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Mais um partido da coligação que elegeu Bertoldi(PL) está insatisfeito com o tratamento recebido pelo prefeito. O PDT também já demonstrou descontentamento. - PAGINA 3
,
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O presidente do sistema

Fiesc, Alcantara Corrêa,
empresários da região, o

presidente da Acijs, Paulo
Obenaus, e o presidente
'eleito para gestão 2005-

2006, Paulo Chiodini

participaram de encontro

ontem na Malwee Malhas.
A visita foi umamaneira de

homenagear os 100 anos

da empresa.
, .

empr e s ar ro s

Mas, os

também

aproveitaram a oportu
nidade para criticar os altos

impostos e a informalidade

'1/; no país. Segundo eles,
2005 foi um ano duro para
osetor. - PAGINA 5
,
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StRV

o industrial WandérWeege mostrou a empresa e as novas instalações para os visitantes

INSS

Trabalhador autônomo'morre
-

esperando por perícia médica
Depois de um ano de· cama, sem auxílio financeiro

nenhum, o autônomo.Adilson da Rosamorreu na tarde de
sábado esperando pela períciamédica do INSS. _ PÁGINA 6

. TÁ CHEGANDO A HORA

Fundação elege os soberanos
do carnaval de Jaraguá do Sul
A revisora, Ciomara Andrade,' de 24 anos, foi eleita a

Rainha do Carnaval pela segunda vez,.mostrando que tem
muito samba no pé. - PÁGINA 8
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Governador inaugura SC-474
e recebe apelo por melhoria
Quatro décadas depois de reivindicada pela primeira vez e
quinze anos depois de iniciada, finalmente a rodovia SC-

474, ligando Barra Velha a Massaranduba, foi
oficialmente entregue no sábado à tarde pelo governador

•

Luiz Henrique. _ PÁGINA 4
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HOME THEATER COM OVD HT·700
Sistema 5.1 Canais Progressive Scan Dolby; Reproduz
OVDNCO/MP3/CO/COR'W e Foto CO; Sarda de Vídeo
Composto, s-vídeo e Áudio digital; Contr.ole remoto total;
Controle independente de volume; 1 subwoofer passivo,
1 falante central e 4 satélites: Função" Karaokê" com
duas entradas; Rádio AM/FM digital com 30 memórias;
Potência 4.000 P MPO/l DOw RMS.
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; Enquanto o presidente Luiz
Inácio Lulá da Silva lista a

educação como prioridade de
,

seu governo, anunciando a

criação de mais quarenta
cursos técnicos na era do ensino

,

federal, três estados com ensino
médio de boa qualidade 11a

,

comparação com os demais,
I

entre eles Santa Catarina,
I

perderam em 2005 alunos de 15
,

a 17 anos, ida-de considerada
,

id�al para cursar esse nível.
Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e São Paulo tiveram, nessa
ordem, as maiores reduções no

número de matrículas dessa
faixa etária de 2004 para 2005.
O governo federal considerou

essa queda um "alerta", pois há
uma interrupção da tendência
de-aumento dos últimos anos

nas matrículas do ensino médio
com o agravante da perda de
estudantes que deveriam estar

na escola. O Instituto Nacional
de' Estudos e Pesquisas
Educacionais elaborou um

r

estudo com as explicações para

f

FRASES
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a queda registrada no Brasil
com base nos dados do último
Censo da Educação Básica. A

diminuição em todo o país foi
de 1,50/0 entre 2004 e 2005. Com

,
'

o total de alunos
,

ISSO,
matrículados no ano passado
ficou em 9,031 milhões, contra
9,169 milhões ern 2004. Até
então, a tendência era de
aumento das matrículas.

,

quase um ponto percentual é
referente a alunos de 15 a 17
anos. Em SantaCatarina, houve
uma retração de 4,17%, dos

quais 2,37 pontos percentuais
são dessa faixa etária. Foram
12.174 matrículas a menos de
2004 para 2005. Já o Rio Grande
do Sul teve diminuição de
3,18°/Ó, sendo 1,33 ponto
percentual de jovens de 15 a

� Três estados com ensino médio de boa

qualidade, entre eles Santa Catarina,
perderam alunos de 15 a 17 anos em 2005

possível concluir esse

levantamento nos próximos
meses. A intenção do instituto
é criarmetodologia que permita
esse acompanhamento no

longo prazo. Nos outros nove
Estados que perderam alunos,
as razões são consideradas
"boas" pelo Inep. A queda foi

,

resultado do que os

especialistas chamam de

"correção de fluxo" e pela
própria mudança demográâca..
Traduzindo: correção de fluxo
nada mais é do que ter alunos
em idade ideal (de 15 a 17 anos)
matriculados no ensino médio.
Isso sígnífica que a diminuição
se explica pela saída dos
estudantes mais velhos e que

,

já deveriam ter concluído essa

fase. Entretanto, nada ainda é

conclusivo, mas preocupante,
pois mostra um quadro de faixa
etária de estudantes que, em

, ,

bom número, não concluíram
o ensino médio. E,' por
conseqüência, mais longe das

v

universidades.s

"Ele (Lula) acha que, com o fim da vertlcallzação, é possível montar vários palanques. Não
r -

vai ter imposição (para aliança com o PMDB)':
r',

.. Da senadora Ideli Salvatti, em entrevista ao "Diário Catarinense" dando sinal de que o PT vai vestir várias camisas em SC na

próxima eleição.
,

,

Exemplos: de 2002 para 2003,
houve um crescimento de
4,15%, e no período seguinte,
de 1,06%.

Em números absolutos, o país
todo perdeu 138.055 matrículas
em 2005. O Estado de São Paulo
teve o maior peso nessa queda,
.corn redução de 132 mil
matrículas. Isso representa
6,450/0 a menos do que o Estado
tinha em 2004. Desses 6,450/0,

17. Das 27 unidades da

federação, 12 apresentaram
queda, incluindo os três Estados
em que 'a diminuição é vista

como um "alerta" pelo
presidente do Inep, Reynaldo
Fernandes. Segundo ele, é

preciso detectar se esses jovens
não estão conseguindo chegar
ao ensino médio ou se estão

abandonando a escola. Para o

presidente do Inep, só será

,
,

c
,

,

, '

Fernando Bond

atos

Samu de Blurnenau,mais
uma obra importante

,

Pautacheia

essoas

,

Supersimples
Já o projeto da Lei Geral das Micro e

Pequenas Empresas também é conhecido
como Supersimples por ampliar o sistema

sírnplífkado de pagamento de impostos
conhecido por Simples. O chamado Simples
Nacional engloba os tributos federais,
estaduais e municipais, que serão recolhidos
com um único documento. O projeto
estabelece uni critério único de

enquadramento no conceito de micro e -

pequena empresa, a ser respeito por União,
estados e municípios. Os limites de receita
bruta anual, que hoje são vários, passam para
R$ 240 mil para microempresas e R$ 2,4
milhões para empresas de pequeno porte.
Por fim, o projeto também reduz a

burocracia para abertura e fechamento de
uma empresa, entre outros pontos.

,

,
.

A proposta do senador Jorge Bornhausen, que
reduz os gastos das campanhas eleitorais, e o
projeto que institui a Lei Geral das Micro e

Pequenas Empresas, são os principais itens da
pauta do Plenário da Câmara para esta semana.
Também estão na agenda da Agência Câmara

audiências nas comissões sobre número de
vereadores (da qual fazem parte os deputados
catarinenses Ivan Ranzolin e Leodegar
Tiscosckil e do trabalho doméstico, em que a

deputada de SC Luci Choinacki é relatora.

Florianópolis - A inauguração do

Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência - Samu 192, na Mesorregião
de Blumenau, acontece nesta terça
feira -(21), às duas da tarde. Estarão
pr-esentes o qovernador Luiz Hen

rique; o ministro da Saúde, José
Saraiva Felipe; o vice-governador

-

Eduardo Pinho Moreira e o secretário
, dê!, Saúde Dado (herem. O Serviço de'
Atendimento Móvel de Urgência está
sendo instalado em todo o Estado. Na

Limite de gasto
No caso do projeto do senador Bornahusen, os
deputados analisarão os destaques para votação
em separado apresentados ao substitutivo do

deputado Moreira Franco (PMDB-RJl, que
acolheu algumas emendas de Plenário. Uma das

mudanças que podem ser feitas no texto trata

da fixação do limite de gastos de campanha
para os cargos em disputa nas eleições. O relator
aceitou retirar da Justiça Eleitoral a atribuição de
fixar o limite, caso o Congresso não o faça até 10

de junho de cada ano eleitoral. Com a nova

redação, se a lei não for publicada até esta data,
caberá a cada partido estipular o teto.Moreira

,

Franco também redigiu subemenda que torna
crime veicular pela internet documento

injurioso, calunioso ou difamante referente a

parlamentar, candidato, partido ou coligação,
com pena de detenção de um a dois anos e

multa de R$ 5 mil a R$ 10 mil. Se esta lei
estivesse valendo na última eleição para

prefeito em Jaraguá do Sul tinha muita gente
ainda na cadeia ...

,

niacrorregião de Blumenau atuarão 17

ambulâncias - 14 de suporte básico e
r

,

ttês de suporte avançado. Blumenau
te,rá a central de regulação, sede que
,receberá as chamadas pelo número
192 e encaminhará as ambulâncias,
otimizando sua utilização. As 17

unidades estarão atendendo 53

rnuniclpios e 1,2 milhão de pessoas. /IA

intenção do Samu 192 é ajudar a

reduzir o número de óbitos, o tempo
q� .internação em hospitais e as

�. ,

seqüelas decorrentes da falta de
o

socorro precoce'; esclarece o se-

cretário de Desenvolvimento Regional
,

de Blumenau, Paulo França.

CORREIO DO.POVO

Chance
As matrículas para novos alunos dos 30

Centros de Educação de Jovens e Adultos

(Ceja), mantidos pela Secretaria de Estado da

Educação em todo Estado já estão abertas.
Os Cejas promovem o acesso ao ensino

fundamental e médio para pessoas que não

conseguiram se escolarizar na idade padrão.
A educação de Jovens e Adultos mantêm
ainda diversos programas de inclusão, escolar

adaptados às condições de vida de

carcerários, caminhoneiros, portadores de
deficiência física e mental, trabalhadores '

rurais, filhos de agricultores e pescadores,
idosos, além de projetos de alfabetização.

, ,

red acao@jornalcorreiodopovo,com,br
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SUA OPINIAO

Carnaval dos Mascarados

O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar, que
na Praça XI tem uma roleta para se jogar. E se tem

alguém que não sabe, esta é uma paródia feita a partir
do primeiro samba gravado do mundo, escrito por

.

Donga em 1917. Onde ele anunciava' a novidade
do telefone para o povão do Rio de Janeiro, que ainda
não tinha intimidade com esta tecnologia. Pobre
Donga, que não sábia que iriam ,mudar a letra de sua

música, e transformá-la numa crítica à conivência
da polícia, que fazia vista-grossa diante da proibição
do jogo: Pobre Donga, que naquela época ainda nem '

, desconfiava que bem do lado da Praça XI surgiria,
algumas décadas depois, pelas mãos gaúchas de
Brizola, a carioca internacional AvenidaMarquês de
Sapucaí. Um lugar que não, tem roleta, mas, que

,

também serve para se ganharmuito dinheiro. E como

dinheiro, nestes tempos de capitalismo globalizado,
multiplica-se muito bem diante de uma bela

propaganda, eis aí o nosso carnaval! Que é

inegavelmente o maior espetáculo do mundo, um
teatro vivo e pulsante lindíssimo, que arrepia qualquer
epiderme, até as menos sensíveis. Este carnaval, que
é uma fonte de referências culturais brasileiras, que é

o momento em que o povo, tão abandonado e

desprezado, consegue transforrnar seu suor em sorriso;
.

não merece ser resumido a um simples reclame

publicitário. E Salve a Mangueira! Mas, por favor,
salvem rápido. E somente a envolvo nas serpentinas
deste texto, por ser a mais famosa e tradicional

representante das escolas de samba do Rio de Janeiro,
e de todo o país. Por ser aquela que deixa a lavadeira
da favela e o banqueiro suíçomaravilhados da mesma
forma, e que infelizmente está se transfigurando num
outdoor em verde-e-rosa. E o pior, fazendo

publicidades caríssimas do governo federal. O mesmo

que não tem verba para cultura, não tem verba para
o teatro, não pode incentivar o cinema, não gosta
muito de livros e tem como ministro-garoto
propaganda' o ótimo compositorGilberto Gil. É deste
bailede sacanagem que sai o patrocínio para esta

respeitada escola de samba, que por coincidência já
,

homenageou os Doces Bárbaros. E que por
coincidência, faz parte deste grupo, o nossomascarado
já citado. Desculpe, eu quis dizer, ministro já citado.

