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Regras do futsal
mudam

a partir deste ano
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Mesmo se for aprovado o projeto que prorroga o contrato

de exploração do sistema de transporte coletivo urbano
com a Canarinho, em tramitação na Câmara de

Vereadores, a população de Jaraguá deve ainda esperar um
bom tempo para se deslocar para qualquer bairro dentro da
cidade pagando uma só passagem. Pelo projeto, o sistema

•

integrado com tarifa única pode ser implantado até 31 de
dezembro de 2008. Mas o procurador-jurídico [urandyr
Bertoldi garantiu que a passagem única começa a valer a

partir de 2007 de forma parcial, a medida em que forem
construídos o terminal central e os mini-terminais de
bairros. _ PAGINA 3

o déficit habitacional no
Brasil chega a oito milhões
de moradias. Segundo o

presidente da Anamaco,
Roberto Breithaupt, a alta

carga tributária é respon
sável pelo problema. Mais
de 50%. do custo para cons-:

trução de uma casa é gera
do por impostos. Os tribu-

- , .

tos sao responsaveis por
� .36,69% do valor do tijolo e

39,5% do preço de um vaso

sanitário. A boa notícia é

que o governo federal pro
mete reduzir o IPI embu
tido em alguns materiais de

construção e o governo do
estado busca a redução do
ICMS sobre produção

, .

ceranuca. - PAGINA 5

Brad Pitt é eleito,
•

mais uma vez, o
mais sexy do mundo

TRIBUTOS

SfQV

FEMUSC EMANCIPAR

Confira programação do Festival Parceria entre Mec e Petrobras
de Música para o final de semana garante investimento em educação

- PAGINA6

PELA LIDERANÇA

Itamar Schulle deve manter
l\I time que venceu Chapecoense

.,

O confronto entre Juventus e Figueirense hoje, às 16h
'vale a liderança do campeonato.A: expectativa da
diretoria é de público recorde no Estádio João Marcatto.
O técnico Itamar Schulle deve repetir praticamente a

mesma escalação que usou contra a Chapecoense, com
exceção da entrada de Leandro Nunes no lugar de Fábio

Lopes, que sentiu uma contusão. Os ingressos estão a

venda nos Postos Mime da Walter Marquardt e da
Kolbach. Os preços continuam R$ 10 para a descoberta e

R$15 para a coberta. _ PAGINA 7
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A proposta de redução
de custos de campanha
eleitoral evidencia que

.
.

deverá haver mais mu-

danças do que se imagi
nava, considerando-se a

texto do deputado carioca

Moreira Franco, seria

estabelecido peloTribunal
Superior Eleitoral ..
A proposta não tem o

apoio do PFL e do PSDB.
Pefelistas e tucanos dis
cordam também da

proposta sobre divulgação
de doações, que passaria a

de iluminação, sinais de
trânsito e passarelas.
Todos os líderes também
concordam com a proibi
ção de showmícios -

eventos em palanques
públicos com a presença de
artistas como duplas
sertanejas, e isso inclui o

governador Luiz Henrique

broches, e o PDT quer
manter as camisetas.

Outro ponto que tem

encontrado respaldo entre
os líderes é a inclusão no

projeto da responsabi
lidade compartilhada
entre o tesoureiro de cam

panha e o candidato sobre
a prestação de contas.

Consenso não haverá, até
porque é prática enraizada
no país abusar do poder
econômico em eleições.
Mesmo alguns políticos
sobejamente conhecidos,
que agora defendem a

proibição de showmícios e

distribuição de brindes,
por exemplo- e apenas por
uma questão de marketing

•

I �

repercussao que teve

quando chegou ao Senado

estia semana. Os líderes

! '
não conseguiram chegar a
um consenso sobre o texto

,

que preténde alterar o

projeto de autoria do
senador Jorge Bornhausen.
Existem resistências das
mais diversas em todos os

partidos. A começar pelo
estabelecimento de um

teto único para o gasto de
todas as campanhas até a

divulgação das arreca

dações na internet.
'O PT, com o apoio do

/ .

PSOL, tenta emplacar a

instituição do teto, cujo
valor, de acordo com o

como canetas, chaveiros e

bonés. Mas o PSOL
reivindicou o uso de

.

� Os líderes de partidos não conseguem
chegar a um consenso sobre texto que
altera projeto do senador Jorge Bornhausen'

II

da Silveira, do PMDB, que
já se mani-festou favorável
tão logo a proposta foi
anunciada ainda no ano

passado.
Há também disposição

para proibir a distribuição
de camisetas e brindes

•

ser feita na internet.

Aceitam que os dados

sejam disponibilizados na

rede, mas defendem que

sejam omitidos os nomes

dos doadores. Até agora, os
pontos em que pode haver

•

acordo estão relacionados
à propaganda na rua, como

.

a veiculação de propa

ganda política em postes

para parecerem preocu

pados com a gastança
eleitoral, que inclui di
nheiro público- o fizeram

eleições recentes.

,FRASES

"Urn partido (PMDB), com essa presença nacional, não tem a mínima possibilidade de não ter

sua candidatura própria. O presidente Lula e até o PSDB podem ter essa vontade de ter o

PMDB do seu lado, é natural, mas da vontade para a realidade tem uma distância muito grande"
i

,

,
'

• Do pré-candidato Germano Rigotto sobre a eleição presidencial.
.'

•

•

atos essoas•

"

Garantidamerende
para escolas

Pedágio2
No dia 20, em Brasília, e no dia 22, em São

, .

Paulo, a ANTI (Agência Nacional de

Transporte Terrestre), realizará audiência

pública para receber contribuições sobre a

licitação. São os seguintes os trechos que
irão a leilão: 1) BR-153 - divisa MG/SP e

divisa SP/PR, num total de 321,6
quilômetros; 2) BR-116 Curitiba - divisa SCI
RS - 412,7 quilômetros; 3) BR 393 - divisa
MG/RJ - e BR 116 (Via Dutra) - 200,4
quilômetros; 4) BR-l0l - divisa ES/RJ -

Ponte Rio-Niteroi - 320,1 quilômetros; 5)
BR-381 - Belo Horizonte-São Paulo - 362,1
quilômetros; 6) BR-116 - São Paulo-Curitiba
- 401,6 quilômetros; e 7) BR-116/376/101 -

Curitiba-Florianópolis - 382,3 quilômetros.
'

Igrejas isentas
. .'

Projeto de lei do deputado Cabo Júlio

(PMDB-MG), isenta as igrejas, de qualquer
culto, do pagamento de direitos autorais.
Cabo Júlio argumenta que as músicas execu

tadas nas igrejas são sempre de natureza reli

giosa,"cuja utilização não tem finalidade de
lucro ou diversão, mas de louvor':O deputado
acrescentou que a execução da música no

interior da igreja também é de interesse do

autor, pois funciona como propaganda. O
projeto também estabelece que a sonoriza

ção ambiental em locais privados de fre

qüência pública - como shoppings, super
mercados ou grandes lojas - pagará direitos
autorais com base em percentual calculado
sobre o valor do contrato de serviço.

,

,

,

I
,

•
•

FIQrianópolis - A merenda escolar para os
,

alunos das 1 ,3 mil escolas da rede pública
estadual, incluindo as 125 que oferecem
atendimento em tempo integral (EPls) e as

99 que desenvolvem o Programa de

Educação Ambiental e Alimentar está
,

garantida para os dois semestres de 2006.
Durante o ano, a Secretaria de Estado da

Educação, Ciência e Tecnologia vai
encaminhar para as unidades escolares 1,8
milhão de toneladas de alimentos. A primeira
distribuição ocorre ainda em fevereiro com

o envio 600 mil toneladas de produtos. A
alimentação escolar beneficia 327.770

estudantes do ensino fundamental de 795

unidades escolares, 14.113 de escolas do
Ambial e 13.997 alunos de escolas isoladas. A

pauta de alimentos menos perecíveis é

composta por 50 itens, entre eles achoco
latado em pó, açúcar orgânico, arroz parboili
zado, biscoitos caseiros e industrializados,
sucrilhos, ervilha, extrato de tomate, salsicha,
farinha de trigo, feijão preto e vermelho,
feijoada, macarrão, leite e pescado em

conserva. Para a compra de produtos pere
cíveis como frutas, verduras e carnes, além
dos que são típicos de cada região, as escolas
receberão recursos para a aquisição direta.

