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reatado com ex

Acidente tira vida
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DANIEL NEVES

o governador inaugurou
ontem. a subestação de

Jaraguá Rio da Luz, que
melhorará o fornecimento
energia elétrica nos bair
ros do interior da cidade.

Apesar de sofrer com o

calor, LHS mostrou que
tem fôlego de candidato e

entregou ampliação do

prédio do 14° Batalhão da
PM, três viaturas para

Jaraguá e outras duas para

I Guaramirim e Schroeder.
Aproveitando a presença
'de LHS na solenidade, .a

, Acijs e a PM solicitaram a

viabilização de recursos

para instalação de um

sistema de monito

ramento das ruas centrais

do município, além
aumento do efetivo e de

delegados. - PAGINA 5
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NA JUSTiÇA

Dionei move ação por danos
morais contra Cacá Pavanello

O deputado pede indenização moral no valor de 500
salários mínimos, o correspondente, hoje, a R$ 175 mil. O

presidente da Câmara de Vereadores, Carione Pavanello
não se intimidou com a ação e repetiu as acusações. "Ele
temmania de se comportar como bommoço para enganar

.

mais inocentes", disparou. - PAGINA 3

REFORÇO

Novos PMs participam de aula .

inaugural no 14° Batalhão
o 14° Batalhão da PM de Jaraguá do Sul realizou ontem a

aula inaugural do curso para 51 novos integrantes da
academia que devem reforçar o efetivo na região. Os
novos PMs foram aprovados em concurso e só serão

efetivados depois de passar pelo curso que tem duração de
oitomeses. - PAGINA' 5

FESTIVAL DE MÚSICA

Femusc já contabiliza público
superior a seis mil pessoas
Mais de seis mil pessoas já prestigiaram o Festival de
Música de Santa Catarina.Os concertos acontecem até o .

dia 11 deste mês. Mais de 430 alunos de todo mundo e

músicos reconhecidos internacionalmente
doevento.

participam
- PAGINA 5

ENTREVISTA

Presidente da Fecam fala sobre

desafios. dos pequenos municípios
Anísio Anatólio Soares acredita que o problema decaixa
das prefeituras pode ser amenizado com a oportunidade
de geração de novas receitas. Na opinião dele, os

pequenos sofrem mais, pois dependem dos repasses
federais. E por isso precisam ficar atentos à captação de
novos recursos.

.
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SUA OPINIÃO

"Ferro Velho 2"
•

•,
l

.

República, Ministério das

Relações Exteriores, Congresso
Nacional, Poder Judiciário e

.

Ministério Público. Em ano

eleitoral, também aumenta a

verba para a propaganda oficial
do governo, de R$ 90 milhões
estabelecidos para os últimos
quatros anos no início do

governo, para R$ 153 milhões.
Pode - se contes tar o valor,
porém não a obrigação consti

tucional imputada aos Executi
vos de todas as instâncias de

prestarem contas sobre gastos
e investimentos com dinheiro
público. Contestar, somente em
casos de flagrantes irregularida- ,

.

des' detectadas pelos tribunais
de contas da União, estados e

municípios, ou com base em

provas contundentes de mau

uso ou desvio de finalidades.
No mais, vai tudo para a

•

conta dos contribuintes- os

salários e encargos também

que, se em falta com os tributos

que irrigam as fontes de

recursos, são penalizados com

o rigor da lei.

. O petista e relator geral do
Orçamento da União para
2006, ainda não aprovado pelo
Congresso Nacional, Carlito

,

Merss, tem sido defensor

intransígente do governo de

Luiz Inácio da Silva em todos
os momentos. Porém, damesma,

,

forma, tem sido coerente,

'rrconhecendo a ausência da
União em alguns setores. Como
agora, depois de se reunir com

representantes de servidores

públicos, declarando, com

todas as letras, que seriam
. necessários mais R$ 3,6
bilhões, além do R$ 1,5 bilhão

previsto nà proposta orçamen-
'" . .. ....

tana, para garantir a reposiçao
de perdas salariais do funciona
lismo no governo Lula. Segun
do Merss, o aumento linear, de
29% em quatro anos, será dife
renciado para as várias carreiras
do serviço público federal.

O petista, pelas suas

colocações, arrisca�se a desgaste
político e prejuízo nas urnas,

visto que também em Santa
Catarina o número de servi-

dores federais é expressivo.
. Politicamente, ao concordar
com o não cumprimento de
metas salariais, Merss se expõe
perigosamente na tentativa de
buscar um terceiromandate. O

reajuste prometido, segundo ele, .

não significa que todos rece

beriam 29% neste ano, porque

algumas categorias já teriam

alcançado esse índice e outras

não receberam nada. São

principais defasagens no salário
do funcionalismo federal estão
entre os servidores da Seguri
dade Social, da Saúde, do Traba
lho e da Educação. Costa desta-•

•

cou que o governo ainda não

apresentou uma proposta oficial
de reajuste. Ele espera que o

Executivo a apresente proposta
nesta quarta-feira, durante
reunião já agendada com o

secretário de Recursos Huma-

•

No dia 12 de janeiro o Jornal Correio do Povo
r.

publicou carta intitulada: "Ferro Velho", de autoria det
"Julieta Lima", que diz ser advogada.

.

A "senhora Julieta" fala sobre ideologia e ética, cita a

bancada do PT e do PFL de Jaraguá do Sul na Câmara

Municipal, fala do presidente de nosso partido local, usa'
expressões de baixo calão e faz metáforas como se existisse

alguém super preparado (a) para assumir a Câmara de

Vereadores, desde que lhe atendesse exclusivamente se�(
desejo. 1 J

•

Infelizmente o conceito ideologia tornou-se ao,j
longo do tempo um conceito que parece navegar em__.
águas poluídas, perdendo sua -credibilidade por conta

do teor pouco analítico ou acusativo com o qual é

tratado.

.

Neste contexto "dona Julieta" chafurda, termo que
ela utiliza, querendo utilizar a ideologia como uma saída

"

"simbólica" para as suas perturbações, criando um fosso
.

entre "as coisas como são" e "as coisas como deveriam

.... Aumento linear de 29% em quatro anos

para servidores federais será diferenciado
e precisará de mais R$ 3,6 bilhões

•

nos do Ministério do Planeja
mento, Sérgio Mendonça.

Além dós R$ 5,1 bilhões
necessários para repor perdas
salariais dos servidores federais,
estes ao redor de 600 mil, não
incluídos os funcionários da
Câmara dos Deputados e do
Senado, a União terá que

desembolsar, também, em

números redondos, outros R$
33,1 bilhões apenas com gastos
diretos com a Presidência da

justamente estes servidores o

motivo de preocupação
eleitoral visto o dinheiro
escasso disponibilizado para o

item salários.
O secretário-geral da

Confederação de Trabalhadores
no Serviço Público Federal,
[osenilton Costa, avisa que a

categoria vai aumentar a pressão
junto aos parlamentares para
obter o reajuste anunciado.
Pelos cálculos da entidade, as

"
ser .

Seu discurso em muitos momentos está vinculado a

fatores que nos deixa intrigado!
Consultando a Ordem dos Advogados do Brasil,

Conselho Seccional do Estado de Santa Catarina, não
encontramos nenhum advogado ou advogada inscrita
com esse nome ou sequer ainda, qualquer inscrição

, ,

suplementar vinda de outro Estado da Federação.
Como a "senhora Julieta" quer falar em ética? .

Será que esta "senhora" realmente existe?

Primeiro, "dona Julieta" deveria se filiar em um

partido político, voltar aos bancos universitários ou
I

estudar mais um pouco sobre ética e ideologia. Para só
então defender o que finalmente lhe interessal

Deveria esta "senhora" participar mais ativamente

da vida pública e acompanhar o trabalho dos vereadores

que ela menciona. .

O tom preconceituoso e excludente em que apóiasua
idéia é lamentável, talvez queria "dona Julieta" que a I

bancada do PT apoiasse "a primeira vereadora sem

id 7"parti o. .

Nosso apoio ao vereador Carione Pavanello (PFL)
ressalta-se está ancorado em uma decisão da executiva

municipal de nosso partido e reflete-se numa conjuntura
local, onde decidimos de forma independente respaldar
apoio a alguém que tenha palavra, independente de linhas

partidárias, é o mesmo apoio que ajudamos a eleger o

atual governador no segundo turno das eleições estaduais,
é o mesmo respaldo que demos ao atual deputado (do.
PFL) presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

-.,

Santa Catarina.
,

Não poderíamos eleger para a presidência da Câmara

Municipal alguém que não tivesse, sequer cumprindo com

os princípios básicos da proporcionalidade política.
E ainda, cabe salientar que nossa Constituição Federal I

em. seu artigo 20 traz que: "São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o.

Executivo e o Judiciário".
J amais aceitamos qualquer imposição do Poder

Executivo ou de qualquer pessoa, para eleger "seu

presidente", ao longo do ano de 2005 fomos tratados com

indiferença pelos vereadores da bancada governista na ,

Câmara e ria votação contra abertura do comércio ficou
,

demonstrado de, que lado a bancada governista está.

] Afirma a "douta e intelectual advogada" que "até os

insignificantes e obscuros meteoritos da política local
jaraguaense" aprenderam "as artimanhas da politicagem".

'. 'No mais alto andar de sua prepotência, reiteramos
'que "os insignificantes meteoritos" vereadores do PT,
em 2005 aprenderam quem está ao lado do povo, des:
comerciários .e dos trabalhadores, conseguiram enxergar.
que o povo de Jaraguá do Sul continua a mercê, em

,
detrimento das benesses que o Poder Executivo tem

,

, dispensado aos "seus" secretários municipais e vereadores
" da base governis ta.

Pobre ideologia, virou saída "simbólica" para justifícar
perturbação que não atendeu o interesse pessoal de uma

pessoa, criando, mais uma vez, um fosso entre "as coisas
. ,

como são" e "as coisas como deveriam ser".

•

•

FRASES

"Ern determinadas circunstâncias, chega a
.

exportações':
Estado o aumento dasser um peso para o

•

,

,

• Do presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, ontem em Florianópolis, reconhecendo que SC tem sido penalizada
pela competência de exportar. .

• •

•

•
. ,

essoas
,

..

Fernando Bond

•

Carrodesom
"Há municípios, por exemplo, que recebem

programa de televisão de outros estados.
Portanto, o carro de som é um instrumento de

propaganda importante. São questões dessa
natureza que fazem os líderes sentirem neces
sidade de ouvir os companheiros de bancada"
diz Moreira Franco. O texto do deputado do Rio
de Janeiro incluiu ainda no projeto um artigo
que permite 110 Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecer um limite máximo aos gastos de

campanha para cada cargo em disputa. Esse li
mite poderá variar de Estado para Estado. A
medida agradou ao presidente da Câmara,
Aldo Rebelo. Ele defende, no entanto, que a

própria Câmara estabeleça na lei o limite máxi
mo de gastos e não deixe a decisão para o TSE.

Nova Lei eleitoral vai

,
proibir os showrníclos

. Desafinado
o maior prejudicado hoje com a

proibição dos showmícios é o PT, que por
causa do forte esquema de marketing
político tinha neste tido de propaganda
um dos seus principais motivadores de

palanque, como se viu nas Eleições 2004.

Na realidade, não tem nada a ver Zezé di

Camargo e Luciano com programa de
Governo ...

,

,

florianópolis/Brasília - Em visita à

Capital de Santa Catarina, o presidente
�a Câmara dos Deputados,Aldo Rebelo,
f

.

•• , ....

mostrou-se otimista quanto a votaçao
ainda esta semana do projeto de Lei

,

5855/05, de autoria do senador Jorge
•

�ornhausen, que reduz os custos das

tampanhas eleitorais. Na última quinta-,

feira, os líderes partidários discutiram o

parecer preliminar apresentado pelo
deputado Moreira Franco, mas não

chegaram a um acordo. O texto

sugerido por Moreira Franco faz várias

alterações na proposta de JKB. O

objetivo das mudanças é permitir que
a nova lei vigore já nas eleições deste
ano. Foram retirados do projeto, por
exemplo, os dispositivos que alteravam
a duração da propaganda eleitoral e o

formato do horário eleitoral gratuito. Por
.óutro lado, Moreira Franco manteve a

proibição de showmícios e de

distribuição de brindes. Na opinião do
relator Moreira Franco, a falta de acordo
se deve às restrições à propaganda
eleitoral previstas no projeto.
"Determinadas propagandas são

lndispensáveis'; afirmou.

NoSBT
O governador Luiz Henrique visitou na

semana passada, a convite da empresa, o

grupo de comunicações SST, em São

Paulo, onde foi recebido pelo diretor

geral, Guilherme Stoliar, pelo diretor de
jornalismo, Luiz Gonzaga Mineiro e

pelo apresentador Ratinho (foto).
Acompanhado dos presiderites do
Sadesc, Renato Vianna, e da Codesc,
lçuriti Pereira, o governador percorreu
as instalações do complexo do SST,
visitando o setor de telejornalismo e a

Teto de gastos
"Eu pessoalmente sou favorável ao
estabelecimento de teto para gasto eleitoral

para candidatos a deputados, prefeitos,
governadores e para presidente da República';
disse Aldo."Acho que pode ser admitida a

regionalização do teto. O gasto de campanha
em um Estado com 40 milhões de habitantes,
como São Paulo, não tem semelhança com o

gasto de um Estado com 500 mil habitantes."