E então, deixando-se levar por este surdo rumor
de coincidências vamos nos embalando, para

.
lembrar que no ano de 2002, ano de eleição
presidencial, o enredo da Estação Primeira foi sobre
o nordeste, região que caracterizava muito bem um

dos candidatos. E que por coincidência foi o vencedor
da eleição; No ano passado, o enredo mangueirense
foi uma exaltação descarada à Petrobrás. E neste ano,

ummelado elogio ao Rio São Francisco, que por outra
coincidência é um dos projetos entravados do L

governo federal. Tudo bem que carnaval é sinônimo
f

de festa organizadá pelo diabo, mas, uma escola de
samba fazer apoio de campanha e receber os lucros e

.. . . , ". .

vantagens que ISSO ocasiona, e no rmrumo uma
, I

devassidão libertina. E mais que um mensalão

alegórico, uma bateria de caixas-dois, é quase uma

'concentração de palhaços. Que não são mais os

ladrões de mulher, e sim, de cofres públicos, e também
da inocência do folião. Pois afinal, se nosso carnaval
em fevereiro tem tanto de política, fica claro que
nossa política o ano todo é um grande carnaval.

Flávio Assumi é colunista da seção Iscas
Paranoicotidianas do site www.lucianopires.com.br.

,

com formação em comunicação social.

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo 12, fonte I
Times New Roman, O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de fazer 1
os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortoqráfícas e gramaticais necessérías.

,
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� Apelando
Prefeito Moacir Bertoldi (PL) quer a

intervenção direta de Ideli Salvatti, líder
do no Senado, em favor do projeto do

Transjaraguá, cujo financiamento já está

aprovado no BNDES, esperando apenas

pelo sinal verde do governo federal.

Bertoldi pondera que Jaraguá do Sul é a

terceira cidade com maior índice de
•

acidentes de trânsito no país e que a

demora na liberação do dinheiro está

engessando o desenvolvimento de área
urbana. Afinal, pondera, é preciso que a

senadora lembre dos quantos votos que
recebeu na cidade. Está correto.

,

CELSO MACHADO

� Membros do
diretório se dizem
excluídos das
discussões

JARAGUÁ 00 SUL- Na primeira
reunião da executiva do PPS de

Jaraguá do Sul, no sábado pela
manhã, o tom predominante das

manifestações foi o esquecimento
�a que o partido teria sido relegado
pelo Executivo depois da histórica
eleição de outubro de 2004.

"Chega de coligações para eleger
só políticos de ou tros partidos, isso
precisa acabar", defendeu o

presidente do diretório, Gildo
Alves. Referia-se a candidatos
eleitos com votos de legenda do

PPS, à época também coligado
com PL, PTB e PDT nas eleições
proporcionais para a Câmara de
Vereadores. E durante duas horas
o tom da conversa quase não

mudou. O descontentamento foi
a palavra de ordem do dia, fazendo

,

eco a freqüentes manifestações no
mesmo sentido do presidente do
diretório municipal do PDT, Ruy

� Parcerias � A limpo
Faixa agradecendo o ex-governador
Paulo Afonso Vieira e o atual Luiz

Henrique da Silveira pela SC-474, ligando
Barra Velha a Massaranduba e assinada

pelo PMDB, excluiu os ex-governadores
Vilson Kleinübing e Esperidlão Amin, que
também ajudaram na obra. O prefeito
de Massaranduba, Dávio Leu (PFL), tratou
de restabelecer a história do projeto,
iniciado com uma retificação do leito,
em 1980, por Jorge Bornhausen (PFL).
Ressaltando paralisação da obra no

governo de Paulo Afonso, este presente
à inauguração no sábado.

,

Prefeito Moacir Bertoldi vai apelar ao
governador Luiz Henrique da Silveira,
com quem tem tido muito bom

trânsito, para obra viária urbana. Quer
a partlcípação do Estado nos custos do

projeto de pavimentação da Rua Carlos

Oechsler, na Ilha da Figueira (a rua da

Pedreira). E, ainda, da Prefeitura de
Guaramirim (parte da rua está nesse

município) em regime de parceria.
Pela vontade do prefeito, o projeto sai
do papel no máximo até 2007, véspera
de uma nova eleição para prefeito e

vereador.
,

REVOLTA

� Trem
o contorno ferroviário da cidade terá
nova licitação, segundo o Ministro des
Transportes, Alfredo Nascimento.Orçado
em 45 milhões, não incluídos os custos

com a provável construção de um túnel
no Bairro Vieiras. Do total, a prefeitura
deverá entrar com 24,9 milhões. É outro
empecilho, segundo o prefeito Moacir
Bertoldi (PL), para a reorganização do

centro urbano e algumas áreas peri
féricas. Se os trilhos forem removidos, o
trajeto poderá ser usado para transporte
coletivo, idéia já concebida pelo ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB).

de Janeiro, Anthony Garotinho,
que disputou a eleição presidencial
em 2002 pelo PSB, ao lado de
candidatos fortes à época, como o

atual prefeito de São Paulo, José
Serra (PSDB), e o próprio
presidente Lula, que em sua quarta
tentativa consecutiva derrotou a

ambos.
<,

Há poucos dias, o governador
declarou, em entrevista coletiva na

Capital do Estado, que embora as

pesquisas eleitorais feitas até agora
apontem Rigotto com baixo índice
ao lado de outros pré-candidatos,
acredita que o governador gaúcho
terá excepcional crescimento na

preferência dos eleitores quando
ocupar os espaços na TV
destinados aos programas eleitorais.
LHS lembrou de pesquisas feitas no
RioGrande do Sul, em 2002, dando
a Rigotto, 110 início daquela
campanha, pouco mais de 2% dos
votos. O coordenador regional do
partido, Luiz Carlos Tamanini, vê a

candidatura do governador gaúcho
pelo mesmo ângulo. E, da mesma

•

• ••

Lessmann.
"Não somos chamados para

nada e não há nenhuma harmonia
entre os partidos coligados da base
de sustentação do prefeito",
queixou-se Alves, acusando "que
não há um articulador político ao

,

lado do prefeito quando projetos
de relevância estão sendo discu
tidos na Câmara de Vereadores",
citando exemplos como o contorno
ferroviário, o novo Plano Diretor e
o Transjaraguá, que promete
revolucionar o sistema viário e do

transporte coletivo. Não POllCOS
membros da executiva do PPS já
pensam em candidatura própria do
partido a prefeito em 2008.

Além de rigorosa seleção (sem
discriminações) de candidatos ao

Legislativo, permitindo legenda
necessária para ocupar pelo menos

.

,

uma das atuais onze cadeiras. A
atual coligação conseguiu eleger
apenas dois vereadores: Ronaldo
Raulino (PL), pré-candidato a

deputado estadual e Terrys da
Silva (PTB). Aliás, a disputa por

vagas á Assembléia Legislativa
também entrou na pauta das
conversas do sábado. Para a

Câmara dos Deputados a conversa

está praticamente concluída, O
PPS local deve apoiar as

Descontentamento foi a palavra de ordem na primeira reunião do ano

candidaturas de FernandoCoruja,
ex-prefeito de Lages e atual

deputado federal, e Altair Ghidi,
deputado estadual expulso do l?P
no ano passado acusado de
infidelidade partidária.

O problema maior está no

lançamento ou não de candidatos
da região para a Assembléia

Legislativa. Isso porque, lembra
Gildo Alves, a se confirmarem
nomes já anunciados, o quadro,
oito meses antes das eleições, o

cenário já está congestionado. De
fato, publicamente já
demonstraram interesse pela

disputa o presidente da Câmara,
Carione Pavanello (PFL), os

vereadores Ronaldo Raulino (PL)
e Dieter Janssen (PP), o suplente
de vereador e diretor geral do
Legislativo, Ruy Lessmann (PDT),
o presidente do diretório do
PMDB, Carlos Chiodini, a titular
da Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Niura Demarchi dos

Santos, a mulher do ex-deputado
IvoKonell, Cecília Konell (PMDB)
e o filho dela e ex-vereador Ivo
Petras Konell (PSB), além do
vereador Evaldo João Junckes
(PT) , de Guaramirim.

B do .ltapocu define apoio ao governador
. MASSARÀNDUBA- O coorde-
"

-

nador regional do PMDB no Vale
do Itapocu, Luiz Carlos Tama
nini, também ex-prefeito de

Corupá e atual diretor do Deter

(Departamênto de Terminais e

Transportes Terrestres), apro
veitou a presença do governador
Luiz Henrique da Silveira sábado
à tarde em Massaranduba, para
respaldar a candidatura do
governador do Rio Grande do Sul,
Germano Rigotto, à presidência
da República.O documento leva
a assinatura de todos os

presidentes de diretórios

municipais do partido e delegado
à convenção estadual de Corupá,
Guaramirim, Massaranduba,
Schroeder e Jaraguá do Sul.

,
A candidatura de Rigotto é

bandeira levantada por Luiz

Henrique, também uma das

primeiras vozes do Sul do país a

defender candidatura própria do
PMDB à sucessão de. Luís Inácio
Lula da Silva (PT). O inimigo
comum é o ex-governador do Rio

rmano Rigotto
forma, espera vê-lo indicado pelo
partido à disputa nas prévias
internas que o PMDB fará no dia

/

19 de março. "E um político com
•

visão de paísmuito ampla e clara",
observou Tamanini, acrescentando
ser preciso, dessa vez, que o Sul

eleja um presidente.
O documento de apoio a

Rigotto entregue ao governador
Luiz Henrique leva a assinatura

dos presidentes de diretórios

municipais Kurt Linzmeyer
(Corupá), Armindo Sésar Tassi

(Massaranduba) Luiz Aparício
Ribas (Schroeder), Rodolfo Jahn

,

Neto (Guaramirim), Carlos
Alberto Chiodini Oaraguá do Sul)
e Nilson Bylaardt, diretor geral da '

Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá e delegado á

convenção estadual.

O PMDB regional, antes de qualquer coisa, precisa resolver suas

próprias candidaturas à Câmara dos Deputados e Assembléia
,

Legislativa. No âmbito federal, o quadro está praticamente resolvido.
O partido deve consolidar apoio ao atual deputado federal Adelor
Vieira e ao deputado estaduallicenciado e atual secretário do Deinfra,
Mauro Mariani. Mas, na regiâo, já congestionada por pré-candidaturas,
com muitas delas quase que oficializadas, deve haver disputa interna.
A idéia de se lançar apenas um candidato- o presidente do diretório

municipal do PM DB de Jaraguá do Sul, Carlos Chiodini, já está

praticamente confirmado- esbarra nas pretensões de Cecília Konell,
mulher do ex-deputado Ivo Konell, e de Nilson Bylaadrt, que já

•

anunciou desejo de disputar uma cadeira para a Assembléia Legislativa.
Bylaardt, um dos artífices na derrocada da família Konell no comando
do PMDB jaraguaenses, é amigo particular do governador LHS e,

acredita-se, a ele caberá bater o martelo. (Celso Machado)

, .'

1

� Receitas
Sobre a distribuição de recursos oriundos
de impostos, o governador Luiz Henrique ;- It r

,
.

'

da Silveira (PMDB) não tem poupado a ,b�
União. Sempre que pode, e o fez no final· -v>

. . (,

de semana em visita ao vale do Itapocu,
., Of')

lembra: o governo federal fica com 650/0' .

dos impostos arrecadados. Enquanto isso, :. I')

o Estado leva apenas 220/0 e os ,: ,)1
municípios ficam com 130/0 da fatia. ,:,·[1
"Temos que defender um novo pacto :' ,:)
federativo para o Brasil com melhor j J)
distribuição dos impostos pagos pela, "

população" enfatiza o governador. ',)c J
j i l

I

Petista sugere Carlito, Décio
Lima e Saretta para o Senado�J��

I

}ARAGUÁ DO SUL- Abraçado à

candidatura da senadora ldeli
Salvatti ao governo do Estado, o
deputado estadual Dionei Walter
da Silva, que já trabalha em busca

.

de um segundomandato, acredita
que, dessa vez, o PT catarinense

tem grandes e reais possibilidades
de eleger um senador, mesmo que
o ex-governador EsperídiãoAmin
(PP) também se candidate ao

Senado e não ao governo do Estado.
A aposta, nessa simulação de
candidaturas, está em um grande
desempenho da senadora nas umas.
SantaCatarina, nessas eleições, terá
apenas uma vaga para o Senado, já
que a própria Ideli e o tucano Leonel
Pavan ainda têm praticamente
cinco anos de mandato. A cadeira,
hoje, é ocupada por Jorge Konder
Bornhausen, que já manifestou
falta de apetite para concorrer a

mais ummandato de oito anos.