Pedágio 1
o governo pretende passar à iniciativa

privada mais 2.600 quilômetros de estradas
federais. Em maio deverão ser licitados sete

trechos de rodovias nos estados de Minas

Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Paraná e Santa Catarina (BRs 101 e

116). Os contratos poderão ser assinados no
final do semestre e a previsão é de que os

postos de pedágio estejam funcionando no

início de 2007. As empresas vencedoras,
individualmente ou em consórcios, investirão
cerca de R$ 19 bilhões com concessão por
25 anos. A receita gerada com a exploração
deverá ser de R$ 41 bilhões no período,
quando o governo arrecadará R$ 9 bilhões
em impostos.

Lei Kandir
o senador Osmar Dias (PDT-PR) defendeu
a inclusão da compensação aos estados

exportadores pela isenção do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS),
conhecida como Lei Kandir, no orçamento
de 2006. Para Dias, não há como votar o

Orçamento de 2006, sem essa previsão
para a Lei Kandir. "Devemos partir de uma

base simples, o número previsto para 2005,
mesmo. desconsiderando a inflação, o
aumento das exportações e da arrecadação

.
do governo'; afirmou o parlamentar,
avaliando que os valores destinados a

compensação não podem ser menores que
R$ 5,2 bilhões, tendo por base os valores de
2004 e 2005, de R$ 3,4 bilhões.

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Evocações à liberdade

Tenho dedicado este espaço
a diversos assuntos, sem

qualquer critério ou plane
jamento. A única regra, que
tenho tentado seguir à risca, é

não usá-lo para proselitismo
político ou partidário.

.

Neste domingo, tenho, a

contra-gosto, o desprazer de assinalar o transcurso dos
40 anos do Ato Institucional nO 3, imposto ao nosso I

povo, em 5 de fevereiro de 1966 .

Aquele ato de força bruta,. suprimiu as eleições -

populares para governador e vice-governador.
Depois, veio, em seguida, uma enxurrada de outras

supressões das liberdades públicas e individuais. Mas,
as prisões, as cassações, as leis draconianas de ,I
segurança nacional, as intervenções sindicais, a V

ilegalidade da UNE e o Decrfeto 477, ols decretos-lei
salariais, tudo isso foi fermento para erguer a bandeira

I
do MOB velho de guerra.

Mas, deixando de lado o pesadelo institucionais \

em que ficamos mergulhados, durante mais de vinte

anos, quero lembrar outro fato histórico. Este de

agradável lembrança: a inauguração do Mercado I.

•

Público Municipal de Florianópolis, ocorrida, também
num 5 de fevereiro, de 1899, quando nos governava o

visionário Hercílio Luz.
Fazendo contraponto com os dias de hoje, poderia

II
comentar as tantas incompreensões que aquele
estadista sofreu diante das muitas inovações que li

implantou no Estado.
Poderia comemorar os 116 anos da primeira audição

do hino do Estado, mostrada ao Governador Lauro :I'

r):
Mueller, em 4 de fevereiro de 1890.

,)
Poderia saudar os 182 anos de nascimento de João

1

Silveira de Sousa, comemorados também no último
dia 4, um florianopolitano que se tornou Presidente 'j,

da Província do Ceará e Ministro do Império na pasta II;

dos Negócios Estrangeiros.
Patrono de uma das cadeiras da Academia IF

)

,
,

I

1

•

J

)

f'l

Catarinense de Letras, lembraremos, no futuro mês

de dezembro, os 100 anos de sua morte.

Poderia, por fim, lembrar, com carinho e saudades, )8

do senador Nelson Carneiro, combativo companheiro l,'
,

do velho MOB de tantas e memoráveis lutas, morto 'I'..

há dez anos, num 6 de fevereiro.
TIl

Mas, o dia 4 de fevereiro traz, também, à lembrança "

um fato importantíssimo para a história dos direitos li

civis, hoje tão fragilizados em todo o mundo, '1

especialmente nos EUA. Aliás, a recente morte de ,b

Coretta King, viúva do pastor Martin Luther King Jr., !j

reforça ainda mais a oportunidade do tema.
lU

TNaquele longínquo dia de 1913, nascia Rosa Parks,
'.

.1

a militante negra que mudou a história dos negros I

norte -americanos.
J

No dia 10 de dezembro de 1955, quando tinha Ij

quarenta e dois anos, a costureirinha simples, nascida .G

em Tuskegee, Alabama, estava sentada em um ônibus ,11, -

superlotado para voltar para casa quando o motorista I
ordenou aos negros que se levantassem para que os

brancos pudessem oc_upar os seus lugares ..
Ela, seja por cansaço, como querem alguns, seja

por espírito revolucionário, negou-se a ceder seu lugar, 1
.

'

sendo imediatamente presa e levada para o Palácio da 10

Justiça, como determinava a lei de segregação. Ao se ....

recusar a ceder seu assento no ônibus público, motivou ,j

a antecipação do boicote aos ônibus de Montgomery, ,I,

no Alabama, que, previsto inicialmente para durar um
j

..

dia, perdurou por mais de um ano, exatos trezentos e
.

"
oitenta e dois dias! (I

,

Foi a partir do seu ato, que se acendeu a chama do
Movimento pelos DireitosCivis nos EstadosUnidos, fazendo
do então desconhecido pastor Martin Luther King Jr. o

lider da luta pacífica contra a discriminasção racial. )1

Repetindo Mahatma Ghandi, Martin Luther foii 1

assassinado, mas seu exemplo ficou como uma chama I

viva na cruzada pelos direitos humanos.

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve

aos sábados nesta coluna
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CAROLINA TOMASELLI

� Mas procurador
garante que passagem
, .

unlca começa ano que
vem de forma parcial

JARAGU1\. DO SUL - A empresa

ViaçãoCanarinho, concessionária
dos serviços de transporte coletivo
domunicípio, terá até o dia 31 de
dezembro de 2008 para implantar

r � sistema integrado com tarifa

única, pelo qual o usuário pagará
um só valor e poderá se deslocar

para qualquer bairro dentro de

Jaraguá do Sul. A informação foi
confirmada ontem pelo
procurador-jurídico J urandyr
Bertoldi e consta no projeto de lei

que prorroga o contrato de
concessão de exploração do
sistema de transporte coletivo
urbano com a Canarinho por dez

I anos. O projeto substitutivo - o

anterior foi retirado atendendo
pedido dos vereadores e por pressão
das associações de moradores -, foi
encaminhado em regime de

urgência pelo Executivo na

quinta-feira e tramita na Câmara,
com previsão de ir a votação única
na sessão de segunda-feira. O
contrato com a empresa termina
em 6 de agosto deste ano, mas a

\"jadministraçãomunicipal alega ser
,

, ' �

necessaria a renovaçao agora para

FIM DE SEMANA, 4/5 de fevereiro de 2006

Recesso
Discursos inflamados na Câmara dos

Deputados na discussão do projeto que
reduz o período de recesso parlamentar,
de 90 para 55 dias. Os contra alegam a

distância entre Brasília e suas bases

eleitorais, o que praticamente impede
que estejam por lá o ano todo. De fato,
muitos estão a mais de mil quilômetros
dos eleitores. Não é o caso de deputados
estaduais e vereadores. Os primeiros, na
imensa maioria, estão bem próximos das
regiões de origem. Mas, o que dizer dos

vereadores, que, obviamente, moram
em suas cidades?

PROJETO DIZ
,

Pois é

,

O diretor geral da SDR de Jaraguá do

Sul, Nilson Bylaardt (PMDB), classifica
como um despropósito da associação
de moradores de Rio Cerro, o anúncio
de que dla 13 a rodovia SC-416 será
fechada por uma hora no final da tarde.
Considera que não se pode fazer tudo
de uma hora para outra, referindo-se a

reivindicações da população quanto a

medidas de segurança: já são mais de
100 mortes por atropelamento no

trecho. De fato, não dá para fazer tudo
,

,

de uma vez. Só que a promessa do

governo já completou dois anos. E nada.