Grande e pequeno
É sempre bom lembrar que o presidente da
Câmara dos Deputados é alagoano, mas tem
base política em São Paulo. Por isso, conhece,
de os problemas da propaganda eleitoral em
diferentes regiões. , ,

Jurandir Michels, vereador do PT de Jaraguá do Sulredacao@jornalcorreiodopovd.com.br
Fotolito: Cromoart [Impressâo: Gráfica e Editora CP
Rua PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 1 CEP 89256-500
Vila Baependi 1 Jaraguá do Sul- SC 1 Tel.47 3370-7919
cromoarte@terra.com.br 1 gr�ficacp@terra.com.br
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� Bastidores
o senador Jorge Konder Bornhausen

:(PFL) teria confidenciado a amigos que
não pretende continuar na política
'disputando cargos. Na Câmara dos

:Deputados, vários pefelistas o querem
icomo vice caso o partido componha com
lo PSDB em chapa para a Presidência da

República. O mandato de Bornhausen
'acaba em 2006 e, nestas eleições, Santa
.Catarina terá apenas uma vaga para' o
: 5enado.ldeli Salvatti (PT) e Leonel Pavan
,

:(PSDB), se disputarem o governo do

Estado, não terão nada a perder. Ambos
.têrn mais cinco anos pela frente.

� Andanças
Roteiro do governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) ontem, inaugurando
obras e repassando verbas: Concórdia,
Fraiburgo, Blumenau, Jaraguá do Sul e
São Bento do Sul. Haja fôlego e aí
incluídos seus assessores diretos e

secretários que o acompanham. E isso

porque a campanha eleitoral ainda não

começou. Caminhada idêntica, só que
de mãos vazias, têm feito o prefeito de

Lages, Raimundo Colombo, pré
candidato a governador pelo PFL, e o

.

ex-governador Esperidião Amin (PP),
que ainda não disse o que quer.

� Lazer
A Câmara de Vereadores vai analisar
veto do prefeito Moacir Bertoldi (PL)
a projeto do vereador Juran

dir Michels (PT), prevendo aber
tura das escolas municipais para a

promoção de atividades de lazer,
recreativas e educativas pelas

.
comunidades em dias sem aulas,
incluindo sábados, domingos e

feriados. Tal prática já existe em

escolas da rede municipal de ensino
da vizinha Blumenau, com positiva
receptividade das comunidades
carentes de lazer público.

� Preventivo
A Polícia Militar explica que a viatura
estacionada sobre a calçada (com permissão
da prefeitura) na rótula localizada no final
da rua Getúlio Vargas, faz parte de ação
estratégica com duas finalidades: permitir
visão privilegiada à PM sobre eventual
ocorrência na área e, também, à população, '

que pode visualizar a viatura em plano de
_

destaque em caso de necessidade. Outras
"ilhas" serão instaladas, por exemplo,
próximo ao shopping, do Angeloni, nas
entradas da cidade, na saída para Corupá, ,

,

num total de 40 pontos mapeados .

,
,

,

mosa ico@jornalcorreiodopovo.com.br

� NaTV
No final de fevereiro a campanha
eleitoral vai para a TV. São onze

partidos com direito a ocupar tempo
de até uma hora e vinte minutos.

Propaganda eleitoral explícita é

proibida, mas os partidos, com

certeza, vão apresentar seus

candidatos de forma dissimulada. O
PMDB vai ao ar no dia 11 de maio.

Depois virá o bloco governista' (PT,
PC do B e PL), nos dias 18 e 25 de
maio e lode junho. Dias 15 e 22 de

junho será a vez dos partidos de

oposição: PSDB e PFL.

NA JUSTiÇA

,

•

, •

CELSO MACHADO

� Danos moraís
•

seria o motivo

para pedir a

indenização.
.

JARAGUÁ 00 SUL - O vereador
•

Carione Pavanello (PFL),,

presidente ·da Câmara de
,

lv'ereadores, foi intimado na sexta- .

,

feira passada a se defender de ação
movida pelo deputado estadual

gpioneiWalter da Silva (PI), que
p acusa por danosmorais. O petista
foi acusado pelo vereador de
receber R$ 65 mil mensais no
•

exercício do mandato e de usar
,

tarro da Assembléia Legislativa
I

r'para posar de bonzinho". Dionei
juntou conteúdos de entrevistas
de Pavanello a emissoras de rádio
,

.

:e jornais desde outubro de 2003.

ra ação contra o vereador, pediu
�ndenizaçãomoral no valor de 500l
saláriosmínimos, o correspondente,
jhoje, a R$ 175 mil. Pavanello
,

sugeriu, também, que se batizasse

!aArena Jaraguá corri os nomes de
[osé Dirceu, deputado cassado do
:PT, Delúbio Soares, ex-tesoureiro
,

�do diretório nacional do partido,
,

ou de "mensalão", numa alusão aos
,

.

lescândalos que envolveram

'parlamentares do PT, partido de
,

Dionei, acusados pelo ex-

ldeputadoRoberto Jefferson (PTB)

�

de receberem pagamentosmensais

para aprovar projetos de interesse
da União e uso de caixa dois em

campanhas eleitorais.
. Ontem, por telefone, o

parlamentar disse ao Correio do
Povo que "ele (Carione) lançou
ofensas pessoais contra a minha

pessoa, prej udicando minha
.

imagem como deputado e homem

público. COrri. muita freqüência,
aproveitava entrevistas sobre jogos
da Malwee parame ofender", disse
Dionei, que decidiu pela ação
depois de consultar assessores e

advogados. ''Até pensei que ele

(Carione) já havia sido citado",
acrescentou o parlamentar,
dizendo-se prejudicado e obrigado
a dar explicações públicas
seguidamente sobre as declarações
do vereador. Disse que, agora,

prefere esperar pela manifestação
da justiça sobre a ação que tramita
na 3ªVara Civil de ]araguá do Sul.

Também ontem o vereador

pefelista voltou a repetir acusações
feitas anteriormente ao deputado.
,

"E o mais fraco deputado que o

Vale do Itapocu já teve", atacou
Pavanello. "Tem um monte de
assessores pagos pela Assembléia,
só faz reuniões para atender
interesses pessoais. Temmania de
se comportar comobommoço para
enganar mais inocentes", disparou
o pefelista. "Ele é o ordenador de

despesas mensais de R$ 65 mil

(assessorias e verbas de gabinete)
e, por isso, estou cobrando trabalho

Dionel diz que foi alvo de ofensas, mas Carione (foto) volta a acusá-lo

dele". Nos bastidores, segundo
Pavanello, o petista teria dito qu�
traria Dirceu e Delúbio a]araguá
do Sul para palestras, porque
seriam inocentados e, por isso,
talvez merecessem a homenagem

tabelionato para a cidade e mais

varas. O deputado, ao meu lado,
disse que Bertoldi era o pior
prefeito que a cidade já teve. Então,
por que ele não interfere, já que

pode tanto, para que tenhamos
. 7"estes serviços ..

O vereador lembrou que o

governador Luiz Henrique já
visitou]araguá 23 vezes (ontem foi

. a 23ª), liberando, neste tempo,
.
cerca de R$ 20 milhões para o

município. "Mas ele (Dionei), vive
metendo o pau no governador" ..
Acusou, ainda, o deputado de
tentar querer formar um fundo de

campanha "imaginando que vou

ser condenado. Deveria, na .

própria ação, estabelecer que
doará o dinheiro para instituições
de caridade. Seria um gesto de

grandeza", concluiu Pavanello.

.

com seus nomes na arena.

"Estou esperando por eles e pelo
deputado", ironizou o vereador,
acrescentando que quando' o
governo do Estado garantiu R$ 5
milhões para as obras, "ele (Dionei)
quis ser o pai da criança. Levou o

presidente da Fundação Municipal
de Esportes à Brasília, garantindo
que o Ministério dos Esportes
liberaria outros R$ 5 milhões. Onde
está o dinheiro, que ninguém
viu?". Pavanello fez outra

acusação contra o deputado. "Na
instalação da 3ª Vara Criminal, o
prefeito Bertoldi pediu um novo

oneIl confirma debandada e presidente anuncia filiações:
SCHROEDER - Enquanto o ex

presídente do PT de Schroeder,
,

.Osnildo Konell, confirma a

:debandada de aproximadamente
,

i40 filiados, que devem fundar um
,

rovo partido nomunicípio, o atual
presidente José da Cruz, o Zeca da
iLaje, anuncia que 30 pessoas estão

!ingressando no Partido dos
:Trabalhadores. A primeira reunião,

deste ano, informa Zeca da Laje,
•

'será realizada em sua casa no
,

'próximo sábado, quando serão

apresentados os novos filiados. .

,
"São pessoas que já queriam

ientrar no PT, mas que. não se

'envolviam por causa de duas
,

jpessoas que eram do partido",
•

.afirmou Zeca da Laje, em alusão
o.�aos ex-dirigentes Osnildo Konell e

,
.

joão dos Reis Filho, a quem o atual
presidente não poupa críticas. "O

,

PT ganha nomes importantes de

Schroeder", completou o

presidente, preferindo, no entanto,
não nominá-los.

o

Já o ex-presidente Osnildo
Konell confirma que 40 pessoas vão
deixar o PT ainda este mês, período
em que o grupo decidirá em qual
partido vai se filiar. Apesar de ter
recebido convites do PL, PDT, PTB
e PPS, partidos da base de

sustentação do prefeito de]araguá
do SulMoacirBertoldi (PL)" Konell
disse que a opção será por outra

legenda, e de esquerda, e que duas
opções estão sendo analisadas. "Mas
não vamos divulgar agora", disse,
mantendo o tom de mistério.

Candidato a prefeito pelo PT
nas eleições de 2004,]oão dos Reis
Filho disse que integra o grupo de
dissidentes liderado porKonell,mas

•

garante que por enquanto não vai
se filiar a outro partido. "] á
formalizei meu pedido de

desfiliação. Entreguei paraOsnildo
(Konell) que, por sua vez, vai

repassar para a executiva

municipal. Por enquanto vou dar
.

um tempo, �uidar da minha vida
•

pessoal, mas não voume afastar da
política", resumiu.

Oficialmente, apenas uma

desfiliação foi confirmada, a de
Osnildo Konell, informou o

,

coordenador regional do PT, Iria
Corrêa. "Fora isso, não tem nada
oficializado". O coordenador .

I

também disse que a doeu

mentação, incluindo as atas das
reuniões, já foram entregues pela
antiga direção do partido, faltando,
apenas, a entrega do computador.
(Carolina Tomaselli) Osnildo confirma debandada

,
..

Vereadores pedem vistas a dois

projetos enviados pelo Executivo'
GuARAMUUM - As bancadas do

PSDB, PMDB e PT pediram ontem

vistas a dois projetos de lei
encaminhados pelo Executivo em

regime de urgência. O de número

127(2005 autoriza oExecutivo aaderir
•

ao PRO-FDM (Programa
Operacional do Fundo de
Desenvolvimento Municipal) e a

contrair empréstimo no valor de R$
1,5milhão junto aoBadesc (Agência
de Fomento do Estado de Santa

Catarina). O outro projeto altera a

denominação da atual Escola

Municipal de Educação
Fundamental e Pré-escola "Senhor
Bom Jesus", que passa a se chamar
"Escola deEnsinoFundamentalePré-

•

escolar ProfessorDorvalinoFelippi".
Ambos haviam sido aprovados em
primeiro turnonaquarta-feirapassada
e a segunda votação estava prevista
para a sessão extraordinária realizada
ontem pela manhã, quando os

vereadores pediram a retirada do

projeto.
Segundo o presidente Marcos

Mannes (PSDB), os vereadores

queremsaberqual seráacontrapartida
do município no ernpréstimo do

Badesc, dado quenão constano texto
do projeto - a administração
municipal afirma que será deR$ 450
mil.Asbancadas de oposição também
têmdúvidas sobre qual será a taxa de .

juros do financiamento, já que no

projeto consta 6,5%, mas o vereador
.

Acibaldo Germann (PP) disse na

sessão anterior que a taxa este ano

subiu para 7,5%. "Queremos analisar
o conteúdo do projeto mais

detalhadamente e receber do
Executivoparecer sobre a capacidade
de endividamento do município",

,

explicou Mannes. A administração I
. I •

municipal também aguarda liberação,
, ,

deR$ 8,9milhões doBNDES (Banco.
Nacional de Desenvolvimento"
Econômico eSocial) paraoprojeto de,'

,

transporte urbano, com contrapartida"
domunicípio deR$ 6milhões.

"Este projeto tambémdeve passar
.

