoje até 15 de fevereiro.
Trata-se de uma peça filatélica que
comemoraeventos e datas expressivas, ,

que foi oferecida pela agência dos
.

Correios a Malwee Malhas 'para
divulgaro centenáriodaempresa. "O
serviço será oferecido aos filatelistas e
a todos que desejarem registrar essa

. importante data emseus envelopes",
comentaWalker Souza, assessor de
comunicação das agências dos
Correios de SantaCatarina.

De acordá com Walker, o

carimbo comemorativo é oferecido

pelas agências dos Correios às
entidades que festejam datas

expressivas; a empresa paga pelo
serviço e osCorreios encomendam a

peça naCasadaMoeda, emBrasília.
O carimbo, em formato circular,

contém uma ilustração central que
representa a Malwee e, ao redor, a
mensagem: ''A Firma Weege, hoje
MalweeMalhas, comemora 100 anos
em 2006". Na ocasião, o diretor

presidente da: Malwee Malhas,
WandérWeege, carimbou a primeira
correspondência com a peça
comemorativa e recebeu do diretor
regionaldos correios, LuizFelipeDias,
uma réplica do carimbo. ''A data
passa,mas o registro ficapara sempre.
É uma belíssima homenagem, que
poucas empresas da região têm a

dádiva de recebei", comenta'
Wandér, que realizou ainda uma

breve explanação sobre o centenário
da empresa: avinda da famíliaWeege
para oBrasíl,o desenvolvimento da
Firma Weege e o nascimento da
.Malwee Malhas, em 1968. "Minha
família tinha visão empreendedora
muito avançada, e hoje somos uma

das indústrias têxteismaismodernas
do mundo, com equipamentos de

ponta que preservam a natureza",
explica,

O diretor-presidente também
convidou os presentes paraprestigiar
odesfile deCarnaval em [oaçaba, nos
dias25 e 27 de fevereiro, cujoo samba
enredo daEscola de SambaAliança
é o centenário da Fhm_aWeege. ''A
Malwee adotou a Aliança pelo alto
padrão e nível do carnaval de

[oaçaba", revela.

:)

Lideranças da região participaram da homenagem na Acijs

Sequndoo carnavalesco Carlos Fett, o projeto surgiu no ano

passado, durante uma visita deWandérWeege e esposa a Joaçaba.
"Apostamos nessa idéia e resolvemos também homenagear a

famíliaWeege pelo centenário da firma': revela. Abaixo veja trechos
da música.

'
.

Vem, aproxime-se mais,
'

Sentir do que um abraço é

capaz
É carnaval, quero te encontrar

Na Europa Medieval
Suas origens vou buscar
Quando a nação mergulhou,
Num mar de miséria e· caos

No' coração do imigrante
alemão,
Floresceu um ideal'
Na esperança de um novo

amanhã,

Veio sem medo de ser feliz
A pedido da Imperatriz, .

"Sementes de amor" ... plantou
.Tudo o que fez valeu
Um"novo sol" brilhou

Resplandeceu
Quero te ver desfilar

"Vestindo alegria"
Nesta festa multicor

"Gostosa como um abraço"
E um beijo de amor

.

(LuizGustavo "useHil

. 'Festival reúne mais de 400 alunos em Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Desde o

último final de semana, Jaraguá do
Sul respiramúsica.Não sóas salas
deaulas estão cheias, são mais de
400 jovens alunos de música. No
corredor, nas escadarias, nos

. banheiros, todos os lugares estão

repletos de estudantes que vem de
todo o mundo. Ontem foi o

primeiro dia dos workshops do
Femusc (Festival de Santa
Catarina) não é difícil esbarrar em
violoncelos, pianos e tubas e

escutar o som: SUave das flautas,
dos trompetes, violinos e clarinetes.
"Não importa o lugar, nem a hora,
o espírito émágico e contagia", diz
Catalina Guevara. Catalina é costa

riquenha, música e esposa de Alex.
Klein, além de viajar o mundo
todo com omarido, ela buscamais
inspiração e bons professores já que
toca fagote. Ela disse que é

essencial a busca por festivais como
esse que fazem os alunos conhecer

, grandes professores: HÉ ainda
melhor para aqueles -que sempre
estudaram em conservató�ios",
revelou.

Sentada nos degraus da Scar

(Centro Cultural de [araguá do
Sul), Adriana Ramirez toca

violino. O som doce invade os

ouvidos de quem passa por ali,
Adrianaé a única panamenha que
está no festival, ela toca violino
desde os cinco anos e disse que está
gostando do país: ''Adorei a Cidade,
é limpa, o programa do Femusc é
bem interessante", revela. Ela e

mais cinqüenta alunos estão na

cidade e querem conhecer ainda
mais o estado. "No fim de semana

Espeté}culó de abertura do Festival de Santa Catarina lotou o Centro Cultural.no_ final de semana

quero conhecer as praias", fala
Adriana sorridente.

A correria: também é natural.
São mais de 33 professores que
ministram mais de quatrocentos
alunos. "Está sendo animado, os
professores ainda estão chegando,
as coisas vão se ajeitando com o

tempo e o que mais me deixa feliz
é saber que agora temos a única

filarmônica, com peso interna

cional e, sem sombra de dúvida a
. melhor do estado", comemora o

maestro Daniel Bortholossi.
A abertura do festival

aconteceu na noite de domingo
(29). Sob a regência domaestro

. Daniel, Alex Klein foi o solista da

noite.Nasmãos o oboé eno coração
a emoção. "Foi maravilhoso, a

manifestação dos alunos,
principalmente jovens que viajaram
da Paraíba, do público, foi
emocionante", revelou Alex, que
éUm dos professores do Femusc e
que tem na bagagem cinco prêmios
internacionais de música.