Dionei cita o ex-prefeito de
Blumenau e atual diretor do Porto
de Itajaí, Décio Lima, o relator geral
do Orçamento da União, Carlito
Merss, e o ex-prefeito de Concórdia,
NeodiSaretta, como candidatos em
potencial ao Senado. Cita, ainda, o
ministro da Pesca e ex-prefeito de

Chapecó, José Fritsch, como mais
umnome viável do PT. E, até, como
candidato a vice-governador na
chapa de Ideli Salvatti. O petista
também acredita que o governador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB)

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br ,� t, i

, I)
•

também consiga levar consigo 0;;,c9
pequenos partidos, exceção dÓfI11

PSOL, na sua empreitada à)b
reeleição. E, se houver aproximaçãesn
com o PFL, por influência deoo
Bornhausen, os de direita e centrq�?')

"Mas, ainda é preciso esperar pel.asa
decisão final no que toca �b
desverticalização dos partidos, j.<b j
consagrada pelo Congresso", observa '

IJG�
odeputado.

Pessoalmente, diz não termuita
•

preocupação com o número de
-

pretendentes anunciados à

Assembléia Legislariva e nem corri'
o

o vereador Evaldo João [unckes, do
, .

PT, de Guaramirim, que insiste etÍ'{
anunciar candidatura àAssembléia

Legislativa. Junckes, desde 2003; ,

tem sido crítico feroz do trabalho déi
Dionei. "Isso não é ruim paramim, é_j
ruim para ele, que em nenhum

_

momento analisa ou comenta a

atuação de outros deputados que
também tiveram votos na região.
Ao contrário, fica claro que ele só

bate em mim", responde o

parlamentar quando indagado a

respeito. Dionei acredita que �
..

� ...

Jaraguá do Sul e região formam um

colégio eleitoral expressivo, que
•

pode, sim, aumen tar sua

representatividade, independentd :;
do número de candidatos, desde >
que os partidos trabalhem ness,qLJ
direção e não apenas com �b
preocupação única de derrot�r<:!1
adversários. (Celso M"chado),.

'1 q

tro promete recursos para

ponte na divisa com Guar

• •

, ,}ARAGUÁ 00 SUL - O ministro

dos Transportes, Alfredo Nas

cimento, assegurou ao prefeito
Moacir Bertoldi, durante audiência
na última quinta-feira, em Brasília,
que convocará o coordenador do
Dnit (Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes) em
SantaCatarina, JoãoJosé dos Santos,
para tratar da liberação de recursos
destinados à construção da ponte .

entre Jaraguá do Sul eGuaramirim.
Também cobrará verba para outras
obras na BR-280, principalmente no
perímetro urbano, como da rotatória
no Bairro Nereu Ramos e do

acostamento nas imediações da

Unerj. Bertoldi chegou na última
sexta-feira da capital federal, onde
visitou ministérios e gabinetes de

parlamentares.A comitiva também
estevenoDnit Ferroviário para tratar
sobre a transposição da linha férrea.
"O processo de execução desta obra
está parado por causa de uma ação

• •

•

��,
•

;;:2
:",1

,
-

'l) .

• � t�
, 'Q2

movida peloTribunal de Contas da
U

.

d
.

,n
nião apontan o uma irre-

'yO ......

gularidade cometida pelá governo ;:)

municipal, que pagou R$ 49 mil1t')
uma empresa para realizar serviço de" j

._ • "'" '-'''1

supervisao, mas esse Itemnao consta' ,

no convênio", explicou Bertoldi. í: r

O prefeito ainda esteve noo

Ministério doTurismo para entregar.j
projetos, orçados em R$ 500 mi�;n• •

para construções de dois portais: da, j
.

. j.

etnia italiana, emNereu Ramos, e
I

�.'

do Trabalhador, na divisa de Jara���
com Guaramirim. Outros R$ soa'"
mil foram solicitados junto �2
SecretariaNacional de Defesa civil;>
para a construção de 50 casas)
destinadas amoradores removidos \

das áreas de rISCO existentes no
. / .

muntClplo.
.

NoCongressoNacional, o grupo
se encontrou com parlamentares de
Santa Catarina em busca de

liberação de recursos para o

Transjaraguá.
,
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CORREIO ECONÔMICO
Arrecadação recorde
A arrecadação de tributos e contribuições federais começou o

ano com um novo recorde quebrado. Em janeiro, a Receita

Federal arrecadou R$ 33,873 bilhões, maior valor já registrado
para o mês. Esse desempenho representa um crescimento real -

,

já descontada a inflação- de 0,930/0 sobre janeiro de 2005. Além
disso, a arrecadação da Receita Previdenciária cheqou'a R$ 9,836
bilhões, um aumento de 9,370/0.0 Imposto de Renda e a Cofins

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são
os tributos mais representatives em volume, com arrecadação
de R$ 10,894 bilhões e R$ 7,952 bilhões, respectivamente.Já o

maior crescimento foi registrado na CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido) de entidades financeiras, com alta de

57,61 %. No entanto, esse tributo arrecadou apenas R$ 332

milhões no mês passado, sendo que R$ 87 milhões são referentes
à recuperação de débitos em atraso.

Carros e bebidas
Destacam-se também as

arrecadações do IPI (Imposto
sobre Produtos
Industrializados). No caso de

automóveis, o crescimento foi
de 180/0, reflexo do aumento
das vendas, para R$ 287

milhões.Já o IPI cobrado sobre
bebidas apresentou um

crescimento de 21,250/0,
conseqüência do aumento da
venda de cervejas. O total

\

arrecadado com esse imposto
foi de R$ 253 milhões.

Crise
Entre 600 e 700

trabalhadores das indústrias
moveleiras do Planalto Norte

catarinense participaram, de
protesto ontem na BR-280 na

altura do Km 119, ao lado do
trevo do Bairro Lençol no
acesso à Corupá, entre São
Bento do Sul e Rio

Negrinho.A manifestação
teve o objetivo de chamar a

atenção dos governos federal
e estadual para a crise que

-,

afeta o setor desde o ano

passado. Entre as causas estão
a desvalorização do dólar e a

conseqüente queda de

24,50/0 nas exportações
segundo a Federação das
Indústrias do Estado de Santa
Catarina (Fiesc). Juntos, os
municípios de São Bento do

Sul, Rio Negrinho e Campo
Alegre respondem por 400/0
das exportações brasileiras de

móveis, com US$ 400

milhões faturados no ano

passado.
redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

(

lucro
o Banco do Brasil registrou
lucro líquido de R$ 4,154
bilhões no ano passado. O
resultado corresponde a um

crescimento de 37,4% em

relação a 2004 e é superior aos
lucros obtidos pelo Unibanco

(R$ 1,838 bilhão) e Santander

Banespa (R$ 1,643 bilhões), os
dois grandes bancos privados
que já divulgaram seus

balanços de 2005.

, • Cotação U$$ Compra Vendai

Comercial 2115 2117
Paralelo • 2,257 2,337
Turismo 2,040 2,200
• Cotação Euro Compra Venda

2,524 2,527
,

·CUB R$: 865,74 (fevereiro)

·Indices Pontos Oscilação

I Bovespa 38.558 0,36°A> ...

I Dow Jones 11.115 0,05% ...

Dasdaq 2.282 0,540/0
,

; • Poupança (%) 0,6684
,

,

Serviço Autônomo Municipal
, ,

de Água e Esgoto - Samae
,

. Jaraguá do Sul - se
•

Aviso de Licitação

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra

instaurada a licitação abaixo especificada:

LICITAÇAO N° 14/2006
,

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGA0
OBJETO: SERViÇO DE DESTINAÇÃO DE LODO CLASSE 2 E

'

RESfDUOS PROVENIENTE DE LABORATÓRIO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/02/2006, das 8:00 às
11 :30 e das 13:00 às 16:00h
DATA DA ABERTURA: 03/03/2006 às 14: 00 horas

,

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório
do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul -

SC; site: www.samaejs.com.br
'

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone (047) 3371-0590

Luis Fernando Marcolla
Diretor Geral

I

,

•

,

•

CELSO MACHADO

� Conclusão da
obra demorou
'5 anos e envolveu

quatro governos

MASSARANDUBA - Quatro
décadas depois de reivindicada

pela primeira vez e quinze anos

depois de iniciada, finalmente a

rodovia SC-474, ligando Barra
Velha a Massaranduba, foi
oficialmente entregue no sábado à

tarde, em ato que reuniu

moradores da região, funcionários
das secretarias regionais de
desenvolvimento de Joinville,
Jaraguá do Sul e São João .do

Itaperiú, políticos de todos os

partidos da base de apoio do

governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) e até adversários.
Estes também foram agradecer a
conclusão, da obra, porém,
aproveitando o ato para externar

ao governador a necessidade de
, melhorias na própria rodovia e

. -

esteve na mauguraçao, e o

governador Luiz Henrique, porém,
excluindo os ex-governadores
.Kleinübing e Amin. Coube ao

O presidente da' Aciam

(Associação Comercial e

Industrial de Massaranduba),
empresário Mauro Bramorski,
entregou ao governador uma lista
de reivindicações que considera

urgentes e também apoiadas pelo
presidente da Associação de
Bananicultores local, Arnaldo Luiz
Schmitt. Entre os pedidos, alguns
diretamente relacionados com a

rodovia que estava sendo

inaugurada. Entre eles, um posto
da Polícia Rodoviária Estadual,
.melhorias nos acessos às

localidades de Linha Telegráfica,
Massarandubinha eAltoGuarani

açú. Para os bombeiros voluntários;
um desencarcerador (alicate
hidráulico) usado no resgate de
vítimas de acidentes de trânsito;
para a Polícia Militar, uma nova
viatura. Uma delas já rodou mais
de 200mil quilômetros e está em

péssimo estado, diz o presidente.
Rede de telefonia para as

1

•

TERÇA-FEIRA, 21 de fevereiro de 2006

OBRA
,

-

,

prefeito de Massaranduba, Dávio
Leu (PFL), resumir a história da

rodovia, que passa a ser importante
elo de ligação entre os Vales do

Itajaí, do Itapocu e Norte do
Estado.

,

Lembrou que, em 1980,
quando era prefeito pela primeira

, vez (Leu está no quartomandato),
coube ao então governador
nomeado Jorge Konder
Bornhausen (PFL), hoje senador,

, A '

assmar convento com os

municípios de Barra Velha e

Massaranduba para obras de

retificação da estrada. Depois, em
1990, a obra foi incluída entre

projetos de financiamento do BID"

(Banco Interamericano de

Desenvolvimento), no governo de
Kleinübing, sendo paralisada na

gestão de Paulo Afonso. Em 1999
e 2000 foi retomada por Amin e

novamente paralisada. '

"Quero aplaudir, porém, o

governador Luiz Henrique pela
conclusão do maior trecho da
rodovia. Mesmo em lados opostos,
sabemos reconhecer e agradecer,
porque isso, quando estou emmeu

quarto mandato de prefeito,
também reflete uma realização
pessoal", disse o prefeito de
Massaranduba. Em longo discurso,
o governador Luiz Henrique
lembrou que nestes três primeiros
anos de sua gestão, o Estado já
investiu na região do Itapocu R$
69,3milhões, dos quais R$ 15,3 só
em Massaranduba. Mesmo que,

segundo ele, tenha assumido o

governo com a rubrica de restos a

pagar (dívidas a curto prazo do

governo anterior) de R$ 510
milhões. "Fechamos dezembro de
2005 com estas dívidas zeradas,
embora todos os investimentos

feitos e aumentos reais de salários

para todas as categorias dos
servidores públicos estaduais",
afirmou. Além disso, garantiu o

governador, todas as obras em

andamento e de responsabilidade
do Estado estão sendo pagas

localidades de Massarandubinha,
Ribeirão da Lagoa, Guarani-açú e

Linha Telegráfica são outras das

reivindicações entregues a LHS.
Desde que assumiu a presi

dência da Aciam, Bramorski tem
pregado a necessidade de
Massaranduba livrar-se da quase

dependência total da produção de
arroz e banana e avicultura, pela
ordem de importância. A

indústria, segundo ele, aparece
apenas como quarto fator da
economia local. "Precisamos
investir nos setores plástico,
químico, conservas e metal
mecânico". Lembra que o

município tem três mil empresas
contribuintes, contra seis mil
estabelecidas em Jaraguá do Sul,
mas que, nem por isso, recebe a

contrapartida que ele (Bramorski)
acha devida. "Agora mesmo

(ontem) Jaraguá vai inaugurar
uma nova creche construída em

parceria com o sistema Fiesc. E,

ri

•

-

outras açoes que competem ao

Estado.
Os 19, 4 quilômetros restantes

e concluídos pelo atual governo
exigiram investimentos de R$ 15,7
em terraplenagem, drenagem,
serviços complementares,

,� --,
<' pavimentação e sinalização.A obra

de pavimentação asfáltica

começou em 1991, no governo de
Vilson PedroKleinübíng (PFL). Foi
retomada na gestão, do hoje
deputado federal, Paulo Afonso

Evangelista Vieira (PMDB) e

paralisada. De novo retomada e

paralisada no governo de Esperidião
Amin (PP). Reiniciada e,

finalmente, concluída por LHS.
Uma das faixas lembrava o ex

governador Paulo Afonso, que

Empresário defende políticas regionais de desenvolvimento

,
"

,

•

FOTOS CESAR JUNKES

Luiz Henrique recebeu apoio até dos "futuros eleitores"

I
�J'

,
,

Centenas de pessoas participaram da inauguração da rodovia

rigorosamente em dia. Anunciou

que, por isso, Santa Catarina foi
incluída autornaticamente no

projeto BID 5, "uma nova
•

modalidade de financiamento
de obras para os estados não

inadimplentes". Luiz Henrique
, atribuiu a agilidade do Estado na
realização de, obras à descen

tralização do governo com a

criação de trinta secretar ias

regionais g,e desenvolvimento';"
em todas a mesoregiões. "Não há]!

milagres, o que há é trabalho ni

coordenado", resumiu. A estada ii,

do governador na região mareou
'

a 756ª visita dele a municípiose
catarinenses, a 34ª ao Vale do

Itapocu e a 2a a Massarandubasr
nestes três anos de governo,

,

percorrendo 291.656 qui,j]
lômetros. "

ii',
'

I

para Massaranduba ,que através,
das empresas contribui para Fiesc,
nada?", reclamou, defendendo
uma política regionalizada para

ações .que resultem em

desenvolvimento e conquístas
sociais para outros municípios da
região também.