-r

pela análise do Conselho de I

Desenvolvimento Regional e já que a :

reunião estámarcada só para o final'
.do mês não precisamos apressar a

votação. Ainda temos tempo hábil-,
I

para votar", informou o presidente do :
Legislative. Segundo constanoprojeto, !
o recurso, oriundo do FDM (Fundo !
deDesenvolvimentoMunicipal), vai !
financiar obras de infra-estrutura :

,

econômica e social, serviços públicos, :
,

máquinas e equipamentos. :
Com relação ao outro projeto, i

informou Mannes, não há lei nem
"

decreto criando e regulamentando o
funcionamento da escola, portanto,
não há como alterar a denominação
já que a mesma não foi instituída

legalmente. Os dois projetos devem ir
a votação naprimeira sessão ordinária
do ano, marcadapara as 18 horas do

.

próximo dia 15. (CarolinaTomaselli)
DANIEL NEVES

Presidente Marcos Mannes
"

Prefeito tenta anular inquérito
BARRA VELHA - O prefeito de

Barra Velha Valter Zimmermann

(PFL) vai entrar com uma petição
pedindo suspensão do procedimento
que o acusa de formação de

quadrilha e de ser o mandante de
um incêndio e um arrombamento
ocorridos na cidade em 2005. A

petição pretende anular o inquérito
por falta de provas, já que estaria

baseado emprovas testemunhais.
De acordo com o inquérito

concluído pelo delegado Gianoarlo
Rossininasemana passada, os crimes
tinham corno alvo os adversários

políticos de Zimmermann. Emmaio
do ano passado, o presidente do PT
Vicente de Paula teve o carro

incendiado � o advogado e ex

candidato a prefeito Eurides dos
Santos (PSDB) teve a casa

arrombada.O inquérito indicia ainda

o vereador DaleteVieira (PFL), líder
do governo na Câmara, e outras

quatro pessoas.
Um adolescente de 16 anos que'

teria ajudado no roubo foi ouvido
, .

apenascomo testemunha.Umsurfista
de 23 anos teria confessado a amigos

•

que os crimes foram cometidos por
ele a mando do prefeito. Uma
conversa telefônicagravada tambérri
apontao prefeito como patrocinador
dapassagemdo surfista paraPortugal;
o queo prefeito nega.

Tanto o prefeito quanto o ve-
.

reador negamenvolvimento nos cri-
. .

mes e atribuem as denúncias à perse-
guição política. O prefeito também
alegou que a Polícia Civil não tem

competência para indiciá-lo. Em
função do cargo que ocupa somente
oMinistérioPúblicoou aProcuradoria
do Estado poderiam fazê-lo.

•

!J

•
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CORREIO ECONOMICO
Saldo
o saldo da balança comercial foi de apenas US$ 145 milhões na

primeira semana de fevereiro (entre os dias 1 e 5), que teve três dias
úteis. Esse resultado é a diferença entre as exportações de US$
1,293 bilhão e importações de US$ 1,148 bilhão. Os dados foram

divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento.Além de
menos dias, contribuiu também para o baixo valor do superávit
comercial da semana as importações. Amédia diária -total importado
por dia útil ficou em US$ 382,7 milhões, contra US$ 292,1 milhões
de janeiro, um aumento de 31010. Já a média das exportações ficou
em US$ 431 milhões, um crescimento de 2,30/0 sobre a de janeiro
(US$ 421,4 milhões).Em janeiro, o superávit comercial foi de US$
2,844 bilhões.No acumulado do ano, o saldo está positivo em US$

.

2,989 bilhões, com exportações de US$ 10,564 bilhões e importações
de US$ 7,575 bilhões.O mercado financeiro prevê que o superávit
de 2006 será de US$ 40 bilhões.

Negociação
A Coréia do Sul manifestou
interesse na importação do
álcool brasileiro.Durante ceri

mônia em Brasília, que contou

com a participação do ministro
Roberto Rodrigues (Agricultu
ra), o embaixador da Coréia do
Sulno Brasil, Kwang Dong Kim,
afirmou que o país estuda
formas de substituir o petróleo
como fonte de energia e

deixou claro o interesse em

negociar com o Brasil.

Indústria
Os Indicadores Industriais

divulgados ontem pela CNI
mostram que o cenário é de

estagnação na indústria,
depois de a atividade
encerrar o ano de 2005 com

baixo crescimento. Segundo
o documento, as variáveis
mais diretamente assqciadas
à atividade produtiva, o
faturamento real e as horas
trabalhadas, mostraram
queda nos dois últimos
trimestres de 2005 e não dão
sinal de recuperação.
Segundo o levantamento, o
desempenho de 2005 foi

pior do que o observado em

2004. De janeiro a dezembro
de 2005, as vendas reais do
setor aumentaram 2,03010 e

as horas trabalhadas na

produção, 4,540/0. São taxas
bem menores que no ano

anterior, quando no mesmo

período as vendas cresceram

15,11010 e as horas

trabalhadas,5,890/0 .

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

Recorde
A safra brasileira de grãos 2005/
2006 deve alcançar 124,4
milhões de toneladas de
acordo com o terceiro
levantamento da Companhia
Nacional de Abastecimento. Se
o resultado se confirmar a

produção de grãos do Brasil
será a maior da história, com
10,5 milhões de toneladas a

mais (9,3%) em relação à safra

anterior, cujo resultado foi de
. 113,9 milhões de toneladas.

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,183 2,185 T

Paralelo 2,357 2,440 T
.

Turismo 2,140 2,310 T
•

• Cotação Euro Compra Venda

2,608 2,611
.

·CUB R$: 865,74 (fevereiro)

·Indices Pontos Oscilação•

� Bovespa 37.324 0,170/0
.
'

, Dow Jones 10.795 0,010/0 •
,

, .

, Dasdaq 2.252 0,440/0 T,

,

,
.

•
• Poupança (%) 0,6916

.

,
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DAIANE ZANGHELINI

� Presidente da
ADVB coloca nome à

disposição para
disputar vaga

}ARAGUÁDO SUL -O presidente
da seccional de Santa Catarina da

•

ADVB (Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil),
Giancarlo Tomelin, está colocando
seu nome à disposição naAssembléia
Legislativa para disputar o cargo de
deputado estadual pelo PSDB.
Tomelin é profissíonallíberal, temum

programa popular de rádio em

Blumenau há quatro anos e ocupa o

cargo de presidente do diretório do
PSDB em Blumenau. Formado em
Direito pela UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina) e em

Administração pela ESAG (Escola
Superior de Administração e

Gestão), o pré-candidato é neto de
HonoratoTomelin, diretor do jornal
Correio do Povo de 1937 a 1957, e
parte de sua família reside emJaraguá
do SuI.

Durante esta semana, Tomelin

aproveitou a passagem por Jaraguá
do Sul e, em entrevista ao Correio
do Povo, falou sobre seumandato na
ADVB/SC e a experiência como

diretor técnico da empresa pública
SC Parcerias, que se presta ao

incentivo das PPP (parcerias público
privadas) e à manutenção e

desenvolvimento da infra-estrutura
do Estado (portos, aeroportos,
rodovias e ferrovias). Ele afirma que
durante sua gestão naADVB/SC, a
associação cresceu 300% com o

investimento em projetos de

responsabilidade social e premiações
a grandes empresários catarinenses,
como o "Grande Personalidade em

Vendas", "EmpresaCidadã", "Top de
Marketing" e "Top Exportação". "O
ano de 2005 foi de Jaraguá do Sul,
pois vários dirigentes e empresas da
cidade foram premiados",
argumenta, complementando que

Jaraguá do Sul é a "terra fértil" para
a atuação de grandes empresários,
como Vicente Donini (Marisol),
Décio da Silva (WEG), Wandér

Weege (Malwee) e Leonardo Fausto
Zipf (Duas Rodas Industrial).

Além das premiações, que
buscam reconhecer o trabalho e as

práticas de responsabilidade social
desenvolvidas pelas empresas
catarinenses, a última gestão da
ADVB/SC implantou cursos de

educação continuada (que
englobam pós-graduação,
especializações de curta duração e

seminários de empreendimento,
marketing e vendas) e criou o

"te deficiência
de infra-estrutura no Estado
Aldo Rebelo a
<.

FWRIANÓPOIlS (CNR/ADI)-O
presidente daCâmaradosDeputados,
AldoRebelo (PCdoB) admitiuontem
que a infra-estrutura deficitária -

especialmente em estradas e portos -

é um dos grandes entraves ao

crescimento de Santa Catarina."Este
é umEstado importante para oBrasil
por ter asportas abertasparaoMercosul
e para o Atlântico. Além disso, a
exportação em Santa Catarina tem
crescido". Ele disse saberque oEstado
não tem sido recompensado pelo
esforço que faz para produzir e

exportar. "Em determinadas

circunstâncias, chega a ser umpeso o

aumento das exportações" .As
declarações do presidente daCâmara
foram feitas naAssembléia Legislativa
ontem. Aldo Rebelo estava

acompanhado pelos federais
catarinenses Carlito Merss (PT),
EdsonAndríno (PMDB), Femando

Coruja (PPS), Mauro Passos (PT),
Oclacir Zonta (PP) e Paulo Afonso

(P¥DB). Durante encontro com o

presidenteJúlioGarcia (PFL), assinou
. convênio de cooperação entre aTV
Câmara que permite, entre outras

coisas, a elaboração de programas em
conjunto e a troca de documentários .

Rebelo já foi líder doGoverno e,

em 2004,ministro daCoordenação
Política de Lula. Hoje, substitui na
presidência da Câmara o polêmico
Severino Cavalcanti (PP). Santa
Catarina é o sétimo Estado a ser

visitadopor ele, queprometeu as visitas
.

.

quando disputou a Presidência da
Câmara como pefelistaJoséThomaz
Nonô (PFL). ':A,Câmara deve sernão
apenas a voz ou os ouvidos da

população brasileira, mas também os

olhos. Temos que ver em cada Estado

quais são os desafios a seu

desenvolvimento", disse Rebelo.

Julio Garcia recebeu o presidente da Câmara Aldo Rebelo

)
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Giancarlo é neto de Honorato Tomelin, ex-diretor do CP

o desenvolvimento do Estado. "O'/',
PSBD acredita que empreendedores s :

e colaboradores devem unir-se pelo) l!
desenvolvimento, afinal, se a 11,(

empresa vai bem, o empregado vai. I":
bem, e vice-versa", explica. Tomelin ',li

garante que o PSDB nacional vai ,JJ

optar, a curto prazo, pela candidatura 'Ir'l

de Geraldo Alckmin para a Iii!

presidência. "O partido pretende Icr;

transformar o mar de lama em
:1

Brasília em águas cristalinas", resume.' 11
Em virtude da pré-candidatura, lit

Tomelin vai deixar o cargo delil';

presidente da ADVB no dia 17 delfüi

março, bem como o cargo de diretor 'Ii
técnico da SC Parcerias, em 02 de 1.61

abril. li "

_________---' '11)

''Almoço de Idéias", que reúne
,

personalidades de todo o Brasil para
debater conhecimentos sobre áreas

diversas, como política, negócios,
esporte e cultura. "Em quatro anos
reunimos 40 personalidades, entre
elasGermano Rigotto (Governador
do RioGrande do Sul), Paulo Scaff
(presidente da Fiesp - federação das
Indústrias do Estado de São Paulo),
Henrique Meirelles (presidente do
Banco Central), Luiz Nassif

(jornalista), o piloto de Fórmula 1,
Rubens Barrichello, entre outros",
relembra.

O objetivo de Tomelincomo pré
candidato ao cargo é aglutinar as

forças econômicas e produtivas para

Eleitores do PSDB preferem
Serra aAlc on, diz Datafolha I'

,

'I)

BRASÍLIA - Pesquisa realizada

pelo Datafolha e publicada pela
Folha de S.Paulo na edição de
ontem aponta que o prefeito de São
Paulo, José Serra, é considerado por
60% dos simpatizantes do PSDB o

melhor candidato do partido à
Presidência. J á o governador
Geraldo Alckmin tem o apoio de
37% dos entrevistados .