Nessa semana além das aulas �

mi Scar, os alunos se apresentarãO, <

em concertos pela cidade. A (

mú�ica vai invadir hospitais,
. escolas, terminais de ônibus e praça'
da cidade .. "Queremos além do

educacional, queremos interag�
, queremos o social", confessa Ale!

Vai acontecer na noite de hoje (31), noGrande Teatro do CentrO
.Cultural de Jaraguá do Sul- SCAR, músicas dos países e regiõeS
de origem dos alunos e professores do festival tocarão nessa
noite. Serão músicas da Alemanha, Coréia, Portugal, EstadOs
Unidos, Uruguai, Chile, Argentina, Brasil e outros. Ingressos no

local, preço R$ 5:
_

.
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Prefeitura lança novo edital
para contratar coleta de lixo

) CAROLINA TOMASELU

� �. Vencedora não

1. sJrá mais obrigada a,
1 c�nstruir aterro

'

1 n�m raio de 50 km

I,JARAGUÁ DO SUL - A,
, Prefeitura lançará em fevereiro um

novo edital para contratação de

,mpresa que será responsável pela
II' d�stinação final dos resíduos
, sólidos urbanos produzidos no

m�nicípio. Em agosto passado, o
edital já havia sido lançado; mas
foi cancelado em função das

sucessivas impugnações por parte
das empresas participantes do
pr6cesso licitatório.

-,

: O projeto de lei do Executivo
al�erando disposto da lei 3942/05.,
q�e autoriza da concessão dos

serviços de tratamento, e

destinação final do lixo, foi
aprovado em dezembro passado, já

; nó período de recesso, e teve três
votos contrários:' Uma das

m�danças na legislaçãomunicipalI '

é :com .��l,a��o .

ao �razo de

concessao a uuciativapnvada, que
será de 10atias com possibilidade
de prorrogação por outros 10 anos, ,

enâo mais 20 anos,
A empresa vencedora da

concorrênciapública também não
I '

será mais obrigada a construir,
aparelhar, instalar e operar um

Centro de Tratamento e

Destinação Final de Resíduos

Sólidos Urbanos - em 'outras

palavras um aterro sanitário -, num
raio de até 50 km de distância do

município. Poderá, portanto,
transportar o lixo para outro aterro,
mas terá de arcar com os custos do

transporte, hoje a cargo da

administração municipal. Desde
,

que o aterro sanitário de [araguá
do Sul foi interditado pela Fatma
(Fundação do Meio Ambiente),
no final de 2003, a Prefeitura paga

o para transportar o lixo pará
Brusque ao custo de R$ 66,00 por
tonelada. Em média, são

transportadas 1.800 toneladas por
mês, gerando um customensal de

aproximadamente R$ 190mil, se
somados os R$ 120mil parautilizar
o aterro de Brusque emais R$ 70
mil de transporte e transbordo.

À alteração, justificou o

presidente da Fujama (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente),
Luis FernandoMarcolla, deve-se
ao fato do item ter sido um dos

objetos de impugnação por uma

das empresas inscritas na licitação.
Mesmo assim,' pondera 'o
presidente, a tendência é que a

empresa vencedora construa um

�terro na cidade ou próxima a ela,
já que terá de arcar com os custos

,
do transporte, o q1fe, avalia, tornar
se-á inviável do ponto de vista

financeiro. "Tecnicamente, é isso
que deverá acontecer, mas pão há
como, legalmente, obrigar a

empresa a construir. Estamos

otimistas", resumiu.

DANIEL NEVES

Marcolla: "O transbordo e transporte ficarão a critério da empresa"

Marcolla l�mbrou ainda que o

novo edital será ampliado, porque
a' empresa vencedora não será,

responsável apenas pela destinação
, final dos resíduos, mas desde a

coleta. Incluirá, ainda, á varriçâo '

de ruas. O edital, segundo ele, já
está praticamente concluído,
restando somente a justificativa
técnica, uma exigência do próprio
TCE (Tribunal de Contas do

Estado). A expectativa é de que o

serviço comece a ser executado
dentro de dois a três meses

contados a partir da data 'do

lançamento do edital, se as

empresas-não voltarem a entrar-:

com recurso. Da anterior, partici
param cinco empresas. "Por isso
estamos tentando corrigir tudo
aquilo que foi rr\.otivo de impug
naçãona licitação antetior", explicou.

l'

�ecrétário garante ,verba para esporte de �ar�guá do Sul,
f 8cHROEDER - Aprimeira reunião

d� Secretaria Regional de
Dbnvolvim:ento doEstado de 2006
f

aconteceu namanhã de ontem (30)
t '

efil SchFoeder e contou com a

presença do secretário de Estado da
Cultl!lra, Turismo e Esporte, Gilmar
Kpaesel.O evento, que reuniu todo
o· conselho, definiu novos

investimentos a serem captados
através doFundesporte,Funturísmo
eFuncultural.

"Ogoverno estadualdefiniupara
" ese ano um investimento de R$ 37

: õesparaacultura, R$ 50milhões
pfra o esporte e R$ 50milhões para
�rismo.Omais importante serão os
�vestiment()s na estrutura", disse o
ecretário Gilmar Knaesel, que
destacou a verba de R$ 5 milhões
�ra a Arena Multiusode [araguá

doSul. ..

