
I
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELIN 11937 - 1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMOCKEL 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMOCKEL 12005

/

,

,

,

r I TERÇA,FEIRA J .

'N o 5.339 I R S 1,25
,··, .. ··_, .. ,· ..·_''' .. · .. ···•·· .. · .. · .. · .. ··· .. · .. ·,· .. · .. '!lllllillfllillll/II/}II/fbl/lI/l/f/illfllf/II,lIllllfflll/IIIIIIIIIIIII/llifflifIJNhY/lliflIIHIOIIII/ffl/,'I.qIUl/l/fflIIlI11/11',,,, ....•· .... ·•·· .. , ....... _,·... · .. ,", ...... ,_'h,_.... ,,, ....._._, ...._ ...._., ... '_,._ .._,_.._._, ....._,_,._.'_ .._._,._ .._,._ .. _ ....._,_.-.-._,_".,_,-.-..•", _.._._._ .. _, ... _.-.-'_._.'_, ...._,._.._, ...._, .... -._.__.,_..•. __._._._.._ .•.• , •.._ ...._,•..... _._._ .•._._._.';'_ .•.•._ .•,_.__._.-, ....-.-.-,-.-.-.-.---.----.-.-

CORREIOTV QUARESMA

Britney Spears
estaria

'grávida de novo

Depois das festas,
católicos vivem

período de reflexão

- PÁGINA6
,

- PÁGINA 6

mínima: 23° máxima: 32° Máxima: 32°mínima: 24°
HOJE:

-

AMANHA:.

• Quarta-feira
de sol e nebulosidade
variada corn pancadas
isoladas de chuva

• Terça-feira
de sol e nebulosidade

.

variada com pancadas
isoladas de chuva
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o contrato do município com a Casan terminou e não .houve acordo para renovação. A Prefeitura abrirá edital para contratação de empresa responsável. - PÁGINA 3
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, É BI-CAMPEÃO

Depois da Libertadores, Malwee
quer conquistar a Taça Brasil

Após a conquista do bi-campeonato da Taça Libertadores
da' América de Futsal, a equipe da Malwee está, se
preparando para a Taça Brasil, que inicia no próximo final
de semana na cidade de Mossoró, no Rio Grande do
Norte. O primeiro desafio é diante do principal adversário
no Estado, o Joinville Esporte Clube, às 14 horas de

domingo, dia 05 de março. Confira entrevista com o

dirigente Carione Pavanello que fala da conquista e do
cenário para 2006. - CORREIOEsPORTIVO
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�DECLARAÇÃO

Acerto de contas com o Leão

começa a partir de amanhã
A'Receita Federal começa a receber as Declarações de

. .'

Imposto de Renda da Pessoa Física 2006 (ano-base 2005)
a partir de amanhã. Os contribuintes terão até o dia 28 de

abril-pata fazer o acerto com o Leão. Em Santa Catarina,
900 mil contribuintes devem fazer o acerto, o que

representa um aumento de 70/0 em relação ao anopassado
no estado. Segundo o delegado da Receita Federal da

capital, Paulo Renato Silva da Paz, 98% dos contribuintes
devem declarar através da internet e disquete. - PÁGINA 7
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Seguro duplo para veícu
los automotores é prática que
poderá ser extinta se

aprovado projeto de lei que
tramita na Câmara. A

proposta 'prevê o fim do
,

pagamento Seguro Obriga-
tório de Danos Pessoais

•

,causados por Veículos
.Automotores de Vias Terres
'tres por proprietários de
veículos que já tiverem outro

seguro. A proposta esta

belece, no entanto, que o

seguro deverá ter valor igual
ou superior ao DPVAT.
Altera a lei 6194/74, que
.instituiu o seguro obrigatório,,

,e o decreto-lei 73/66, que re-
.gula o sistema nacional de

'seguros privados e as ope

rações de seguros e resse-
c

.guros. A lei determina que o
.Conselho Nacional de
-Trânsito adote medidas para
'proibir -a circulação de

aparelhamento e operaciona
lização das ações relacionadas
ao socorro, resgate, transporte
e outros procedimentos de

apoio aos acidentados no

trânsito urbano e nas estradas,
o Funsalvar, com 3,50/0 da

arrecadação bruta do
DPVAT. Outras proposições
relacionadas ao mesmo tema

motoristas em veículos sem

cobertura do seguro obri
gatório. Já o decreto-lei 73/
66 obriga o pagamento desse

tipo de seguro para todos os

meios de transporte de carga

projeto foi acoplado a outro,

semelhante, que também

propõe o fim do pagamento
do seguro obrigatório para

quem tenha seguro privado
com cobertura igualou
superior. Um terceiro prevê,
simplesmente, a revogação
do DPVAT.

. Uma das propostas, depois

•

ou passageiros.
A proposta lembra que a

demanda por seguros não

obrigatórios, cujas coberturas

� A proposta lembra 'que a demanda por
seguros não obrigatórios, com coberturas

superiores à lei vigente, é crescente

. . �

tramitam nas corrussoes

permanentes daCâmara dos .

Deputados há anos. São, na
maioria, convergentes,
algumas bastante seme

lhantes àquelas agora mais

em evidência. De qualquer
forma, têm objetivos co

muns, que é tentar desonerar
o bolso do contribuinte,

de ser analisada pelas
comissões de Seguridade

.
.

Social e Família; de Finanças
e Tributação; e de Cons

tituição e Justiça e de

Cidadania, foi transformada
em um substitutivo que
mantém a cobrança, com
algumas alterações. Uma das

mudançasmais significativas
é a criação de um fundo para'

são normalmente superiores
às estabelecidas pela lei 6194/
74, é crescente, o que acar

retaria em dupla cobertura

para o mesmo evento. Essa

duplicidade tem como efeito
imediato a redução da renda
da classe média, já bastante
onerada por impostos,
tributos e, taxas federais,
estaduais e municipais. O

,

mantendo, entretanto, a

garantia de receitas indis

pensáveis para a' cobertura
de indenizações devidas em
casos enquadrados nas si

tuações já previstas em lei.
_fj •
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Nós queremos oferecer um serviço de qualidade e atender a demanda que é oprimida pela
falta de investimentos da Casan" ,

r ,

c
.

,

• Do prefeito Mário Sérgio Peixer sobre a municipalização do serviço de água e esgoto em Guaramirim
•
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Lula não abre
mãodoPMDB

Mais candidatos
Renan voltou a conspirar contra as prévias. Além
do auxílio de Sarney, conta agora com a ajuda de
Ney Suassuna (PMDB-PB), no Senado, e de Ja
der Barbalho (PMDB-PA), na Câmara.O grupo
sabe que, a essa altura, não é mais possível adiar
as prévias. Passou-se a cogitar, então, a hipótese
de apresentar mais um ou dois candidatos para
disputar a preferência do partido com Garotinho
e Rigotto. Imagina-se que a profusão de postu
lantes dividiria o partido de tal modo que ne

nhum candidato obteria maioria suficiente para
sagrar-se vitorioso. O que empurraria a decisão

para um segundo turno, no final de março.

Narede
De acordo com o deputado estadual Mauro
Mariani (SC), há 1 bilhão de internautas no

mundo. Só entre 2000 e 2003, o acréscimo
de usuários foi de 322 milhões, sendo 66°/0
desse total em Países emergentes. O rádio
levou trinta anos para chegar a 60 milhões de
pessoas. A televisão demorou 15 anos, já a

internet atingiu 600 milhões em quinze anos.

••

f:Brasília - Lula está disposto a fazer
�:tudo que estiver ao seu alcance para

i::tentar atrair para sua chapa nas

': eleições presidenciais deste ano um
, ,

.� candidato a vice do PMOB. E tem

: apoio dos peemedebistas ligados ao

[ governo. O presidente age para melar
•

: as prévias do PMOB, marcadas para 19
•

de março. A estratégia contempla
várias alternativas: do simples

�

esvaziamento das prévias ao

ajuizamento de ações judiciais
pedindo a anulação do encontro, que
se destina à escolha de um entre 05

",dois pré-candidatos do PMOB já
,(,inscritos para a disputa: o governador
gaúcho Germano Rigotto e o ex-

";'governador fluminense Antony
, '

,
r·"Garotinho. O principal interlocutor
",'de Lula no PMOB é o presidente do

I"_, ..

"Congresso, Renan Calheiros (AL).
,

;" Auxiliado pelo senador José Sarney
".(PMOB-AP), Renan tentou o quanto
�,pôde evitar as prévias. Foi vencido.
Parecia conformado. Porém, o

,

crescimento de Lula nas pesquisas
mudou o cenário.

Social
No governo FHC, foram gerados 750 mil

empregos com carteira de trabalho assinada
e 3,8 milhões no governo Lula, em três anos.

,

E o Pnad não só confirma isso, como também
,

revela que melhorou a distribuição de renda,
que todas as faixas etárias aumentaram a

escolaridade média. "O povo tem melhor

escolaridade, 8 milhões de famílias têm hoje
o Programa Bolsa-Família e o ProUni cria 112
mil vagas por ano nas faculdades; certifica o

deputado federal Cilrlito Merss (SC).

Enquanto isso•••
o nome preferido de Lula para compor a chapa
da reeleição como vice continua sendo o de
Nelson Jobim, atual presidente do STF. Ele já

.

anunciou que pedirá aposentadoria do Supremo
até o final de março. Informou também que irá
se filiar ao PMDB. Da boca para fora, não planeja

.

,

concorrer a nenhum cargo eletivo. Mas a

assinatura na ficha de filiação o credencia para
um chamamento de Lula.

BNDES
A ampliação de limites e prazos de

pagamento do cartão BNDES em 2005 foi
um ganho para os pequenos empresários. As
microempresas responderam por 800/0 dos
cartões emitidos e por 68°/0 das transações
realizadas. O BNDES também teve impor
tante participação nas exportações brasileiras
no ano passado."Para esse segmento, o
banco desembolsou R$ 13,93 bilhões, 52°/0 a

mais que o liberado em 2004�acentua o

deputado federal Paulo Bauer (SC).