"Não há um planejamento
regional", disse, observando que,
mesmo assim, Massaranduba,
Corupá, Schroeder e Guaramirim,
num universo de 70 mil

eleitores,sempre votam em

candidatos de Jaraguá do Sul.
"Precisamos de um conselho

regional que não seja apenas

político (referência à SDR de

Jaraguá do Sul, administrada pelo
PSDB e PMDB). Somos bons no
gerenciamento de nossas

empresas, mas não aplicamos isso
por causa de interesses pessoais", ,

reclamou o presidente da Aciam,
lembrando que os cinco maiores

municípios da região contabilizam

'[J '

ARQUIVO CORREIO
19'

,

",

11
,

_-"-' í

Bramorski faz cobranças ,

;.,

um contingente ao redor de 200
.

mil pessoas, a maioria não'

beneficiada por ações mais:
consistentes em setores que possam
melhorar a qualidade de vida,'!
gerando empregos e renda."
Referindo-se a uma "penca" de
candidatos já anunciados em;

Jaraguá do Sul, Bramorski pleiteia 'I,

"que' eles sentem, à mesa C01TI os 'J

demais, não apenas impondo
nomes, já que também vão precisar
de nossos votos".

'
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Wandér Weege
,

li, iz que governantes
echam os olhos

ó, para informalidade

JARAGUÁ DO SUL - O
Ji� residente do sistema Fiesc

'l't: (Federação das Indústrias do
ii Estado de Santa Catarina),
)1' it\lcantaro Corrêa, esteve ontem
" emJaraguá do Sul para visitar a
'ci'Malwee Malhas, prestigiar a

, u inauguração do Centro
, \ Municipal de Educação Infantil
)j �ones Chíodíni, no Bairro Jaraguá
V Esquerdo, e participar da reunião
I, plenária da Acijs (Associação
,'Comercial e Industrial de
.I Jaraguá do Sul), no Centro
, Empresarial. "Queremos uma

I integração maior entre os

J�' empresários do município e a

':1 Fiesc, além de debater questões
" de interesse dos setores industrial

, e comercial", comentou o

.' presidente da Acijs, Paulo
( Obenaus.

O encontro também contou

10 com a presença do 1 o vice

J�I 'esidente do sistema Fiesc,
il; Glauco José Côrte, do presidente
bl: eleito para a gestão 2005-2006 da
-' Acijs, Paulo Chiodini, do

,
\' presidente da Marisol e da
i Câmara de Indústria Têxtil,
i Vicente Donini, além de outros
:'1 membros da Associação

" Comercial e Industrial. Todos
, foram recepcionados pelo diretor

'J': presidente da Malwee Malhas,
11,\' Wandér Wyege. O industrial
I), recebeu cumprimentos pelos cem
\!Ii anos-da empresa e comandou a

III, visita pela fábrica e também pelo
, ' novo prédio da 'administração,
1:1' com 3.82Sm2 de área.

O complexo, de cinco

,1' andares (somando o térreo),
abrigará a recepção e os setores

�j de compras, engenharia, de
,,' produtos, programação, CPD,
'I! finanças, contabilidade e

I "reinamento, além de sala de
.,

f,' amostras (peças), sala de

119' reuniões e a sala de desfiles,
II' comportada por paredes móveis,

i�': para adequar o espaço aos

w: funcionários e visitantes. Todos
; os móveis são ergonômicos (se
;' adaptam ao corpo do
\ funcionário) para garantir

':' conforto e evitar problemas
,;1 musculares, como a LER (Lesão
II por Esforço Repetitivo) e DORT

11 (Distúrbios Osteomusculares
1 Relacionados ao Trabalho).
h Aproximadamente 120
I' funcionários trabalham no

" prédio, que demorou seis anos

; para ser construído. '

Para Alcântara Corrêa, a

'I. Malwee é um exemplo a ser

" seguido por outras empresas
têxteis, apesar das dificuldades

. , .

governamentais e econormcas

.I enfrentadas pelo setor. "Só uma

, empresa com gestão firme e

responsável é capaz de enfrentar
as intempéries do governo e

, sobreviver 100 anos.O sucesso da

•

DANIEL NEVES

Presidente da Fiesc, Alcantaro Côrrea (direita), parabenizou Wander Weege pelos 100 anos da empresa

empresa é conseqüência do
trabalho sério e competente",
assegura o presidente da Fiesc.
Em relação ao panorama
econômico do ano passado, o 1 o

. .

vice-presidente do sistema Fiesc,
Glauco José Côrte, destacou que
o ano 2005 foi complicado para
as indústrias da região Sul,
devido à alta dos juros. Também
afirma que, neste ano, a entidade

pretende discutir os interesses do
setor junto aos candidatos

políticos. "Vamos realizar e a alta carga tributária. "O que

impedeo crescimento industrial
no Brasil não é a concorrência

(de igual para igual), mas a

informalidade, que não é

adequadamente combatida pelo
governo", desabafa. Ainda de
acordo com ele, os tributos altos
fazem muitos empresários
brasileiros investirem no mercado
têxtil asiático, (principalmente
,

India e Vietnã), onde os impostos
são mais baixos.

. , . ..

semmar ios r e g tonats para

acompanhar os compromissos e

programas de governo que mais

valorizam
.

o setor para

posteriormente avaliar o melhor

candidato, mas não vamos tomar
posição", explica.

O industrial Wal1dér Weege
também falou sobre problemas de
ordem econômica que impedem
o crescimento do setor industrial
no Brasil, COIUO a informalidade

Parceria garante outro Centro de Educação
JARAGUÁ DO SUL - Durante a

visita aomunicípio, o presidente do
sistema Fiesc, Alcantato Corrêa,
também prestigiou a inauguração
do Centro de Educação Infantil

]onesChiodini, no Bairro ]araguá
Esquerdo. O investimento para a

execução das obras foi adquirido
em parceria entre os sistemas Fiesc,
Sesi (Serviço Social da Indústria)

,

e a Prefeitura. O custo total foi de
R$ 874 mil., dos quais 85 mil são

\
recursos domunicípio.

OCentro de Educação Infantil
funciona desde o dia seis de

fevereiro, tem 170 vagas, emprega
23 funcionários e tem área de 811
m2. A Prefeitura também vai

investir R$ 32 mil mensais para

manutenção e pagamento de

professores e profissionais da área
da saúde. A obra foi erguida em

aproximadamente um ano, é a 23ª
creche do município e a oitava

construída em parceria com o Fiesc
e o Sesi.

De acordo com o secretário de

Educação do município, Anésio
Alexandre, o novo centro de

educação vai resolver o problema
dos pais que trabalham e não tem

onde deixar os filhos, uma vez que

CESAR JUNKES

Creche tem 170 vagas e recebeu investimento de R$ 874 mil

o Centro de Educação Infantil
mais próximo, do Colégio Renato
Pradi (CAlC), no Bairro São Luís,
estava com as vagas esgotadas.
"Esta creche está facilitando
minha vida, pois a do Caie, onde
meu filho ficava,. é bem mais

distante daminha casa", comenta
a faccionista Deglacir Fodi, 38
anos. Ainda_segundo Alexandre,
o município deve ganhar outros
três Centros de Educação Infantil
até o final do ano.

.

OCentro de Educação Infantil

foi batizado de Jones Chiodini em
homenagem aó jovem de 17 anos

que faleceu no dia 14 de junho de
2006, vítima 'de UlU acidente de

tobogã. O pai do patrono, o

empresário Dário Chiodini,
comenta que a emoção pela
inauguração da obra ,que leva o

. ,

nome do filho, é incomparável. "E
uma menção honrosa para ele

(Jones); apesar de ter morrido

jovem, seu nome foi emprestado a

este lugar cheio de vida", diz
emocionado. (Daiane Zanghelini)

Transporte Es.colar e Universitário cl VansTransporte Estudantes

Joinville cl Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
\

* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * 'Qutros * Unerj * Fatei * Cepeg * Fameg * Furb

í

Reivindicações da comunidade
são apresentadas ao DNIT :--!

CESAR JUNKES" I
%, �\ !

•

" I

I

Bertoldi apresentou reivindicaçôes ao coordenador do DNIT S IIJARAGUÁ DO SUL - O prefeito milhões. Ainda não se sabe se os
I

Moacir Antônio Bertoldi (PL) recursos serão somente do governo)
recebeu' ontem o coordenador do ouse tambémserãofirmadasparcerías? I

DNIT (DepartamentoNacional de público-privadas (PPP), que será»

InfraEstrutura de Transportes) .joão decidido após a licitação.O supervisor 2

José dosSantos, o supervisordoDNIT, Antônio Bessa explica que o projeto .1

Antônio Carlos Bessa, o deputado traça um desvio próximo a WEG.� I

estadualDioneiWalterdaSilva (PT), Química, no sentido BR-101j'
alémde outras autoridades políticas Schroeder, que desvia do centro dos J

e membros das associações de municípios de Jaraguá do Sul e �
moradores para discutir a execução e Guaramirim, e só retoma ao traçado:
o desenvolvimento dos projetos de da atual BR-280 perto da Tifa dos�
restauração daBR-280, a duplicação Monos. Já o projeto de adequação de:,
a partir de São Francisco do Sul e a rodovias federais engloba a.�
restauração da ponte doPortal (divisa implantação de rotatórias em frente t
Jaraguá doSul/Guaramirím). aFameg (FaculdadesMetropolitanas

De acordo com o coordenador de Guaramirim) e um viaduto no I
doDNIT. o investimento total para o entroncamento daRodoviadoArroz"

,
- )

recapeamento da rodovia, que (SC-413) e a BR-280. . <,

começou em julho passado, será de Durante a reunião, o prefeito:
R$ 9 milhões. As obras incluem

.

falou sobre a parceria entre prefeitura; I
também amelhoriado acostamento e DNIT para execução de um,
no trajeto entre Jaraguá do Sul e São acostamento a partir da rotatória do,
Francisco do Sul. Posto Marcolla (Chico de Paulo) até,:

Jáo projeto de duplicação daBR- as imediações do viaduto do Bairro,
280 deve ser finalizado ainda neste Estrada Nova, bem como o:;

semestre, e a estimativa é de um recapeamento da ruaEpitácio Pessoa,
investimento na ordem de R$ 600 (Centro) e daWaldemar Grubba. �

------------------------------------------------------,

•

'1

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

AVISO DE LICITAÇÃO

,
-

Processo Adm. N°.: 6/2006
Edital: TOMADA DE PRECOS .P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°.:
6/2006

Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERViÇO DE MÁQUINA
Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Oito de Março de 2006.

Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Oito de Março de 2006

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das

. Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou
pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 21 de fevereiro de 2006

\ Francisco Rocha dos Santos Neto
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

INTEGRATOR - COM0200 viso de Licitação
L_ �----------------------�,
--------------------------------------------�-------- ,

� BODY JAM

� BODY PUMP
,

"

/ /,__....-;
-,'

'Corpo &Mente--- !J
6 anos }J�'
desucessol

� BODY BALANCE

� BODY COMBAT

�RPM

� NATAÇÃO ADULTO
E INFANTil

� POWER JUMP ,

� MUSCULAÇÃO
� HIDROGINÁSTICA

� BODY STEP

•

, I !
-

I
I

1,
FLEXIBILIDADE DE.