13�
Quem saiu ganhando c<?m esses

_� I.'alores foram os projetos

3A apresentados na reunião do
conselho .. Só para o esporte de

is, araguá do Sul, forammais 'de R$ 1
;ai
do.----------------_;_----------------------.

milhão e 500 mil. Um dos projetas
que foi beneficiado é o da

AssociaçãoDesportiva deHandebol
Jaraguaense. Participam do projeto
cerca de 400 crianças carentes de 6
a 15 anos, que fazem partedo PEC
(Programa Esporte Cidadania).
.

A vice-prefeita Rose Vasel disse
ainda, que encontros como esse

Gilmar Knaese,1 apresentou projetos e -investimentos do governo

proporcionam oportunidades de
angariarnovos recursospara a cidade.
Rose defendeu uma verba deR$ 250
mil para o Festival de Música de
SantaCatarina:

A secretárja do Desen
volvimento Regional,· Níura
Demarchi dos Santos, também
'comentou que depois de ontem

...�.�.......

LUIUI1/:
. transporte e turismo

, Transporte Estu'dantes . Transporte Escolar e U�iversitário cf Vans '

Joinville cf Microônibus . Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
� Positivo * Soeiese, (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fate; * Cepeg * Fameg ,* Furb

muitos projetos da iniciativa privada
farão parte do desenvolvimento da

região. "Nos reunimos para discutir
os projetos que seriamagraciados pelo
fundo e apostar aindamais na região,
já que [araguá do Sul é uma das

regiões que mais gera ICM".
.

Posse
Ainda na reunião, o

presidente da Câmara de

Vereadores, Carione Pavanello, foi
empossado como um conselheiro.
Cacá participará a das reuniões.
da SDR e terá direito a voto nas

escolhas de projetos.

RECRUTA CANDIDATOS SESI

Desempregado incendeia casa

da ex-mulher no Garibaldi

JARAGUÁ DO SUL - Um
incêndio destruiu completamente
uma casa de três cômodos no

Garibaldi, Estrada Garibaldi/
]araguazinho, no último final de
semana. O Corpo deBombeiros
Voluntários recebeu o chamado às

23h38, quando o fogo já tinha se

alastrado e queimado
praticamente toda a casa,mista de
madeira e material. As

proprietárias, Clotilde Alexandra
Ver íssirno Rosa, 36 anos,

desempregada, e Cristiane

VeríssimoRosa, 27 anos, servente,
respectivamente tia e sobrinha, não
estavamna residência.

De acordo com Clotilde, o

incêndio foi causado pelo ex

marido, o desempregadoRenato
Tibúrcio Pinheiro,40, após uma
briga de casal. Oxelacionamento
foi reatado há duas semanas após
trêsmeses de separação. "Ele estava
morando em Blumenau, mas me
pediu para voltarmos e acabei·
aceitando", comenta. A

proprietária conta que ambos
foram na casa damãe dela, naVila
Lenzi, para. fazer uma visita e

acabaram discutindo pormotivo de
ciúmes. ''Antes de sairmos de casa,
Renato foi até o bar e já chegou
bêbado na casa da minha mãe; fui
até à vizinha pará conversar e ele
ficou enfurecido", afirma.

Enquanto Clotilde estava na

casa da mãe, Renato voltou de
ônibus para o Garibaldi e começou
a discutir com Cris tiane e o

namorado dela: Impulsivamente,
o desempregado avisou Cristiane
que colocaria fogo na casa e que
ela poderia retirar seus pertences,
se quisesse.A jovem e o namorado
saíram de casa e foram de moto

até à Igreja do Rio da Luz, (há
cerca de quatro quilômetros), para
espairecer. "Saímos de casa porque
ele (Renato) nosdeixou nervosos,

"

e a gente sabe que não adianta
'\

discutir com bêbado. Nunca
iríamos imaginar que ele realmente
tocaria fogo na casa", relembra
Cristiane. A servente só soube do
incêndio quando a casa já estav't
praticamente destruída, entãq
passou a noite na casa do namorado
e voltou só no dia seguinte
(domingo) para vera situação d�
casa.

Clotilde diz que já foi':
espancada porRenato várias vezes.
"Ele é alcoólàtra e doente de

ciúmes, já registrei várias queixas
de agressão na .delegacia, mas

,

nunca pensei que chegaria a esse, ;

ponto", lamenta. Ela acha que ó
' ,

ex-marido queimou a mangueira
do botijão de gás com um fósforo, o
que provocou o incêndio, e que
sobraram apenas as roupas do corpo
e alguns .documentos chamus
cados, recolhidos por uma vizinha
que acompanhou o trabalho dos
bombeiros. Também acredita que
o Renato está refugiado em Rio

Negrinho; ãcampado com

membros do movimento "Sem
Terra". "Um conhecido viu ele

pedindo carona para àqueles lados,
e ele participava dessemovimento
há alguns anos", declara.