ReproduçãoAssistida
Há 20 anos, a chance de engravidar com a ajuda
da reprodução assistida era de Sala. Agora, pode
chegar a 60°/0 dependendo do caso. O fator
masculinoé responsável por cerca de 400/0 dos
casos de infertilidade conjugal. "Somente no

Brasil,8 milhões de casais vivem o drama de não

poder gerar filhos" comenta o deputado federal
Fernando Coruja (SC).

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br
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No último dia 19 de janeiro o ProfessorDoutorJorgeH. Brognoh
fez colocações a respeito"da prorrogação do contrato de concessão e

exploração do sistema de transporte coletivo urbano com a empresa

ViaçãoCanarinho Ltdà'.Com todo respeitoàopiniãodo ilustre Professor
e aempresaViaçãoCanarinho, não poderíamos deixar de traçar alguns
comentários.Ao longo de seu texto o professor faz importantes
colocações, lembrando inclusive de sua experiência administrativa.Para
contribuir com o diálogo iniciado, cabe salientar a existência da Lei
Federal nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "Dispõe sobre o

regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
previstono artigo 175 daConstituiçãoFederal e dáoutras providências";
onde em seu artigo 6º estabelece que: ''Toda concessão ou permissão
pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecidonestaLei, nas normas pertinentes e no

. "

respecnvo contrato .

, I

. Neste sentido, a PrefeituraMunicipal de [araguá do Sul realizou
'

:
no ano de 1996 contrato de nO 67/96, com a citada empresa e desde I

então, esta vemprestando serviço aomunicípio.
Muitas dúvidas "estãono ar"!Ao longo destes anos aConcessionáría

(empresa) atendeu o interesse público?O Poder Concedente
(Prefeitura) fiscalizou o serviço concedido? Aplicou as penalidades
regulamentares e contratuais?

.

Houve algum tipo de discussão coma comunidade e usuários para
assegurar aparticipaçãonas decisões relativas a: política tarifária, revisão
das bases de cálculo dos custos operacionais, nível de atendimento da

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

Por que será a necessidade de renovação deste contrato?
Questionamos tambémpor quê não foi amplamente discutido no

ano de 2005 e agora alegam que "faz-se imprescindível a prorrogação
do prazo de vigência deContrato, para viabilizar o desdobramento das

ações que objetivam a implementação do ProgramaTransjaraguá e a

prestação adequada dos serviços essenciais de transporte coletivo de
,

passageiros no âmbito municipal", através do Projeto de Lei
encaminhado para a Câmara Municipal para que esta autorize a

celebração do Termo Aditivo ao Contrato nO 67/96, sendo que o

PrefeitoMunicipal discricionariamente poderia decidir sobre este ato
administrativo?

SUA OPINIÃO
•

Transporte coletivo:
concessão e equilíbrio 2

, I

\

I
O grandemestre doDireitoAdmínísrrativo, o professorDoutor

CelsoAntônioBandeira deMello assimconceitua: "Discricionariedade
é amargem de liberdade conferidapela lei ao administrador público a

fim de que este cumpra o deverde integrar com sua vontade ou juízo
a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos
próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema

legal".
.

OPrefeito de [araguádoSul, através da discricionariedade sabendo
do fim do contrato em vigor, poderia abrir nova licitação para que não

somente a empresaViaçãoCanarinho Ltda,mas outras empresas que
. estivessem interessadas na concessão, se habilitassem junto ao Poder
ExecutivoMunicipal, porque não a fez?

Diante dos questíonamentos acimamencionadospoderíamos dizer
que o prefeito e sua vice estão preocupados com o princípio da

"supremacia do interesse público?" Uma vez que este é "matriz" da

AdministraçãoPública e se resume como a obrigatória persecução de
interesses coletivos e comuns à administração.

O meso-Ill, do artigo 2° da aludida Lei Federal, considera:
"concessão de serviço público precedido de execução de obra pública:
a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou

,

melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada na I
,

modalidade de concorrência, àpessoa jurídicaou consórciode empresas ,
I

que demonstre capacidade para sua realização, por sua conta e risco, .

de forma que o investimento da concorrência seja remunerado e

amortizado mediante exploração do serviço ou da obra por prazo I
,

determinado; "
-

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

Para iSSG, a concessão estará sujeita a fiscalização pelo poderi
Concedente (Prefeitura) coma cooperação dos usuários, pois é o que
estabelece o artigo 3° damencionada lei federal.

Quando o vereador JurandirMichels ressalta sobre a necessidade
de realização de audiências públicas e a participação popular l1a5

decisões, deve-se enaltecer sua preocupação, pois um Estado
Democrático de Direitos caracteriza-se pela participação do povo na

,

formação jurídica e estrutural do Estado.
,

Por fim, vale dizerque ao longo dahistória, acidadania tem assumi
do historicamente várias formas em função dos diferentes contexto
culturais, é por isso que devemos respeitar a defesa das opiniões.

I
,

Marcel Salomon,advogado,especialista em DireitoAdministrativo

,

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo 12, fonte i
Times New R?n:an. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de fazel t'
os cortes exiqidos para adequar os textos ao espaço, bem como alii
correções ortográficas e gramaticais necessárias. II

"
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•

.. Pois.é
Durante a inauguração da SC-474 e na

presença de Luiz Henrique da Silveira, o
deputado federal Paulo Roberto Bauer

(PSDB), disse numa rodinha de políticos
que "governador é aquele que começa
uma obra e acaba': Bauer era vice

governador na segunda gestão de

Esperidião Amin (PP), quando a obra foi
.

paralisada. Na afirmação, está cheio de
razão e deveria ter cobrado isso do

, governador a quem serviu quando ainda
filiado ao PFL. Além do mais, cometeu
erro cronológico: LHS concluiu, mas não

I foi quem iniciou a obra.

.. Agora, valem
A continuarem os atuais índices das

pesquisas sobre a preferência dos
eleitores quanto aos pré-candidatos à
Presidência da República, daqui a pouco
o presidente Lula da Silva terá 1000/0. E,
aí, nem precisaremos de eleição, será
por nomeação. Destas, nenhum petista
ou governista se queixam, ao contrário,
dão a maior credibilidade e as exibem
nas tribunas dos parlamentos a cada
meia hora. Língua ferina, Walther

Ostermann, do JSC, faz reflexão sobre
as opções do eleitor: Lula, Garotinho/
Serra ou Alckmin. Ai de mim!

.... Na marra!
Das 55 unidades de saúde de Blumenau,
14 vão adotar ponto eletrônico. Motivo:
controlar a carga horária de trabalho dos
médicos e dentistas contratados pela
Prefeitura, diante de volumoso glossário
de queixas de usuários do SUS. É de se

imaginar a quantas anda o atendimento.
A ponto de obrigar a uma medida como

essa, considerando-se o caráter de

serviço público que deve ser prestado
aos que têm o legítimo direito de
usufruir do sistema. Pago por todos que
estão na formalidade, incluindo o salário
desses profissionais.

.... Gravíssimo
Deputado Nilson Gonçalves (PSDB) fez
discurso indignado na Assembléia

Legislativa, denunciando, como já o

tinha feito em outra oportunidade, o
que rotula de"máfia dos qumchos'Com
todas as letras, afirmou da tribuna que
alguns cometem o crime de espalhar
óleo em trechos perigosos de rodovias

para provocar acidentes. E, depois,
cobrarem o que bem entendem para
guinchar os veículos. Denúncia tão

grave equivale a dizer que estão
matando pessoas para ganhar dinheiro.
E, por isso, merece investigação já!

.... Anunciado
O Frentão- PL, PTB, PV, PDT, PSB, PMN, PRB
e PCdoB,marcou para abril a apresentação
de um plano de governo à sociedade cata
rinense. Isso quer dizer que este amon- :

toado de partidos, comandado pela depu- "

tada Odete de Jesus (PL), por enquanto,
terá mesmo candidato ao governo do
Estado. Se apenas para atropelar alguma
candidatura oposta ao governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB), ainda não se

.

sabe. Até porque vários deles fazem parte.,
�

do secretariado de LHS, fora apoio.
explícito' na Assembléia Legislativa.

,

'j
. ..

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br
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'CAROLINA TOMASELLI

.... Prefeito informa que
abrirá licitação para
.contratar empresa
'de operacionalização

GUARAMIRIM - A proposta de
omunicípio assumir o sistema de

,

, água e esgoto será consumada até
, o final demarço, garantiu o prefeito,

J
Mário Sérgio Peixer (PFL).
Segundo ele, não houve

\ entendimento com a Casan
I (Companhia de Águas e
,

i Saneamento de Santa Catarina),
i gerenciador do sistema por 30

I anos, para renovação do contrato,
f que terminou em 6 em junho do
I ano passado. Mesmo com o fim do

t período de concessão, a Casan
: continua a abastecer omunicípioI

: e a receber pelo serviço, sem
,

I contrato específico para regularizar
� a situação; O prefeito afirma que
I

i o município passou a ser,

� automaticamente , o

,
administrador do sistema, apesar

: de admitir que 110, prática isso não

: foi efetivado.
,

i O prefeito lembra que, emmaio

: do ano passado, solicitou à
I

: companhia que apresentasse
: proposta de investimentos no

i município para uma possíve]
) renovação de contrato.A proposta,

\1 informou Peixer, só teria sido
i apresentada em dezembro, em
,

reunião com o Secretário de

Planejamento e Desenvolvimento

Urbano, Valéria Verbinem,
também com a participação de
vereadores domunicípio. "Mas ela
(a proposta) apresentada não

condiz com a realidade. Então o

que nós queremos realmente é

municipalizar e faremos isso até o

final do mês de março. Depois
faremos uma licitação para
contratar os serviços, que poderão
ser feitos pela Casan, como

também pelo Samae de [aragua do
Sul ou qualquer empresa privada",
explicou Peixer, acrescentando
que a decisão passou pelo crivo do
setor jurídico do município e dos

, . ...

secretanosmunicipais.
A opção pela municipalização,

salientou o prefeito, foi reforçada
com a realização de um

levantamento, por empresa de São
Paulo, que demonstrou que o

município conseguiria fazer em 20
anos os investimentos propostos
pela Casan para um período de 30
anos. "Ganhamos dez anos nesse

processo, por isso vamos tocar a

idéia adiante. Queremos então

contratar, através de licitação, uma
empresa para cuidar da parte
operacional, porque a parte
administrativo-financeira quern
vai tocar é omunicípio", ressaltou.