A escolha do candidato tucano
será feita por "consenso" em um

processo coordenado pelo
presidente do partido, senadorTasso
Jereissati (CE), pelo governador
mineiro Aécio Neves e pelo ex

presidente Fernando Henrique
Cardoso. As pesquisas são citadas
como uma das principais
ferramentas que decidirão a

disputa.
-

Na pesquisa Datafolha sobre a

sucessão presidencial publicada no
domingo, o prefeito de São Paulo

aparece como único candidato com

possibilidade de derrotar o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva
em um hipotético segundo turno,
com 49% contra 41% do petista.No
confronto de segundo turno com

Lula, Alckmin perde por 48% a

39%.
O governador paulista,Geraldo

Alckmin, procurou minimizar

ontem o favoritismo do prefeito Jose
Serra entre os eleitores tucanos e a

recuperação da popularidade do

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Tudo isso é retrato do passado,
fotografia da última eleição. A
próxima eleição vai começar

quando tiver candidato", 'disse
Alckmin. f8

Segundo "p Datafolha, o li

presidente recuperou 8 pontos nali!,

avaliação ótima/boa de seu governo 'ir:

e voltou a bater Alckmin num cri

eventual segundo turno das III

eleições. Se o adversário tucanorl'
fosse Serra, no entanto, Lula 'J

perderia na segunda rodada. "J

"O presidente se recupera um' la

pouco porque teve enorme

exposição namídia, ummonólogo, "I)

campanha ininterrupta. Na hora ;:1

que começar a campanha você tem '.
o contraditório", disse Alckmin. Illi

Alckmin é o único pré-'J;
candidato à Presidência declarado ,:')

do PSDB, mas o prefeito pa,ulistanol,i!
articula nos bastidores e o partido
tenta chegar a um consenso para a ./

definição entre os dois. ,j

PMDB
O Datafolha também ouviu os 1

,

simpatizantes do PMDB. Para 670/0 II

dos entrevistados, AnthonyGarotí- )

nho é omelhor candidato do parti- fi
•

do. Germano Rigotto, governador J:

do RioGrande do Sul, é o preferido
de 18% dos peemedebistas. "

Garotinhodisputa, nadia 19de .

março, as prévias no PMDB. Até,rJ
agora, Rigotto é seu único rival. I,

A pesquisa Datafolha ouviu 2.590, ;
,

pessoas em 153 municípios nos'

últimos dias 1o e2.. !
.

"

A margem de erro é de dois ,J

pontos percentuais para mais ou

paramenos.
I

,
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� � Na ocasião também
ial foi discutido o projeto
91) de vigilância e o

lIQ aumento de policiais
}ARAGUÁ DO SUL· O 14°

J,� Batalhão de PolíciaMilitar de Jaraguá
(It do Sul inaugurou ontem o novo

11 sédio de 1.00Om2 que abriga a 3ª
)52 beção (planejamento), o Capam
,JI (Centro de Operações da Polícia
U L' Militar) e aAgência de Inteligência,
I.:, além de receber três viaturasMeriva

IJ) (Chevrolet) para policiamento e

h', rondas no município e outras duas
i para Guaramirim e Schroeder. As

i .: novas instalações físicas e os veículos
i''' foramadquiridos atravésdo convênio
'Ji, de trânsito entre a Polícia Militar de
I.: Santa Catarina e a Prefeitura
\": Municipal de Jaraguá do Sul e

.

.1', entreguespelo governadordoEstado,
JJ LuizHenrique da Silveira. As obras
'1,'1 iniciaram em novembro de 2004 e o

lie investimento foi de R$ 34'2.802,93,
GR . adquiridos através do Fundo de
:( Melhoria da Polícia Militar
11 (Fumpom) e do Fundo de Melhoria

. ,

Ib da Segurança Pública. Todos os

U'I veículos têmpintura personalizada e
!ú, sinalizador intermitente e sonoro

ii �roflex) e caixa (cela), além de
.h! rádios comunicadores.A aquisição e
, a adaptação dos três automóveis
III custou R$ 141.705. Na mesma

JQ ocasião também foi assinado o

,:1 Convênio de Rádio Patrulha com a

TERÇA-FEIRA,7 de fevereiro de 2006

MELHORIAS
•

.....,*
.........-"""'''''_--'''''"''-_-''-_-'---- ::.::.l-"-

.••

_;
••..

_;
..•"_

.

.:_"
.

.-__.... ::_;_::

Paulo Obenaus, Carione Pavanello, Niura dos Santos e o governador Luiz Henrique Silveira

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do
Sul para o período de janeiro a

dezembro de 2006, que repassará ao
14°BatalhãodePolíciaMilitarR$10
milmensais para amanutenção das
viaturas de Rádio PatrulhadeJaraguá
do Sul, alémda entrega de R$ 5.000
a cada um dos clubes de caça e tiro

daregião.
Aproveitando a presença do

governador, o presidente da Acijs
(Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) , Paulo Obenaus,
formalizou junto à Polícia Militar o

pedido de viabilização de recursos

para instalação de um sistema de
monitoramento e vigilância nas ruas

centrais da cidade, o aumento do
efetivo e de delegados e a abertura
de uma unidade federal de ensino

. '-

supenorna regiao.
Durante a cerimônia, o

governador também entregou a

medalha"170 anos daPMSC (polícia
Militar de SantaCatarina)" para as

personalidades civis e militares da

região que se destacaramno trabalho

prestado à comunidade em geral.
Entre as personalidades agraciadas
estão oprefeitoMoacirBertoldi (PL),
o prefeito de Corupá, Conrado
Müller (PP), o presidente da Acijs,
Paulo Obenaus, o presidente da

subseção da OAB (Ordem dos

J' 14° Batalhão de Jaraguá ganha reforço
}ARAGUÁ DO SUL - O 14°

·8 Batalhão da PM de Jaraguá do Sul
�) realizou namanhã de ontem (06),
;, a aula inaugural do curso para 51
,r: novos integrantes da academia. Os
ri novos PMs foram aprovados em

,) concurso e só serão efetivados
,h depois de passar pelo curso que
'J tem duração de oito meses

'j completos, com mais de 1.500
d horas/aula.

"Eles serão monitorados e

II observados a cadaminuto durante
,j esse curso.Omodo de se comportar

11'omo profissional e pessoa vai
,; influenciar no conceito que eles
,; terão para a carreira", disse o

) Coronel Ricardo Alcebíades
I Broering.

Para Broering essa nova equipe
terá bons resultados, já que ao

contrário dos anos anteriores, os
policiais conhecerão durante o

curso a comunidade onde vão

trabalhar. "No. ano passado os PMs
faziam a academia na capital,
agora estão diretamente ligados

• •

com o seu trabalho, facilitando a

interação com a comunidade",
comemorou.

Os novatos irão incorporar os
quartéis da Serra e de Jaraguá Sul.
Serão oito cidades beneficiadas.
Broering disse que é uma tentativa
de recomposição, já que no ano

passado apenas 15 ingressaram no

batalhão. "Irá desafogar um pouco

,.os policiais que já trabalham
conosco", comentou.

A Promotora de Justiça, Leda
Maria Hermann, queministrou a

,

)

I
•

,
•

•

DANIEL NEVES
•

l(' ,.

,
.

PM 5 fazem academia em Jaraguá, onde devem-trabalhar

primeira aula para os cabos,
reforçou que eles terão que possuir
amor pela carreira e que o impor
tante agora é aprimorar o rela
cionamento com a comunidade.
"Eles terão que ter claro o risco pelo
qual passam, além de saber o papel
do Estado Moderno já que são

agentes públicos".
Os policias, que ganham um

salário de R$ 850, terão ao final do
curso um aumento de 150/0. A
formatura acontece no dia 26 de
setembro com a entrega do diploma
e autorização dos cabos para
trabalhar oficialmente na rua.

Região de Jaraguá do Sul:
Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder.

Região da Serra:
Canoinhas, Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul.

Advogados do Brasil) emJaraguá do
Sul, Osmar Graciola, o diretor

superintendente da Duas Rodas
Industrial, Rodolfo Francisco

Hufenüssler, o diretor-presidente da
WEQ, Décio da Silva, o presidente
da Marisol, Vicente Donini,
delegada de polícia civil Jurema
Wulf, advogado Paulo Mattos,
vereador Ronaldo Raulino, entre
outros. 'Aárea de segurançapública
'" '" '" .

e uma area estrategica e poucas
cidades têm uma integração tão boa
entre apolícia e os empresários como
Jaraguá do Sul", destacou o diretor
presidente daWeg, Décio da Silva,
após receber amedalha.

çãoRio da,Luz alivia
a de energia nos b

..sob ,

PólvoranãotinhacomoseramPliad�"
por falta de espaço físico e �nlo
atendia adequadamente àosbaittos ,

do interior devido à distância em

]ARAGUÁ DO SUL � O

governador Luiz .H�nrique da
Silveira também aproveitou a

passagem pelo município para
inaugurar a subestação rebaixadora
Jaraguá - Rio da Luz, que
aumentará a qualidade 110

recebimento de energiaelétrica nos
bairrosmaisdistantes doCentro,

De acordo com O gerente
regiorml daCelesc, Luiz de Freitas
Melro Neto, a nova subestação
gerará um acréscimo de potência
de 26,67 MVA, aliviando a

wbrecarga de energia das

subestações da Tifa da Pólvora,
(Centro), Rio Cerro e Jaraguá.
"Cerca de 7.000 famílias e mil
indústrias serão beneficiadas
diretamente nosbairros RioCerro,
Rio da Luz e Garibaldi, e,

indiretamente, outras quatro mil
unidades consumidoras do
(indústrias e residências) noChico
de Paulo", observa. Segundo o
•

gerente, a subestação da Tífa da

II
I

-,'-'� I
, , 1

• I
1 �

I

Lula anuncia medidas de apoio à construção civil
BRASÍLIA. Como o jornal

Correio do Povo adiantou na

edição de sábado, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva anuncia hoje
umpacote de incentivo à construção
civil. O setor espera ansiosamente

pela redução significativa dos
tributos.No final da tarde de ontem,
os ministros da Fazenda, Antonio
Palocci, do Planejamento, Paulo
Bernardo, das Cidades, Márcio
Fortes, do Desenvolvimento, Luiz
Fernando Furlan e da Casa Civil,
Dilma Rousseff, se reuniram para
definir os últimos detalhes.

Ontem ainda não havia
consenso sobre o corte no Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI)
para material de construção. O
Ministério da Fazenda resistia à idéia

porque, comessamedida, aReceita
Federal estaria abrindo mão de

arrecadação para proporcionaruma
queda no preço final que poderia
nemser percebidapelo consumidor.
Segundo levantamento daCâmara
Brasileira da Indústria daConstrução

(CBIC), o IPI pode chegar a 18% do
valor desses produtos.

Essa é a principal medida do

pacote. Ao baratear produtos como
tijolo, cerâmica e telhas, o governo
pretende estimular o consumo desses

produtos para pequenas reformas,
beneficiando principalmente as

famílias de menor renda. Para as

famílias de classe média, serão

anunciados recursos da ordemdeR$
6,5 bilhões para empréstimos
habitacionais. São quase R$ 2 bilhões
a mais do que todo o volume do
Sistema Brasileiro de Poupança e

Empréstimo (SPBE) no ano passado.
Esses recursos estão depositados em
caderneta de poupança e, se o banco

,

não der vazão a esses recursos via

empréstimos, terá de recolhê-los ao
Banco Central, onde renderão

apenas 80% daTR.
Os recursos para a classe média

foram aprovados na última reunião
do Conselho Monetário Nacional
(CMN), nodia 26.Amedida, porém,
não foi anunciada porque comporia

Presidente divulga pacote

o pacote mais amplo que Lula
anuncia hoje.

Essses recursos, somados aôs do . .'

Orçamento federal e aos do Fundo , '.

de Garantia do Tempo de-Serviço
(FGTS) destinados às famílias de
rendamais baixa, elevarão paraR$ .

18,5 bilhões o total disponível para
financiamento habitacional este ano.
No ano passado, o total oferecido foi
de R$ 13,7 bilhões. (AE)

.... Transporte Estudantes

Joinville cl Microônibus
* POSITIVO * SOCIESC (TUPY) * ACE * Outros

trsnsporte e tinismo

Transporte Escolar e Universitário cl Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
•

* UNERJ * FATEJ * CEPEG * FAMEG * FURB

Ligue: 3370-4888/9167-2890 com Luciane
. Ligue!T3371:SS'9'1 / 9973-8831 com Rosilene

- ,--- -' ,,- c-
-

'
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Falecimentos
Faleceu às OO:OOh do dia 01/02, a senhora Selma Metzner

Dorbusch, com idade de 91 anos. O velório foi realizado na

Comunidade Evangélica dos Apóstolos e o sepultamento no

cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 12:30h do dia 01/06, a senhora Lucie Sievers, com
•

idade de 69 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana Cristo e o sepultamento no cemitério Municipal de
Schroeder.
Faleceu às 19:45 do dia 01/02,0 senhor Ludi Jeorg Siewerdt,

. com idade de 77 anos, O velório foi realizado no Salão da Igreja
Cristo Bom Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom
Pastor.
Faleceu às 16:00h do dia 03/02,0 senhor João Batista da Rocha,
,

corn idade de 58 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
., , .

da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila l.enzi.
Faleceu às 03:00h do dia 04/02, o senhor João Vecini com a

idade de 69 anos. O velório foi realizado na Igreja de São Pedro e

q"sepultamento no cemitério 1 o Braço em Massaranduba .. '

Faleceram às 12:30h do dia 04/02, o senhor Gilberto Cassuli
-

,

Junior com a idade de 25 anos e sua esposa Giceli Viguerani
Cassuli com a idade de 24 anos. O velório foi realizado na Capela�

Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal
do Centro.
, .

Faleceu às 17:30h do dia 04/02, o senhor Nilson José Simon,
com idade de 35 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja
Nossa Senhora de Fátima e o sepultamento no cemitério de
Santa Luzia.
Faleceu às 18:30h do dia 04/02, a senhora Odete Soares

Giacomini, com idade de 53 anos. O velório foi realizado na

Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério
da Vila Lenzi.
,

,

Faleceu às 20:1 Oh do dia 04/02,0 jovem Marcelo Rodrigues da
Silva, com idade de 17 anos. O velório foi realizado a Igreja Católica>

.