'

De acordo com o delegado
U�iel Ribeiro, foi instaurado
inquérito policial e solicitada
perícia no local, além da análise do
relatório dos bombeiros. No�
próximos dias, os delegado ouvirá
as proprietárias da residência e,-'
pessoas que, eventualmente,
tenham testemunhado o crime. ,

Casa foi completamente destruída, incêndio éinvestigado_

Graduação em:
Professores - Língua Portuguesa/ !_nscrições até as 17:30

Ensino Médio RS 5,78 hora/ Inglesa,- Língua h do dia 03/02/06 no
Jaraguá do

Programa de aula Portuguesa/Espanhola, SESI, RuaWalter
Sul

Educação de 10 h semanais - Biologia/Química, Marquardt, 835
Jovens e Adultos - Matemática/Física- Bairro Barrado Rio Molha

, Jaraguá do Sul História/Geografia JaraguádoSul-SC

:,Plano de benefícios: Auxílio Creche, Auxílio Excepcional, Vale Alimentação ou Refeição, Auxílio Funeral,
Plano de Saúde, Plano Odontológico, Desconto em Farmácia, Participação nos Resultados, Vale Transporte,
Previdência Privada, Seguro de Vida, Empréstimo.

**Os interessados devem comparecer munidos de cópias de documentos de identidade, currfculo, comprovante
de escolaridade e comprovante 'de pagamento do conselho (quando exigido no pré-requisito).
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PANORAMA
Sentir saudades é ter alguém
ou um momento para lembrar

: }ARAGUÁ DO SUL - Saudade é a

memória de algo ou alguém ausente, '

lembrança nostálgica e suave, que

vem juntocom a vontade de ver

nOfamente a pessoa ou o lugar que
nor�ta.

: E o sentimento que une pessoas,
familiares, objetos e momentos.

Denise Krehnke passa quase todos
os pias junto ao namorado, quando
el� está viajando sente um vazio

enorme. "Me sinto incompleta.Assim'
como ÇUTOZ semfeíjão, nãotemgraça",
cohfessa.

'
,

I Denise não é a única a sentir isso.
Cada vez que viajamos a um lugar
desconhecido e gostamos temos à
vontade de voltar, ou ao contrário,
quando estamos longe de casa temos
uma imensa saudade do lar, por isso o
di� 30 de janeiro é dedicado a este

sentimento tão comum a todos. De

acordo com o educador Gilberto

Freyre, a saudade do passado, aliada
à (é no futuro, podem se completar .!.

d�maneirabrilhante, para erguer ou

reerguer os valores de um povo ou

nação. 'Asaudade do Brasil fez com
que José Bonifácio renunciasse às

vantagens que lhe eram oferecidas

pelaEuropa e voltasse pra sua terra, a
mesma saudade que fez com que

,

Gonçalves Dias escrevesse no exílioo
popular verso Minha terra tem

palmeiras", comentou Dias.
Mas o que ninguém podenegar,

é que esse anseio nutre e reafirma
alguns sentimentos,ComOlga eAles
sandra Liberattonãoé diferente.Mãe
e filha estão separadas por 380 km e

às vezes passam trêsrneses sem se ver.

Aseparação queparecepequenapela
distância não pode sermedida pelo
sentimento."Fico triste, pensando
toda hora se vale a pena ficar longe,
choro e corropro telefone, ouvir avoz
ameniza a saudade", disse Alessan
dra, que mora em: Jaraguá do Sul e

ligá pramãe emOrlearu. Mas Dona
Olga também gasta com os telefo
nemas diários que suavizam a dor, por
mês o rombo fica em tomoR$ 250.

I

Mãe e filha sofrem com distância e gastam com telefone

Falecimentos
F.aleceu às 00:20h do dia 29/01 ,a senhora Maria Moreira deCampos,
com idade de 73 anos.O velório foi realizado no Salão da Igreja Caixa
daÁgua e Q sepultamento no cemitério Municipal de Guaramlrím.:
Faleceu às 03:30h do dia 29/01,'0 senhor Néri JoseBuchmann,
com idade de 74 anos. O velório foi realizado na sua residência e o '

sepultamento no cemitérioMunicipaldo centro.

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

•

ensino

',§:OO

As inscrições para alunos novos Rodem ser feitas na
secretaria do colégio, pelo telefone 3371 0313 ou

através do site www.marista-jaragua.com.br na
área de matr:ículas on-line

,..-, '

J:é
. %%;:.,.,�;d_�,pf�. N

INSCRIÇOES A�E"RTAS"
'para2006
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CORREIO DO POVO

baratos, não ternos como pagar
muito se o que nos interessa é

ve�der num baixo valor", disse .

Para Nelso, independente do

produto o valor é sempre omesmo.
,

EdnaMarquordt não concorda,
ela é professora' e uma incenti

vadora da leitura de histórias em

quadrinhos � não tem como

esconder que é fascinada pelos gibis,
Ela �credita que eles valem muito

mais do que o valor, pelo simples fato
da leitura. "Gostode ler, achohistórias
emquadrinho relaxam", confessou.

Apaixonado mesmo pelos
quadrinhos é Francisco Charles

[unkes.O programador de sistemas
é um amante e colecionador de obras
como Homem Aranha, Xvmen,
Turma da Mônica. Tudo começou
corn'uma troca, amãe de Francisco
dava a ele um gibi cada vez que ele
fosse ao dentista. Depois disso, livros

,

e livros foram sendo guardados, lidos
e relídos e hoje a coleção está em

quasemil exemplares.
"Acho muito interessante.

Além das simples histórias de

ficção, encontro histórias com
,

cunho social, assim como são as

histórias do Homem Aranha, X
men", revelou.