Questionado sobre como ficará
a estrutura da Casan existente no

município se a companhia nãomais
gerenciar o sistema de água e

esgoto, o prefeito disse que, por

.1
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•

•

Peixer: "A decisão pela municipalização já está tomada"

conta das cobranças efetuadas
durante os 30 anos, "já paga os

investimentos efetuados pela
empresa nomunicípio". "O que se

considera hoje é que os investi

mentos e a estrutura da Casan em
Guaramirim pertencem aomuni

cípio. Mas isso é uma discussão

jurídica que poderá ser tocada
adiante. O que importa é que nós

queremos oferecer um serviço de

qualidade e atender a demanda

que é oprimida pela falta de
investimentos da Casar;', avaliou.

Peixer disse ainda que com a

municipalização do serviço, o

município poderá contrair

empréstimo junto ao BNDES

(Banco Nacional de Desenvol-
•

vimento Econômico e Social),
através de linha de crédito

disponibilizada pelo governo
federal. "Já participei de várias

reuniões e congressos e cheguei a
conclusão, embora funcionário da

Casan, que omelhor negócio hoje
é municipalizar, e tocar o sistema
próprio com pessoas especializadas
para que a gente possa, 110 tempo
mais rápido possível, atender toda
a demanda reprimida que existe

nomunicípio", finalizou.

PSDB deve esperar definições para administrar palanques
}ARAGUÁ 00 SUL- O presidente

do diretório municipal do PSDB,
vereador EugênioMorettiGarcia,
admitiu que o partido encontra-se
em situação momentaneamente

complicada quanto a apoio a

candidaturas à Presidência da

República já anunciadas por

peemedebistas e tucanos. Embora
o PMDB governista já trabalhe para
que o partido desista da

empreitada- o primeiro passado já
foi dado na quarta-feira pelo
ministro das Comunicações, Hélio
Costa- o governador gaúcho

: Germano Rigotto mantém sua

i . candidatura à sucessão do

t' presidente Lula da Silva, apoiado
ostensivamente por LuizHenrique
da Silveira, de Santa Catarina, e
Roberto Requião, do Paraná. Ao

,

�,

mesmo tempo, os tucanos se

dividem entre o prefeito de São

Paulo, José Serra, e o governador
paulista Geraldo Alckmin.
Mantidas as duas candidaturas, em
qual palanque o PSDB catarinense

vai subir, sabendo-se que, no

Estado, os tucanos fazem parte do

governo de LHS? "Eis a questão",
diz Garcia, antevendo problemas
para admínistrár a presença tucana
em um e outro palanque.

A torcida, embora não admita,
é de que nem Rigoto e nem

Alckmin ou Serra apareçam na

região para comícios. Mesmo assim,
ainda haverá outra situação de
âmbito regional, a ser administrada.
Quais candidatos a deputado
estadual da região o governador Luiz
Henrique vai abraçar no palanque:

•
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•

Garcia, presidente do diretório.municipal, admite situação complicada
do PMDB, do PSDB, do PL, do cios em separado", imagina o presi-
PDT, que já anunciaram e devem dente do diretório tucano, "Na ver-
confirmar seus pré-candidatos à dade, sem que as coisas sejam defi-
Assembléia Legislativa? "Melhor nidas em Brasília, ficamos até sem

que PMDB e PSDB fizessem comí- saber o que dlzer'{Celso Machado)
.

,

"

.,

. '

Vereadores Mirins cobram do �
Executivo entrega dos passes

GUARAMIRIM - O não repasse
dos passes escolares pela Secretaria
da Educação aos estudantes do

município foi um dos assuntos

abordados pelos vereadoresmirins
durante a primeira sessão ordinária,
na manhã da última sexta-feira.

Indicação apresentada pelos
vereadores mirins Roger [unkes e

Bruna Albano pede que o

Executivo providencie com a

máxima urgência a distribuição dos
passes. A sessão foi prestigiada por
cerca de 60 alunos da Escola Lauro

Zimmermann, e também pelos
vereadores domunicípio.

O vereador mirim, Roger
Junkes, disse que a grandemaioria
dos alunos não recebeu os passes,
"um direito do aluno" e sem os

quaismuitos ficam impedidos de ir
à escola .. "Tem famílias que não

têm condições de pagar o ônibus
todo dia, daí a criança não vai para
a aula. Como é que fica isso?

Quero que a Prefeitura veja isso,

converse com as escolas, e acelere
logo essa distribuição porque as

crianças não podem ficar sem

passe", apelou um dos proponentes
da indicação.

Aluna da Escola Almirante

Tamandaré, no centro da cidade,
a vereadora mirim Talíta Santos
disse que os pais estão preocupados
e estão ligando para a Prefeitura

t

para pedir os passes. ''Apóio essa

iniciativa, porque muitos alunos
têm que vir a pé mais de dois
quilômetros para chegar a�
colégio", revelou. ,

J á o vereador Deocl éció
. I

Luchini Júnior pediu mais atenção
de parte da municipalidade caril

, .

,

os parques e praças. Luchini disse
,

que a cidade tem poucas praças e

locais para as crianças brincarem �
as que existem estão depredadas.
"Peço que a administração pense
nisso, porque do jeito que está é

uma vergonha para Guaramirim" ,
criticou.

•

.'

Assunto polêmico é levantado já na primeira sessão dos mirins

,

Lula tenta impedir prévias
BRASÍLIA - O presidente Lula

,

teria decidido patrocinar uma

manobra de últimahora para tentar
atrair para suá chapa nas eleições
presidenciais deste ano um

candidato a vice do PMDB. Em

articulação com peemedebistas
ligados ao governo, o presidente
estaria agindo paramelar as prévias
do PMDB, marcadas para 19 de

.

março, divulgou ontem em seu blog
o colunista [osias de Souza, da
Folha de São Paulo. A

estratégia contemplaria várias
alternativas: 'do simples
esvaziamento das prévias ao

ajuizamento de ações judiciais
pedindo a anulação do encontro,
que se destina à escolha de um

entre os dois pré-candidatos do
PMDB já inscritos para a disputa:

. ,

pesquisas arumou-o a arregaçar as

mangas de novo.
'

. Depois de urn encontro

reservado que manteve com Lula,
Renan voltou a conspirar contra as

prévias. Além do auxílio de Sameç,
conta agora com a ajuda de Ney
Suassuna (PMDB) , no Senado, e

. .

de [ader, Barbalh.o (PMDB), lla
Câmara.

o governador gaúcho Germano

Rigotto e o ex-governadorI

fluminense Antony Garotinho.
O principal interlocutor de Lula

no PMDB é o presidente do

Congresso, Renan Calheiros.
Auxiliado pelo senador [osé

•

Sarney (PMDB), Renan tentou o

quanto pôde evitar as prévias. Foi
vencido. Parecia conformado,
Porém, o crescimentode Lula nas

•
•
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� Resultado será

divulgado hoje
às 17h no Parque
�Municipal de Eventos
,�
....
."
,"

� Jaraguá do Sul - A Rua
"

t::,Walter Marquardt, na Vila Nova,
..'

�se transformou em passarela do
=:,samba na noite de sábado, 25.
"

•.

::M a i s del 4 m i I pes s o a s
1°

�. prestigiaram o desfile dos blocos
'*
,.

�.: carnavalescos Estrela D' Alva,
1<1"

��Samba no Pé, Sem Preconceito,
z,:Em Cima da Hora, e o bloco dos
��

;-;sujos (pessoas que desfilam sem

::: compromisso com blocos
"

�: carnavalescos). O desfile, que

�:começou às 9h40 e terminou
,..

e: depois da meia-noite, reuniu
, ..

�;aproximadamente 500 carnava-

�'lescos, que coloriram os 300m que

�.: separam a Agência dos Correios

�.do Parque Municipal de Eventos.

�.O bloco campeão será conhecido
,

t;· hoje às 17h, logo depois acontece
...

��
.

�;, o desfile do vencedor.
,

� A Rua Walter Marquardt e as

�:: laterais 25 de Julho , Frederico
"

�. Curt Vasel e Isidoro Pedri foram
!" .

i.. fechadas e o trânsito foi desviado.
, Arquibancadas foram montadas e
, .

�. 26 seguranças foram contratados

� pela administração municipal
I·

para garantir tranqüilidade na
,

:_, folia .

. O casal Renato da Rosa, 38
_

anos, operador de máquinas, e

. _. Neiva da Rosa, 36, operadora de

bobinagem, levaram a filha

Eduarda, de 1 ano e dois meses,

para acompanhar o desfile pela
primeira vez. "Sempre gostei de
Carnaval e todos os 'anos viemos

assistir ao desfile, que está ficando
cada vez melhor", comenta. O
casalMarcos e Luciane Araújo, 31
e 36 anos, também levaram a filha

Camila, 12 anos, para prestigiar o
evento. "Nos últimos três anos, o

desfile de Carnaval melhorou

significativamente, com maior

número de participantes e

fantasias mais caprichadas",
analisa. Os aposentados Martin

Balsanelli, 78, e Alice Balsanelli,
76, também não perdem um único
desfile de' Carnaval na cidade.
"Nós gas tamos de ver esse

•

colorido, essa alegria. Isso deixa
as pessoas mais felizes", explica
Alice.