� Pelamordedeus!
Queixas de vizinhos de escola de samba,
por causa do barulho durante os ensaios
da bateria, acabaram por aterissar na

mesa do prefeito Moacir Bertoldi (PL).
Podem crer, ser prefeito de uma das
cinco mais importantes cidades do
Estado e ainda ter que se incomodar
com encrencas deste tipo, é dose. Ainda
mais quando se sabe que se pode ter

uma solução simples, cedendo espaço
público, por exemplo, sem incomodar
o prefeito, que tem mais o que fazer.
Nem mesmo se for caso comprovado
de perturbação à noite. Para isso, há lei.

, •

FOTOS DANIEL NEVES

,
,

•

� Pré-história
Palavras do vereador Ronaldo Raulino

(PL), pré- candidato a deputado estadual,
ditas durante ato de assinatura de

contrato entre empresa privada e o

município, garantindo linhas telefônicas

para o Garibaldi e Rio da Luz:"não é mais

possível aceitar que, em pleno século 21

ainda existam comunidades sem

telefone, luz, água tratada e casas sem

banheiro'; (referia-se, claro, a Jaraguá do

Sul). Pessoalmente, empenhou-se para
que o benefício chegasse àquelas
regiões. Então, quanto às outras

necessidades, mãos à obra!

•

•

garantir a contrapartida de recursos
da empresa, na ordem de R$ 3,7
milhões - nas obras do projeto
Transjaraguá.

De acordo com as cláusulas

que tratam das metas da

concessão, a empresa terá até 31
de dezembro deste ano para realizar
a adequação física e operacional
do atual terminal urbano de

passageiros, para que possa ser

implantado o sistema integrado
com passagem única. Até 31 de
julho deste ano a Canarinho

" I"

também deverá construir e

implantar 60 abrigos cobertos, que
totalizarão 180 até 31 de julho de
2008, seguindo um cronograma. Já
para a construção das 11

plataformas de transferência e

transbordo de passageiros, previstas
e denominadas no projeto demini
terminais de bairros, o prazo limite
para conclusão das obras é 31 de

julho de 2007.
"Esse sistema só vai funcionar

totalmente quando todos os

terminais estiverem prontos, mas
ele vai começar a funcionar

parcialmente a partir de 2007. Ele
não vai funcionar totalmente ainda

porque com certeza vai acontecer

de alguns terminais dos bairros não
estarem prontos, mas o terminal do
centro já vai estar funcionando
com a bilhetagem única. Se for

para sair do terminal central para o
destino final, daí vai ter a

bilhetagem única. A implantação

Jurandyr: "Implantação vai ser progressiva a partir do ano que vem"

vai ser progressiva, até chegar a

atingir todo o perímetro urbano do
nosso município", explicou
Jurandyr, acrescentando que "não
tem porque não instalar o sistema
na medida em que forem
concluídas as obras".

O procurador-jurídico garantiu
que tarifa única significará o

pagamento da passagem uma só
vez e também um valor único a ser

cobrado, ao contrário do que
acontece hoje, já que o usuário

pode pagar três valores diferentes
- R$ 1,80; R$ 2,25 e R$ 3,05 -,
dependendo do destino/ bairro ou
cidade. ''A pessoa vai pagar uma

vez só e o valor vai igual até o

destino onde ele quiser ir. Se o

usuário quiser pegar do terminal
central ou de outro terminal ônibus

para outra cidade, evidente que
ele terá uma outra tarifa, mas

dentro do perímetro urbano de

Jaraguá do Sul com certeza será
um valor único", salientou.

Concessão para mais de uma empresa'a partir de 2016
A principal mudança no novo

projeto de leique prorroga o contrato
de concessão de exploração do
sistemade transporte coletivo urbano
com aCanarinho trata justamente
dip tempo que a empresa terá para

explorar o serviço. Pelo projeto
original, datado de 10 de janeiro e

assinado pela prefeita interina

Rosemeire Vasel (PL), aCanarinho
teriaexclusividade no serviço pordez
anos, com possibilidade de, quando
findar o contrato em 2016, que o

toesmo fosse renovadoporoutros dez

anos, se a empresa não obtivesse o

retomo dos investimentosnoperíodo.
O artigo foi criticado pela Ujam
(UniãoJaraguaense dasAssociações
de Moradores) e também por boa,

parte dos vereadores e agora suprimi-
dono projeto substitutivo, que tira a

exclusividade da Canarinho para

explorar o serviço a partir de 2016.

Portanto, a abertura de licitação será
obrigatória, como informou o procu
rador-jurídico [urandyr Bertoldi.
"Mas pode ser que em 2016 não

apareça nenhuma outra empresa

para concorrer. Se ela (aCanarinho)
for a única a apresentar proposta,
conseqüentemente vai levar", disse.

O procurador-jurídico também
informou que a licitação pode ser

feita de duasmaneiras. "Pode ser um

pacote para uma empresa só explorar
todas as linhas, como foi em 1996.
Pode ser também, dependendo da

necessidade, de o prefeito de 2016
decidir junto com a Câmara lançar
um edital que estabeleça pacotes
com várias linhas. Todas fazem

propostas. Pode ser que a mesma

ganhe todas as linhas e ou que
novamente lancem um pacote para

�� ,:",,__ , .• ,,

, '�2"

Pelo projeto, Canarinho perde a exclusividade daqui a dez anos

tudo. A lei não estabelece como

deve ser. Fica a critério doExecutivo
da época com autorização da

Câmara", explicou. Hoje, a empresa

Canarinho é responsável pormais de
60 linhas, das quais dez

intermunicipais, atendendo toda a
. '

microrregião. (CarolinaTomaselli)

� Sinuca
Vida dura, essa de deputado. Que o diga o

deputado Dionei Walter da Silva (PT), que
há muito tempo não fuma e foi, digamos,
"convocado"pela Comissão de Agricultura;
Pecuária e Cooperativismo da Assembléia

Legislativa do RioGrande do Sul, a defender
interesses dos fumicultores brc1sileiros.
Trata-se de documento acordado por 116

países em protocolo específico de apoio à

medidas que tragam garantias aos

produtores de fumo, já que a proposta é
reduzir o consumo no mundo. E vão

plantar o quê sem garantias?

Pavan acusa interesses nos

'votos contra verticalização
BRASÍLIA - O senador Leonel

Pavan (PSDB) afirmou, nesta
"�o .

semana, que mteresses pessoais,
localizados e casuísticos, dirigidos à

lógica da paróquia eleitoral"
encontram-se atrás de grande parte
dos discursos contra a verticalização.
"Devemos deixar claro que muitos
dos que se uniram e lutaram pelo
fim da verticalização não o fizeram
impulsionados por convicções
teóricas, ou por entenderem que seu

prosseguimento era maléfico ao

nosso sistema político-eleitoral.
Assim, disputas regionais e futricas
de vizinhança acabam por pautar a

agenda eleitoral nacional,
transíormando-a em refémdas brigas
de compadres e comadres",
ressaltou.

O parlamentar reconheceu que
o Brasil é uma Federação, com seu

natural caráterplural, com interesses

regionais que não podem ser

desconsiderados. Sustentou, no
/ '

entanto, que, como a propria

Constituição exige, os, partidos
devem ostentar, inequivocamente,
um caráter nacional. "Ou será que
o socialista de Santa Catarina pode
ser tão diferente assim do socialista
de Pernambuco?", questionou o

senador. Leonel Pavan explicou que
a regra da verticalização não obriga
a reprodução necessária das alianças
nacionais nos estados. Ele observou

que, se, em determinados locais,
houver desavenças irreconciliáveis,
que impeçam a confirmação da

coligação, os partidos podem
concorrer separados, respeitando a

conjuntura local, sem ferir
suscetibilidades ou a indicação
nacional.