É o caso do Capitão América.
O personagemque foi criado pela
companhia Marvel Comics no

o encanto de gerações pelas
aventuras relatadas em gibis

CORREIO TV

ANE�ISE SCHMrrz

.,.. De crianças a

idosos, todos se

deliciam com

as histórias

}ARAGUÁ DO Stn, - Mesmo

sendo antigas, amassadas e

desbotadas, as revistas em

quadrinhos são consideradas

relíquias e antes mesmo disso,
divertem várias gerações. Ontem
(30) foi comemorado o Dia das
Histórias emQuadrinhos, dos gíbís,
aqueles que contam doces histórias
ou grandes àventuras, ficção ou

contos de fada. A estética de

quadros com desenhos e falas
motivam um mundo de

imaginação para crianças,
adolescentes, adultos e idosos. ,

"Nãotem idade, crianças de cinco
a senhores de 70 anos procuram

gibis de super heróis e Turma cfá

Mônica", disse o proprietário do
Sebus, Nelso da Silva. Ele, além de
vender, compra e troca histórias
em quadrinhos e tem na sua loja
uma infinidade de obras completas
dás antigas e novas histórias. Mas

g�ran�e qlj.e lião, são os gíbis que
valem peso de ouro. "Eles, são

Variedade de gibis chama atenção de clientes dq Sebus

início da 2ªGuerraMundial, e era
um grande líder contra o nazismo, '

a começar pela cor vermelha da

roupa. Já oHomemAranha, surgiu
quando explodiram: as pesquisas das
armas radioativas. O personagem
nasceu de lima aranha radioativa e

também lutava contra as injustiças.
Já o seleiro brasileiro vem de

Mauricio de Souza. O cartunista é
o criador da Turma da Môníca]
exporta grandes desenhistas par!
o mundo, assim como a empresa
PaniniComics. Sem {alar da turma

da Disney que embalou a infância
demuitas crianças que chegaram
a conhecer as obras em preto e'
branco emal rabiscadas. x

Os valores dos Gibis são distintos, os novos custam em livrlrias e i

bancas em média R$3,SO, os vendidos em sebo custam de H.�' 1 a RI
,

�

7. Quadrinhos especiais ficam a preços de R$ 40 e R$ 60 �"são feitos
com papel especial e bem acabados, isso enquanto os preços I

normais ficam em R$ 6,80 a R$ 8 por mês. Álbuns de coleção, antigos 'Ie séries únicas são de valores incalculáveis, dificilmente vendido
ou trocados,

Estranho•••
Os contratos de lsabella Fiorentino e de Olivier

\, Anquler, que têm quadros no programa "Tudo a Ver';
da Record, venceram ontem e ainda não foram
renovados.

'\
Gaveta
César Filho já qravou 56 edições do "SBT Repórter';
sem data para reestrear,

' ,

Recém':'separados
Enquanto o ator Murilo Benicio vai para Fernando de
Noronha no Carnaval, Glovanna Antonelli escolheu
o camarote da Brahrna, no Rio, para curtir 13

,

solteirice.

Não é calouro
Carlão, participante do "Big Brother" já tem

,

experiência em televisão. O telespectador mais
atento se lembra dele em :'Pé na bunda'; reà/ítyde
relacionamentos da,MTV exibido ano passado

Renóv,ou
Walcyr Carrasco acaba de renovar seu contrato com

a Rede Globo. O autor de "Alma gêmea" está em.alta
na emissora, já que a novela é um projeto com'
Ibope para lá de vitorioso.

Gravidez real e na ficção
Heloísa Périssé está grávida e haverá mudanças n'os
rumos de "Sob nova direçâo" O programa está

previsto na grade- da Globo até dezembro, e Belinha
fará Uma atrapalhada (mas bem-sucedida)

,

inseminação artificial no sexto episódio do ano.

Heloísa já é mãe de uma' menina, e seu marido, o
diretor Mauro Faria, tem três filhos.

Demissão'
A MTV Brasil começou a anunciar a alguns de seus VJs que eles nã� terão os

seus contratos renovados este ano, informou a colunista Mônica Bergamo, do
jornal Folha de S. Pau/o. As mudanças fazem parte de uma estratégia de

reformulação da imagem da emissora. Segundo a publicação, o, primeiro a

.receber a notícia foi Gabriel Moojen, que apresentava o programa Mochí/ão, ;

O 'próximo a ter a demissão anunciada seria o rapper Thaíde. Pelo menos

- cinco VJs devem ser demitidos este ano. A emissora já estaria iniciando testes

para a corrtratação de novos apresentadores

Sim,aorock
Luma de Oliveira disse não para d desfile das escolas de samba e sim para o

rock dos Holling Stones. Confirmou presença no camarote Claro Mototola .e ja
decora a letra
de
"Satlsfaction"

Fuga
Para escapar
dos papa-razzi
de Paris,
Kate Moss e

um amigo,
encontraram

refúgio numa

delegacia de

polícia. A
perseguição
teve ares de
cinema: 12

fotógrafos em
,

carros e

scooters. Por

sorte, a polícia
parisiense
bloqueou o

caminho e

levou a dupla
.para um

descanso na

sala de espera
da DP.Só

com Kate
Moss,
mesmo ...

iI

Menos sangue
Depois de tanto insistir com a Band que não queria
mais fazer programa policial, Datena conseguiu
mudar o "Brasil Urqente" Em novo cenário, o
telejornal estreou com conteúdo mais light, menos
violento.
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Malwee volta aos treinos em