Neste ano, os blocos
carnavalescos apostaram em

enredos que exaltaram a cultura
brasileira e a natureza. O primeiro
bloco a desfilar, o Estrela D' Alva,
apresentou o samba-enredo

"Esperando o Hexa", torcendo

pela vitória do Brasil na Copa do
Mundo, na Alemanha. Sobre o

Carnaval, o presidente e

fundador do bloco, Manoel Rosa,
84 anos, comenta: "Vivo o

Carnaval há 35 anos e ainda não

aprendi que chega", resume. O

segundo bloco a entrar foi o

Samba no Pé, que trouxe o tema

"Aluz do Astro-Rei e.o Sol".
O terceiro bloco,' o Sem

Preconceito, cantou a beleza do
povo brasileiro e as etnias que
,.,;' ._

compoe o pais, com a cornposiçao
"Brasil: Mistura das. Raças,
Vitória de Um Povo". Para

representar a beleza brasileira, a

auxiliar administrativa Luciana

Pott, 38,. desfilou apenas com a

bandeira nacional pintada no

corpo. Casada e, mãe de dois
filhos, integra o bloco há sete anos

"

e é a primeira vez que participa do
-

evento sem roupa. "E uma

emoção muito grande! Essa festa

(o Carnaval) é tudo para mim,
está no sangue", afirma. O último
bloco foi o "Em Cima da Hora",
campeão do ano passado, que

apresentou o samba-enredo "Os

quatro elementos", um alerta

para a preservação da terra, água,
ar e fogo, que garantem a vida no

planeta: "O homem está

desequilibrando esses elementos
e sem a harmonia entre eles a

sobrevivência fica cada vez mais
,

difícil", comenta Iracema

Pinheiro, presidente do bloco e

da Liga de Carnaval.
No final do desfile, o público

curtiu o Baile de Carnaval no

Parque Municipal de Eventos,
com entrada gratuita. No
ambulatório do Parque, foram
distribuídas 2.300 camisinhas

para os foliões. Outras 570 foram
distribuídas sexta-feira, 24, no

Baile do Azul e Branco (Clube
Atlético Baependi), e cerca de
6.700 no Líder Club, na sexta

feira, 24, e fim de semana, 25 e

26. Os preservativos também são

disponibilizados gratuitamente,
em qualquer época do ano, no

Posto de Saúde da Reinaldo Rau

(Centro), nos 16 Postos de Saúde
dos bairros e na Farmácia do SUS

-

(Sistema Unico de Saúde), na

rua Amazonas.

Fantasias mais elaboradas chamaram atenção do público

"Xuxa, eu te amo" toma
conta da folia em Salvador

. Salvador - Tetos de banheiros

químicos, galhos de árvores,
sacadas de edifícios, arquiban-

� cadas, camarotes. Todos os lugares
possíveis foram ócupados, pela
multidão que foi ao Campo
Grande, ontem em Salvador, para
ver o trio de Ivete Sangalo passar
com uma convidada mais que

especial: a apresentadora Xuxa. A
baiana começou' a cantar sem

Xuxa. Só depois de cantar cerca de
dezmúsicas - entre elas De Ladinho,
Levada Louca, Pererê, Bug, Bug, Bye,
Bye, Sorte Grande e Estúpido CuPido
- foi que Ivete chamou Xuxa para
cima do trio. O público que já
vibrava com a cantora foi ao delírio

I
"

i quando a apresentadora apareceu.

•

Bastou Xuxa dizer "E aí, galera?",
para amultidão pular e gritar.

A apresentadora já começou
sua participação fazendo todo
mundo cantar junto ao som de

llariê, música muito tocada por
vários trios de Salvador. Sasha

dançava e Xuxa batia palmas
durante o refrão. Ao fim da

canção, os foliões gritaram "Xuxa,
eu te amo!". Ela agradeceu

,

emendando com Tindolelê e

Abecedário de Xuxa.
Essa foi a primeira vez que a

rainha dos baixinhos visitou e

participou do Carnaval de

Salvador, Ulna estréia aguardada e

comemorada pelos foliões da
Bahia. (AE)

Escolas do Rio levam o

"Brasil" para a Sapucaí
Rio de Janeiro - No segundo

dia do desfile do Grupo Especial
do Rio, as escolas de samba le
varam ontem a "marca Brasil"

para a Sapucaí. Talvez 'pela fac
ilidade de obter patrocínio, re

presentações artísticas e lugares
do país nunca estiveram tão pre
sentes como neste ano, especial
mente na programação do desfile
desta segunda-feira deCarnaval.

Sob patrocínio oficial, a

escola do subúrbio de Madureira,
que quase foi rebaixada em 2005

(ficou em penúltimo Iugar),
encerrou o desfile apresentando
o enredo "Marca a tua Cara e

\ Mostra ao Mundo que o Melhor
do Brasil é o Brasileiro" .
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Passista inovou ao desfilar nua, o corpo estava pintado com as cores do Brasil

,
.
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A difícil escolha da Acadêmi��j t��

"o�JI UTa
,

M angu e i r.a , se gu rí d a a

desfilar, veio com um enredo
sobre o rio São Francisco,
apoiado pelo governo do Ceará.
A Império Serrano, penúltima a

desfilar, falou sobre as festas

populares do Brasil, no enredo
"O Império do Divino", do
carnavalesco PauloMenezes

A Viradouro juntou o

cenógrafo da TV Globo Mário

Monteiro, sua mulher, Kaká, e o

carnavalesco Milton Cunha

para desenvolver o enredo

"Arquitetando Folias". A escola
de Niterói (a 15 km do Rio)
levou para a Sapucaí carros que
retratam uma cidade barroca de
Minas e uma favela. (AE)

Luana Piovani, com',un Qrt

fantasia de R$ 50 mil chejg1
cristais vermelhos rlip!:>I):
sentando o "sangue derramá ti

na
. avenida", confessou neD 1".

sisrno na entrada da avenidi� �1,ll
atriz, que desfile há quatvó,j' 'p,
no Salgueiro (e "só no Salguell "

como gosta de' afirmar)j\16 On

problemas com as botas dur2n Ues
o desfile. Antes do desfile, Lu� 15

Rio de Janeiro - A rainha de
bateria Carol Castro ou a

destaque Luana Piovani? Difícil
dizer quem brilhou mais na

Acadêmicos do Salgueiro, que
abriu um primeiro dia de desfiles
no Rio de Janeiro marcado pela
presença de várias musas. As
duas atrizes encantaram o públi
co, com destaque para Carol
Castro, que não fez feio nas

paradinhas da bateria. Carol,
cuja fantasia prata com

pequenos corações de cristais

verme lhos representava o

coração da escola, disse que teve
que engordar e ganhar massa

muscular para enfrentar a

avenida.

"
,

comentou a suposta compel '

entre ela e Carol Castro, rain �\de bateria da escola desde o� ta

passado. ,I, aCe

"Essa história de cOffijleriq' no.t

bobagem. Só não sou rainha1 U1

que não tenho tempo de mel Q4,

car à escola e à comunidade",!1 �

"

'1
i
;
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II' '�ola de Samba Aliança, com o

Li mba-enredo "Gostosa como um

'R "h! �raço, omena gem . ao

"Ií e�tenário da empresa jaraguaense
>lhl alwee Malhas,16 alas e cinco

,
"

00s alegóricos contaram a saga
, oS alemães que saíram de sua terra

" aial para enfrentar novos desafios
,

I; oBrasil, na metade do século XIX.
, �a ala contou um pouco da
.if is'tória da empresa: desde a

D �égada da família Weege ao Brasil,
'.

PJocessamento do algodão e a

r�ocupação da empresa com o

, :ial e a preservação ambiental.
�A segunda Escola a entrar na

:1 \v�nida foi a Vale Samba, com o
"
,

�a: "Itá: luz, fonte de inspiração",
bre aUsina Hidrelétrica de Itá, no
'o Uruguai, divisa dos Estados de
,

'

nta Catarina e Rio Grande do
i 'ut A Escola de Samba Unidos do
H erval, da cidade de Herval' d'
C tÍ�te (vizinha de [oaçaba), foi a

I::' 'Itima Escola a desfilar e apresentou
, I Samba-enredo "No encanto das
, , .

!, ruas, viaja a gota da puramagia".,

,Segundo o coordenador de

. 0naval da Liga das Escolas de
,I�I, unba, Adernar Bittencourt,

',;1111' �Uitas pessoas de outros lugares
10 F�na presrigiar o desfile no oeste

1jii tátànnense, principalmente de

O,:i,j: ��to Alegre/RS, São Paulo/Sp,
, � a&ritiba/PR e do Uruguai. Vinte
,ó�Jllurados avaliaram 10 quesitos da
,ún Rresentação das escolas; cada uma
éliil ,

a tempo mínimo de 60 minutos

€�r .máximo de 70 minutos para .se

1IÍ1 tesentat

le� /, No final do desfile, aproxima
rdáf �1,lnente 10 mil pessoas parti
j,! (iparam de uma festa de Carnaval,
Jell .·,Praça da Catedral de [oaçaba.

o

,';16 ntem, as Escolas de Samba
Jrà� �esfilaram novamente na Avenida
Lu� 15 de novembro, às 2Ih30; em

,el' ,guida, o público participou de
rai nova festividade de Carnaval, na

o; �raça da Catedral. Hoje, às I5h30,
",,: aContece a apuração e abertura das

rig' notas, também na Avenida 15 de
,

la'( vembro (em frente à prefeitura),
en Q4ando será definida a Escola' de

TERÇA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2006
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Luciano Szafir foi destaque de carro, cantou o samba enredo e distribuiu carinho na avenida

Integrantes da Aliança estão confiantes na conquista do campeonato e preparam muita festa

A Escola contou a história da Família Weege e do centenário da empresa Malwee Malhas

r

\ ,

entenário da Malwee Malhas foi tema da Escola Aliança e sacudiu o público em Joaçaba,

.'