Jaraquá 84 e o sepultamento no cemitério Jaraguá 84.
, .

Faleceu às 20:30h do dia 04/02, o senhor lldefonso AngeloI .

Dalsasso, com idade de 59 anos. O velório foi realizado na Igreja
, ,

Evangélica Ilha da Figueira e o sepultamento no cemitério da
c,

\lila Lenzi.
,

.

f.aleceu às 14:00h do dia 05/02, a senhora Elfrida Kickoefel

lowe; com idade de 66 anos. O velório foi realizado na

C.omunidade Evangélica Apostolo Paulo e o sepultamento no
.J

cemitério Rio da Luz II.
. , .

Faleceu às 23:40h do dia 05/02, o senhor Arlindo Schiochet,
com idade de 91 anos. O velório foi realizado na Capela Municipalc"

de Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
, .

.

.,
,

•

-
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A Rede Marista é uma referência não só no ensino, mas
também no desenvolvimento completo do aluno. Hoje
;ão 80 colégios; 3 unlversldades, mais de 142.000 alunos

e mais de 6700 professores nos colégios do Brasil, que
se fundamentam nos valores cristãos e na pedagogia
de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto

:,y,arista , visando a valorização do ser humano, seu
, ..

desenvolvimento social e ético e a motivação da

ic:apacidade criativa e de raciocínio para encarar desafios

?� criar soluções.
Da Educação Infantil à Universidade, o aluno vive,
:�onvive e compartilha valores e conhecimentos, em

��ma formação que vai acompanha-lo por toda a vida.

Ern Jaraguá do Sul a Educação Marista está presente
desde 04 de janeiro de1940, quando os primeiros Irmãos
Maristas assumiram o então Ginásio São Luís.

Desde então fundamenta seus princípios pedagógicos
na formação integral, comprovada e reconhecidamente

·eficaz. ****** *
*****

110 Marista é
assim,hámuito
tempo sem parar

no tempo."

•
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LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CLrNICAS LTOA."
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DAIANE ZANGHELINI

� Gilberto Jr. atendia
no hospital e no

posto de saúde
de Witmarsum

}ARAGUÁ 00 SUL - Uma colisão
transversal na SC-416, km 37, no
trecho Pomerode-Jaraguá do Sul,
resultou namorte domédicoGilberto
CassuliJúnior, 25 anos, e da esposa>
GiceleVigueraniCassulí, 24, técnica
de enfermagem.O casal seguia para
Jaraguá do Sul com o veículo GM/
AstraplacasMGI0248, deBlumenau,
quando colidiu numa curva aberta
como ônibus da empresaVolkmann,
placasMCP3730, de Pomerode.

O acidente aconteceu no sábado
e a Polícia Rodoviária Estadual
recebeu o chamado às 12h47.
Gilberto eGicele feleceram no local
do acidente e omotorista do ônibus,
que estava sozinhono veículo, não se

feriu.
O casal residia na cidade de

Witmarsum, noAlto Vale do Itajaí,
há menos de um mês. Depois de
formar-se no curso de Medicina da
Furb (Universidade Regional de
Blumenau), em novembro passado,
Gilberto decidiu trabalhar no

Hospital e Maternidade Madre

DESPEDIDA

,
, .

. .

• •

•
•

ARQUIVO PES50Al�

Gicele e Gilberto Cassuli Junior casaram no dia sete de janeiro e comemoravam a união

Alphonsa e na Unidade Sanitária chegou. "Sou prefeito há cinco anos MaternidadeMadreAlphonsa, innã
(Posto de Saúde) do município. No e não lembro que nenhum outro Anna Bernardina Nienkoetter,
dia03 de janeiro, começouaatender médico tenha mostrado tanta descrevem Gilberto como um

no Posto e a trabalharno hospital em vontade de trabalhar e viver na profissional dedicado, prestativo,
regime de plantão. Na mesma cidade. A maioria vinha só para carismático, atencioso e que tinha

semana, dia 07, casou-se comGicele, fazer carreira e ia embora; ele, ao um relacionamento excelente com

em Jaraguá do Sul, onde residem os contrário, sempre dizia que o lugar . os colegas. "Era o primeiro emprego
•

pais dele. ' dele era aqui (em Witmarsum)", dele e percebíamos que Gilberto
O prefeito deWitmarsuln, Paul comenta. tinha dom para ser médico, pois

Zema,dizqueGilbertofoiumdosraros O secretário de Saúde do sempre se preocupava com o bem-

profissionais que se identificou com a município, Sérgio Luiz Padoin, e a estar e a melhora dos pacientes", �
cidade e fez amizades logo que diretora geral do Hospital e afirma irmãAnna.

<'

o sábio poeta Vinicius de Moraes, falando sobre a amizade, o amor
devotado aos amigos, e a absoluta necessidade em tê-los por perto,
ensinou que "A gente não faz amigos, reconhece-os': O querido
Gilberto Cassuli Junior, além de irmão nos ideais defendidos pela
Ordem DeMolay (que tanto amou, e que ajudou a consolidar em

Jaraguá do Sul como membro fundador e altamente atuante), foi
reconhecido por todos desde logo como um amigo especial, singular,
dono de um olhar eloqüente, profundo, sereno. A amizade nutrida

'.

por ele em relação aos seus companheiros de Ordem e de ideais

jamais será esquecida, porque está indelevelmente gravada nos

corações de cada um de nós. A Ordem DeMolay exalta os valores do
amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia,
companheirismo, fidelidade, pureza, e patriotismo, virtudes de
inestimável importância no desenvolvimento do caráter de tantos

jovens ao redor do mundo. Mas hoje, em face do precoce

falecimento do estimado Junior, esta Ordem tem a chama do

companheirismo brilhando de forma diferente. Uma voz tantas vezes

ouvida com atenção se calou, causando um silêncio retumbante, uma

dor aguda. Estamos, nas palavras de Vinicius de Moraes,"tortos para um
I

lado': No entanto, a chama do companheirismo continua a nos iluminar,
remetendo-nos a outras palavras do mesmo Vinicius de Moraes:"Precisa
se de um amigo que diga que vale a pena viver, não porque a vida é

bela, mas porque já se tem um amigo': O amado Gilberto Cassuli Junior
deixou belas obras neste rnundoterreno, uma história marcada para
sempre junto àqueles que tiveram a felicidade de'com ele conviver. .

Para nós, porque foi nosso amigo, intenso amigo, deixou também uma

lição deveras importante, a de que vale a pena viver. 05/02/2006
,

Membros do Capítulo Companheirismo Jaraguaense da Ordem
DeMolay

Teste
Rodrigo Santoro, que está filmando
no Canadá, deu um pulo em Londres
semana passada a convite do

produtor Raul Guterrez só para fazer
um teste para o cinema. Ele é
candidato a participar da adaptação
para o cinema de "O amor nos

tempos do cólera': A direção será de
Mike Newell, que fez o último "Harry
Potter': O longa será estrelado por
Javier Bardem e rodado aqui no
Brasil.

Juntos
O Multishow e a Globo vão transmitir
ao vivo o show do U2 direto do
Morumbi. É a primeira vez que um

canal da Globosat fará uma

transmissão simultaneamente à da
Globo (é o mesmo sinal).

CORREIO TV
Paredão

,

Hoje é dia de eliminação no BBB,
pelos internautas, a loira Roberta
seria a eliminada com 650/0 dos
votos.

Na geladeira
Com índices de audiência muito abaixo do desejado, o programa Charme de Adriane Galisteu, I
que era exibido nas noites de quarta, foi transferido para as noites de sábado do SBT. A

mudança, no entanto, não foi suficiente para acalmar os ânimos de Silvio Santos. Segundo
matéria de Ricardo Valladares, publicada na revista Veja desta semana, o dono do SBT deve
colocar a loura de vez na geladeira se ela não aceitar voltar para as tardes da emissora, em um

-

programa nos moldes do que ela apresentava quando chegou ao SBT.
"Se a Adriane não fizer um programa diário, prefiro que ela fique em casa até o fim de seu

•

contrato. Dá menos prejuízo'; disse Silvio Santos à revista.
A decisão do dono da emissora estaria ligada aos custos de produção que o programa de
Adriane Galisteu demanda. Com índices de audiência que variam entre 2 e 4 pontos do Ibope,
o que é considerado muito pouco mes-mo para as noites de sábado, Silvio Santos optaria por
tirar a atração do ar.

I

Tem volta?
Kelly Slater gue se cuide, pois
Gisele Bündchen foi vista com o

ex Leonardo DiCaprio numa

conversa pra lá de íntima.Os dois
estavam na boate Marquee, em
NY. A modelo já vinha de outra

festa, promovida pelo fotógrafo
Mario Testino.
Embora Gisele e Leo tenham
saído do local em carros

separados, o intervalo entre a

primeira e a segunda saída não

ultrapassou os cinco minutos.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I \
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MARCO AUR�LIO GOMES

FLORIANÓPOLIS (CNR/AOI) - O novo presidente da
Fecam (Federação Catarinense de Municípios), que
tomou posse na semana passada, acredita que o

problema de caixa das prefeituras pode ser

amenizado com a oportunidade de geração de novas
receitas. O prefeito Anísio Anatólio Soares sabe o que,
'stá falando. Ele cumpre o segundo mandato na

[refeitura de Governador Celso Ramos, pequeno
j
unicípio da Grande Florianópolis. Na opinião dele,

'5 pequenos sofrem mais, pois dependem dos

r�passes federais. E por isso precisam ficar atentos à

captação de novos recursos, como por exemplo com

oCódigo deTrânsito Brasileiro,que prevê uma maior

participação das prefeituras na receita do setor.
J

Soares acaba de assumir a Fecam e sabe das
I ' "

9ificuldades de colher resultados em tão pouco
tempo: o mandato é de apenas um ano. Graduado
em Administração (Esag) e em Ciência da

Computação (UFSC), o prefeito já foi presidente do
Ciasc (Centro de Informática e Automação do Estado).
Certamente por causa por causa dessa formação,

,

defende também a inclusão digital dos servidores

públicos municipais, entre outros pontos desta

entrevista.

CNR - Quais serão as prioridades da Fecam em 2006?
Anísio Soares -A Federação já tem um programa de trabalho para este

ano, definida pelaDiretoria Executiva. Uma das prioridades é consolidar
a Fecam como agente articulador com os vários entes e órgãos, como o

Governo do Estado, Tribuna de Contas, Ministério Público, Prefeituras.
Temos também a articulação nacional com a parceria' da CNM -

,

(Confederação Nacional de Municípios), para trabalhar questões
importantes da Pauta Municipalista, como reforma tributária,

�descentralização de receitas, entre outros. A divulgação do potencial
dosmunicípios catarinenses, através do Portal dosMunicípios, também é

outra prioridade. Defendo também um programa de inclusão digital do
funcionalismo público municipal. Mas a maior preocupação é, sem
dúvida, a melhoria da receita municipal. A Fecam pode contribuir
bastante neste sentido. Vem aí, por exemplo, amunicipalização do trânsito,
com o novoCódigo de Trânsito Brasileiro, as prefeituras poderão arrecadar
mais, pois serão autônomas. A participação dos municípios será de 70% '

Tranqüilidade na volta as

aulas da rede estadual
}ARAGUÁ DO SUL - De acordo

com a Gerente de Educação e

Inovação da 24ªSDR (Secretariade .

Desenvolvimento Regional) de

Jaraguá do Sul, Deni Ratck, o

primeiro dia de aula foi tranqüilo nas
escolas estaduais, da região."Ttido
saiu conforme 0 previsto. Apenas três
escolas terão inicio das aulas no dia
20", disseDeni, '

� As escolas são Almirante
Tamandaré em Guaramirim, que

'. '

está sendo reformada e a escola
Valdete Piazera que também está
em reforma. Já o colégio Erith
Grutzmather, no Bairro Três Rios

doNorte teve adiado o início das
aulas por mudança no currículo.
''A escola vai passar a ter aulas no

período integral, por isso os

professores estão sendo

capacitados" .

A novidade para esse semestre

é que a escola Santo Estevão no

,
AltoGaribaldi passará a ter ensino
médio. "Essa era uma reivindi

cação da comunidade há 14 anos",
disse a secretária da SDR (Secre
taria do Desenvolvimento Re

gional) do Estado,NiuraDemarchi
, dos Santos. A aula inaugural será
no dia 10, às 19 horas.

'

Alunos estavam entusiamados e contentes com o retorno

•

ENTREVISTA
• ,

Anísio acha que prefeitos devem encontrar novas fontes de recurso

,
da receita gerada pelo setor. Pretendemos ainda pleitear a isenção de

impostos para a renovação de máquinas e equipamentos. Para isso, a
Fecam precisa contar com uma estruturamelhor, para oferecer um serviço
de qualidade, principalmente de consultoria. Inclusive com a implantação
de uma sede maior, com auditório, fortalecendo, desta forma, a Escola de
Gestão.