Jaraguá depois dos amistosos

.-------I 'LINHA DE FUNDOt---'��
JULlMAR PIVATTO

Vitória e invencibilidade
Mesmo vencendo por 3xO, parte da torcida do Juventus saiu

descontente com o rendimento do time, principalmente no primeiro
tempo, Não quero criticar a torcida, mas é preciso entender duas "f<

coisas, A primeira -é que estava realmente difícil de furar a retranca

do Guarani, que se postou muito bem na defesa e conseguiu
neutralizar as jogadas de Everaldo e Ademir Sopa, A outra é que todo

jogo do Campeonato Catarinense da Divisão Especial será assim, r
,

vencendo no sufoco. O time se postou bem, soube fazer os gols na

hora certa e aproveitar os furos deixados pela zaga do Guarani, que .' �

teve que se abrir mais depois do sofrer o primeiro gol. Reflexo do
<>�l

trabalho do estrategista Itamar Schulle que foi destaque da partida.

DANIEL NEVES

JUlIMAR PIVATTO

�.' Cacá Pavanello

(Onfirmou ontem
'!

tas partidas
( ntra o Joinville

Maratona
o corredor jaraguaense
Jefferson Heller ficou
satisfeito com o resultado

obtido no Troféu Cidade de
São Paulo, disputado na

semana passada. Entre 1 ° mil

corredores, ele terminou com

172° lugar no geral e o 26° na

categoria 25-30 anos, com o

tempo de 37min13seg.
"Fiquei contente com' o

resultado. Consegui .

descansar dois dias antes da

prova e isso facilitou bastante.
Me senti bem melhor do que
na São Silvestre'; comentou.

Fórmula 1
o brasileiro João Paulo de

Oliveira, campeão japonês
de Fórmula 3, realizará testes

com a equipe Williams, nesta ,<J
sexta-feira, no circuito de

Valência, na Espanha. "Nos
últimos anos lutei muito por
uma oportunidade na

Fórmula 1 e saber que esse

dia chegou é uma satisfação
muito grande. Estou muito

feliz'; disse o piloto, 24 anos.

O teste com a Williams se

I ]ARAGUÁ DO SUL - Depois de
ttesamistosos (duas vitórias e um

e�pate) no interior do Paraná, a
Malwee voltou ontem à rotina de
i ínos.Na parte damanhã, treinos
cbm bola no Ginásio da Duas

��das. À tarde, os treinos físicos

i ParqueMalwee. Para o auxiliartecnico Marcos Moraes, os

amistosos serviram para uma

análise dos treinos e o que precisa
seJmudad6. "Sentimos o início da
temporada e nosso time está em

1:
"

fase de entrosamento ,comentou.
t

Nessa mini-turnê, a Malwee

e�patou em 5x5 com o Cascavel,

venc� o Umuarama por 6x4 e

P�lotina 5xO. Marcão citou como
exemplo da falta de entrosamento
a partida contra o Umuarama,
quando os jaraguaenses
terminaram o primeiro tempo
perdendo por 4x 1. "Então

c�ocamos os jogadores que já
esta\i?cffi aqui com a gente no ano

�assa�i) e conseguimos reverter o
re��lt,��o. Se destes novo�
.'

gadores, dois conseguirem se

firmar completamente no grupo

deve a um acordo entre a ,2

escuderia inglesa e 'a )i)
Petrobrás, fornecedora de
combustível.

Amistosos
Os amistosos contra o

Joinville, confirmados ontem

pelo diretor de futebol Cacá
Pavanello, serão um belo
teste para ambas as equipes.
As duas se reforçaram bem

para esta temporada e a

rivalidade só 'promete
aumentar. Que ela se restrinja
apenas aos jogos e dentro

das quadras. Será um bom

reste também para avaliar o

comportamento das torcida�.

Operado
O zagueiro Diego Lugano
deverá desfalcar o São Paulo

por um mês, após ter sido
submetido a uma cirurgia para
a correção de uma fratura no

nariz, na manhã de ontem. A
fratura aconteceu em um

choque com o jogador
Fabiano, do Guarani, no
domingo, durante o empate
por 3 a 3, no Morumbi

Jogadores retornaram ontem aos treinos depois de duas vitórias e um empate no Paraná

até a CopaAmérica já está de bom
tamanho", comentou.

Antes da competição no

Paraguai, contra o Universidad

Autonoma, a Malwee fará dois
amistosos contra o [oínville, nos
dias 7 (em Jaraguá do Sul) e 9 (em
Joinville). De todo o grupo de

jogadores, apenas Dimas, Chico e
.

Eli não treinam com o plantel. O
primeiro faz apenas treinos físicos,

a comissão técnica resolveu dividi
lo em dois para facilitar os

treinamentos. De um lado, ficam
os juvenis e alguns novos

contratados e, de outro, o time

principal que deve ser a base para
todas as competições. "Fica difícil
de treinar com todomundo, então
émelhor dividir porque até facilita
o 'Ú05sbj;trábálho ,é' torna tnais'e

eficaz"; explicouMarcão,

pois se recupera de uma fratura no

braço. Já Chi�o sentiu uma fisgada
no joelho direito durante um treino

emCascavel e está em tratamento

médico. E Eli, reforço contratado
junto ao Macaé, está no Rio de

Janeiro tratando um problema de
saúde e deve se apresentar só em
março. Os outros jogadoreiseguen:�
nostreinos·normais. ,.','�;U'L"'<'1 u

Como o grupoémuito grande,

'TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

í I

. COM APENAS

R$ 13,00 POR MÊS,
VOCÊ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO
REGIONAL NA SUA CASA!