Com o fim da verticalização,
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Pavan indaga como se poderá dizer ',.',o

,
•
U ..J

ao eleitor que seu partido tem um

projeto de governo, se a" '] (

heterogeneidade nas coligações
' �

"celebrará o ajuntamento de ,ti
antagonismos surreais", em cada um " b
dos 27 estados da federação. Como
cobrar coerência e compromisso com" q
o programa de governo de'
determinado candidato se o seu-' r

partido está aliado, em alguns lugares, 1-, \1
com quem se opõe frontalmente ao

seu conteúdo programático? ", ,_

perguntou o senador. 1
O senador disse que a norma da J

verticalização será imprescindível no I

sistema eleitoral brasileiro, não sÓ
como mecanismo de defesa da

•

•

ca emis»
0& 'ente

democracia contra o fisiologismo,mas
sobretudo como arma fundamental ,

I

contra possíveis estelionatos'eleitorais: r
Para Pavan, a verticalização- ,J

significará o fortalecimento e o

amadurecimento de sistema

partidário e eleitoral brasileiro. Já o seu
desaparecimento, para o

1 / "

par amentar, representara um

retrocesso na lisura é no born
andamento de nossas eleições".

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

\ ,
'':;

Pavan defende manutenção ',J

---------------------------' . ri

� BODY JAJ.A

� BODY PUMP

� BODY BALANCE

� BODY COMBAT

�RPM

� NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL

� POWER JUMP

� MUSCULAÇÃO
� HIDROGtNÁSTICA

� BODY STEP

mos a ico@jornalcorreiodopovo.com,brL-------------------------------------------------------------------------�----�---���I�
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Paraficarde bem com a vida!

FLEXIBiliDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES
FITNESS CENTER ,

', __ •. "._ ,0
;- _. ,oj _'.' ,

' -I

AV, MAl. DEODORO. 890 • SALA 3 ,,:,
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6 anos} I
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;�.CORREIO DO' POVO

CORREIO ECONÔMICO
PC para todos
As principais redes de varejo brasileiras acirraram a disputa pelo
mercado de computadores populares e oferecem, entre outras

vantagens, preços inferiores a R$ 1,000, parcelamento em até 12

vezes sem juros, prazos de pagamento de até 25 meses e crediário
com taxas bastante inferiores à média.O setor de computadores viveu
um verdadeiro "boom" no ano passado, com um crescimento de
400/0 nas vendas. O preço das máquinas encolheu 14,960/0 nos últimos
12 meses.Três motivos principais podem explicar a queda de preços.
Um émacroeconômico: a desvalorização da cotação do dólar barateou
a importação de componentes utilizados pelos fabricantes. Outro é

fiscal: o governo zerou as alíquotas de PIS eCofins sobre computadores
de até R$ 2.500. O último é tecnológico: os fabricantes trocaram o

sistema operacional Windows pelo software livre Linux.Com preços
menores, as lojas passaram a enxergar um novo filão de consumidores

potenciais e a oferecer promoções bastante agressivas de preço.

Responsabilidade
A ONU aprovou projeto da
Sadia que prevê a captação de
gases de efeito estufa em três

granjas da empresa. Com a

aprovação, a Sadia abre cami
nho para a implantação do Pro

grama Suinocultura Sustentável
Sadia - Programa 3S, que prevê
o envolvimento dos suinocul
tores integrados da empresa na

redução das emissões de gases
do efeito estufa.

Investimentos
A Fiat Automóveis planeja
investir R$ 2,5 bilhões no Brasil
nos próximos três anos. Os
recursos serão direcionados,
principalmente, para o

lançamento de novos veículos,
tecnologia de produção e de

produtos. Com capacidade
para produzir 2.600 veículos

por dia, a Fiat fabrica hoje no

país 2.300 unidades diárias.

•

Demissão
A Brasil Telecom, que opera

telefonia fixa em Estados do

Centro-Sul, anunciou ontem

que vai demitir cerca de 800

funcionários, ou 120/0 de seu'

quadro de pessoal. A maior

parte das receitas da Brasil
Telecom vem da telefonia fixa.

Fisco
A Receita Federal vai deixar de

pagar restituições de impostos
e contribuições federais a em

presas que não estiverem em

dia com o Fisco ou com o INSS

(Instituto Nacional do Seguro
Social).A portaria interminis
terial 23 estabelece que as

empresas com dívidas tributá
rias ou previdenciárias terão
suas restituições utilizadas para
quitar esses débitos.

•

•

No entanto, essa atividade vem

perdendo receitas para outras

formas de comunicação, como
aíinternet por banda larga e o

,

celular. red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

RESPONSABILIDADE SOCIAL

,

MAURfLIO DE CARVALHO'
ESPECIAL PARA O CP

.... "Emancipar" vai
atender 15 milhões de
alunos das 27 capitais e

regiões metropolitanas
RIo DE JANEIRO - A Petrobras

vai destinar R$ 178 milhões para a

implementar o Programa
Emancipar, numa parceria com o

Ministério da Educação.O anúncio

foi feito namanhã daúltimaquinta
feira, na sede da estatal. O projeto
vai atender aproximadamente 14,7
milhões de alunos da 5ª a 8ª séries e
do ensinomédio das escolas públicas
federais, estaduais emunicipais das
27 capitais e das 13 regiões
metropolitanas definidas pelo IBGE
(Insrituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), num total de 180

municípios.O início das atividades
está previsto para abril, em todo o

território nacional.
OProgramaMECPetrobras pela

educação será coordenado pela
.

Universidade Petrobras e pretende
atacar as deficiências do setor,
combater a evasão e a repetência
escolar, além de contribuir para a

inclusão social. O Emancipar vai
atingir 45.842 escolas, commaterial

,

I. Get ín touchl
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Keep your English aliye ...
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Rua Domingos da Nova, 227
: (em frente à Circuito Veículos)
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Heitor Oliveira, Ricardo Henriques e Walter dos Santos (gerente geral
da Universidade Petrobras) durante o lançamento do Programa Emancipar

didático, equipamentos e cursos de

qualificação. Deste total, 7,5mil vão
se transformar em escolas abertas,
"para a integração da comunidade",
e 500 receberão o "kit inclusão", para
atender os portadores de
necessidades especiais, composto por
adaptador de campainha, lupa
eletrônica e gravador, fones de

,

ouvido.teclado e máquina de

datilografia em braile.
O critério utilizado de escolha

das regiões para a implementação do
programa foi o demaior fragilidade
social. "O programa tem como foco
a juventude urbana, mais expostas
às fragilidades sociais", reforçou o

secretário de EducaçãoContinuada,

• "
,

i't
'

Ministério
da Educa

-

tégico de transformação social, Oi:
concentrando esforços paralil
combater as deficiências sociais, "A

proposta central é. qualificar os.

jovens para omercado de trabalho, '

tendo como objetivo a busca de um
j;j'

paísmáis justo e solidário. É umnovo
��,!

marco na política educacional do ;r::
país", discursou.

.'

.,

O gerente-executivo de"
on'

Recursos Humanos da Petrobras,
,

HeitorCordeiro Chagas de Ohveira, ;h.'
, ,

classificou o lançamento de JJ.

,1'
momento histórico. "O Programa .

Emancipar reafirma o compromisso 1j:
da Petrobras com a cidadania, com

JJ�

a responsabilidade social e ambiental1r
e com amissão e visão da empresa",

IT,'

disse, informando que o programa
inclui ações voltadas para a)1,-

t;-f I

educação inclusiva, direitos"
.,.

humanos, disciplina de física e
'

química, além de oficinas para

oportunizar o voluntariado, a.:'
. ,.. .�. �

mtegraçao comumtana e as artes, ,

,
"

Alfabetização e Diversidade do
MEC, Ricardo Henriques,
lembrando ainda que o Emancipar
tem como objetivo também estimular
os jovens a buscar novos

conhecimentos e superar os desafios,
e despertar neles o interesse pela
indústria do petróleo, gás natural e
energia. "Vamos oferecer as

ferramentas para que eles se

desenvolvam como cidadãos",
completou.

Santa Catarina
•

N em a Petrobras nem o "'

Ministério da Educação souberam }

informar quais as cidades e quantas i j
•

escolas ca tarinenses serão j;JI

atendidas pelo programa, bem '�l'

como o montante que será 1
destinado ao Estado. i.