� Temos que incrementar as receitas

municipais. Os projetos devem visar
'o desenvolvimento regional

CNR - Não são muitos projetos para um mandato de apenas um

ano, ainda mais num ano de eleição?
Anísio - Realmente, o foco do ano é a eleição. Mas esperamos contar

com o apoio dos prefeitos, da Diretoria Executiva e do corpo técnico da

Ladrão leva televisor de

plasma da vitrine da Colo o

}All-AGUÁ DO SUL - Na

madrugada de ontem, par volta das
2h40, foi roubado da LojaColombo
no calçadão de Jaraguá do Sul, um
televisor de 42 polegadas.

De acordo como gerente,Hiram

Machado, os moradores da rua só

ouviram o barulho do vidro
quebrando. "O guarda que cuida das
lojas viu um carro estacionando na

calçada e levando a televisão, a ação
não levou mais que 30 segundos",
disse Machado.

De acordo com informações
fornecidas pelaPolíciaMilitar; o ladrão
teria atirado uma pedra no vidro e

levado somente um televisornovalor
deR$10mil.

O gerente disse que o alarme
soou, mesmo assim não impediu o

roubo. Ainda não se sabe quantas
pessoas estão envolvidas, a únicapista
é que o televisor foi levado numa

Zafira (Chevrolet), cor preta. Ainda
está sendo averiguado se existeou não
seguro damercadoria pela loja.

Barra Velha continua com

pontos impróprios para b. o

BARRAVElRA -O novoboletim
de Balneabilidade da Fatma

(Fundação doMeio Ambiente) foi
divulgado ontemcorn 'pontos,
próprios e impróprios para banho
nas praias do estado. Em Barra

Velha, dois pontos continuam ern

situação crítica desde o início do
verão. Em frente ao salva-vidas e

,

na altura da rua Santa Catarina,
n? 336. Já em Penha três pontos
estão impróprios pra banho, em
frente à Rua Fortaleza (03), Maria
Emilia Costa (04) e Antônio

,

Aniceto Costa (05). Segundo o

chefe da vigilância sanitária da
,

'

cidade, Alexandre Deolindo, foi

feito um levantamento desde a

Praia Grande até a praia do

Quilombo das casas que estavam

irregulares. Cerca de 30% das
residências foram notificadas

porque estavam despejando
irregularmente esgoto nomar. "Nós
pr ime'iro orientamos, se as

residências não tomarem uma

atitude, tomaremos algumas
medidas além da notificação".

EmBalneário Camboriú a praía
central continua cheia de algas e
a cor da água escura, mesmo assim,
apenas a Pontal Norte e a Lagoa,
na praia de Taquaras, estão

impróprios para banho. J
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Fecam para conduzir essas ações. Temos muito que contribuir. Vamos, I
,

tentar abreviar os cronogramas. Sãomuitasmetas para pouco tempo. No' :
,

entanto, são projetos já planejados.
,:

:
•

- .

•

.

.

� .�,'

� A receita tributária nacional deve ser
,,,,

"c'i' r, ':.
'.. .. .'

'

.

. o" �
.

- .

descentralizada e o repasse para as
.

,:1;_,: I'
prefeituras automático .�: i

- . .

- .
, ,

CNR - Para o senhor que administra ummunicípio pequeno, como. :
governador Celso Ramos" quais são as principais dific:uldade� ;

. , . '.... ,

d ?
' .-

Iencontra as.
. ",

. �; I,
Anísio - A carência maior é no corpo técnico 'e,m todas as área�{; :
principalmente, educação, saúde, social e planejamento. Por isso �\ i
importância da Fecam, que pode ajudar na qualífícação do servidor. q, i
outro grande problema é justamente a limitação de receita. Temos que' :

. ., • I

aproveitar todasas oportunidades para incrementar as receitasmunicípais., i
, . ' ,

Um dos grandes desafios da Fecam é ajudar as prefeituras a captarem' j
.... II "

projetos, que visam o desenvolvimento regional. Recursos existem. A�' ),'
,

vezes o prefeito perde a oportunidade de apresentar projetos que possam: I
, . '

captar novos recursos para omunicípio por falta de apoio técnico. : .• i•

•

I
,

,

� Defendo um programa de inclusão

digital do funcionalismo. Mas o maior
.desaflo é aumentar a receita

• I
; , ': "

•

--\ ' í
• I
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CNR - o debate do Pacto Federativo pode contribuir para o fim,
�

da política "pires na mão"?
�

,

,�

Anísio - Este debate é uma grande prioridade nacional. Deveríamos
centrar esforços neste sentido, mesmo em ano eleitoral, já que poderíamos�
influenciar os candidatos a incluir a redefinição do Pacto Federativo erd

, 1

seus programas de governo. Temos que trabalhar pela descentralização
... "

, r' •

da receita tributária nacional, com repasse automático das verbas às I

./

prefeituras. Os prefeitos estão cansados de ir a Brasília com o pires na
mão. O Governo e o CongressoNacional devem sermais parceiros coni, j
oMovimentoMunicipalista. Umamelhor distribuição de receita significá"'\
umamaior justiça social. Todo o programa que o Governo Federal pense i
em implantar nas cidades precisa do apoio do prefeito para que dê certó: :

. �I

Sem o prefeito e sem o apoio nomunicípio, a coisa não funciona.
. : :

,

-,

CNR - Mesmo sabendo que a Fecam se preocupa com uma atuação :

apartidária, o fato do governador pertencer ao mesmo partido que J
.o senhor deve facilitar o relacionamento com oGoverno do Estadof

-

Anísio -Nós vamosmanter nossa atuação independente e apartidária. :
No entanto, é evidente que vamos aproximar os canais de negociação, :

, I

sempre de forma autônoma respeitando as decisões da Diretoria, com o :
I

objetivo de facilitar à execução das metas da Fecam. :
•

I
•

,

i,

'Formação para auditores naAcijs�",
}ARAGUÁ DO SUL.,.. A Acijs

(Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), em parceria com
a Sociedade Educacional de Santa

Catarina, promove apartir do dia 27
de fevereiro capacitação para

formação de auditores da qualidade.
O curso se estende até 1° demarço e

tem como objetivo apresentar os

requisitos da ISO 9001:2000 a

gerentes, supervisores e líderes de

empresas que pretendem implantar
ou já possuem a certificação

internacional. -

A atividade será coordenada]
por José Luíz Alvarenga, diretor. e:·

- .

consultor da Quality Progress:
desde 1993. Como consultor etn!

,_

, • 1

ISO 9001:2000, possui certifi-j
cação pela Inrernational]
Standardized Testing Organiza-] .-

.
"

... !

tion (Suíça),' entre outra-51
habilitações e experiências.Mais.

. . I .

informações pelo telefone (47);
,

,

3275-7059, ou pelo e-

mailcapacitacao'Zrgiacíjs.com.br.]
.

!
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Paraficar de bem com a vidal� ;
0'0

•
, , ,.

. "

. "7'/'� "',
' :

, "Corpo & Mente' <..J:
6 anos �Ii

" 'I

'�BODY JAM

� BODY PUMP

l � 80DY BALANCE

� BODY COMBAT

�RPM

desucesso!
I

,

� NATAÇÃO ADULlO
. E INFANTIL .

� POWER JUMP·

� MUSCULAÇÃO

� HIDROGJNÁSTlCA
1

'�BODYSTEP

-' �
,

,

,

,

•

,

.
' . '

FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E OE "

MODALIDADES" 'l'
•
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•

,

JÀRAGUA DO SUL - Noites com boa música já embalaram mais de seis mil pessoas nos

dez dias do Femusc (Festival de Música de Santas Catarina) em Jaraguá do Sul. Os

concertos,que acontecem no GrandeTeatro do.Centro Cultural,alimentam o corpo e

alma dos que buscam na música erudita um pouco mais de cultura e descontração.
Nada de vestidos longos ou smoking, gala apenas na música. Até um piano avaliado
em US$ 150 mil já esteve no palco. Além de 33 professores de renome internacional

,

que compuseram grandes orquestras pelo rnundo a fora.
O concerto que teve o maior número de público aconteceu na noite da última quinta
feira (02), onde professores e alunos do festival se apresentaram juntos. Ricardo Castro
foi regido por Alex Klein e pela primeira vez no Sul do país a noite parecia dia, com a

luz que emergia dos novos talentos e dos professores do Femusc. Além disso a

orquestra teve como repertório Romeu e Julieta de Tchaikovsky, Stravinsky com Suíte
Pulcinella e Brahms com concerto de Piano n 1, op 15.

Além disso, foram mais de 60 concertos sociais e dez informais, feitos em empresas e

21 espetáculos oficiais. Só na organização são mais de 80 pessoas, que trabalham na

técnica, luz, produção e administração. Foram 430 alunos inscritos de todo o mundo,
que fazem parte de aulas, workshops e oficinas.

.

As aulas e os concertos acontecem até o último dia de festival (11). O encerramento

vai ser com um grande concerto, às 20h30.Vale a pena conferir.
,.

I

•

FOTOS DANIEL N�V�

"Festivais como este são importantes para que os alunos tenham oportunidades não só de
. .

aprimorar seus estudos, mas também poder tocar em orquestra. A maioria deles nunca havia
tocado numa orquestra, sobretudo regida por um cara talentoso como Alex Klein':
Radegundes Nunes Feitos, trombonista da Camerata Brasílica e professor da Universidade da Paraíba.

"Este não é um festival para estudantes e

professores, mas para todos,' pobres ou ricos,
leigos ou estudiosos da música. Os alunos
brasileiros são muito dedicados e muito

•

talentosos, merecem que isso seja incentivado

parta que possam alcançar seus objetivos" .:

Bernhard Lõrcher, violoncelista solista da Orquestra Filarmônica de

Stuttgart e membro da Orquestra SWR de Freiburg.

,

"Estou aqui em Jaraguá do Sul para aprender um
novo espírito de música. Aprendo com os

•

estudantes e com meus colegas professores.
Que este festival viva para sempre':
ClaraTakarabe, violinista convidada da Orquestra Sinfônica de Chicago

,
"
•

. rollcia Militar

Um belíssimo ambiente para ensaiar, para fazer
e para aprender música. O Femusc proporciona
para todos nós,momentos de grande inspiração':

.

John Manasse, clarinetista do American Ballet Theater Orchestra do
New York Chamber Symphony e da Metropolitan Opera Orchestra .

. '

"O que mais me impressionou neste festival foi
a vontade de aprender que encontrei no:

alunos. Isto compensa tudo':
Michael Debost, flautista e professor do Conservatório de Oberlin
(EUA)

07/02
No grande teatro do Centro Cultural- Concerto Camerata Brasílica
, .

As 20h30 Fom músicas de Mozart, Villa Lobos e Larsson

08/02
No grande teatro do Centro Cultural - Concerto do grupo de
Percussão do Femusc
Às 20h30 com o regente Michael Rosen

09/02
No grande teatro do Centro Cultural - Concerto de Música de
Câmara dos Professores e Alunos do Femusc, às 20h30

10/02
No pequeno teatro do Centro Cultural - Palestra liA arte de tocar

com Viviane Taliberti" às 17h30
No grande teatro do Centro Cultural - Concerto Orquestral col11

músicas de Bizet Mahle e Fernandes Batuque, às 19h.
Na praça Ângelo Piazera - Concerto na Praça, com o Grupo de
Metais do Femusc com regência de Daniel Havens, às 21 h.

11/02
No grande teatro do Centro Cultúral - Grande Concerto de'l I

Encerramento, com músicas de Villa Lobos e Shostakovih, com aS'

regências de Alex Klei'n e Daniel Bortholossi, às 20h30

•

,
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41 CASA CHEIA: FESTA NO EMPATE

• •

DANIEL NEVES
•

Depois de sair

perdendo por 2xO, o
[uventus mostrou
poder de reação e

empatou em 2x2 com

o Figueirense no
último sábado. O
resultado mantém a

invencibilidade
tricolor' em casa e

também a segunda
colocação no Grupo

, ,-,
-

' ..... ' "'_ I. .� ,.�, .....�.
"

• -. ,.-- �.

A, com dois pontos a

menos que o alvinegro
da Capital (18 a 16).
Os gols do Moleque
Travesso foram
marcados por Rafael e
Ademir Sopa, depois
do penâlti sofrido por
Grisley (foto).
Amanhã o Juventus
volta a se apresentar
no Estádio João
Marcatto, desta vez

contra o Atlético de
Ibirama. A partida está
marcada para as

20h30.

,

".'

,,

FUTSAL:

Equipe masculina

apresenta novos

reforços de olho
nas Olimpíadas

.

Estudantis

\""� " ) �, ,

" :',' ,

É para ser' urn jogô ,amistôso,
',-(::",\.;'}':':"\.,'\ '--'"

tnas em se trat�J:!.d'(,) de '

, \ _:'
"

" •••• ,'o 0.0 _.
. ,

Malwee e Joinville
.

tudo pode,
"

acontecer. O ,,'
torcedot que" ""

quiser acompanhat o primeito
clássic,o do anO tem.�'ue '

"

procurar os iligre�sos nos'Postos
Mime, por R$ 10:A partida será

-

. .... ....