CORREIO 1)0 POVO
PubUccuio-� 1919
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1 000/0 EM CASA

JU�IMAR PIVATTO

Pereira perde boa oportunidade de abrir o placar de jogo, logo na primeira metade do segundo tempo

Juventus está bem perto da classificação

... Tricolor continua
invicto em casa e

amanhã enfrenta
o Chapecoense

}ARAGUÁ DO SUL - Mais urna

vitória em casámanteve o Juventus
com 100% de aproveitamento
jogando no Estádio JoãoMarcatto.
O placar de 3xO' sobre o Guarani,
no domingo, deixou o tricolor bem
perto da classificação para a

segunda fase ..Os gols, todos no

segundo tempo, foram marcados

porEveraldo, Sabiá e Rogerinho,p
Moleque .Travesso volta a jogar
amanhã, contra aChapecoense, no
beste do Estado:

'

.

O Juventus domirlOu as ações
no primeiro tempo, mas perdeu
váriaschances de marcar. Aos 20.

minutos, depois de um rebate dó

goleiroDayvison, a bola sobrou para
Everaldo, que com o gol escan
carado, 'chutou por cima. Dez
minutos depois, Ademir Sopa co
brou falta e Sabiá cabeceou rente
ao travessão. A única chance do '

time de Palhoça no primeiro tempo
foicomGralha, que perdeu umaboa
chance na cara de[oão Scherer.

O segundo tempo foi-ainda

'.

ir �

,':;', DARIDAG:Ão-Omeia-atacante
.

B.i�aldo,pode reforçar o Grêmio a

,�"d�.fuelo deste ano.AW-onna
;;��klb(da�ª oRrem pelo presidente
i'cl6tkll:Je,PàúloOdone. O campeão

t��?�'elk�062pelaSeleçãoBrasí-
leira joga, atualmente, 110 time grego
Olympiakos. "Essapossibilidade existe,
porque o contrato dele termina no
meiodeste ano.Grêmio tem interesse

em contar com ele", afumou Odone
ao programaRedaçãoSporTv.

Oprincipalcatalisador dapossível
.chegadade Rivaldo, ex-Corinthians
e Palmeiras, é a vontade domeia em
voltar' para o Brasil. "Não há nada
concreto até omomento,mas o fato é

que o Rivaldo quer voltar e já
manifestou o desejo de jogar no
Grêmio", completou. De. acordo com
o site oficial do clube gaúcho, a

intenção dos dirigentes é fechar a

mais difícil, já que oGuarani voltou
disposto a segurar o.empate e se

fechou na defesa, buscando o

contra-ataque. Como o tricolornão

conseguia furar o ,bloqueio
adversário, o técnico Itamar
Schulle resolveu colocar Acássio e

Leandro Nunes no lugar de
Leandro Pereira e Ronaldo. A

.

mudança parece ter surtido efeito.
Depois de cruzamento de Ademir

Sopa, Pereira perde uma incrível

oportunidade na frente do goleiro.
Na seqüência, Gralha partiu

pari! o contra-ataque, m/as parou
na boa defesa de João Scherer. O
[uventus abriu o placar aos 20

minutos, com Everaldo chutando
forte, sem chances. paraDayvison. '

OGuarani então t�ve que sair para
o jogo e abriu espaço para 0<'

Moleque Travesso, que ampliou
aos 37minutos. Ademir Sopa
,cobrou falta, a bolá bateu no

travessão e Sabiá aproveitou para
marcar. Aos 42, depois de uma bela
troca de passes, Everaldo colocou

Rogerinho na cara do gol para"
definir o placar em 3xO. "Perdemos
várias chan�es de marcar no

primeiro tempo, mas O' time estava

muito afoito na hora da conclusão.
Conversamos no intervalo e eu

disse que, com calma, o gol sairia",
avaliou Schulk.O tricolor viaja

: hoje para Chapecó.

Rjvaldo pode se apresentar no

,�rêmio no ,seguitdü semestre
.�/;�.;,'
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negociação com o atleta em, no

máximo, 30 dias:
As negociações entre Rivaldo eo

Grêmio estão sendo intermediadaspor
empresários credenciados pela Fifa.
Aúltimapartidaoficial emque omeia

. defendeu a Seleção. Brasileira
aconteceu emI? de Novembro de
2003, em Curitiba, quandoo Brasil

empatou por 3x3 pelas Eliminatórias ,

da Copa daAlemanha.

Internacional
O Intemão terádois titulares para

'

enfrentar o ÍS deNovembro, HOJE,
no Beira-Rio. O volante Perdigão
recebeu o terceiro cartão amarelo e o

lateral-esquerdo Rubens Cardoso
sofreu uma lesãonomúsculoPosterior.
dá coxaesquerda. Edinho deve entrar
nomeio-campo eCeará é ocandidato
para a lateral.
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Cobrança de falta de Ademir Sopa fica no travessão, mas Sabiá aproveitou o rebate para marcar

Juventus 3xOGuarani Joinvile 1 x2 Brusque

Juventus: João Scherer, Leandro Pereira

(Acássio), Oliveira e Rafael Pereira; Pereira, Fábio
Lopes (Rogerinho), Ademir Sopa, Everaldo e

Alex Albert; Sabiá e Ronaldo (Leandro Nunes).
Técnico: Itamar Schulle.
Guarani: Dayvison, Renatinho, Eliandro, Sid e