Estratégia
Henriques disse que o programa

visa, acima de tudo, utilizar a
_ estra-

educaçao como elemento

ostando na cidadania e nas ações voluntárias i

Segundo o secretário de

Educação Continuada, Alfabeti
zação e Diversidade do MEC,
Ricardo Henriques, o Emancipar
pretende envolver a comunidade
onde está inserida a escola
atendida pelo programa num novo

projeto social, incluindo os

diferentes atores na construção de
um novo paradigma. "A. idéia é que
os artistas plásticos, os músicos e

outros profissionais se envolvam
com a escola de sua região e

dedique parte do tempo livre para
ensinar ou atender os jovens nas

respectivas comunidades", explic
ou, argumentando que as ações
voluntárias estimulam a cidadania
e reforçam os laços comunitários.

Ele apontou como exemplo o

atendimento voluntário semanal
de médicos, dentistas ou de outros
profissionais liberais para atender a
comunidade escolar. ''A pretensão
é fazer com que eles dediquem um

dia por semana para tender nas
oficinas das escolas", explicou,

FÁBIO FARIA
,
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Projeto Inclusão sem fronteiras, da Petro bras, servirá de modelo -

para as oficinas para os portadores de necessidades especiais .

1,
lembrando que os donos de salas abrir as portas para as diferentes}'
de cinemas ou de outros espaç_os manifestações artísticas, culturais
culturais ç artísticos ofereçam e educacionais. Só assim, i
sessões gratuitas para os alunos do conseguirá incluir", sugeriu, :

"

projeto.
•

afirmando que essa integração é
;

Na avaliação do secretário, uma forma eficaz de combate à
'

",

quanto mais a escola se fecha, mais violência urbana e à exclusão",'" Jil
se isola da comunidade. "E preciso social.

,
"

Para estimular alunos e

professores, haverá prêmios para as

escolas que apresentarem os

melhores conteúdos multimídia,
projetos produzidos pelos alunos e

comunidades para a melhoria de
sua qualidade de vida e para

experiências e metodologias
pedagógicas desenvolvidas pelos
professores,

Também serão promovidos
concursos de redação sobre os

tópicos das aulas e oficinas, feiras

•

. '

,

Are you losing your fluency?
Fellows' offers you a very

dynamic maintenance program.
o

de. ciência, gincanas culturais e

educacionais e exposições com

trabalhos artísticos produzidos por
alunos e membros da comunidade.

Todos os equipamentos
distribuídos para a implementação
das atividades permanecerão nas
escolas após o término do

programa, que tem um' ano de

duração, com os resultados
avaliados a cadamês. "O programa
será desenvolvido emmódulos. A

. partir da adesão <\0 programa, a

escola indica um representante ,

para se qualificar e coordenar a

equipe que irá diagnosticar as ,

carências sociais da comunidade",
informou o secretário Ricardo
Henriques, lembrando que os

-

recursos para o programa vao

diretos para as escolas, proporcional ':
à fragilidade social diagnosticada :

"O projeto de custo futuro será fl'
,

feito de acordo com a oferta de :
I

serviços proposto e executado pelas '

escolas", completou Henriques,

I
,
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1 � Impostos
.� representam 54%

01: do custo total de
iil uma residência

}ARAGUÁ DO SUL - Você sabia
j,. que mais de 500/0 do valor de
�:,! construção de uma casa corresponde
Ir], aimpostos? Eque aproximadamente
,':: 400/0 do preço dos materiais de
II construção se refere à carga tributária,
In' 19lobando Cofins (Contribuição
,li: Para Financiamento da Seguridade
/i Social), ICMS (Imposto Sobre
,,' Circulação de Mercadorias e

1j: Serviços), Pis (Programa. de
'11' Integração Social) e IPI (Imposto
'Jr, Sobre Produtos Industrializados),
li, além de outras taxas?

A maioria das pessoas não

)1; entende exatamente para que se

!;j: destinam esses impostos, o fato,
,,,. entretanto, é que a carga tributária

está embutida em tudo o que é

J comprado, sem exceção.No setorde
.: \ construção civil, porexemplo, 36,69%
; dovalordeumtijolo,e39,5%dopreço
',; de umvaso sanitário, de umsaco de
c' cimento (50kg), ou de um galão de

>

, tinta corresponde a impostos diretos.
) "Isso sem contaro Imposto deRenda
li e CPMF (Contribuição Provisória
1:/ SobreMovimentação Financeira),
�l' que aumenta 0,5010 o valor do
'. 14oduto a cada compra", explica o

i, presidente doConselhoDehberativo

FIM DE SEMANA, 4/5 de fevereiro de 2006

q Polícia
•

tarmau a prédio na sea

daAnamaco (AssociaçãoNacional
dos Comerciantes de Materiais de

Construção) e diretor comercial do
Comércio e Indústrias Breithaupt,
RobertoBreithaupt.

Ele exernplifica a questão
tributária através dos valores
embutidos na construção de um

imóvel: numa casamédia, com custo

total de R$ 22.309,03, os impostos
somam R$ 12.223,18, corres

pondente a 54,79% do total. "Nesse
valor não estão inclusos amão-de
obra do pedreiro, o alvará de

construção, a taxa dos bombeiros,
entre outros", destaca. Apesar das
dificuldades tributárias implicadas
no setor de construção civil, o

presidente da Anamaco dá boas
novidades: a partir da próxima
semana, o Governo Federal vai

começar a reduzir o IPI embutido
em algunsmateriais de construção,
enquanto o Governo do Estado

busca, no momento, a redução do
ICMS sobre a produção cerâmica.

Uma excelente notícia não somente

para o setor, quemovimenta 16% do
PIB (Produto Interno Bruto)
nacional, mas principalmente à

sociedade em geral, pois o Brasil
sustenta um déficit de oito milhões
de moradias. "Se considerarmos a

média de quatro. milhões de
residências em más condições e as

coabitações (mais de uma família
morando na mesma casa), esse

número chega a 20milhões", calcula"
Ainda segundoBreithaupt, desde

o segundo semestre de 2005 existe um

No BOLso
• • • , •
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Déficit de de moradias já chega a oito milhões no Brasil Breithaupt aponta a queda de tributos como solução para o setor

,

I
I

,
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,
-,plano de financiamento para a

compra de material de construção
para pessoas de baixa renda, através
daCEF (CaixaEconômica Federal).
O preço do material é reduzido
sensivelmente dependendo da renda
familiar e da localização da residência,
basta efetuar a compra em lojas que
tenham convênio com a CEE "Isso

permite que pessoas de baixa renda
tenhamacesso à construção e possam
morar com dignidade, contribuindo
parao desenvolvimento econômico e
social do país", resume., .

}ARAGUÁ DO SUL - O novo

;,� prédio, que tem área construída de
1';1' 906,02m2 em dois pavimentos,
h abrigará a 3ª Seção (planeja
Jill mento), o Copom (Centro de

iO Operações da Polícia Militar), a

!! Agência de Inteligência, os
" .

:/ vesnanos e as garagens para as

'1'1 viaturas que não estiverem de
.,: serviço. A obra teve início em

o, novembro de 2004 e foi executada

'/\ pelas empresas Mima Engenharia
I, eConstrução Ltda. e Construtora
i:i Expansão Ltda., com investimento

,\ de R$ 342.802,93, provenientes do
,11 Fundo de Melhoria da Polícia
:J Militar (Fumpom) e do Fundo de
: ,�elhoria da Segurança Pública.

A solenidade de entrega está
•

marcada para segunda-feira às

17h30 com a presença de

autoridades, convidados, imprensa
e comunidade. Também serão

A ,

entregues tres novas viaturas

adquiridas através do convênio de
trânsito mantido entre a Polícia
Militar de Santa Catarina e a

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do
. Sul. São três automóveis Meriva

(Chevrolet) que passarão às

atividades de policiamento e rondas.
Cada veículo teve a pintura
personalizada e foi dotado de
Sinalizador Intermitente e Sonoro

(giroflex) e caixa (cela). O
investimento com a aquisição e a

. da-feira
adaptação dos três automóveis foi de
R$141.705,00.

Namesma ocasião será assinado
oConvênio de Rádio Patrulha com
a Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul para o período de janeiro a

dezembro de 2006, que repassará ao
14° Batalhão de Polícia Militar R$
10milmensais que serão aplicados
na manutenção das viaturas de
Rádio Patrulha de Jaraguá do Sul.

,

Ainda durante a cerimônia será

entregue a medalha "170 anos da
PMSC" a personalidades civis e

militares de destaque e que tenham
contribuído de forma especial aos
interesses institucionais da Polícia
Militar de Santa Catarina.