•

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES

,

!
I
,
,
I

!
I

I
I
!

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

AO MEIO-DIA I

,

I

•

•

>
,
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, Falecimentos

,

Faleceu às 07:30h do dia 20/02, o sen hor Renato Grossklas,
com idade de 28 anos. O velório foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana de São Marcos e o sepultamento no

cemitério Municipal de Schroeder.
Faleceu às 15:1 Oh do dia 19/02, a senhora Camila Amaro,
com idade de 68 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila
Lenzi.
Faleceu às 20:30h do dia 19/02, o sen hor Adilson Rosa, com
idade de 32 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério Vila Lenzi.
Faleceu às 06:00h do dia 19/02, o senhor Salvador Alves

Siqueira, com idade de 97 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 18:15h do dia 18/02, o senhor Evaldo Paulo

,

Feuster, com idade de 56 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério da Vila Rau.
Faleceu às 11 :30h do dia 18/02, o senhor Leôncio Petry,
com idade de 46 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério Chico de Paula.
Faleceu às 07:00h do dia 18/02,0 jovem Cassia no dos Santos
com idade de 20 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.
Faleceu às 06:40h do dia 18/02, a senhora Valeria Kath Voigt,
com idade de 38 anos. O velório foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana São Marcos e o sepultamento no cemitério
Municipal de Schroeder.
Faleceu às 00:15h do dia 15/02, a senhora Clara Siewert
Demarchi, com idade de 89 anos. O velório foi realizado em

sua residência e o sepultamento no cemitério Barra do Rio

Cerro.

Faleceu às 23:40h do dia 15/02, o senhor Alido Lorenzetti,
com idade de 72 anos. O velório fio realizado na Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz e o sepultamento no cemitério do
Centro.

Faleceu às 15:45h do dia 15/02, a senhora Maria de Lurdes

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

Capela Mortuária Rio Branco e o sepultamento no cemitério
Rio Branco.
Faleceu às 09:45h do dia 15/02, o senhor Silvestre Cardoso,
com idade de 39 anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa

Senhora Aparecida e o sepultamento no cemitério da Vila
Lenzi.

-

. -Alunos Maristas nas
Universidades

Após três anos de Ensino Médio e baterias de vestibulares
no final das atividades escolares, é hora de comemorar a

aprovação e ingressar na universidade.
E parabenizando os alunos da 3a série do Ensino Médio
2005 pela conquista de vagas em diversos cursos

superiores, o Colégio Marista São Luís proporcionou
no sábado, momentos de inteqração e lazer entre os

alunos conclulntes e seus professores.

Os Alunos da 3a série do Ensino Médio 2005 fizeram sua

história no Colégio Marista e merecem a lembrança de
toda a comunidade educativa Marista: os votos de sucesso
e realizações nesta nova e surpreendente etapa de

construção para desenvolver uma sociedade mais justa
•

e solidária. Parabéns aos Calouros!

Amigo da. LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS LIDA.

371 0882
,

it
,
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ANELlsE SCHMITZ

.... Adilson da Rosa já
estava doente há um

ano e não recebia
nenhum benefício

, }ARAGUÁ DO SUL - Depois de
um ano de cama, sem auxílio
financeiro nenhum, o autônomo,
Adilson da Rosa morreu na tarde
de sábado esperando pela perícia \

médica do INSS. Ele que caiu

do viaduto próximo ao posto
Marcolla em fevereiro do ano

passado, vivia na casa da mãe na
Vila Lenzi com dificuldades.

Emocionada Felícia da Rosa
mostrou a cama ondeo filho
ficou enquanto doente e

lamentou a morte de Adilson.
"Eles não vieram fazer a perícia
médica para encostar meu filho,
eu gostaria de saber porque isso?
Só porque somos pobres?",
perguntou Felícia.

Aparentemente abatida ela

contou em detalhes a rotina do
filho, disse que foi uma

fatalidade e que ele esteve

consciente o tempo todo depois
do acidente. "Me dói saber que
ele se foi e que a única ajuda
que tivemos foi algumas fraldas
que a assistente social trouxe",

• , •

comentou Felícia.
De acordo com o chefe da

agência da Previdência Social de
Jaraguá do Sul, Marcelo Belo, há
sim uma demora na perícia
domiciliar, mas que isso não será

impedimento para que a família
receba o auxílio após a morte.

"Infelizmente não fizemos a
". ,.. -

.

pencia a tempo, e que nao temos

condições de fazer perícia
domiciliar, mas isso não vai

impedir a família de receber o

beneficio", garantiu Belo. O
chefe da agência não soube
informar quantas pessoas estão na
fila esperando pela perícia.

A família de Adilson sabe

que, infelizmente, casos como
,

este são comuns no Brasil. "E um

descaso só", e completa que além
do INSS a Prefeitura também não

lhe deu ajuda: "O prefeito investe
tanto dinheiro no carnaval e os

pobres continuam com a casa

caindo e passando fome", alegou
Felícia.

A diretora social, Maria Rech
Schiochet, disse que os pedidos
de remédios e reforma da casa

não são de responsabilidade da
secretaria. "Ela nunca nos disse

que tinha problemas com

alimentação e a assistente social
em visita também não detectou

isso", alegou Maria.

CESAR JUNK�

\

Dona Felícia reclama do descaso do poder público

CORREIO TV
Suspeita
Júlia vai começar a desconfiar que André armou a

morte de Bia Falcão para ficar com seu lugar na
Belíssima. Ela também achará que o marido matou

a ex-namorada Valdete.

Novinha em folha I

Mariana Ximenes passou horas na cadeira da cabeleireira Elza Pontes. Saiu com os

cabelos ondulados até a cintura e castanhos claros. O novo visual é para sua personagem
na minissérie "JK':

Najustiça
Gugu
Se for mesmo para a Record, com quem está

negociando, Gugu deverá ocupar parte do
domingo à tarde.Tudo indica que o "Domingo da

,

Gente''de Netinho de Paula, será transferido para o

sábado, antes do "Melhor do Brasil�de Márcio
Garcia.

-. ,

O veterano Boris Casoy, 64 anos, deve entrar na justiça contra a Rede Record nos

próximos dias. A causa do impasse é o valor da multa da rescisão contratual do jornalista.
A emissora quer pagar apenas 600/0 dos salários que ainda faltavam para o fim do
contrato. Já Boris quer receber o que foi combinado: 48 meses de salários.

Ninguém entra!
Parece que nem a beleza da atriz e modelo Fernanda Lima foi o suficiente para amolecer
os seguranças dos rockeiros do Rolling Stones. Ela foi barrada na entrada do hotel

Copacabana Palace, onde acontecia a festa pós-show. A balada contou com mais de
1200" vips"

Eaaliança?
Dizem que Henri Castelli e Isabeli Fontana, que
andaram estremecidos, fizeram as pazes. Mas há

. quem jure que viu o bonitão em uma festinha, em
Campinas (interior de São Paulo), sem aliança. Dança de salão

Milene Domingues (foto), ex-mulher do jogador Ronaldo, é uma das famosas que
participam da terceira edição do popular concurso Olha quem dançaI, transmitido pela
estatal Televisão Espanhola. Milene, mãe do único filho do craque do Real Madrid,
disputará com outros famosos um prêmio em dinheiro que poderá doar à causa

. humanitária que escolher. Milene Domingues, 22 anos, dançará salsa no primeiro
prog�mada'

.

nova etapa do
concurso, que
em suas duas

edições ante

riores obteve
um elevado
índice de au

diência. Milene

'Nadamolevida'
Maria Clara Gueiros, dona do bordão "Eu te

conheço'õval deixar provisoriamente o elenco de
"Zorra total': Ela será a ex-mulher de Luiz Fernando
Guimarães em "Minha nada mole vlda" que estréia
na Globo dia 8 de abril. É a nova empreitada do trio
Fernanda Young, Alexandre Machado e José

Alvarenga, o mesmo de "Os normais':

Duasvinhetas
"Minha nada mole vida" começará a ser gravado no

Projac dia 6 de março com a mesma equipe
técnica que faz "A diarista". Serão, a princípio, oito
episódios. O semanal terá duas vinhetas de
abertura. A primeira, real. A outra, do programa de
entrevistas do personagem central, Jorge Horácio.
Ele fará uma espécie de coluna social eletrônica.

•

conseguIu o
.

recorde mundial
de embaixa
dinhas aos 17

anos, ao dar
55.197 toques
em uma bola de
futebol durante
nove horas

seguidas, sem
parar sequer
para comer.

Sabedoria de taxista
Luciano Huck vai pegar carona num antigo sucesso

da mulher, Angélica."Vou de táxi" é o nome do
novo quadro do "Caldeirão" em que o

apresentador vai virar motorista e circulará por São
Paulo.

,
,

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

, I
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NEUSE SCHMITZ

, Quem não atualizar
,

5 dados perderá
,ireito a receber
beneffclo federal

,,

, ,

,]ARAGuA DO SUL - O prazo
ata fazer o recadastramento no

I rograma Bolsa Família acaba no
, ,

ii ia 28 de fevereiro. O programa
': dd'governo federal dá direito ao

: auxilio gás, bolsa alimentação e

; bolsa escola dentro de um só .

,

(:: projeto.Cerca de 2 mil e 400
II'! famrtias já fizeram o cadastro em

:' Jaraguá do Sul, mil a mais que
, novembro do ano passado e o

I' nlÍl1lero deve crescer ainda mais

\ segundo estimativa da secretaria
:: dÓ'Bem Estar Social.

. "Esperamos o cadastramento
': de muitas pessoas ainda nesses

:1 últimos. dias", garantiu Silvia
: Chaves, supervisora de Programas
,I A�ulto e Idoso de Jaraguá do Sul.
1 De acordo com Silvia, a partir de

,
...

11 março, as pessoas que nao se

I; tecadastrarem serão vetadas do
': programa e não receberão o
'1 d' h

'

I" m erro.

; As famílias que têm renda de
, 'é R$ 100 por pessoa recebem o

, fi auxilio de R$ 15 por até três

TERÇA-FEIRA, 21 de fevereiro de 2006

BOLSA FAMfllA
• •

Vale Cidadão substitui a
Cesta Básica em Jaraguá

,

SECIRIlIA IE ESTUO
lO IESEI'OLVIMENTO
SISRNTAlEl

,

I I

}ARAGuA DO SUL - O Vale
Cidadão começou a ser entregue
na manhã de ontem (20) pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul. O

programa substituiu a Cesta Básica
e funciona a partir de agora como
ticket alimentação nos valores de
R$10aR$80.

Sãomais de quatro mil famílias
inscritas, mas apenas 350 recebem
o beneficio. Para a família receber
o vale, é preciso passar por uma.

avaliação da assistente social,
comprovar carência e as

dificuldades enfrentadas. De
acordo com a diretora social de

Jaraguá do Sul, Maria Rech

Schiochet, a troca da cesta pelo
ticket foi uma decisão madura da
secretaria do Bem Estar Social.

"Optamos pelo vale porque antes

éramos nós quem definíamos o que
as famílias podiam comer, já que
as cestas estavam prontas. Agora
elas têm a opção de comprar o que
mais usam", garantiuMaria.

ParaAndréa Kiefer foi uma boa

opção, ela que ganha um ticket

,
no valor de R$ 45 pode comprar o
que antes faltava na cesta básica.
"Todo o mês faltava açúcar, agora
eu posso comprar de acordo com o

uso, além de leite e carne", disse
ela.

J á para Liberato Quaresma,
que mora com a esposa 1).0 Bairro

. ,

'. ,

-

�------------------------------�.
I,

,

'i '

,

Liberato aprovou a mudança

Jaraguá 84, vai ser ainda melhor. '

Ele disse que muitos alimentos
,

eram desperdiçados quando :
I '

recebia a cesta, agora com o vale • :
.

isso pode mudar. "Iremos comprar
o necessário e desprezar o que não :
.". I

consumimos , garantiu. :
Os tickets valem em 14 : :

supermercados e só não podem ser :

trocados por cigarro, bebidas
alcoólicas, perfumaria, roupas e .

eletrodomésticos, .guloseimas e

refrigerantes. "Valorizamos isso

porque além de dar chance de

opção as famílias elas podem'
comprar material de higiene,
limpeza, verduras, frutas e carne",
disse Maria Rech Schiochet.