Mendes; Robson; Evandro, Gralha e Crica; Keiti
e Jonata (Itauê). Técnico: Belmonte.
Árbitro: José Acácio da Rocha. Assistentes:

João Scherer _ Substituiu muito, bem o goleiro Adilson,. praticando importantes defesas(8).
_ ........_

Leandro Pereira � Não entrou muito bem e se mostrou um pouco nervoso, tanto que acabou substituído (6).Acássip: Entrou bem e correspondeu
quando foi exigido (7).
Oliveira _ Sl!a experiência vem ajudando muito na zaga tricolor. Domingo não foi diferente (8).
Rafael Pereira _ Não foi tão bom .quanto nos. primeir0s jogos, mas não comprometeu (6,5).
Pereira _ É o jogador mais regular do Juventus. Sempre buscando o jogo, correu todo o campo e criou boas chances de gol (8).
Fábio Lopes _'É o tipo de jogador que não aparece muito para a torcida, mas de muita importância para o time (7). Rogetinho _ Entrou bem

e acabou marcando seu primeiro gol com a camisa do Juventus (6,5).
.

Ademir Sopa _ Não .repetiu as boas atuações das últimas .partidas. Talvez tenha sentido um pouco a lesão (6,5). �
. Everaldo _ A torcida pegou no pé dele, principalmente no primeiro tempo. Mas ele resolveu aparecer no segundo tempo, marcou um � deu um

belo passe para o terceirb gol (8). ,-----------------------

Alex Albert _ Não apareceu muito para o jogo, mas' foi importante para a marcação (6,5).
Sabiá _ Perdeu várias chances de 01, mas o faro de artilheiro foi maior e ele aproveitou' �ara marcar o segundo gol (7).
Ronaldo _ Apareceu bastante pelas pontas e criou boas chances de gols (7). Leandro Nunes: Sua entrada mexeu com o time e ajudou a produzir
mais (7).

i--------��--------------------�----------------I
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Técnico da Seleção Brasileira i

desdenha Fernanda Venturini,
Palmeiras teme pressão da
torcida do Deportivo Táchira

DA REDAÇÁO - A perseguição
da torcida do Deportivo Táchira

(Venezuela) aos jogadores do
Palmeiras é uma preocupação amais

para a delegação do time. Emedições
passadas da Copa Libertadores, os
torcedores atormentaram times rivais

quando estavam nos seus hotéis e

chegaramasoltarbombaspara impedir
que os atletas dormissem..

"Espero que não aconteça o

mesmo que aconteceu com o Santo
André (naLibertadoresde 2OOS). Eles
tiveram muitos problemas lá na

Venezuela no ano passado -. Até
bomba foi jogada perto do hotel.Não
dápara saber como será a reação da
torcida. Temos de nos prevenir", disse
o gerente de futebol do Palmeiras,
.Ilton josé da Costa. A recepção da
torcida venezuelanaparao confronto
decisivo é uma preocupação a mais

para a equipe comandada por
Emerson Leão. Até mesmo o

embarque para a. Venezuela foi

complicado e atrapalhou os planos do
técnico, quebusca a classificaçãopara
a fase de grupos da competiçãomais
importante daAmérica do Sul.

Os palmeirenses só conseguiram
embarcar na tarde de ontem, com

quase 24 horas de atraso em relação �
programação inicial. Leão agora
tentará fazer com que os jogadores
recuperem a concentração para

conseguirem administrar a vantagem
que adquiriram no primeiro
confronto.

O Palmeiras enfrenta oTáchira

'amanhã, por uma vaga na segunda
fase do torneiocontinental.Napartida

, de ida, em São Paulo, o Palmeiras

.

venceu por 2xO e pode perder por um
gol de diferença.

pai, o irmâo, o namorado, o técnic�

marido, talvez um dos piores, que
influenciamnegativamente. Semprl
afirmei isso, como 'sempre falei �
questão dasmusas.Não sei porque�
apegaram a iss� agorae interpretaranl
que eu estava insinuando alguU1a
coisa", declarou.

,

J á a levantadora VenturiOI
resolveu encerrar a polêmica qUI
envolve seumarido, Bernardinho,e
Zé Roberto. Na semana passada, a

jogadora haviaprometido falar tudo
o que sabe sobre Zé Roberto quando
encerrasse a carreira, mas eOI

entrevista à Rádio Lance, a jogadorJ
declarou que não irámais falar o que
tinhaprometido. "Não vou falarffi8ll
sobre ele nem agora e nem depoi'
pois ele não merece que eU nle

preocupe comesse assunto. Deixa ele

falar sozinho o que quiser", disse.

DA REDAÇÃO - O técnico da

Seleção Brasileira feminina de vôlei,
JoséRobertoGuimarães, não gostou
das declarações da levantadora
Fernanda Venturini e rebateu as

críticas da jogadora afirmando que,
\

para .ele, a atleta do Rexona não

significa nada. "Ela disse quemesmo
se fosse encerrar a carreira daqui 'a
dez anos não aceitaria ser treinada

por mim. Então eu digo que hão a

treinariapelospróximos 100 anos. Para
mim ela não significa nada e não

tenho mais nada a dizer sobre este

episódio", atacou O técnico.
Toda a confusão surgiu quando

Zé Roberto declarou que influências
externas podem atrapalhar o

rendimento de um grupo em uma

competição, assim como aconteceu

com a Seleção feminina emAtenas,
naGrécia, em 2004. "Temo técnico-

-�------.;__---
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