('; Alunos têm até o dia 10 para fazer matrícula
}ARAGUÁ DO SUL - O Centro

Universitário de Jaraguá do Sul
:, (Unerj) está orientando todos os

;6 acadêmicos que o prazo para
ej renovação dematrículas se encerra

Ir. no próximo dia 10. Para o escla
,: recimento de dúvidas, os acadêmicos

devem entrar diretamente em

contato com o SAE - Serviço de
Atendimento ao Estudante, pelo

telefone (47) 3275-8251.
Já o período para inscrições no

Processo Seletivo Especial se

estende até o dia 16, para o

preenchimento das vagas
remanescentes dos cursos de

graduação mantidos pela
Instituição. Podemparticipar todas
as pessoas que possuírem diploma
ou certificado de conclusão do

ensino médio ou equivalente ou

diploma de curso superior. O
candidato ou seu representante
deverá dirigir-se ao Serviço de
Atendimento ao Estudante - SAE,
no horário das 8 às 11h30min e das
14 às 21 horas, para a retirada do
Edital n018/0S e do Requerimento
de Inscrição no SAE, localizado no
bloco ''/\' da Unerj,

,

tmnsport« e turismo

Transporte Estudantes

Joinville cf Microônibus

Transporte Escolar e Universitário cf Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau

r ' * Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace *
-

Outros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb
,

i
ligue: 3370-4888 / 9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Rosilene

•

•
,

,

,
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Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Jar á do Sul

"

MINUTA DE EDITAL DE AUDIENCIA,
�

PUBLICA,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul (SC), no uso de suas atribuições e nos termos

do art. 40, 4°, inciso I da Lei Federal10.257/01, de 10/07/01 (Estatuto da Cidade), e do
art. 8º da Resolução CONCIDADES 25/05, DE 18/03/05, torna público:

1) a convocação da comunidade jaraguaense para a AP2 - 2° Audiência Pública
Geral sobre o Trabalho de "Avaliação, Revisão e Atualização do PD� - Plano
Diretor de Organização Físico-territorial de Jaraguá do Sul e sua Adaptação ao

Estatuto daCidade", abordando a apresentação de propostas para conhecimento,
debate e pactuação com a sociedade, de forma participativa e democrática;

2) que referida audiência pública conjunta (Executivo e Legislativo) se dará no
dia 16 de fevereiro de 2006 (quinta-feira), às 19:00 horas, na Sala de Sessões da
Câmara de Vereadores, à Av. Getúlio Vargas, 621, Centro;

3) que as informações referentes ao objeto da audiência estarão disponíveis a todos
os interessados a partir da data de publicação deste edital, na coordenadoria de
Pesquisa e Planejamento da PrefeituraMunicipal, à ruaWalterMarquardt, 1.111,
bairro Bairro Barra do Rio Molha, no horário de expediente.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelos fones 47. 3372-8138 e 3372-8177,
pelo e-mail planejamento@jaraguadosul.com.brou corn os integrantes doNG - Núcleo
Gestor, cujos contatos estão no sitehttp://portal.jaraguadosul.com.br (clicando no link
do Plano Diretor)

Jaraguá do Sul (SC) ,25/01/06 ,

Moacir Antônio Bertoldi
Prefeito Municipal

,
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A Prefeitura de Jaraguá do Sul comunica

que a Rua Henrique Marquardt, no Bairro

Czerniewicz, estará interditada a partir de
segunda-feira (06/02), das 8h às I8h,

durante dez dias úteis, para execução de
obras de pavimentação no local.

Dois acidentes de trânsito movimentaram a cidade na manhã
de ontem. Uma colisão frontal às 8h23 na Coronel Procópio Gomes

(em frente à Verdureira da Raquel) envolveu os veículos VW/Kombi

placas LZQ5776, de Jaraguá do Sul, conduzido por L.C.J, 41 anos, e

o VW/Golf placas MCF9260, dirigido por N.S, 45, também de Jaraguá
. do Sul. Pouco depois, às 8h30, aconteceu uma colisão lateral na
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, (em frente ao Posto Alvorada),
(foto) entre o VW/Fusca MDC1930, de Massaranduba, conduzido
por Marlos Bertoldi, 34 anos, empresário, e a Carreta/Cavalo Trator

MAJ7892, de Itajaí, dirigida porValirAlíbio Ricardo,47 anos, motorista.
Nenhum dos acidentes teve feridos.

MARISTA - 2006

-

UM CORAÇAO U ,MISSÃO

<'
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de 700 pessoas por apresentação.
Somente na noite de sexta-feira,
cerca de 800 pessoas assistiram ao

concerto da orquestra de professores
e alunos do Femusc, sob a regência
do brasileiro Alex Klein. Klein é

obuísta e jáganhou diversos grammy,
prêmiodemúsicamais importante do
mundo. 'Areceptividade está sendo

espetacular! O público é muito

diversificado, maspercebemos que há
muitos jovens prestigiando o festival,
o que dámaismotivação", comenta
o coordenador da área de eventos da
SCAR,MiltonAdolarStange.

Aorquestra tambémcontoucom
a presença de BarenBoeing, um dos
maestrosmais importantesdomundo.

� Músicos

consagrados se

apresentam
hoje na Scar

}ARAGUÂ DO SUL - As

apresentações do Femusc (Festival
da Música de Santa Catarina) de

hoje, noCentro Cultural de Jaraguá
do Sul, englobam dois concertos e

uma palestra e contarão com o

talento deNorbertoGarcia, regente
da orquestra da Universidade
Católica da Argentina; Marcello
Jaffé, do quarteto de cordas de São

Paulo; RicardoCastro, palestrante e

pianista do conservatóriodeGenebra
(Suíça), um dos três melhores

pianistas do Brasil com carreira no

exterior; Elisa Fukuda, violinista da
Escola Fukuda de Música de São

Paulo; e Daniel Bortholossi, regente
do Femusc. A apresentação de

segunda-feira, 06, seráo concerto solo
de professores daOrquestraSinfônica
do Femusc.O valor do ingresso para
os concertos é R$ 5 (inteira), e R$
2,50 para estudantes e pessoas acima
de 60 anos.A palestra é gratuita.

O Festival de Música de Santa
Catarina acontece até 12 de fevereiro

, e � considerado um sucesso de
. público, atingindoplatéia aproximada

Músicos e organizadores estão satisfeitos com resultado do Festival
,
,

Horário: 20h30
Local: Grande Teatro do Centro Cultural de

Jaraguá do Sui - SCAR
Concerto daOrquestra Sinfônica do Femusc

DOMINGO

SEGUNDA-FEIRA
Horário: 20h30
Local:Grande Teatro do centroCultural de

Jaraguá do Sui (SCAR)
Concerto solo de professores

Horário: 17h30h
Local: Pequeno Teatro do Centro Cultural de

Jaraguá do Sui - SCAR
Palestra: A importância do contato da tradição po
pular no desenvolvimento da personalidade musical
Ricardo Castro, palestrante

,

CORREIO TV. red acao@jornalcorreiodopovo.com,br

Renovou
Assediada pela Record, Maitê Proença assinou esta semana

com a Globo. De férias da TV desde "A Lua me disse'; a atriz

Força
o RBD, formado pelos atores da novela "Rebelde'; do SBT, estará ao

vivo neste domingo no Gugu. Adriane Galisteu também gravou
entrevista.

• • A

renovou seu contrato com a emissora por mais tres anos.

'Dona Beja'
O SBT procurou Herval Rossano, que está na Bandeirantes e

sem projetos à vista. Propuseram que ele dirija uma nova

versão de "Dona Beja'; novela que fez sucesso na Manchete.

Rápida I .

,

,

Britney Spears está grávida do segundo filho! A cantora já vinha
dando a dica nos últimos dias, mas deixou para confirmar agora - e

de um jeito bem particular. Britney estava num shopping e dentro de
uma loja, a de móveis, colocou a mão na barriga e disse que vinha aí '.

o segundo bebê. Claro que não foi preciso nem uma hora pra notícia

espalhar.
'Belíssima' e amemória
Adriana Esteves e Fábio Assunção vão gravar semana que
vem uma participação em "Belíssima': Eles serão os pais de

Júlia, mas só suas vozes aparecerão na cena em que a

empresária começará a. se lembrar de uma discussão que
presenciou na infância entre eles e a avó, Bia. Fernanda
Montenegro também gravará.