,

,

,

Quem quiser se inscrever pode ligar (inclusive a cobrar) para os .

telefones da Secretaria do Bem Estar Social, 3372-8105 e 3378-8110.

,
,
,

�

I

• , • •
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CESAR JUNKES
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Rosimeri Oliveira fez o cadastro ontem, ela está desempregada e espera ansiosamente pelo auxílio

crianças, total de R$ 45 e ainda R$
50 em média, conforme as

necessidades das famílias.
"As pessoas vem, fazem o

cadastro, trazem os documentos e

Juraci de Lima recebe o auxilio
há cinco anos. Ela tem três filhos e

uma renda inferior a R$ 350 como
doméstica.A família, quemora no
Bairro Três Rios do Norte, vive
como pode, Para ela, os R$ 95

,

recebidos todo o mês do Bolsa

Família, é uma ajuda significativa.
"A gente vive com a corda no

pescoço e esse dinheirinho ajuda
bastante nas despesas da casa", disse
[urací.

Rosimeri de Oliveira veio fazer

Preservar não é apenas conservar. É agir.
As riquezas naturais de Santa Catarina são desejadas, visitadas, mas também precisam ser protegidas e para Isso foram criados 4 novos

Parques Estaduais: Rio Canoas, Acaraí, Araucárias e Fritz Ptaumann Agora, são 9 unidades de conservação em todo o Estado. Além disso, mais
150 policiais ambientais estão protegendo essas nossas riquezas, E com o Eco-ônibus, as crianças estão aprendendo a importância do meio
ambiente, Iniciativas como essas favorecem o Desenvolvimento Sustentável. É o Governo do Estado preparando Santa Catarina para 'o futuro,

, '

pas enviamos para o governo

federal, acreditamos no que as

pessoas no falam", disse a supervisora,
Segundo ela, não há como a'

Prefeitura visitar e confirmar as

informações dadas pelas famílias,
por isso há tantos casos de

irregularidade no programa.

o cadastramento pela segunda vez.
Da primeira ela tinha renda

superior aos R$ 100 por pessoa,

agora que está desempregada vê

no Bolsa Família a solução para a

alimentação dos dois filhos. "Com
certeza esse dinheiro vai ajudar,
ainda mais na situação que nos

encontrarmos", confessou,
.

Para as famílias que não se

cadastrarem até o dia 28, a partir
de março, o beneficio será

cancelado.

,

,
I

,

I
I
•

,

.,

OOt1érnO di) il'$,ado

SANTIelTARlNA
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� Prefeitura e Câmara
destinam verba para
blocos e apostam no

crescimento da festa
•

JARAGUÁ DO SUL - A revisora,
Ciomara Andrade, de 24 anos, foi
eleita a Rainha do.Carnaval de
[araguá do Sul. A escolha acon

teceu sábado no Pavilhão A do

Parque de Eventos. Participaram
do júri secretários municipais e

jornalistas. Cícero Tadeu Martins
foi eleito o Rei Momo e fica no

trono até o próximo carnaval.
Esta não foi a primeira vez que

Ciomara, do Bloco Em Cima da
Hora, ganhou o concurso, em 2003
ela também foi Rainha. E a relação
com a festa tipicamente brasileira
não pára por aí. Em 2004, omarido,
Luciano de Andrade foi eleito Rei
Momo. Ele fala com orgulho da

esposa. "Ela já ganhou ummonte

de concurso de dança, é o que ela
melhor sabe fazer", derrete-se.

Janaina Cristina Barros, do
Bloco Sem Preconceito, levou o

título CIe 1 ª Princesa e Rosângela
Branco, representante do Sambo
no Pé, foi eleita 2ª Princesa.

Expectativa
O desfile de carnaval acontece

sábado (25) e deve atrair um
.

público de aproximadamente nove
mil pessoas na Rua Walter

Marquardt, VilaNova (próximo ao

, •
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• FESTA POPULAR

Posto Mime), de acordo com os

organizadores do evento. São

quatro blocos oficiais: Estrela D'

Alva, Sem Preconceito, Samba no
Pé e Em Cima da Hora, e o bloco
dos sujos (pessoas que desfilam sem

compromisso com blocos

carnavalescos), contabilizando
cerca de 500 integrantes. Em
seguida acontece o baile de

carnaval, às 23h30, no Parque
Municipal de Eventos, com

entrada gratuita.
Para a compra do material e

contratação da mão-de-obra

temporária para confecção da
fantasias, a Prefeitura distribuiu R$
3.500 para cada bloco, e, pela
primeira vez no carnaval do

,

município, a Câmara de Vereadores
contribuiu com R$ 3.000, também
para cada um dos blocos.

Os preparativos para o carnaval
estão a todo vapor; só no Bloco Em
Cima da Hora, vencedor do
carnaval do ano passado, 130

integrantes foram confirmados para
o desfile e quase todas as fantasias

já estão prontas. Entre os materiais

utilizados para a criação das
fantasias estão o papelão, papel
nacarado, papel etaflon, espelho
(acessório brilhante), tecido'
dublado, tecido capuxão, paetês,
galão (enfeite), aljofre, franja
metálica, estola, pluma e pena de

pavão. "Todos os blocos estão
· caprichando e dando o melhor de

si, pois o público merece ver uma
-

apresentação bonita", comenta a

presidente da Liga de Carnaval e

presidente do bloco Em Cima da
· Hora, Iracema Pinheiro.

•

DIVULGAÇÃO

Escolha dos soberanos aconteceu sábado no Parque Municipal
CESAR JUNKES

No domingo, um trio elétrico fez o "esquenta carnaval" na Praça

Produtores participam de festa e avaliam a crise no setor
MASSARANDUBA- Milhares de

•

•

pessoas participaram da 2ª Festa
da Banana realizada sábado e

domingo no galpão de festas da

Igreja Nossa Senhora da Glória,
na localidade de Massa
randubinha. A expectativa da

organização era a de comercializar

pelo menos oitocentos churrascos
•

(R$ 9,00),80 frangos recheados
(R$12,00) e 100 caixas de cerveja
(R$ 2,75) ou 2.400 garrafas. Como
tema central da festa, a banana in
natura ocupou espaço nobre, com
as espécies cultivadas na região.
Entretanto, a robustez dos cachos
não reflete a crise instalada nos

bananais do município (como
ocorre em outros da região) há
.mais de 18 meses. Primeiro pela
presença ameaçadora da sigatoka
negra, doença inofensiva ao

organismo humano, mas que pode
,

dizimar plantações em pouco

tempo. E, depois, pelo excesso de

oferta, que empurra os preços para
baixo.

Com plantio experimental de
500 pés da espécie Caturra Fhia
18, desenvolvida em laboratório da

Epagri (Empresa de Pesquisa
Agrícola e Extensão Rural) de

Itajaí, o produtor Avelino Rossi,
obteve o primeiro lugar na

competição, expondo um cacho
com 68 quilos. Com omesmo sabor
da Caturra comum, a espécie
produz mais, com frutos bem
robustos que já começam a ter boa

aceitação nomercado consumidor.
Mas, com os preços em queda livre,
muitos produtores podem quebrar
literalmente. "Quem não tem

•

capital de giro, produção de

qualidade e tecnologia está fadado
a falir", observa Rossi. Para a

maioria das pessoas, Massaranduba
,é município conhecido pela sua

expressiva produção anual de arroz
irrigado. Porém, no município
ainda essencialmente agrícola, a
banana ocupa o segundo lugar na
economia interna.

Avelino Rossi cultiva 30

.

hectares na localidade de 3° Braço
do Norte, região limítrofe com os

municípios de Luiz Alves e

Blumenau. Tem 60 mil em

produção, o que dá a cada safra
anual algo em torno de 150
toneladas. Mas o atual custo
benefício tem preocupado. E

·

muito. A cada 24 quilos, o custo
de produção alcança, hoje, em
média R$ 3,00. Mas os mesmos 24
quilos, no mercado, não passam de
R$ 2,00. Rossi, que comercializa
toda a sua produção no RioGrande
do Sul, lista as principais despesas
do produtor até que a fruta chegue
à mesa do consumidor:
combustível, -insumos ,

equipamentos, peças,
investimentos em tecnologia e

mão de obra braçal.
Hoje, segundo ele, o maior

concorrente para os produtores
brasileiros é o Equador. E há,
exemplifica, uma razão bem

simples. "Lá, um trabalhador
recebe algo em torno de R$ 5,00
por dia. Aqui, pagamos entre R$
30,00 e R$ 40,00 porvinte úteis".

Aos 56 anos de idade e tendo
herdado do pai o gosto pela cultura
-"não aprendi a fazer outra coísa"-

.RÁDIO

.JAQAGUÁ
11.110

Avelino Rossi tirou o primeiro lugar COlT] cacho de 68 quilos

Rossi lembra dos bons tempos não
muito distantes em relação' a
cotação da banana. "Mesmo com
uma temporada de muito frio, ern
2000 o preço da caixa de 24 quilos
oscilava entre R$ 5,00 e R$ 6,00.

Nos dois anos seguintes, o bom

preço semanteve, em 2004 foi ruim
,

e em 2005, péssimo. E o que ocorre

hoje também com o arroz e com o

gado de corte", concluiu o

produtor. (Celso Machado)

I

Tradicional Baile do Azul e Branco
Data: dia 24 (Sexta-feira)
Horário: 23h

Local: Clube Atlético Baependi
Valor do ingresso não definido

Carnaval infantil
Data: dia 26 (Domingo)
Horário:16h

Local: Parque Municipal de Eventos

Ingresso: Gratuito

Desfile do bloco campeão
Data: dia 28 (Terça-feira)
Horário: 21 h

Local desfile: Rua Walter Marquardt, Vila Nova (próximo ao Posto

Mime)

Ingresso: Gratuito

er fracassa na tentativa
de se divertir na noite carioca

RIo DE JANEIRO -A expectativa
do líder dos Rolling Stones de

aproveitar a noite carioca antes de se

juntar a seus companheiros em

BuenosAires, onde abanda tocahoje,
foi frustrada. Porvolta dameia-noite
de domingo, MickJagger deixou sua
supersuíte no Copacabana Palace,
atrás dediversão. Ele acabouvoltando .

duas horas mais tarde, depois de

percorrer três lugares diferentes.
Ontem à tarde, o roqueiro deixou o
Rio - para tristeza dos fãs, que o

queriam por perto por mais tempo.
O périplo de Jagger, que estava

acompanhado do empresárioOskar
Metsavaht, dono da grife Osklen,
começou naMarquês de Sapucaí, no
centro. Ele queria acompanhar o
ensaio técnicoda campeãdo carnaval
Beija-Flor. No entanto, quando

, chegou, à Oh20, a escola já tinha

passado. "

O cantor andou então por uns

cincominutosemdireçãoaoTerreirão
do Samba, espaço aberto onde são

realizados shows populares. Viu um
pouco da batucada e voltou, em
menos de dez minutos, à Mercedes

que o transportava, tentando fugir a
todo custo do assédio da imprensa.
Na curta caminhada que fez, acenou
para as pessoas, que demoraram a

reconhecê-lo.
O rockstar, de jeans e camisa azul

de botão para fora da calça, cruzou
então a cidade e foi tentar a sorte na

•

boate 00, naGávea, zona sul. Perma-
neceu apenas meia hora lá. Ficou a

.maíorpartedo temponumamesa com

14 pessoas, entre atnigos brasíleiss
estrangeiros, conversou um pouco,

.. " ,

bebeuágua.A 1h25, deixouoOO,em
busca de umlugarmais animado,e,
dez minutos' mais tarde, já estava.
entrando na Baronetti, outra casa

noturna, em Ipanema.
O astro gerou frisson entre OI

jovens que estavam na porta. A
confusão (oi tamanha que o pobre
Jagger, que chegou com sorriso no

rosto, aparentando bom humor, foi
embora quatrominutos depois, com
a fisionomia séria. Imprensado 1\; �
calçada, ele chegou agritar duas vezeJ

"Watch out, watch out", pedindoi
seguranças e fãs que tomassem

cuidado. Os seguranças reforçaramo
cordão de isolamento enão pouparam
força fsicaparaafastar as pessoas. PertO
do roqueiro, a jovemAyla Gresta, I�
anos, dizia: "Maravilha, maravilha",
Por volta de duas horas, Jagger ja
estava de volta ao hotel, de onde não

havia saído ainda durante os trêsds
no Rio Oscar Metsavaht, que foi
embora em seguida, contou queele
adorou o show, principalmente a

vibração do público brasileiro - disse

que foi diferente de qualquer outra
de sua vida.