I

�, II;
, "
•

,Jpaçab.a - A diversão também

II li garantIda no Carnaval em
• •

'J aç�ba. Aproximadamente 5.500

!ê ar,navalescos desfilaram na

I v�nida 15 de novembro, a

I,' ',cipal do município. Entre eles, o
:JI.or Luciano Szafir, a atriz de

,

'llhação Joana Balaguer " e o
, ,

� que Falcão.' Integrantes das três
» ,cBlas de Samba, Aliança, Vale

, ,

, am�a e Unidos do Herval se con-
I� intràram por outros dois quilô
If ettos da avenida, que foi tomada
fJ ,bém pelo público que prestigiou
festividade. Cada Escola de
"')

,; mba desfilou por cerca de 1h 1O e

,I ntou com 1.800 integrantes, em
l é�ia. Cerca de 20 mil pessoas
ii sstiram o desfile sábado, que
i, meçou às 22h40 e terminou por
i". llta das 3h de domingo, 26. Hoje,
,

. 15h30, acontece a apuração e

� ertura das notas.
A primeira Escola de Samba a

,j, tsfilar foi o Grêmio Recreativo
•
•

,

•

FOTOS CESAR JUNKES

II
Mulheres bonitas e com samba no pé no carnaval de Joaçaba

�. CORREIO ECONÔMICO
Grandes doações
Os bancos, que sob a política econômica do governo Lula
bateram novos recordes de lucro, se tornaram' os principais
doadores do PT. Entre 2002 e 2004, aumentaram em cerca de
1.000% suas doações aos caixas do PT nacional e do estadual de
São Paulo. No período, elas saltaram de R$ 520 mil para R$ 5,7
milhões.Em 2004, a campanha eleitoral do PT também recebeu a

maior quantia dos bancos. As instituições doaram R$ 7,9 milhões
ao partido.O valor é quase o dobro dos R$ 4,1 milhões doados para
a campanha do PSDB.No diretório estadual do PT em São Paulo, as
doações dos bancos se transformaram,em 2004, na maior de todas
as receitas do partido superando o repasse do Fundo Partidário.
Os bancos doaram ao PT paulista, naquele ano, R$ 4,3 milhões -

contra apenas R$ 1,4 milhão de repasses do fundo. As

contribuições de parlamentares e filiados somaram somente R$
550 mil.As receitas totais do PT paulista foram de R$ 9 milhões,
sendo R$ 6,6 milhões referentes a doações de pessoas jurídicas,
das quais os bancos representaram 670/0.

Siderúrgicas
Além dos bancos, as
siderúrgicas ganharam

•

destaque no ano de 2004,
com cerca de R$ 4,5 milhões
em doações -990/0 para as

mãos de Delúbio, no diretório
nacional.As siderúrgicas
nunca haviam colaborado
antes com os caixas

partidários. O número foi
recorde por conta de duas
empresas, a Caemi Mineração
e Metalurgia e a Navegação
Vale do Rio Doce, que juntas
doaram R$ 2,5 milhões.

Coisas de política
Curiosamente, as coletoras de
lixo, que sequer apareceram
nas doações de 2002 ao

PSDB, surgiram em 2004 com
R$ 950 mil, logo abaixo dos
bancos.A principal doadora
do setor foi justamente a

Vega Engenharia Ambiental-
,

que mantem contratos com a

prefeitura de São Paulo, hoje
sob comando do tucano José
Serra ..

Reflexo negativo
A expansão da gripe aviária
está afetando diretamente o

setor produtivo catarinense.
O vice-presidente da
Coopercentral Aurora, Mário
Lanznaster, informou que o

consumo de aves diminuiu
300/0 na Europa e os estoques
das agroindústrias estão com

o dobro do volume
considerado normal para o

período. Houve queda nas

exportações em janeiro em

relação a dezembro.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

Dó outro lado
Em contrapartida, o PSDB,
lonqe do Palácio do Planalto e

na oposição no Congresso, viu
minguàr as doações dos
bancos. Os recursos migraram
dos tucanos para os petistas .

entre 2002 e 2004. No último
ano de governo de Fernando

Henrique Cardoso, os bancos
despejaram R$ 6,45 milhões
nos cofres dos diretórios
nacional e estadual do PSDB.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vândalos destroem floreiras
JARAGUÁ DO SUL - Dois atos

�e vandalismo foram

denuncíados à polícia pela
administração municipal de

Jaraguá do Sul no início desta
,

semana. N a Ponte Abdon
,

Batista, floreiras sofreram
,

depredação. Na rua Venâncio da
Silva Porto, um canteiro foi
danificado.

Com prejuízo estimado em

cerca de R$ 500, seis floreiras de
,

'concreto dispostas ao longo da
I

,

ponte tiveram que ser retiradas.
Além destas, em outras duas as

flores foram arrancadas. A ponte
liga as ruas Marechal Floriano
Peixoto e Adélia Fischer.

Já no canteiro, suspeita-se que
uma motocicleta tenha passado
por cima das flores. De acordo
com a assessoria de imprensa da

Prefeitura, casos semelhantes
acontecem com freqüência e de
forma similar. Os prejuízos ainda
não foram calculados.

,

iRonda Policial: ameaça e prisão
,

I JARAGUÁ DO SUL - Duas
I

bcorrências envolvendo armas de
I

fogo foram registradas namadrugada
I

do sábado de Carnaval.A primeira
I

aconteceu por volta da meia noite
A

�1a rua Angelo Rubini - Barra do

iRio Cerro. Um homem chamou os

polícíaís alegando ter sido ameaçado
ipor outro. Após rondas, ele foi
I

Ilocalizado portando um revólver
,

calibre 38, com três cartuchos (dois
Ideflagrados e um intacto).

I A segunda apreensão foi feita às

iSh3Smin, na rua Bernardo Dorn
Ibusch, nobairroBaependi.OCentro
I

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

I
I
I

de Operações da Polícia Militar foi
informado de que um homemhavia

disparado um tiro com arma de fogo.
Viaturas encaminhadas ao local
encontraram duas pessoas suspeitas.

Na abordagem, umdeles portava
o revólver Taurus, calibre 38, com
capacidade para cinco tiros, umdeles
efetuado. Além da arma, os policiais
apreenderam a bicicleta Falcon -18
marchas. Ela estava com o outro

homem que não soube explicar sua
procedência. Os dois foram
encaminhados à Delegacia de

Jaraguá do Sul.

Falecimentos
Faleceu às 06:30h do dia 28/02, a senhora Amanda. Potapof
Vibrantz, com idade de 79 anos. O velório foi realizado na Igreja

,

Luterana Emannuel e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 12:00h do dia 26/02,a senhora Maria Amelia Glowatzki
Ceschini , com idade de 66 anos. O velório foi realizado, na Capela
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às 17:30h do dia 24/02, o senhor Adelmo Marques,
com idade de 69 anos: O velório foi realizado na Capela da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
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LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS LIDA.

,

371 0882

KELLY ERDMANN

.... Católicos devem'
lotar as igrejas em

todo país na Quarta
feira de Cinzas

JARAGUÁ DO SUL - Depois da

animação do Carnaval, omomento
é de reflexão. Pelo menos é assim

que grande parte da população
vivencia aQuarta-Feira de Cinzas e
o início da Quaresma. Para os

católicos praticantes, esta data tem
-

um significado especial. E tempo de
oração, penitência, esmola e jejum.
Além disso, a Quarta-feira é

marcada pela benção das cinzas

negras e por confissões.
De acordo com Maria

Madalena Freiberger, responsável
pela liturgia-na Paróquia São Judas
Tadeu, em Jaraguá do Sul, muitas
pessoas buscam o sacramento neste

período. Mas, o número vem

reduzindo como passar dos anos.
Um exemplo da não crença em•

rituais religiosos é o adolescente Alan
Alves do Prado, de 16. Ele diz que a

Quarta-Feira de Cinzas é um dia

completamente normal. E

completa: "a última vez que fui à
igreja faz uns seis anos".

Já Júlio Demathe, 66, explica
,

que costuma fazer o jejum e a

TERÇA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2006 i�GORREIO DO
..POVO>

RELIGIOSIDADE
• ,

,

abstinência de carne sugerida. Para
ele, "umbomcatólico segue os rituais
daQuarta-Feira". Estas atitudes são
as mesmas seguidas pelas irmãs Irene
e Ivone Gonçalves, que costumam
ainda se confessar.

DANIEL NEVd

o outro lado
Para os luteranos, a Quarta

Feira de Cinzas não requer estes

rituais. A principallembrança é o

início da Quaresma. A qua
rentena, que antecede a Páscoa, é

. - .

vista como tempo propicio para o

isolamento e reflexão..
Uma data importante que se

segue logo após o Carnaval é o Dia
Mundial da Oração, comemorado
em 04 de março. Esta data tem

grande significado para os

luteranos, que costumam se reunir
• •

em igrejas para orar. Alan Prado, de 16 anos, diz que não tem costume religioso I'

Na Igreja primitiva, variava a duração da Quaresma, mas eventualmente começava seis semanas (42 dias) antes
•

da Páscoa.lsto só dava por resultado 36 dias de jejum (já que se excluem os domingos). No século VII foram
acrescentados quatro dias antes do primeiro domingo da Quaresma estabelecendo os quarenta dias de jejum,
para imitar o jejum de Cristo no deserto. Era prática comum em Roma que os cristões começassem sua

penitencia pública no primeiro dia de Quaresma. Eles eram salpicados de cinzas, vestidos com saial e obrigados
a manter-se longe até que se reconciliassem com a Igreja na Quinta-feira Santa ou a Quinta-feira antes da
Páscoa. Quando estas práticas caíram em desuso (do século VIII ao X) o início da temporada penitenciai da
Quaresma foi simbolizada colocando cinzas nas cabeças de toda a congregação. Hoje em dia na Igreja, na
Quarta-feira de Cinzas, o cristão recebe uma cruz na fronte com as cinzas obtidas da queima das palmas usadas
no Domingo de Ramos do ano anterior. Esta tradição da Igreja ficou como um simples serviço em algumas
Igrejas protestantes como a anglicana e a luterana. A Igreja Ortodoxa começa a quaresma desde a segunda-feira$ianterior e não celebra a Quarta-feira de Cinzas.

r .Dupla
Vesgo e Silvio Santos, do "Pânico'; deram um tempo para
os famosos e foram conferir o Carnaval de Salvador em
cima do trio elétrico do bloco Eu Vou .

<'

CORREIO TV

Quase barrada
Fechou, o tempo para Fabiana Scaranzi na porta do '

camarote do Bar Brahma no primeiro dia de Carnaval de
São Paulo. Estava combinado que a repórter entraria
com duas pessoas de sua equipe, mas ela apareceu com

cinco. Depois de dizer que "ninguém barra· a Globo'; ela
conseguiu o que queria.

Loiríssima
Cláudia Leite, do Babado Novo, comandou o Bloco Eu Vou no circuito

•

Barra-Ondina, em Salvador. Com uma minissaia verde e top branco, a
cantora baiana animou o trio elétrico. O namorado dela, Márcio Pedreira,
não desgrudou um minuto e ficou o tempo todo tirando fotos da amada.