,

Que pão!
"Brad Pitt (foto) é Deus, e é mais sexy agora que dez anos atrás';
afirmou Hellen Johnston, editora da revista britânica New Woman. A

II

publicação elaborou uma pesquisa com mais de 1 ° mil mulheres e o

resultado foi o mesmo de vários anos atrás: Brad Pitt, de 42 anos, é o

homem mais sexy do mundo.Na votação, o namorado de Angelina
Jolie - também na lista das mais sexy do mundo - foi seguido por )
Jake Gyllenhaal, protagonista de O Segredo de 8rokebackMountain,
Orlando Bloom e Johnny Depp. _

Para criançada
Depois do sucesso nas histórias em quadrinhos e no

Cinema, o Menino Ma/uquinho, personagem do cartunista

Ziraldo, vai virar brinquedo.Segundo o colunista Ancelmo

Góis, do jornal Diário de São Pau/o, uma conhecida empresa
de brinquedos criou um jogo cujo tema são as "sapequices"
do garoto. Outros dois produtos associados ao personaqern
devem ser anunciados nas próximas semanas.

I

,

u

I .

Renovaram
Milton Neves e sua assistente de palco Renata Fan

,
,

renovaram contrato com a Rede Mulher por dois anos. Ele
comanda o programa "Golaço':

,

,
,

"

Dúvida
Recuperada da hepatite, Glória Pires volta aos estúdios
amanhã. Silvio de Abreu reescreveu vários capítulos e ainda
não decidiu se Júlia ainda vai flagrar o marido com a

enteada. É que, a esta altura, eles já foram descobertos por
outros personagens.

'I

Planejamento
Xuxa tem se encontrado com o diretor Jorge Fernando para
cuidar detalhes de seu programa, que será reformulado. Ela
volta a gravar dia 10.

,

,.

\
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:Itamar Schulle deve
nter o time que

I�\ e ceu Chapecoense
�Ina quarta-feira

ARAGUÁ DO SUL - Juventus e

,fig eirense se enfrentam hoje, às
di 6h no JoãoMarcatto com vários

r,t "ativos à parte. O primeiro deles
, .

j o fonfronto pela liderança do
,;; Gr o A, já que o alvinegro da
,: Ca tal está a apenas dois pontos
,I: do t,,'color jaraguaense. Outro é a

I,'; pro�essa do bom público, que deve
f

.

'J batêr o recorde deste ano em

il� Jaraguá do Sul. Para conseguir a
, ,� liderança vale tudo e o Moleque

,

, ,� urayesso está concentrado desde
,

.

::; quinta-feira no Hotel Vale das
I'; Pedras e só deve sair momentos

,

;,! ant�s do jogo.
,O técnico Itamar Schulle deve

iJ: repetir praticamente a mesma
,

': escalaçâo que usou contra a

,,;:1 Ch�pecoense, com exceção da
:", entrada de Leandro N lines no

,

/, lugar de Fábio Lopes, qu � sentiu

,II uma cor tusão e também p xle usar
,

':1 Grisley r a lateral-direita. F ortanto,
,�' devem começar jogando: João

, ,

:, Scherer, Grisley, Acássio, • .eandro
,

P�eira e Alex Albert; Pereira,,

,
,

!
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Sábado

[6.b - Juventus x_fr��e��s�.:,l
·Domingo
l161i - Joinvil""le-x-'t0,M-E!:-'?flio"'2i!�:'l
18h - Metropolitano x Brusque
[1 ��Q - Atlé�i�,?3Chap��ens_e
19h30 - Avaí x Guarani
20h - Criciúma x C·àX"i'a-s"""""l'--

"""""-=� � 04MiJ:;W!;j;� m_....

.

Carlos Rogério, Leandro Nunes e

Paulo Rossi (Everaldo); Sabiá e

Ronaldo.
Oliveira e Everaldo devem ser

opções para o banco de reservas,

para não agravarem suas lesões. Já
o meia Ademir Sopa, com um

problema no tornozelo, está fora da
partida. Os ingressos estão à venda
na secretaria do clube e nos Postos
Mime da Walter Marquardt e da
Kalbach. Os preços continuamR$
10 para a descoberta e R$ 15 para a
coberta. A partída terá a trans

missão da Rede SC/SBT. A
arbitragem será de Mauro de Lima

(Caçador), auxiliado por
Claudemir Mafessoni (Chapecó)

A

e Angelo Rudimar Bechi

(joaçaba).

.

Patrocínio
Ontem de manhã, os diretores

do Juventus apresentaram o novo
,

;', Futsal brasileiro tem novas

,

, -' " ,..,

Cinco metros e nao mais tres, nao
I havendo a necessidade da linha

I

: p�ntilhada, para a marcação da
o distância. "Essas mudanças
,: serviram para limpar um poucoI

,; mais a quadra de jogo, tornando
,

ajpartida mais dinâmica",
! comenta Paraguassu.

,

: Outras duas mudanças
': imporranres são em relação à lei

,! da vantagem e ao arremesso

.i l�teral. Mesmo que o árbitro dê

i ailei da vantagem numa jogada,
, '

) ele terá de fazer a marcação da
: fálta, que será contabilizada
, como coletiva e individual.,

I

� Porém, o árbitro tem de esperar
I

,i finalização do lance para
r r�alizar a indicação. Ante-

,

riormente a falta não era

I
-----�--------------------------------�----------------------------------------------�--�

"

• No lateral, quando
houver a cobrança direta

para o gol e a bola tocar

em qualquer atleta
adversário ou ainda no

goleiro, valerá o gol.

• Mesmo que o árbitro dê

a lei da vantagem numa

jogada, ele terá de fazer a

marcação da falta, que será
contabilizada como

coletiva e individual.

contabilizada.
No lateral, quando houver a

cobrança direta para o gol e a

bola tocar em qualquer atleta
adversário ou ainda no goleiro,
valerá o gol. Pela regra anterior,
se a bola tocasse rro goleiro e

entrasse não era marcado o

tento.

Paraguassu Figueiredo
acredita que as mudanças
vieram para melhorar o jogo e

também por conta de um pedido
da Fifa, "São boas e progressistas
as mudanças. Recebemos o

pedido de adequação às regras
da Fifa e estamos fazendo isso.

Nos poupará a certos tipos de
trabalhos que tínhamos antes,

. - . , ..

em competiçoes internacionais,
em que éramos obrigados a

remarcar a quadra de jogo, por
exemplo".

•

• •

DANIEL NEVES

•

,
..-

,

!,

,,�

..
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,

Dirigentes do tricolor e autoridades comemoram a nova parceria

patrocinador do time, que ficará

estampado nas costas do uniforme:
a Sasse Alimentos. Participaram do
encontro diversas autoridades do
município, entre elas o prefeito

Moacir Bertoldi e o presidente da
Câmara de Vereadores, Cacá
Pavanello. Além da Sasse, foi
confirmado também o apoio das

Lojas e Supermercados Breithaupt.

Classificação
Grupo A Grupo B

[1��fi9.ueirense �,���lZ�,:l:l!>w�!!ig"'u-'e-��---:n=12!J
2° Juventus 15 2° Marcílio Dias
i!AVãT �_�'õ:IõI!'W 7=�:£J �j�\M�f�ol<i�-o---'

7 4° Joinville 10

_ .."...."f�'] f�7c-"ric'""'i_'ú'-I1)-,,ª�,,¥--'----41
1 5 6° Caxias 1

13

4° Guarani

��ÂÍlétiEõ' ":,,"_'
6° Chapecoense

•
, I

Confirmado o vigésimo time
participante da Liga Nacional

DA REDAÇÃO - Foi con
firmado ontem o vigésimo
participante da edição 2006 da Liga
Futsal. O time da AFF (As
sociação Farroupilha de Futsal)
adquiriu a franquia que era

pertencente ao Palmeiras de Goiás
e agora irá disputar a principal
competição do futsal brasileiro,
escrevendo mais um capítulo na

curta trajetória de sucesso do clube
que está prestes a completar três
anos de fundação.