O astro comentou ainda quefariJ
uma apresentação como a de sábado
novamente"até de graça". Coni1.den'
ciou também que tem vontade de
conhecer a ilha de' Fernando de

Noronha.Metsavaht lhe pergunte'
o segredo da longevidade: "TerfiJhCl!
em várias gerações", respondeu o

roqueiro, segundo o empresário.
•
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Nilmar sai de campo
pensando em Seleção
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e na renovação de
contrato
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��SLALOM
O brasileiro Nikolai Hentsch concluiu ontem a prova do slalom

gigante na 30· posição, pela Olimpíada de Inverno, em Turim. O

esquiador ganhou quatro colocações em comparação à primeira
descida, quando havia ficado em 34° com o tempo de 1 min27s78.

Rivaldo sonha em
disputar a Copa
do Mundo na

Alemanha
�

DA REDAÇAO - Após
ser O destaque do Olym
piacos ao marcar dois na

vitória sobre o AEK, por 3xO,
Rivaldo afirmou que ainda
sonha em disputar a Copa do
Mundo, na Alemanha, mas

admite que dificilmente
estará entre os 23 con

vocados por Carlos Alberto
Parreira. "Cada dia fica mais

difícil, mas não perdi a

esperança. Faço o melhor

possível no meu trabalho
coni a ilusão de encerrar a

minha carreira no Mundial
da Alemanha. Quero de
monstrar que mereço um

lugar entre os 23, mas re

conheço que já passou muito

tempo desde a última vez que
estive na Seleção", reconhe
ceu.

Para Rivaldo, o Brasil vai
à Alemanha como favorito

para conquistar o hexa

campeonato pela tradição, a

'qualidade dosjogadores e seu

rendimento em competições
recentes. O jogador tem

contrato com o clube grego
até junho e pretende seguir

"

na Europa. No entanto, não

descarta a volta para o Brasil.

Quando perguntado
sobre suas preferências no

futebol, Rivaldo apontou o

francês Zidane e Vanderlei

Luxemburgo como melhores

jogador e técnico,
respectivamente. "Gosto
muito de ver o Zidane jogar.
A elegância de seus

movimentos no campo e sua

habilidade são extraor

dinários. Além de ser um

grande jogador, é uma grande
pessoa. Com relação a trei

nador, os 'três anos sendo
treinado por Luxemburgo no
Palmeiras foram especiais.
Até hoje, conservamos uma

excelente relação. Falamos

sernpre por telefone e peço
muitos conselhos a ele.
Também guardo boas

lembranças de Carlos
Alberto Parreira, que me

levou, pela primeira vez à

Seleção, em 1993", explicou.

,

"
,

COMUNICAÇÃO

,

CORREIO DO POVO

•

��VELA
O ABN Amro One segue liderando a quarta perna da Volvo Ocean
Race, entreWellington, na Nova Zelândia, e Rio de Janeiro, após a

parcial registrada na noite deste domingo. O outro barco
holandês, o ABN Amro Two, mantém o segundo lugar.

�� ESQUI
A Federação de Esqui da Áustria expulsou neste domingo
o treinador de sua equipe de fundo e biatlo,Walter Mayer,
e dos biatletasWolfgang Perner eWolfgang Rottman por
terem abandonado os jogos sem autorização.

PELADA: SOBRE DUAS, RODAS

ara
,

uaense reune
•

orlas ,
,

,

,
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CESAR JUNKES �

Já os representantes da As

sociação Jaraguaense de Bikers

conquistaram cinco títulos,
três vices e três terceiros luga
res. Os campeões da equipe ria

primeira etapa, em suas devidas

categorias, foram: Luís Eduar
do (boys 15 anos), Cláudio
Bertoldi (cruizer 25/29 anos),
Nelso da Silva (cruizer 30/35
anos), Vinícius da Silva (boys 7

anos) e. Guilherme Getelina

(boys 14 anos) .

Elias Júnior (boys 15 anos),
Rafael Gomes (17/24 anos) e

Ângelo Bobala (cruizer 15/16
anos) ficaram em segundo
lugar. Em terceiro ficaram
Carlos Miguel Strelow (boys 10

anos), William Pereira (boys 14
anos) e Júlio César Soares

(Retífica Tratores Tiwes)
(junior). Segundo a presidente
da associação, Paola Hack

barth, mesmo com poucos par

ticipantes, os resultados foram
"

Equipe jaraguaense, organizadora do evento, foi
também a que mais conquistou títulos na etapa

JARAGuÁ DO SUL. A

primeira competição do ano de
Bicicross no Parque Malwee
ficou dentro do esperado.
Segundo Valdir Moretti,
diretor da equipe jaraguaense,
o número de inscritos foimuito

bom, assim como a participação
do público. Nas 28 categorias
disputadas, a equipe de Moretti
ficou com sete títulos, contra
cinco de Balneário Camboriú e

cinco da Associação [ara
guaense de Bikers.

O destaque da equipe foi
Guilherme Bourscheidt, que
venceu nas categorias boys 13

,

anos e cruizer 13/14 anos. Além
dele, os outros títulos foram

para: Marcos Alves (cruizer
30/34 anos), Nei Bourscheidt
(cruizer 45/49 anos), Dorival
Gruetzmacher (cruizer 50+ ),
Eduardo Spreddmann (boys 6

anos) e Leonardo Spreddmann
(boys 10 anos) .

NATAÇÃO: BOA FASE'

Nadadora promete ser um
dos maiores destaques da

• •

equipe jaraquaense !13

Olesc

JARAGUÁ DO SUL - A
nadadora da equipe Ajinc /
Urbano/FME, Soelen Bozza,
conquistou mais uma travessia

no fim-de-semana. No domingo
de manhã, ela venceu' a etapa de
Bombinhas da Copa Fiat de Tra
vessias, uma das mais tradicio
nais do Sul do Brasil. Isso depois
dela ter conquistado, no sábado,
o terceiro lugar geral na Travessia
Volta à Ilha das Cabras, em

Balneário Camboriú.
Esta competição, organizada

pela Fase (Federação Aquática
de Santa Catarina) e a Fesporte,
contou com a participação de
mais de 300 nadadores. Soelen

completou o percurso com o

tempo de 26min33seg, contra

25min57 da campeã Letícia

Magno e 26min08seg de Luiza

Maciel, ambas do Grêmio
Náutico União, de Porto Alegre.
Com este resultado, a nadadora

jaraguaense briga pelo título ge-

Pilotos de todo o Estado participaram da primeira etapa, no sábado, no Parque Malwee

todas as terças e quintas à noite

,na pista do Parque Malwee. A

próxima etapa da Copa
Jaraguá será no dia 6 de maio,

positivos. "Serviu para ana

lisarmos como estão, os pilotos
neste início de temporada". Os
atletas da entidade treinam

, ,

mas, antes' a equipe ja-

raguaense disputa o Esta

dual, 110 dia 5 de março, em

Brusque.

I

•

•

•,

• •

•

ral da competição, que ainda tem
mais duas etapas: dia 11 de

março em Porto Belo e 2 de abril
em Itá. '

Além de Soelen, que também
se destacou foi Nathália Krelling,
terceira colocada na c;ategoria 20
a 24 anos. Além das duas nada-

Edição: Julimar Pivatto • E-mail: esport-e@jornalcorreiodopovo.com.br

doras, participaram também, re
presentando a equipe jaraguaen
se: Eduardo [unkes, Willian Maul,
Jan Doubrawa, Rodrigo Demarchi,
Otávio de Azevedo, Henrique
Fructuozo, Aléxis Schroeder,
Pedro Comazetto, Felipe Mathias e

AmandaGuimarães.
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Soelen Bozza, ao lado do técnico Ronaldo Fructuozo, é uma das
promessas para a Olesc neste ano
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atarazzo e Eu rico

hegaram ontem de
anhã em Jaraquá do Sul

� . dizem estar prontos
. , .

: ara estrela

ES f,: ARAGUÁ DO SUL - A
:; rdem no Juventus agora é

.' squecer a derrota por 3xO
i sra o Atlético Hermann
."

i'. ichinger e se concentrar

r. ara a partida contra o

, i. etropolitano, no próximo

I . ábado em casa. As novi-

'. ades no treino de ontem

oram as apresentações do
· aeral-esquerdo Matarazzo
do volante Eurico. O dis-

· urso de ambos foi o mesmo:

judar o tricolor a se classificar
ara a semifinal. Já o lateral
ireito Jorginho chegou na

· oite de ontem.
:1 atarazzo é experiente, tem
· Danos e estava no Brasil de

· arroupilha. Ele já· en
'.' entou o Juventus em duas
'. 'portunidades; em 2004

�fando defendia o

: oncórdia e no ano passa
i oquando jogava no Lages.
'Sempre quis jogar aqui. Já

: inha conversando com o

·.Itamar (Schulle) e no início
.: o ano não deu certo. Fico
eliz de estar aqui", disse ele

.' ntem, antes do treino no

, stádio João Marcatto. O
.... 'ogador disse ainda que está
'em forma e pronto para
'estrear. "Agora só depende

o professor. Minhas ex

'. pectativas são as, melhores
.

' possíveis", afirmou.
• �áEurico tem apenas 21 anos

estava no Ituano (SP) ,

: onde foi revelado. Natural
,

e Piracicaba (SP), ele terá

l

.. . " .

na pnmerra expe-rtencia
. fora do futebol paulista.

'"
.

"Procurei me informar
obre o time e percebi que o

: grupo é muito bom. Vamos
atrás da classificação", disse

.' ele, confirmando também
/

que esta pronto para entrar
: emcampo. "Vinha treinando

,

,.

ATARINENSE: NOVIDADES NO JOÃO MARCATTO

,
,

A

JULIMAR PIVATTD

NO,jogo de domingo, o time de Ibirama foi melhor e bateu o Juventus por 3xO

normalmente, apesar de
•

estar há duas semanas sem

minutos, Macedo quase
mareou o segundo gol, mas a
bola foipara fora.
Pará o segundo tempo,
Schulle tirou Alex Albert e
Leandro Nunes e colocou

Rogerinho e Everaldo. O
tricolor foi para cima para
buscar o empate, mas após a

expulsão de Thiago, o

/ .

vantagem nume rtc a e

ampliou. Primeiro, aos 32
com André Duarte em

cobrança de pênalti. Dois
minutos depois,Marcelinho,
que havia acabado de entrar,
recebeu nas costas de
Oliveira e fechou o placar
em3xO.

Atlético aproveitou a

. "

Jogar.
O diretor de futebol, Alcir
Pradi; disse que por en

quanto as contratações são

estas, mas a procura por
atacante continua. "Está
difícil porque precisamos
de jogadores que estejam
atuando. E os clubes não

querem liberar, porque no

Paraná e no Rio Grande do
Sul já não se pode inscrever

Atlético 3xO Juventus
.
Atlético: Márcio, Arlan, Lucas (Vitor), Renato e Everaldo; Anderson
(Alexandre), Fabricio, André Duarte e Da Silva; Macedo (Marcelinho)
e Eduardo. Técnico: Tonho Gil.

Juventus: João Scherer, Alex Albert (Rogerinho), Tiago, Oliveira e

Fábio Lopes (Alaor); Rafael, Leandro Nunes (Everaldo), Paulo Rossi e
Ademir Sopa; Ronaldo e Pereira. Técnico: Itamar Schulle.

Arbitragem: Edmundo Alves do Nascimento, auxiliado por Flávio
Hamann e Joel Vronski.
Gols: Macedo a I' do primeiro tempo; André Duarte aos 32' e

Marcelinho aos 34' do segundo tempo.
Local: Estádio da Baixada (Ibirama)

. . ,."
mats nmguem , comentou

e1e.
O}OGO

•

O placar foi de 3xO come-

çou a ser construído com

pouco mais de um minuto

de jogo. Eduardo Ramos
recebeu a bola nas costas de
Alex Albert e cruzou para
Macedo, sozinho, abrir o

placar. Em desvantagem, o
Juventus partiu para cima e

dominou boa parte das

ações no primeiro tempo,
mas sem muita obje
tividade. O tricolor perdeu
algurri.as chances, princi
palmente com Paulo Rossi
e Leandro Nunes. Aos 30

João Scherer Falhou em algumas saídas de bola, passando para

jogadores na fogueira e também foi infeliz no terceiro gol doAtlético (6).
Alex Albert Tomou várias bolas nas costas, inclusive na jogada do

primeiro gol (5). Rogerinho Entrou no intervalo e pouco acrescentou

ao time (5).
Tiago Foi bem, inclusive perdendo uma chance de gol no primeiro
tempo. Acabou sendo expulso nametade da segunda etapa (5).
Oliveira O capitão não estava comprometendo a derrota uma bola nas

costas najogada do terceiro gol (5).
Fábio Lopes Foi bem na marcação na primeiro tempo, mas foi
substituído (6). Alaor Entrou bem, mas com um time sem criação, não
teve chances demarcar (6).
Rafael O melhor jogadordo tricolor em campo, ajudou na defesa e

desarmou por várias vezes o ataque atleticano (7).
Paulo Rossi Perdeu algumas chances no primeiro tempo e não foi bem
no segundo. Acabou marcando o gol do Juventus, anulado pela
arbitragem (6).
Leandro Nunes Perdeu uma das melhores chances do Juventus, aos 21
do primeiro tempo. Saiu no intervalo (6). Everaldo Entrou 1,0 intervalo

para darmais criação ao meio-campo tricolor e não conseguiu. Perdeu as

duas melhores chances de gol no segundo tempo (6).
Ademir Sopa Irreconhecível, não foi o mesmo jogador das outras

partidas. Muito apagado (5). .