\

,

>"

Horário Nobre
Gilberto Braga convidou Susana Vieira para fazer uma participação
especialíssima nos primeiros capítulos de "Copacabana'; título provisório
da novela que ele escreve com Ricardo Linhares. A sinopse será entregue
em abril.

1
•

Nasaudade
Ainda no camarote do Bar Brahma, Márcia Imperator,
que foi atriz do. "Teste de Fidelidade" do João Kleber,
comentou numa rodinha de amigos que estava com

saudade de Vagner Love. "Não vejo a hora do meu

qatinho chegar no Brasil'; disse. Alguém sabia que ela e

o jogador estavam juntos?

Elenco
Ao que tudo indica, Henri Castelli será Estêvão, o vilão de "Cobras e

lagartos'; nova novela das 19h da Globo. Mariana Ximenes deverá viver a

mocinha, Bel. E

Carolina

Dieckmann, a vilã,
•

Leona.

Gravidez
Estréia

,

_B_r_it_n_e-'-y_S_,_p_e_a_rs 1 .

I l'estaria grávida de
�. I ,t ,

novo. Desde que a t;;� � .'
t fol � $� �'�. . .

pop s ar 0.1 parar .

At t1��� ..

'

em um hospital na � e� ,. ��
circularam os �. _ .1
rumores de que

.

,.. .

. "
.

ela tinha ido ., :
.

• �",

,

A ex-modelo Luiza Brunet foi pela primeira vez pular o
Carnaval na Bahia. Este ano, ela trocou O Rio de Janeiro

pelo trio Expresso 22, comandado por Daniela Mercury e

Gilberto Gil.

Neutro
Antes de desfilar pela Império da Casa Verde, em São

Paulo, Gilberto Barros ficou um bom tempo no camarote

do Bar Brahma. Mas, como o apresentador não faz

propaganda de graça, não usou a camiseta da marca.

,

cuidar de seu filho
Sean Preston, que
estaria constipado.
Na verdade, era a

cantora que estava

muito enjoada e

com ânsia de
vômito por conta

da gravidez, de
acordo com a

coluna de fofocas

"Scoop" do site da
emissora de TV

MSNBC.

·
,

·
'

•

Papelada
Na véspera do Carnaval, Gilberto renovou contrato com

a Band até 2008. Ele continuará no ar às terças, quartas,
quintas e sábados.

'i: ' ""

. t

Silêncio
No camarote da prefeitura, nem a Globo conseguiu falar
com Serra. Um assessor do prefeito disse que a equipe
poderia fazer só imagem, se quisesse. Quem insistisse,
seria colocado para fora.

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br
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!� Em Santa Catarina,,

!cerca de 900 mil

:contribuintes devem
,

.prestar contas
,

t·
, FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)-
,
,

: E bom aproveitar bem o carnaval,
: sem exageros, é claro, pois a partir
'Id f' d

'

;". a quarta- erra e cmzas, a
I

;'Receita Federal começa a receber
,

tas Declarações de Imposto de

: Renda da Pessoa Física 2006 (ano
: base 2005). Os contribuintes terão
,

• até o dia 28 de abril para fazer o
,

l acertá com o Leão. Em todo o país,
•
·

são aguardadas cerca de 22
,

'

milhões de declarações e em Santa

: Catarina, 900mil, o que representa.
•

um aumento de 7% em relação ao
,

.

ano passado no estado. Segundo o
i delegado da Receita Federal da
,

I capital, Paulo Renato Silva da Paz,
: 980/0 dos contribuintes devem
: declarar através da internet e

� ,disquete. "A grande maioria
,

: prefere mesmo a internet",
,

, afirmou.
I Este ano, houve um reajuste
; de 100/0 nas faixas de rendimento

•

i "e também nos valores das deduções
: 'das despesas com saúde e

f educação. Devem declarar quem
,

teve, em 2005, rendimentos

ACERTO COM O LEÃO

i'Moradores do Bairro São Luis
•

•

: reclamam de terreno baldio
,

: JARAGUÁ DO SUL - Os
: moradores da Rua José Narloch,,

: noBairro São Luis, estão sofrendo
I

i com o descaso da Prefeitura de
, ,

i [aragua. E que desde o ano

: passado, um terreno de

: propriedade do município vem

: ajudando para a proliferação de
: aranhas, cobras, mosquitos e ratos.
,

,

De acordo com SandraCristina
• VaselGarcia, a limpeza não é feita
,

: há pelo menos seis meses. Ela
'

: explica que telefona para a

i ouvidoria da Prefeitura desde o

,,.; mês de novembro. Só em 2006, já
,

solicitou a limpeza por duas vezes.
,

: A última 110 dia seis de fevereiro.
,

: Para Sandra Cristina o mato
,

que toma conta do terreno é
,

responsável pela criação
desenfreada de vários insetos, até
mesmo peçonhentos. Amoradora

, ;

, ,

•

diz que encontra constantemente
aranhas' em sua casa. "Meu
cachorro jámatou uns dois ou três
ratos grandes vindos do local",
salienta ela.

,

Para Ivonete Braatz as baratas
são outro grande problema. A
vizinha do terreno há 12 anos diz

que de nada adianta entrar em

contato com a ouvidoria, "eles
",I' • "

nunca veem, e sempre assIm .

Segundo Nelson Sjaerg,
coordenador de jardinagem da
Prefeitura de Jaraguá, a limpeza de
terrenos é feita seguindo um

cronograma. Atualmente os

funcionários estão trabalhando nos
bairros Vila Rau e Estrada Nova.

Depois devem passar pelo Chico
de Paulo, Ana Paula e só então

chegarão ao terreno da qual
Sandra e Ivonete reclamam.

DANIEL NEVES

Sandra diz que limpeza não é feita há seis meses

'\

M;__AR_C_o_A_u_R_ÉL_IO_G_O_M_ES I
tributáveis superiores a R$
13.968,00 ou rendimentos não

tributáveis acima de R$ 40mil. O
contribuinte com patrimônio
superior a R$ 80mil também-está
obrigado a declarar. O primeiro lote
de restituição do IR deve ser

liberado no dia 15 de junho.
Segundo o delegado Paulo da Paz,
recebe mais cedo quem não deixar

para a última hora e optar pela,

declaração via internet.
O contribuinte que preferir

entregar sua declaração através do
formulário de papel poderá fazer

apenas nas agências dos Correios.
Já os disquetes serão aceitos nas

agências do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica. Este ano, não

haverá declaração por telefone,
experiência que não deu certo. De
acordo comPaulo da Paz, aReceita
tem ampliado a malha fina. Em

2005, por exemplo, muitos

contribuintes foram surpreendidos
quando o Leão decidiu cruzar as

informações dos rendimentos
através de aluguéis de imóveis. ''As
administradoras passaram a

informar à Receita Federal o

repasse dos valores dos aluguéis",
declarou.

Para 2006, a Receita adotará
novos mecanismos para aumentar

ainda mais o nível de confiança
dos contribuintes em relação ao

envio da declaração pela internet.

(NR/se

,

Paulo Silva da Paz, Delegado da Receita em Florianópolis

Serão oferecidas três formas para
transmissão do documento. Uma
delas trará campo para que seja
informado o número do recibo da

declaração do ano anterior.A outra

forma será apresentar a declaração
mediante uso da certificação digital
- tecnologia por meio da qual a

•

Receita tem certeza de que o

documento está sendo transmitido

pelo próprio contribuinte.
Quem não tiver nem o número

do recibo da declaração do ano
, .

anterior nem o certificado poderá
enviar o documento da mesma

forma de anos anteriores .:

,

Dirceu decide recorrer ao

STF para reaver mandato
BRASÍLIA-O deputado cassado

José Dirceu (PT-SP) vai protocolar
no STF, até o próximo dia 15 de

março, um recurso para tentar reaver

'o mandato. O advogado José Luiz
Oliveira Lima já aprontou o texto da
ação. Ele está em férias nos EUA.
Retoma nos próximos dias para dar
os últimos retoques na peça antes de
levá-la ao Supremo.

Dirceu, que passa oCarnaval em
Cuba" já deu o sinal verde para o

advogado. O recurso vem sendo
estudado desde o início de
dezembro. Dirceu autorizara

Oliveira Lima a consultar juristas de
renome acerca das chances de êxito
do novo recurso. Estava, porém, em
dúvida quanto à conveniência da
iniciativa.

Na entrevista que dera no dia

seguinte à cassação;Dirceu dissera
que não recorreriamais aoJudiciário.
Mudou de idéia. Está agora
convencido de que tem chances dé
anular a sua cassação. No texto do
recurso, o advogadoOliveira Lima
faz um histórico do julgamento de
seu cliente na Câmara.

Em deterrnínado trecho, .ele
lembra que, ao autorizar aCâmara a

dar seqüência ao julgamento de
Dirceu, o STF ordenou que fosse
retirado do processo contra o então

deputado um dos depoimentos que
haviamsido colhidos pelo Conselho

,

de Etica: o da presidente do Banco
RuralKátiaRabelo,

Lembra ainda que o relator do

processo contra Dirceu, deputado
Júlio Delgado (PSB.MG), teve de

refazer o seu relatório. E afirma que
o novo texto deveria ter sido

publicado no Diário do Congresso.
Na opinião de Oliveira Lima, a

direção da Câmara deveria ter

concedido duas sessões para que a

defesa preparasse a sustentação oral
que faria no plenário. Porém, nada
disso foi feito. O julgamento no

plenário da Câmara ocorreu no

mesmo dia da decisão do Supremo.
Oliveira Lima recordará no recurso

que, em sinal de protesto, se recusou

a fazer a defesa de seu cliente da
tribuna. Só Dirceu discursou.

Alegará que houve cerceamento do
direito de defesa.