No currículo da equipe está o

vice-campeonato da série bronze
do Campeonato Gaúcho de 2004
e o título da série prata em 2005. O
elenco se prepara para a disputa
da Copa Sul, marcada para o

período de 5 a 9 de fevereiro, nas
cidades paranaenses de Palotina e

Campo Mourão, e recebeu com

entusiasmo a notícia da

confirmação na Liga Futsal.
Segundo o vice-presidente de

marketing da AFF, Flávio Daniel
Cortiana, a inclusão do time na

Liga é a realiza-ção de um sonho.
"Temos uma trajetória vencedora
e o objetivo maior é o de levar as
cores e o entusiasmo da torcida de

Farroupilha ao conhecimento do

Brasil, e hoje não há veículo mais
eficiente para isto do que a Liga
Futsal", revelou o dirigente.'

.

Segundo Cortiana, a intenção
é de montar uma equipe
competitiva. "Temos uma torcida
bastante exigente e acostumada a

ganhar, por isto nós já estávamos
focados na montagem de um

elenco forte para chegar entre os

primeiros da série ouro do gauchão,
que é um dos campeonatos mais

difíceis dentro do futsal brasileiro.
,

E claro que agora, com a entrada
na Liga, nossa responsabilidade

,
.

aumentara, mas. temos uma

diretoria profissional e que dirige o
clube de forma bastante

organizada", disse.
A Liga Futsal2006 começará

emmarço, e terá vinte equipes de
seis estados: Rio Grande do Sul

(Carlos Barbosa, Farroupilha,
Atlântico, John Deere, Ulbra e

UCS); Santa Catarina (Malwee,
Chapecó, Joinville e Unisul);
Paraná (Cascavel e Umuarama);
São Paulo (Intellí, São Paulo, São
Caetano e ECB/São Bernardo);
Rio de Janeiro (Petrópolis, Cabo
Frio e Macaé) e Minas Gerais

(Minas).

• Na primeira fase os

vinte clubes jogarão entre
. , .

SI em turno uruco,
classificando-se os 12

• • •• A •

pnrnerros para a sequencia
da competição.

• As equipes classificadas

serão divididas em dois

grupos de seis e brigarão
dentro da própria chave
em turno e returno. Os

dois primeiros passam às,

semifinais.

\

•

LINHA DE FUNDO

•

•
,

,

,
'

JULIMAR PIVATTO

. '

.' ,. . .,'

,

,

• •

,

,

julimarpivatto@grnail.com :

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

EDIT AL
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GABINETE DE COMUNICAÇAO

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Gestão

Jogo de líderes
Em seu retorno à elite do futebol catarinense, o Juventus vem

correspondendo às expectativas dos torcedores e com folga. Hoje,
na briga pela liderança do Grupo A contra o único. representante
do Estado na Série. A do Brasileiro, a torcida vai mostrar o porque,
lotando o João Marcatto com promessa de ser um dos melhores

públicos da competição. Aliás, público que não vem

decepcionando e comparece todos os jogos, praticamente
ocupando todos os espaços da arquibancada, que devem ficar

pequenas hoje. O tricolor tem grandes chances de vencer, mas a

.
parada é dura.

Cutucada
o prefeito Moacir Bertoldi,
na apresentação do novo

patrocinador do Juventus,
ontem, deu uma "cutucada"
no empresariado local.

Segundo ele, no ano

passado, quando o tricolor
estava mal, ninguém queria
ajudar. Agora que a equipe
está se destacando, "os
horizontes se abrem': A

Prefeitura, desde que o

clube foi reaberto e

conquistou a Bl, vem sendo
a maior patrocinadora.

Maisapoio
'

Além da Sasse Alimentos, mais
uma empresa conflrmou:

.

ontem apoio ao Juventus. As

lojas e supermercados
Breithaupt repassaram R$ 104
mil através do fundo estadual
de esportes. Além do tricolor, a
empresa também já repassou
R$ 110 mil, nos meses de
novembro, dezembro e

janeiro, para a reforma do
Ginásio Arthur Müller. Neste
ano, de falta de apoio, a
diretoria juventina não pode
reclamar.

Street
As inscrições para o 10°
Wizard Street Ball estarão
abertas a partir do dia 13 de

fevereiro, na sede da Wizard, .

na Rua Guilherme Weege. A'
competição está marcada

•

para os dias 11 e 12 março,
na Praça Ângelo Piazera. O
valor por dupla é de dois

. quilos de alimento não

perecível. O objetivo é reunir
mais de 200 crianças neste

ano.

Travessia
Oito nadadores da Academia

Impulso participarão, neste
domingo, da 3a Etapa da Copa
Verão de Travessias, que
acontece na Praia de Enseada.
A prova, com percurso de ,

1.500 metros, começa às 9h.
Os representantes são: Solan,ge
Benz, Giulia Quirino, Elke
Bernardino, Marlise Klemann,
Gilson Eggert, Gerson Soares,
Arlindo Rincos e Mauro Seadi.

j

I
,

.

;'1 r�gras a parur deste ano
i

IDA REDAÇÃO - O futsal
,

,! brasileiro tem novas regras a
,

f'l partir da temporada 2006. As
n; nedidas que foram adotadas
'j'l p�la ,CBFS (Confederação
g Brasileira de Futsal), como

'!II marcações de quadra, cobranças
,il dd laterais e de tiros livres
GI indiretos, por exemplo, têm por

,

�:D o�etivo seguir as regras que hoje
,

"�o sãp recomendadas pela Fifa.
: Na avaliação do diretor de

f Arbitragem da CBFS, Para

:j gdassu Fisch de Figueiredo,I

I ió al�umas alterações mereceram
Il destaque. Ele enumera a
.

"�dança da zona de subs
'r' tituiçâo dos atletas, que passou
I:' d� três para cinco metros. Além

i� di�so, na cobrança de lateral, a
;1, distância a ser respeitada pelo

I

I' adversário do cobrador é de

OBJETO: Contratação de serviços de produção e

veiculação de outdoors, em conformidade comoAnexo
I - Especificações dos serviços e Minuta do Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal10.520/2002, de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal nº 4.698/2002,
de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCALPARAENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 11:00 horas do dia 16 de
fevereiro de 2006, na Coordenadoria de Protocolo
da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
WalterMarquardtnº 1,111, bairro: Barra doRioMolha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes
serão as 13:30hs do dia 16 de fevereiro/2006.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e

esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte'
endereço: Rua Walter Marquardt nº 1.111;
bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá '

do Sul,SC, ou via' Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br..

Jaraguá do Sul (SC), 01 de fevereiro de 2006.
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P \' "a Ambienta\
- f\orianópo\is

NOlla sede da o lel

Atillidades de ressocialização para detentos

Treinamento e capacitação de policiais

A falta de vagas no sistema prisional catarinense dificultava o cum ri " . ..,

. em ou ras obras e açoes na area da segurança:
• A Penitenciária de São Pedro de Alcântara foi concluída e ativada. • Em todo o Estado, o número de Conselhos Comunitários de

Segurança (Consegs) chega a 212.
• Foram instaladas, em todo o Estado, 11 Centrais de Polícia, com
atendimento 24h. • Pela primeira vez na história, Santa Catarina tem um

planejamento estratégico das ações em segurança pÚblica
para os próximos 15 anos.

• A criação do Instituto Geral de Perícia (IGP) está contribuindo

para a modernização do sistema de segurança pública no Estado.

• Em Bom Jardim da Serra, foi implantado um novo posto da Polícia
•

Militar Rodoviária Estadual.

• As unidades do sistema de segurança pública no Estado foram

informatizadas, agilizando a troca de informações e a solução
de crimes.

• Em Joinville, foi construída e ativada a Penitenciária Industrial, com
capacidade para 366 detentos.

• Foram concursados 1.400 policiais e adquiridas mais de 800 viaturas,
além de outros importantes equipamentos para o sistema de

segurança pública.
• O trabalho tem sido a principal ferramenta de ressocialização de

•

detentos no Estado. São bons exemplos as atividades e oficinas

realizadas na Penitenciária de São Pedro de Alcântara.

•

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa do Cidadão

Governo do Estado

NTA CATARINA•
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