Ronaldo No primeiro tempo conseguiu criar algumas jogadas pelas
pontas, mas estavamuito bemmarcado (6). .

Pereira Com a camisa 9, foi mais atuante no meio do que 1,0 ataque.
Também perdeu algumas chances no primeiro tempo (6).

,
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II LINHA DE FUNDO
Julimar Pivatto

Artilharia
.

Sem jogar há duas partidas, o atacante Sabiá (foto) acompanha sua

liderança na artilharia sendo ameaçada. No domingo, Fábio Oliveira

chegou aos sete gols e se igualou ao jogador do Juventus. Logo
atrás, com seis gols, vem Eraldo e Márcio Alcides (Brusque) e Fantick
(Joinville). Roni, que jogou no Moleque Travesso no ano passado e·

.

fez apenas um gol,justamente no último jogo da temporada, parece
que desencantou no Metropolitano. É o vice-artilheiro do time com
quatro gols.Outro ex-tricolor que vem se destacando em Blumenau

. é Jadson, um dos mais vaiados nos jcqosda Série A2 em 2005. Vai
entender o futebol.

ARQUIVO CP / DANIEL NEVES

Chave difícil
A Malwee terá uma "pedreira"
pela frente na busca pelo
tetracampeonato da Taça Brasil.
Na chave, temos o Joinville,
maior rival e uma das equipes
que mais investiu. Tem o

Atlântico, vice-campeão da Liga
Nacional e que sempre
complicou nos jogos que
enfrentou o time jaraguaense. A
Intelli é outra equipe que
investiu bastante e promete
incomodar este ano. São as

quatro favoritas para a

conquista das duas vagas.
Correndo por fora vem o Moita
Bonita e Teresópolis, mas que, a
exemplo de outras edições,
podem surpreender.

Descontente
o atacante Ronaldo se

mostrou insatisfeito com as

vaias que recebeu no sábado,
quando o Real Madri venceu
o Alavés por 3xO. Ele disse que
nunca recebeu carinho no

Santiago Bernabéu e

ameaçou deixar o clube."Não

gosto de ficar onde não me

querem'; declarou o jogador.
Segundo ele, o principal
'objetivo da equipe é .

conquistar a Copa dos
Campeões.Tudo bem que ele

esteja descontente e a torcida
madrilenha realmente vem

"pegando no pé" dele.
Alguém já tem alguma idéia

para onde o atacante irá?

Foi demais
A vitória do Atlético Hermann Aichinger em cima do Juventus foi
justa. O que não foi justo foi o placar de 3xO, que não mostrou o que
foi.o jogo. O time da casa pouco chegou ao gol do goleiro João
Scherer e se aproveitou da vantagem numérica para ampliar o
placar. O que a torcida jaraquaense, que foi até Ibirama, viu foi um
Juventus apagado, sem brio, sem garra. Faltou técnica para criar e

raça para superar a marcação atleticana. Agora no jogo do próximo
sábado contra o Metropolltano, o tricolor precisa vencer ou vencer.

Nas contas da comissão técnica, dez pontos classificam para a

semifinal. Então é preciso vencer as três partidas em casa e buscar
um pontinho fora. Nada está perdido.
•

Marcelinho
O todo-poderoso do
Corinthians, Kia Joorabchian,
que já manda mais que o

presidente Alberto Dualib,
pode vetar a contratação do
meia Marcelinho Carioca. Faz
bem. Com 34 anos, o jogador
chegaria apenas para amenizar
a crise entre ele e o clube, que
foi parar na justiça. Afinal,
aonde o meia teria lugar neste
time? E como ele chegaria num

clube em que o técnico
Antônio l.opes.já demonstrou
não ter interesse? O que o

Timão precisa é de um zagueiro
e Rodrigo, ex-São Paulo e nome

da vez, é uma ótima pedida.

Jet Ski
o mais radical esporte aquático,
o Freeride (manobras de Jet Ski
nas ondas) terá apresentação na

Praia Central de Balneário
Camboriú (Se), nos dias 12 e 13
de março reunindo os melhores

pilotos brasileiros e

estrangeiros. Quem já
confirmou presença foi o
italiano Federico Bufachi,
vencedor da última etapa do

Campeonato Mundial, entre
outros importantes pilotos,
como Alessander Lenzi e Du
Nunes. Serão realizadas duas

apresentações. Uma será no

sábado às 14 horas e outra no

domingo às 10 horas.

Desistência
Na manhã de ontem toda a cúpula do futebol do Fluminense estava

nas Laranjeiras,já trabalhando em cima de treinadores para
comandar o time. Os nomes de Tite e Nelsinho Baptista, os principais ,

favoritos, foram descartados pelos dirigentes."Conversamos com
alguns nomes e tive um papo com uma pessoa ligada ao Tite. Por

problemas familiares, ele não tem condições de assumir o time. O
Nelsinho também foi contatado, mas ele tem contrato com o São

Caetano, o que dificultaria o negócio'; disse o coordenador de
futebol do Fluminense, Paulo Bhering. A busca continua.
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A

��TENIS
Gustavo Kuerten, que disputa seu primeiro torneio da ATP
em 2006 no Aberto do Brasil esta semana, disse neste

domingo qu� vencer em casa pela terceira vez seria uma

surpresa. Guga, campeão em 2002 e 2004, estréia contra o

gaúcho André Ghem.

CORREIO DO PO��

��VÔLEI
o Minas reassumiu a liderança da Superliga masculina de vôlei,
neste domingo, ao vencer a Cimed, agora vice-líder, em uma

partida bastante disputada, que terminou em 3 sets a 2, com
parciais de 20/25,23/25,25/19,25/16 e 15/13, pela oitava rodada
da segunda fase.

-

fUTSAl: VIAGEM AMANHA

• •

��BASQUETE
LeBron James, do Cleveland Cavaliers, e Dwyane Wade, do
Miami Heat, e a forte defesa do Detroit Pistons ajudarama
equipe da Conferência Leste a derrotar a do Oeste por 1221
120, pela 55" edição do Jogo das Estrelas, disputado neste

domingo, em Houston.

•

•

,

Equipe adota discurso de humildade e quer acabar
com o espírito de "já ganhou"

em chegar em um time grande e

de estrutura como a Malwee.
Sei que vai ser difícil buscar
meu espaço, mas vou fazer o

melhor sempre", comentou.
Paquito comentou também

sobre a boa receptividade que
teve no clube. "O grupo é mui

to humilde e vem me ajudando
muito. Só tenho a aprender com
jogadores tão renomados como

Falcão e Xoxo", disse ainda.

,

}ARAGUA DO SUL -

Com uma equipe com um

plantel bem eficiente, a tarefa
de "convocar" apenas 13 jo
gadores para uma competição
não é das mais fáceis. Para a

primeira decisão do ano, o

técnico Fernando Ferretti e o

auxiliar Marcos Moraes

preferiram manter a base do
ano .passado. Os relacionados

que viajam amanhã à noite

para o Paraguai são: Bagé,
Doni, Antônio, Leco, Falcão,
Xande, Valdin, Márcio, Jonas,
Xoxo, Aladinho, Dão e Júnior
Cabeça.

Para Marcão, que
comandou o treino na manhã
de ontem, a hora é de acabar
com "o excesso de autocon-

,

fiança". "Isso ficou provado nos

amistosos,' especialmente no

sábado. Depois do intervalo,
quando o Ferretti fez um dis
curso sobre como se comportar,
o time foi outro", analisou. Para,
ele, os maus resultados destes

entrava em quadra com o

espírito de "já ganhou".
''Até então não tínhamos

detectado qual seria o nosso

maior problema. Precisamos
ter os pés no chão e provar todo
o dia que podemos vencer, não

. " "

que ja vencemos, comentou o

auxiliar técnico, que coman

dou o treino ontem no Ginásio
da Duas Rodas. A Malwee joga
o primeiro jogo da final contra
o Universidad Autônoma na

sexta-feira. Até o fechamento
desta edição, o horário do jogo "

ainda não havia sido divulgado.

TAÇABRASIL
Na busca pelo tetracam

peonato da Taça Brasil, a

Malwee terá um caminho duro

pela frente. A competição, que
acontece de 5 a, 12 de março,
será realizada em Natal e Mos
soró, no Rio Grande do Norte.
O time jaraguaense está no

grupo G, que será disputado em
Mossoró a partir do dia 5, junto
com Joinville, Moita Bonita

(SE), Atlântico, Inrelli / e

Teresópolis (RJ). Na outra

chave estão ABC (RN), Ceará,
Cascavel, John Deere, Banespa
e Minas. A fórmula de disputa é

todos contra todos dentro das
chaves e os dois melhores de
cada um passam para as

semifinais.

,

CONTRATAÇÃO
Depois de um mês em testes

com o time, a diretoria da
. ,

Malwee acertou a contratação
do ala Paquito, que estava no

. lndaial até no ano passado.
Com 25, o atleta' natural de
Santa Cecília (SC) já oen

quistou o Estadual da I" Divi
são com o time de lndaial e

. , .

quer aproveitar ao rnaximo a

oportunidade de jogar na

Malwee. "Todo jogador sonha

• •

p r im e i r o s

justamente
amistosos' foi

•

porque a equipe

•

,
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Antônio e Márcio (costas) estão confirmados para a disputa daCopa América no Paraguai

l'
'I

, •

,

• -

•

I fOTOS: CESARJi\

Malwee quer acabar com o espírito de "já ganhou" e embarca amanhã à noite para o Paraguai
-.,
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CORINTHIANS: ARTILHEIRO

•

I era convocaar es
N ,

aoe renova
POR AGÉNCIA ESTADO

,

mas voltou com apetite. fi� I

19, lá estava ele guardando
quarto gol o quinto do Timái

•

A Fiel não se agüentou: "A

ão, ão, Nilmar é Seleção!"�
vestiário, Antônio Lopes bf',

que tentou não ser antiérie'
se intrometer no assunto ��,
diz respeito a Carlos Alberl'

"

Parreira.. Não conseguiu,
CBF está vendo tudo isso e

Parreira também, mas se
'

, fosse o' técnico, claro que f'

seria convocado", garantiu.
O camisa 9 espera que

atuação deste domingo acdel
a renovação de emprésf
junto ao Lyon, que terminal

junho.
O iranian:o Kia Joori

bchian já disse estar tratan!
•

do assunto e propenso a cO(

prar em definitive os direi
, federativos do jogador.

rência. Esse é o principal obs
táculo que o garoto está tendo

que enfrentar. Recentemente,
o

MOGI-MIRIM (SP')- Nil
mar saiu de campo torcendo

para que o técnico da Seleção
Brasileira, Carlos Alberto Par

reira, tivesse assistido à goleada
do Corinthians para cima do

Magi Mirim. Com uma apre

sentação de gala e quatro gols,
o atacante voltou a sonhar com
um lugarzinho na Copa. ''A di

ferença é que hoje a bola en-
o

trou. Eu sempre tento procurar
deixar os meus gols, mas é di
fícil fazê-los todo jogo. Nem o

,

Pelé fez isso", ressaltou. "Foi
ainda mais importante por que
havia três jogos que eu não

marcava", completou.
Com os quatro deste

domingo, ele disparou na

artilharia do Campeonato Pau

lista, com 11 gols. Nilrnar sabe
que ainda não foi lembrado por
Parreira por causa da concor-

, . . .

o propno atacante connnano
disse que Fred, do Lyon, e até

mesmo Ricardo Oliveira, do
•

Betis e que ainda se recupera
de uma cirurgia no joelho, es
tão na sua frente.

"Eu estou correndo por fora
nessa briga. Se eu não for con
vocado agora, sei que serei mais

para frente. Mas como o Fred

que tem sido convocado, eu só
,

tenho que respeitá-lo", disse,
apesar de contar com o apoio
de Zagallo, coordenador técni
co e braço direito de Parreira.

Nilmar precisou de apenas
45 minutos para acabar com o

Magi. Deixou sua marca aos 20,
aos 42 e aos 43 minutos. Na
saída para o intervalo, chegou a

reclamar de dor nas pernas,

,
'

•
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