O advogado anota ainda nc

recurso que, no processo que
motivou a cassação de Roberto

Jefferson, o relator Jairo Carneiro

(PFL-BA) sustentou que o ex-
,

deputado não conseguira provar a
existênciadomensalão.No relatório
de Júlio Delgado, ao contrário,
sustentou-se que omensalâo existiu.
ParaOliveira Lima, os pareceres de
Carneiro eDelgado, aprovados pelo

,

mesmo Conselho de Etica da

Câmara, se anulam.Oliveira Lima

mencionará, por último, a
,

absolvição peloConselho de Etica,
em 9 de fevereiro, do deputadoPedro
Henry (PP-PE). A exemplo de

Dirceu, dirá o advogado, pesavam
contra Henry apenas as acusações
feitas por Roberto Jefferson. O
arquivamento do caso de Henry
seria urna evidência de que Dirceu
foi mandado à guilhotina
ilijustamente, sem provas. (AE)

SERVIÇO
,

•

, ..

Estão obrigados a declarar quem em 2005:
- Obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 13.968,00.
- Recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000,00.
- Obteve receita bruta da atividade rural acima de R$ 69.840,00.
- Teve patrimônio superior a R$ 80.000,00 .

- Realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuro
"

e assemelhadas.
- Participou do quadro societário de empresa, inclusive inativa, como '

•

titular, sócio ou cooperado e '

- Realizou em qualquer mês do ano calendário alienação de bens ou .;
direito em que foi apurado ganho de capital sujeito a incidência do :�

..

imposto, mesmo que tenha optado pela isenção pela aplicação do
•

produto da venda na aquisição de imóveis residenciais.
.

..

Formas deApresentação: ,

- Na Internet, com os programas IRPF 2006 e Receitanet
- Em Disquete, nas agências do Banco do Brasil S.A. e da Caixa
Econômica Federal .

�

- Declaração Simplificada On line no site www.receita.fazenda.gov.br .�
,

- Em Formulário, nas agências dos Correios l'

- No Exterior - Formulários e Disquetes, em postos do Ministério das
Relações Exteriores'
Prazo de Entrega: de 1° de março a 28 de Abril de 2006

..

Multa poratraso na entrega: :.
- multa de 1 % ao mês ou fração de atraso calculada sobre o valor do •

imposto devido, observados os valores mínimo de R$ 165,74 e '

máximo de 200/0 do imposto devido; ,
'

- não existindo imposto devido, multa de R$ 165,74. ..'�

Dependentes:
o contribuinte pode deduzir R$ 1.404,00 por pessoa considerada

dependente. I

., I
•

,

I
,

,

,

-

,
,
•
..Deduções ..

-CONTRIBUiÇÃO À PREVIDÊNCIAOFICIAL
-CONTRIBUiÇÃOÀ PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
- DESPESAS COM EDUCAÇÃO
O limite anual individual da dedução é de R$ 2.198,00.
Podem ser deduzidos os gastos relativos:
à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
ao ensino fundamental;
ao ensino médio; .

à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de

pós-qraduação (mestrado, doutorado e especialização);
à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o

tecnológ ico. ,

..

-DESPESASMÉDICAS
Podem ser deduzidos os paqamentos a:

médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e com exames laboratoriais
e serviços radiolóqlcos. aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

,
·

.,

-,

I

•

t

j

,

I
I

Classe média paga até cinco !
,

vezes mais imposto de 'renda !
DA REDAÇÁO - A classe média

brasileira paga até cinco vezesmais
•

imposto de renda que
contribuintes de outros países da
América do Sul. O levantamento
foi feito pela consultoria Ernst &
Young, em nove dos principais
países sul-americanos surpreendeu
os economistas.

O presidente da Associação da
Classe Média no Rio Grande do

Sul, Fernando Bertuol, alega que
a categoria é sacrificada

principalmente porque não' há
, índices adequados de correção no
imposto,

Disse também que com isso a

classe média fica estagnada, sem
possibilidade de crescimento.

A pesquisa mostra que no
•

•

Uruguai e Bolívia, por exemplo,
,

não há Imposto de Renda da
pessoa física, O Paraguai passoua
tributar a pessoa física em 10%

•

somente este ano. No Brasil, 'a
,

alíquotamaior é 27,5%.
,

A Receita Federal não quis
comentar o estudo. O prazo para
entregar a declaração do Imposto
de Renda 2006 começa nesta

,

Quarta-feira dê Cinzas e termirta.
. ,

dia 28 de abril. : .

,

•

Paraficar de bem com a vidalí
... BODY JAM

... BODY PUMP

... BODY BALANCE

... BODY COMBAT

"'RPM

... NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL

... POWER JUMP

.... MUSCULAÇÃO
... HIDROGINÁSTICA
... BODY STEP

,

//----. :
Icorpo & Mente-,...;

6anos1
de sucesso!

,

,

,

FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES
SEGUNDA À SExrA, DAS
1H ÀS 24H [ SEM I"ECHAR

AO MEtO-DIA 1

._, '

.... ACQUA CENTER
ii" R. PROF, ANTONIO ESTANISLAU
,",' AYROSO, 763 • NOVA BRASILIA

:' jr� .--,'., '. . . .

.

' fI 3371.9659
'. 'i .. , �."!-.. _,... ,....",,,-� --,,-,-,-, - -- - ... -

FITNESS CENTER
.

AV. MAL. DEODORO, 890 • SALA 3
.'

CENTRO .. (PRÚX. HOSPITALSiio JOSÉ)

(�3"2t"5�Õ-3'51.""'i
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CAROLINA TOMASELLI
,

... Pesquisa completa
sobre o verão será

divulgada no dia
oito de março

FLORIANÓPOLIS (CNR) - Os
levantamentos ainda não são

conclusivos .. Mas os parciais já
demonstram que o número de
turistas que vieram' a Santa
Catarina neste verão foimenor. Em

compensação, a quantidade de
dinheiro gasto no Estado foimaior.
Os dados finais da avaliação da

temporada pela Associação
Brasileira de Restaurantes e

Empresas de Entretenimento

(Abrasel) em Santa Catarina, por
exemplo, ainda estão sendo

•

contabilizados e devem ser

divulgados em 8 de março.
•

Entretanto, com base no primeiro
relatório apresentado pela
entidade em janeiro, que avaliou
omovimento no período das festas
de final de ano, deve ser

confirmada a redução do fluxo de
turistas e o aumento do gasto
médio, derivado do turista com

maior poder aquisitivo. "Este fator
foi bom para uns e ruins para
outros", diz Célio Salles, presidente
da Abrasel/SC, que destaca como
ponto negativo deste verão a

queda do dólar. "Isso diminuiu o

número de turistas argentinos,
porque eles perderam a

•

>

,

Ao contrério do que se

imaginava e esperava" nos

municípios litorâneos da região de
Tubarão, no Sul do Estado, a rede
hoteleira não está tão satisfeita com
a temporada.A ocupação não tem
sido total em muitos estabele
cimentos. Na Praia do Rosa, em
Garopaba, nenhum hotel ou

pousada atingiu 100% de

ocupação. Em Imbituba, foram
poucos os dias de lotação. Os

empresários estão insatisfeitos com
omovimento.

Em Imbituba, palco de visitas
das baleias-franca, boas ondas para
a prática de surfe e belezas naturais
em abundância, a causa apontada
como principal pelo diretor
comercial do Silvestre PraiaHotel,
Saulo Reis: o calendário escolar de
Santa Catarina. Enquanto em

outros Estados as aulas iniciam

apenas após o Carnaval, por aqui os
estudantes da rede estadual
voltaram às atividades já no último
dia 13, ainda na metade de
fevereiro. "A nossa realidade é

diferente de Balneário Camboriú,
por exemplo, que é uma praia de

badalação, em que os jovens vão
para a festa e ficam. Aqui, apesar
de termos boas opções neste sentido,
é mais tranqüilo. São famílias que
vêm em busca de descanso. E com
o início das aulas, muitas voltam
para os filhos estudarem", reclama.

Em Balneário Camboriú, .no
N arte do Estado, dados da
Secretaria de Turismo (SecturBC)

, ,

mostram que ern Janeiro a

ocupação média da rede hoteleira
foi de 850/0 e que houve acréscimo
de 6.RO% no número de turistas e

•

capacidade de compra. Mas,
consultas com associados indicam

. .. "

que vierammais tunstas europeus .

Segundo ele, nossas praias também
,

passaram a ser compartilhadas com
mais paranaenses. '';\ntes paulistas
e gaúchos dominavam, mas agora
vem muita gente do Paraná,
principalmente pela boa condição
das estradas. Com a duplicação da
101-Sul, certamente teremos um

impacto positivo no turismo

catarinense com a vinda de mais

gaúchos", acredita.
A vinda de turistas commaior

poder aquisitivo, provavelmente foi
o que fez com que os hotéis cinco
estrelas tivessem uma temporada
melhor que as anteriores. O

presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis no Estado
(ABIH), João EduardoMoritz, com
base em dados de janeiro, mostra
que enquanto o movimento nos

hotéis de luxo melhorou, nos

demais ele permaneceu igual à

temporada passada. Moritz diz que
nos hotéis também a diminuição de
turistas argentinos foi sentida e que
cresceu o turismo interno e a vinda
de turistas da Europa, Estados
Unidos e Canadá. Os dados da
ABIH/SC demonstram .que a

temporada foi igual por todo o

litoral catarinense, e que o turismo
rural e as estações de águas termais
tiveram um crescimento

acentuado. '';\0 final de fevereiro,
com os dados de toda a temporada
em mãos, poderemos fazer uma
análise e traçar estratégias para

próxima temporada", finaliza.
•

TERÇA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2006

PRAIA
\
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•

MARCOS MORRONE/TRIBUNA CATARINENí!

,

Turismo em Balneário Camboriú teve m�is turistas, porém giro financeiro menor aponta estimativa do setor hoteleiro
•

.