. ':':" '. .'
"

. .

"<' "o , .• \,

às 20h, no Ginásio:dd Sesi.'
,

•

,\
"

"
,

Cinco atletas foram contratados e

cinco estão em teste np' equipe da

Wizard/Cej/FME. O técnico

Augustinho Ferrari explicou que os

atletas chegam para reforçar a equipe
da Olesc (Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina), que acontece na

segunda quinzena de julho em

Jaraguá do Sul. "Vamos brigar pelo
título da Olesc e também do Estadual

sub-I?", adiantou.

3 IPARANAENSE
GRINGO NA ARENA:

Atlético-PR vence

o Maringá por 1 xO
na estréia de
Lothar Matthãus

RÁDIO

��-------------"i----- =
-

)

,

I
,
,

I.

'.

1
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�� OLIMPIADA

Matthãus

estréia com
• If •

vitoria no

Atlético-PR
CURITIBA - O técnico

Lothar Matthâus teve recepção de
craque e dentro de campo o time

dQ Atlético-PR não decepcionou
_ e venceu o Galo Maringá por 1xO,
neste domingo, na Arena da

Baixada, em Curitiba, na partida
que mareou a estréia do alemão na

direção técnica do Rubro-Negro.
A partida foi fraca 'tecnica

mente, com excesso de marcação
no meio de campo. Rícardinho
mareou aos 20 minutos do segun
do tempo em uma partida acom

panhada por 10.095 torcedores, O
resultado deixou o Atlético na

segunda colocação do grupo A,
com 14 pontos dois pontos atrás

do líder Rio Branco. Cercada de

expectativa nos últimos dias, a

estréia do novo treinador não

empolgou na primeira etapa.
Muito lento, devido ao forte calor
e à marcação individual do

Maringá, o Atlético era anulado

pelo time do interior,
Na etapa final, Matthâus

atendeu o pedido da torcida e co

locou Dagoberto em campo, afas-
. tado desde novembro por con

tusão. O atacante deu novo ritmo
à partida e, aos 20 minutos, deu
um passe certeiro para Ricardi

n110, que empurrou para as redes.

Segundo Matthãus, o time

pode melhorar ainda mais para as

disputas dos próximos. torneios
nesta temporada. "Sabia que a

torcida estava animada com essa

partida e conseguimos os três

pontos felizmente:' Vamos nos
- .

concentrar para as proximas par-

tidas", disse.
Na cidade de Apucarana, o

Roma (3.0 do grupo B) mostrou

que em casa continua imbatível e
venceu o Paraná (4.ºlugar) por 2 a 1.

No final da partida, os dirigentes
do Tricolor da capital se re

voltaram com a atuação do árbitro
Elton Mello Nobre e invadiram o

campo. Em Toledo, a equipe da
casa, seriamente ameaçada pelo
rebaixamento, perdeu para o

Corítíba por 2 a O. Ludernar, aos

34 minutos do primeiro tempo e

Keirrison, aos 43 da etapa final,
garantiram o placar para o

Alviverde. O resultado das outras

partidas foram: União Bandeiran
te O x 2 Paranavaí, Nacional3 x 2

Cianorte, J.Malucelli 2 x 1

Francisco Beltrão e Rio Branco 4 x
3 Iraty.

CROMOART
COMUNICAÇÃO

,
.

j'

•
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�� VELA
O Brasil1 tem de ter sua quilha testada, o mastro checado, as estruturas
reforçadas e as velas reparadas para as próximas etapas da Volvo Ocean
Race até domingo, quando será dada a largada para a perna entre

Melbourne, na Austrália, eWellington, na Nova Zelândia.

�� ATLETISMO
O brasileiro Matheus Inocêncio ganhou, neste domingo,a
prova dos 60m com barreiras no Meeting Indoor de
Tampere, na Finlândia. O brasileiro marcou 7s69, seguido
porTiago Castelo Branco, que marcou 7s76.

•

-

SAO PAULO - Thiago
Ribeiro entrou no fim do pri
meiro tempo, no lugar de

Aloísio, e decidiu o clássico para
o São Paulo. O garoto de 19 anos

marcou. o segundo gol do time,
aproveitando rebote de escan

teio, e o terceiro depois de ter re
cebido ótimo passe do lateral

esquerdo Júnior, Com méritos,
levou para casa o rótulo de
melhor jogador da vitória são

paulina sobre o Palmeiras por
4x2 e, aos poucos, desponta co

mo uma das boas revelações do
futebol brasileiro.

O atacante confirmou o óti

mo início de ano, no qual já vi

nha sendo o melhor atleta da

equipe. Jogou bem, por exemplo,
contra o Guarani e diante do

Juventus, apesar da derrota por
1xO. Neste domingo, mostrou

personalidade e não sentiu o

peso de disputar um clássico.
"Estou feliz por ter entrado no

jogo e ajudado o São Paulo a

vencer o Palmeiras", comentou,
,

um pouco tímido. "E sempre
gostoso jogar clássico, ainda

cante começou a aparecer na

Copa São Paulo de Juniores de

2004, com 17 anos, quando
defendia o Rio Branco, de
Americana. Suas boas atuações
despertaram interesse de clubes
do exterior e o levaram para a

Europa. Teve poucas oportuni
dades no Bordeaux, da França, e,
no ano passado, acabou contra

.

tado pelo São Paulo. Seu em

presário é o poderoso Juan Figel'.
No fim de 2005, ganhou

algumas chances no time

principal do São Paulo e não as

desperdiçou. Tanto que foi con
vocado pelo técnico Paulo Au
tuori para integrar a delegação

•

que foi ao Japão, em dezembro,
para a disputa do Mundial de
Clubes. "Gostomuito do Thiago,
quero até prorrogar seu contrato

(que vai até o fim de 2007)",
declarou o presidente do São

Paulo, Marcelo PortugalGouvêa.

• •
,

,

A tocha olímpica foi desviada de duas cidades a

aproximadamente 50 quilômetros de Turim para não
enfrentar possíveis problemas de pessoas que protestam
contra uma construção ferroviária.

APRESENTAÇÃO: CARAS NOVAS

nossos patrocinadores que se :

mantiveram, temos o apoio'
este ano da Associação dos

j

Amigos do Esporte que for-
neceu os alojamentos e ali

mentação os atletas", comen
tau Ferrari.

Para chegar em forma na

Olesc, competição que aeon

tece na segunda quinzena de

julho em Jaraguá do Sul,
Ferrari vai aproveitar o

Campeonato Estadual para
dar ritmo de jogo aos atletas.
"No ano passado ficamos em

quarto lugar no catarinense
com uma base que vai se

manter para este ano. Agora
com estes reforços temos

chances de brigar por este

título também". O Estadual

começa nos dias 17 e 18 de

março e Ferrari pediu para que
o turno acontecesse em [ara- .

guá do Sul. Segundo ele, os

prováveis adversários na pri-
'

meira fase serão o Joinville,
que foi o time que mais se re

forçou para a temporada, o

São Bento do Sul, que tem o

time base do campeão brasí
leiro de seleções e uma de Blu- -.

menau, ou a Apama ou a'

Hering.
'.

.. ,
.

,

, .

O C assrco
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der), o fixo Jean Pierre (ex
[oinville) e. o goleiro Estevan

(ex-Passo Fundo). Estão em

fase de teste Rafínha (ex
Adesc), Elton (ex-Caçador),
Dian (ex-Erechim), Ricardo
(ex-Er e chirn ) e Aluízio,
sobrinho do goleiro Bagé e que
vem de São Paulo. ''Além dos

Os novos contratados, em pé estão Aluízio, Ricardo, Jamur, Jean Pierre e Dian; agachados: Estevan, Alex, Éder, Elton e Rafinha.
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� Cinco jogadores foram contratados e mais quatro
estão em teste no time do técnico Augustinho Ferrari

em teste. ''Até julho vamos

priorizar a Olesc e depois va

mos em busca do título estadual
sub-17", disse o técnico

Augustinho Ferrari.
Os cinco nomes confirma

dos são os alas Jamur (ex
Palmitos), Alex (ex-Chapecó)

,

e Eder (ex-Adesc, de Schroe-

, ,

JARAGUA DO SUL - E
ano de Olesc em Jaraguá do Sul
e as equipes vêm se reforçando
para fazer bonito em casa. On
tem foi a vez do futsal mascu
lino apresentar seus novos con-

tratados. Das dez caras novas,

nove tem idade (16 anos) para
participar da principal com

petição do Estado na categoria.
Mas vale lembrar que destes
dez novos atletas, cinco estão

i

PAUlISTÃO: PALMEIRAS X SÃO PAULO

•

la
•

I ora
• •

erro sal CO

mais quando você consegue fazer
I"go . ,

O atacante elegeu seu segun
do gol o terceiro do São Paulo
como o mais bonito. "Bati com
consciência na saída do Marcos,
tentei colocar a bola no alto, mas
o chute saiu ainda melhor do que
eu esperava", afirmou. Mesmo
com a chegada de Alex Dias e

Leandro e a possível permanên
cia de Aloísio, Thiago não deve

perder o lugar entre os titulares.
Vemmostrando técnica acima da
média, driblando, chutando e

dando velocidade à equipes nos

contra-ataques. "Acho que
tenho feito um bom trabalho e

aos poucos vou buscando o meu

espaço".
De acordo com o herói do

clássico, o São Paulo ganhou o

jogo nos erros do Palmeiras e,

agora, pode pensar em voltar a

brigar pelo título paulista. A

equipe chegou a 10 pontos e está
seis atrás do líder Noroeste, só

que com um jogo a menos. Se.
vencê-lo, diminuirá a desvanta
gem para três. Na próxima ro-

dada, o adversário será a
,

no Morumbi,Portuguesa,
quinta-feira.

Embora ainda jovem, Thiago
já tem certa experiência. O ata-
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Malwee e Joinville se enfrentam hoje à noite no

Ginásio do Sesi no primeiro clássico do ano

A Malwee segue com intensidade nos treinos
físicos e ontem o grupo esteve no Baependi

,

JARAGUA DO SUL - O

2rimeiro confronto entre os

�ois maiores rivais do futsal
catarinense acontece hoje à

noite noGinásio do Sesi. A par
tida entre Malwee e Joinville,
marcada para as 20h, tem clima
de preparação, mas, claro, que
ambas as equipes pensam em

vencer. Como definiu o técnico

Fernando Ferretti, "não tem

jogo melhor para jogar do que

� este". Os ingressos antecipados
para a partida estão à venda

nos Postos Mime pelo valor de
R$10.

No amistoso de ontem, em

lndaial, Ferretti poupou alguns
jogadores especialmente para
os confrontos contra o [oinville
nesta semana. "Vou dar des
canso para alguns para todos
estarem bem para estes dois jo
gas", informou. Sobre o con

fronto, o treinador acredita
que tem apenas clima de prepa
ração. "Lógico que tem a riva

lidade e todo mundo quer ga-

nhar. Ainda estamos no início
de temporada e' os .dois times

começaram a treinar no mes

mo período: Acredito que será

um bomjogo", comentou.
Mesmo pensamento tem o

Joinville. Segundo o supervisor
técnico César Cunha, o amis

toso é uma forma de prepa

ração para a fase classificatória
da Taça Brasil, que começa no

dia 14 em Umuarama (PR). "O
time fará o que o técnico pedir,
mas sem espírito de compe-

tição. Para nós é apenas um
. , . "

Jogo preparatono , comen-

tou.

Cunha também falou
sobre os reforços do Joinville
para a temporada edisse que o
time vem para brigar por tí
tulos. "No ano passado, com
uma equipe modesta, fizemos
uma ótima campanha e então

o patrocinador decidiu investir
em contratações. Queremos a

Taça Brasil, a Liga Nacional, o
Estadual e os Jogos Abertos".

I

NO MAR:VITÓRIA EM SÃO FRANCISCO DO SUL

•

ora ara uaense vence
•

ravessras
N

erao
Soellen Bozza, da equipe Ajinc/Urbano/FME, tem
apenas 16 anos e ganhou sua segunda prova na

modalidade

JARAGUÁ DO SUL - A
nadadora da equipe Ajinc/
Urbano/FME, Soellen Bozza,
começou o ano com força total.
Pela segunda vez, ela venceu

uma etapa da CopaVerão de Tra
vessias, desta vez na Praia de
Enseada, em São Francisco do
Sul. A atleta de 16 anos foi a

primeira a completar os 1.500
metros da prova que reuniu cerca
de 200 nadadores. A última

etapa da competição será eni.

Bombinhas, no próximo dia 19.
Com o resultado, Soellen

lidera a competição, por ter ven
cido também a primeira etapa em

if
Piçarras. "Omar estava ótimo e o

tempo também. Era como nadar
em uma lagoa", disse. "Estas tra-

vessias são boas, pois também
-

servem como preparaçao para o

ano", disse a nadadora, que foi
um dos destaques dos Jogos
Abertos do ano passado.

Além da equipe Ajinc, [ara
guá do Sul também esteve repre
sentada por seis nadadores da
Academia Impulso, que conquis
taram dois troféus de terceiro

lugar por categoria. Na Master

A, Elke Nada Marques Bernar

dino, com tempo de 31"50' e, na
Master O, Marlise Klemann ter

minou com o tempo de 29"58'.
Além delas, participaram tam

bém, no feminino, Giulia de Car
valho Quirino e Kátia Garcia.
Nomasculino, estiveram presen
tesArlindoRincos eOdair Gesser. Elke Bernardino ficou com o terceiro lugar na categoria Master A

•

Julimar Pivatto

o chefe estrategista
Itamar Schulle (na foto ao lado de Sabiá e Ademir Sopa) vem se

destacando há um bom tempo no cenário estadual como um

bom técnico. A evolução é nítida. Mas quem acompanha o

trabalho dele através da imprensa também deve ter percebido'
uma característica marcante nas entrevistas que ele dá antes do

, jogo. Para cada veículo de comunicação ele dá uma escalação
diferente. E nenhuma delas é a que ele usa em jogo. Só para citar
como exemplo, na véspera do jogo contra o Figueirense, ele dizia
que Oliveira e Everaldo seriam opções de banco. E ambos
começaram jogando. Seria uma tática para driblar o adversário
antes mesmo do jogo começar?

ARQUIVO I JULIMAR PIVATTO

·
,

,

,
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Down Hill
A etapa da Copa do Mundo de
Mountain Bike, realizada em

Balneário Camboriú, entre os

dias 29 de junho a 3 de julho,
foi eleita a segunda melhor

etapa do ano de 2005 nas

modalidades de Down Hill e
Four Cross. O anúncio foi feito
pelo presidente da Federação
Catarinense de Ciclismo, João
Carlos de Andrade nesta
semana. O evento atraiu
público de 1,0 mil pessoas,500
atletas de 35 países e cerca de
250 jornalistas e contou com o

investimento de R$ 400 mil do
Governo do Estado. Não é à
toa que já está confirmada
para este ano uma nova etapa
desta que é a principal
competição da modalidade do
mundo.

Internado
o atacante Carlos Tevez deve
receber alta hoje. Na manhã
de ontem ele foi internado no

Hospital São Luiz depois de
um mal-estar e febre.
Segundo o médico do clube,
Jorge Kalil, garantiu que está
tudo sob controle. O

argentino chegou com

diarréia, causada
provavelmente por causa de
uma virose/Todos os exames

realizados estão dentro do
padrão de normalidade. Ele
está com os familiares e está
sendo tratado com soro

intravenoso. Estão sendo
repostos não somente água,
mas eletrólitos, açúcares e etc.
Ele deve ter alta amanhã.já
dentro do padrão de
normalidade';explicou Kalil.

,
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Boa campanha
A sétima colocação obtida no último Campeonato Mundial
Feminino de Handebol, disputado em dezembro, na Rússia,
continua rendendo frutos para a Seleção Brasileira. De acordo
com o ranking divulgado pela IHF (Federação Internacional de
Handebol) o Brasil subiu da nona para a sexta colocação na

. temporada 2005, posição jamais alcançada pelo handebol
brasileiro em toda sua história. A liderança do ranking é da
Hungria, terceira colocada no último mundial, com 83 pontos e o

Brasil tern 53 pontos. Dos primeiros colocados, apenas a Coréia e o

Brasil não são países europeus que durante muito tempo têm a

hegemonia na modalidade.
, '

Problemas no bar
A exemplos dos outros
jogos do Juventus, uma das
maiores reclamações dos
torcedores foi com o bar.
No último sábado, o
torcedor que lotou o João
Marcatto, ficou sem água
ou refrigerante antes
mesmo do intervalo. Muitos
compravam o bilhete da
bebida e, como não tinha
mais, tinham que voltar à
fila para pegar o dinheiro
de volta. Segundo a

diretoria do clube, o serviço
de bar é terceirizado e uma

reunião foi agendada esta

semana para resolver este
problema. Esperamos que

Empolgação
Responsável pelo
desenvolviment6 dos pneus dos
carros Honda para a temporada
deste ano da Fórmula 1, o
brasileiro Rubens Barrichello tem
aproveitado os testes para se

acostumar com o equipamento da
nova escuderia."É uma maneira
muito boa para eu me acostumar
com o carro, cada dia que passa
me sinto mais à vontade. O carro é
muito cornpetltívoj disse o piloto,
empolgado com os testes

realizados até aqui. Depois de seis
anos na Ferrari, Barrichello
resolveu mudar de ares e tentar a

sorte na Honda. Se empolgação
qanhassecorrlda, Rubinho já teria
batido o recorde de Michael
Schumacher. _

•

sim.
,
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Reunião da ATJ
No próximo dia 17, às 19h, os associados da ATJ (Associação dos
Tenistas de Jaraguá do Sul) vai se reunir no Clube Atlético
Baependi para as eleições da diretoria e do conselho fiscal. Por
isso, o presidente da entidade, Eduardo Clavera, convoca todos os

membros e informa que os interessados em Inscrever sua chapa
tem até o dia 17, às 17h, para fazê-lo. A associação é a responsável
pela organização do Circuito ATJ, um dos mais tradicionais da
modalidade na região.
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��VÔLEI
As duas equipes catarinenses venceram fora de casa no fim-de
semana. A Cimed bateu o Bento Vôlei por 3 sets a 1 e voltou à

liderança. Já a Unisul/Nexxera venceu a UCS/Colombo pelo
mesmo placar.

CATARINENSE: AINDA INVICTO

CORREIO DO POV�

��BASQUETE
O Bandeirante/Brusque/Havan perdeu sua sétima partida
no Campeonato Nacional de Basquete Masculino.Jogando
'em casa o time do técnico Vandinho foi derrotado pelo
Paulista/Dix/Amico por 89x86.

��TÊNIS
O argentino Diego Junqueira venceu o 10 Cyclus Open n�
domingo em Florianópolis. Pelas duplas, mais vitórias dOl
hermanos. Juan Pablo Brzezicki e Cristian Villagra�
confirmaram o favoritismo e venceram .

,

Até agora o tricolor ainda não perdeu em casa. No
sábado, perdeu os dois primeiros pontos ao ficar no

empate com o Figueirense

Grisley parte para cima da defesa do Figueirense no lance que
deu origem ao pênalti em favor do tricolor

\

.

'"
�.

"

JARAGUÁ DO SUL -

Foram' quatro partidas em

casa e dez dos 16 pontos con

quistados. O Juventus venceu
três jogos (dois por goleada) e
empatou no último sábado em
2x2 com o Figueirense. Foram
dez gols marcados e apenas
três sofridos. Amanhã o trico

lor faz o último jogo da primei
ra fase no Estádio João Mar
catto. A partida contra o

Atlético Hermann Aichinger
estámarcada para as 20h30.

No último sábado o

]uventus também mostrou

que tem poder de reação. De
pois de ir para o intervalo per
dendo .

por 2xO, o Moleque
Travesso aprontou para cima

.

do Figueirense, empatou o jo-

•

- .

go e, por pouco, nao virou o

jogo. O alvinegro começou ar
rasador e mareou aos cinco'

minutos com Cícero, aprovei
tando cruzamento de Tiago
Prado. Aos 20 Luciano Sor
riso ampliou depois de co

brança de pênalti. A melhor
chance tricolor foi aos 30

minutos, quando o goleiro
Andrey, um dos destaques da

, partida, colocou para escan

teio o chute de Ademir Sopa.
No segundo tempo, o té

cnico Itamar Schulle tirou

Fábio Lopes e Everaldo e

colocou Leandro Nunes e

Rogerinho. O time voltou
melhor e buscando o gol a

todo o momento. Aos Seis

.,

,

minutos, o meia do Figueiren-
se Carlos Alberto acerta

f·'
Carlos Rogério fora do lance.
O juiz Mauro de Lima expul
sou Moreira, mas voltou atrás

ao ser corrigido pelo auxiliar e
mandou Carlos Alberto mais

cedo para o vestiário.
O tricolor impõe pressão,

mas só consegue descontar
aos 19 minutos, com Rafael

•

I

FOTOS: DANIEL l1l'i

�IJY�l1tlls 2x2 Fig��ir�ns�
Atlético 1 xl Chapecoense
........................................................ , --- -----------.- .

Avaí 6xO Guarani
........... " -. -,,----, -.-- , , --- ---_ .

Joinville 2xO Marcílio Dias
Criciúrna 7xO Caxias

. , , - ,----_ .

Metropolitano 2x2 Brusque

,

T PROXIMOS JOGOS
-

AMANHA

.?º�ªº ....Fig.�,�.ire�s� .. )(.Guar��i ...

20h30 Juventus x Atlético
"ZOh30'" Marctl ió"bfas x BrusqiJe
•••••••••••••• _ ••• •• _._ •• ,_ ••••••••••••••• o •••• o •• 0.0 •• 0 •••••••• 0.0 •••••••••••••• o •• , ,_ •••••• 0'_ ••••••••••••••

20h30 Caxias x Brusque
........ -- - ..

20h30 Joinville x Criciúma
.................. _-- , ,- , " .

21 h40 Chapecoense x Avaí

T GRUPO A

Pontos

TGRUPOA
Pontos

-

Dê'j:mI!1tc5"bl'ltÊ!:t'elriit'é- h'a-p-eqOê"nâ'átea; o zaquêiro'Rafael conseque'rnarcar o prirnelro-qol do-Moleque Travesso na partida

Pereira aproveitando bate
rebate na área. Aos 36,
Grisley fez bon-ita jogada
individual pela esquerda, en
trou na área e foi derrubado.

Na cobrança de pênalti,
Ademir Sopa empa-tou o jo
go. O ]uventus ainda teve vá

rias chances de virar o placar,
mas esbarrou nas boas defesas
do goleiro Andrey.

Ademir Sopa cobra pênalti e marca o empate do tricolor na
partida de sábado

Juventus: João Scherer, Alex Albert (Grisley), Rafael, Oliveira e Pereira;
Fábio Lopes{Leandro Nunes), Ademir Sopa, Carlos Rogério e Everaldo
(Rogerinho); Sabiá e Ronaldo. Técnico: Itamar Schulle.

Figueirense: Andrey, Marquinhos Paraná, Chicão, Tiago Prado

(Vinicius) e Cícero; Moreira, Carlos Alberto, Luciano Sorriso (Felipe
,

Santana) e Fernandes (Bolívia); Soares e Henrique. Técnico: Adilson
Batista.

'

Arbitragem: Mauro de Lima, auxiliado por Claudemír Mafessoni e
,

Angelo Rudimar Bechí.
Gols: 10 tempo Cícero aos 5' e Luciano Sorriso aos:20' (Figueirense); 2º
tempo Rafael aos 19' eAdemirSopa aos 36' ..

• •

Cartões Amarelos: Rafael (juventus). Tiago Prado e Moreira

(Figueirense); Cartão Vermelho: Carlos Alberto (Fígueirense) .; "

. ,

" ;

João Scherer Exigido apenas no primeiro tempo. Não teve culpa nos

gols e foi bem quando precisou (7) .
Alex Albert Apagado para a torcida, mas bem na marcação. O

, �
cruzamento do primeiro gol foi nas suas costas (6). Grisley Entrou bem

.

no jogo, criou várias chances e sofreu o pênalti (7,5).
Rafael Vem se destacando como um bom zagueiro e ainda mareou o

primeiro gol tricolor (8).
Oliveira Apesar da experiência, correu o tempo todo e foi muito
contendo os contra-ataques do Figueirense no segundo tempo (7,5).
Fábio Lopes Apagado, acabou sendo substituído no intervalo (6).
Leandro Nunes Entrou muito bem e foi importante na criação de

jogadas (7,5).
Ademir Sopa Foi o principal responsável pelas ações do ataque tricolor
no primeiro tempo, repetiu o desempenho na etapa final e mareou o gol
de empate (8).
Carlos Rogério Não foi tão bem como nos jogos anteriores. Ficou

!

devendo (6,5).
Pereira Este é o símbolo da garra é persistência tricolor. Não desistiu e

correu o campo todo (8).
Sabiá Bem marcado no primeiro tempo, apareceu em algumas

. oportunidades no segundo tempo e perdeu duas grandes chances de gol
(7).
Everaldo Pareceu estar cansado e não conseguiu escapar da marcação.
Não rendeu e acabou saindo no intervaldoÇi). Rogerinho Entrou bem
e criou boas chances pela esquerda (7),
Ronaldo O melhor em campo, criou boas chances pelas pontas, se

aproveitando da sua velocidade e habilidade. Só faltou o gol (8,5.).
Itamar Schulle Novamente, se mostrou um estrategista. Depois de

parar na forte marcação do Figueirense do primeiro tempo, soube mudar

na hora certa e conseguiu o empate. Não é à toa que vem recebendo
'

-. propostas de times grandes (9).

I
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