Faturamento

Para empresários como Beto
Barreiros, proprietário do Box 32,
por exemplo, mão há o que
reclamar da temporada. Dono de
um dos pontos de encontro mais
tradicionais de Florianópolis e

passagem obrigatória de turistas

e visitantes, serve de termômetro

para esta afirmação, Beto já
contabiliza um aumento de 220/0
no faturamento do Box 32 no

Mercado Públíco. "Mas o
,

semana de abril, deve divulgar
os dados de sua pesquisa que
avalia a origem do turista, o tipo
de hospedagem utilizada, a taxa
de permanência, quanto ele

gastou, entre outros pontos.
Foram aplicados cerca de 15 mil

questionários, em 25 municípios.
A pesquisa foi realizada em duas

, etapas, uma em janeiro e outra

em fevereiro. De acordo com o
•

diretor de planejamento da

Santur, Flavio Agustini, os dado
da pesquisa são publicados,
enviados aos municípios e

utilizados paraplanejar ações par,�
o ano e para as temporadalY
seguintes.

número de clientes foi menor",
, confirmando o diagnóstico da
Abrasei e ABIH/SC.

A Santur, na primeira

Litoral Sul e Norte insatisfeitos com temporada
•.'

• •

Ibiraquera é conhecida pela beleza natural e água limpa
70/0 a menos no movimento

econômico em relação ao mesmo

período de 2005. J á com a chegada.
de fevereiro, segundo informações
do diretor geral da SecturBC, João
Carlos Rebello daCunha, registrou
se uma redução em torno de 100
mil turistas, em função do retomo
das aulas nas faculdades federais,

,

que estavam em greve, assim, a

maioria dos estudantes, de Estados
emissores como Paraná, São Paulo,
Minas Gerais eMatoGrosso, foram
embora. Nomunicípio, o número
de turistas chilenos também
aumentou em relação ao ano

passado. (Notisul e Tribuna
Catarinense especial para a CNR)

•

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Vem aí o Brusque:

conquistar
mais 3 pontos
em direção a

classificação
para a etapa
semifinal do

Campeonato
Catarinense

'."

1
(

\

4 FUTSAL: novo desafio

''- ..

),

..

Fifa visita Jaraquá:
Um representante da
en-tidade deverá estar em

Jaraguá do .

Sul
conhecendo a infra
estrutura local

Após a vitória apertada, por lxO, contra a equipe
do Metropolitano, no último sábado em Jaraguá do

Sul, o time do Juventus enfrenta nesta quarta-feira
o Brusque,
tentando

, Daniel Neves

• 1.�·

Segundo o dirigente da Malwee

Futsal, Cacá Pavanello,
'objetivo da visita é verificar se o

município reúne condições de
sediar competições mundiais,
conforme tem pleiteado .

. ,

Contusão:
O atacante Ronaldinho
Gaúcho está fora do jogo
da seleção contra a Rússia.

QÁDIO AM
1010

1
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��MOTOVELOCIDADE
O italiano Valentino Rossi, heptacampeão da
MotoGP, afirmou ontem, durante a apresentação
da equipe Yamaha, em Milão, que sua moto para
esta temporada é superior à utilizada ano passado

��OFF ROAD
A 4aTrilha Fora do Carreiro,evento que reúne centena de jeepeiros em
uma grande festa, em Meleiro (SC), regada a muita aventura e supe
ração,já está com data definida e promete ser um sucesso assim como

em ediçõesanteriores.

•

Ronaldinho Gaúcho
fora de amistoso
da seleção

-

DA REDAÇAO - O técnico

Carlos Alberto Parreira decidiu
liberar o meia-atacante Ronal>
dinho Gaúcho do amistoso que
a seleção brasileira faz nesta

quarta-feira contra a Rússia, em
,

Moscou, O jogador sofreu uma

lesão no tornozelo esquerdo ria

semana passada, que piorou du
rante o jogo de sábado, ern que o

Barcelona venceu o Zaragoza
por 2 a O, 110 Campeonato ES1')a
nhol. Ninguém será chamado I

para o sell lugar. Ronaldinho
Gaúcho entrou em contato C(Jll1

o médico da seleção brasileira,
José Luís RUlICO, neste domingo,
comunicando-o da contusão.

Quando ficou sabendo do fato,
Parreira decidiu liberá-lo do
amistoso. Apesar disso, a CBF
ainda espera lim fax oficial elo
Barcelona com o laudo médico

dojogador.
Segundo o médico do

Barcelona, Lluis Til, a contusão
,

de Ronaldínho Gaúcho não é

grave, 111as ele precisa de repou
so. Por isso, o clube espanhol pe
diu que o jogador fosse liberado

pela seleção. A lesão aconteceu
na partida da última quarta
feira, contra o Chelsea, em LOll

dres, pela Liga dos Campeões,
Depois disso, Ronaldínho Gaú
cho até que chegou a jogar no
sábado contra o Zaragoza, luar
cando um dos gols doBarcelona,
mas a lesão piorou e ele deixou o
campo antes do apito final do
árbitro.

Sem Ronaldínho Gaúcho,
os jogadores da seleção que jo
gam na Europa devem se apre
sentar nesta segunda-feira no

aeroporto de Frankfurt, na

Alemanha, de onde o grupo

segue para Moscou. Os atletas

que atuam no Brasil e a comissão

técnica viajam para lá na noite
deste Domingo.

Com a ausência de Ronal
dinho Gaúcho, Parreira tern

duas opções para escalar o time

titular. A mais provável é a en

trada do meia [uninho Pernam
bucano. 'Mas ele também [lode
escalar o atacante Robinho na

posição. Antes de Ronaldinho
Gaúcho, Parreira já tinha cor

tado os goleiros Dida e Júlio Cé

sar, ambos por contusão. Para os

seus lugares fora III chamados
Rogério Ceni (São Paulo) e

Gomes (PSV Eindhoven).
De qualquer maneira, a seleção
brasileira faz na quarta-feira, às
13 horas (horário de Brasília), o
úl timo amistoso antes da

convocação final para a Copa do
Mundo da Alemanha. E Parrei
ra usará o jogo COIU a Rússia para
fazer suas últimas observações
para definir o grupo.

,
"

'CROMOART
COMUNICAÇÃO

SElEÇAo:TÉCNICO TRANQÜiLO
i

•

.,

•

•

,

Mesmo sem definir quais goleiros levará para a Copa
da Alemanha, técnico Carlos Alberto Parreira evita
comentar sobre possíveis nomes

-

Da REDAÇAO • O téc-

nico Carlos Alberto Parreira
não quer polêmicas em torno

da definição dos três goleiros
que levará para a Copa da
Alemanha. Rogério Ceni só
será convocado para o Mun
dial se a seleção.brasileira não

puder contar COIU Dida ou

Marcos.
Parreira não abre mão de

contar cOln um goleiro mais

jovem no grupo que vai tentar

o sexto título mundial na Ale
manha. E, para essa vaga, o

escolhido é Júlio César, da
,

Inter de Milão. Caso ele não

possa ser convocado, por con
tusão ou qualquer outro im

previsto, Gomes, do PSV

Eindhoven, será seu substituto.
Parreira já decidiu que não

levará três goleiros veteranos

para a Copa da Alemanha,
pois já está pensando no Mun
dial de 2010. Afinal, para ele,
Dida, Marcos e Rogério Ceni

,.... ,.... . -

nao vao estar na competiçao
que será disputada daqui a

,

quatro anos na Africa. Por is-
so, Parreira quer dar experiên
cia a Júlio César, projetando-o
como possível titular da sele

ção brasileira naCopa de 2010.
,

Divulgação

,

Parreira não admite polêmica em torno da escolha dos goleiros
que vão ao Mundial

SEM FESTA: CONCENTRAÇÃO TOTAL
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O meia Pedrinho afirmou estar envergonhado pela fase em que
o Fluminense vem passando.O time ainda não pontuou na Taça
Rio e, no último jogo, em casa, foi goleado pelo Friburguense
por4al.
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Técnico da Seleção Brasileira quer aliar juventude à experiência para a defesa do gol do Brasil

Como não poderá contar

com nenhum dos três goleiros
que pretende levar para
Alemanha (Marcos, Dida e

[úlio César estão contun

didos) no amistoso de quarta
feira COIn a Rússia, emMoscou
Parreira convocou Rogério
Ceni e Gomes. E já adiantou

que o goleiro do São Paulo vai
ser o titular e que não pensa
em substitui-lo durante o jogo.
Parreira elogiou bastante

Rogério Ceni no vôo do Rio a

Frankfurt, na Alemanha, de
onde foi feita conexão para
Moscou. Disse que não tem

"

nenhuma restrição ao goleiro
do São Paulo, destacando vá

rias de suas qualidades.
Mas o técnico também disse

que Marcos, pela excelente Co
pa de 2002, e Dida, pelo que

apresentou nos últimos anos,

não poderiam ficar atrás. Ele re
velou que torce para uma gran
de exibição de Rogério Ceni no
amistoso de quarta-feira. '

Quando a pergunta é

direta - Rogério Ceni tem

chances de estar no grupo do
Mundial >, a resposta é rápida.
"Esperem até 15 de maio",
disse Parreira. Depois, elemes-

A equipe, totalmente voltada à competição, ignorou a, maior festa popular brasileira

DAREDAÇÃO.Na luta
por mais um título da Copa
Libertadores da América, os

,

jogadores do São Paulo fazem

questão de esquecer até a

mais tradicional festa brasi-
,

pela estréia na competição
continental.

"Ainda vamos ter muitos

carnavais pela frente. O mais
. ,

importante mesmo e a gente
começar bem a campanha
pelo título da Libertadores",
disse o atacante Aloísio.
"Vamos ver se conseguimos
voltar da Venezuela com uma

bela vitória para estrear bem",
afirmou o lateral-esquerdo

t....--'��'=,,""=='X;.'*'�_ *i;.,':m.>:�.,*,,�,,�',:X.��_> ::::'�.li >;;',".-."1:";" .�� 'V'i$�

1
, "

leira, o Carnaval. Na manhã
desta segunda-feira, em plena
folia por todo o País, a de

legação tricolor embarcou

para a Venezuela, onde jogará
contra o Caracas, na quarta,

,

Júnior.
O treinador Muricy

Ramalho terá vários des

falques para o jogo contra o

Caracas. No gol, Rogério
Ceni está com a seleção
brasileira e será substituído

,

por Bosco. Na zaga, Lugano
(com a seleção do Uruguai)
e Fabão (machucado) dão,
seus lugares para Alex e

Edcarlos

',)

mo comentou sua preocu

pação com as seguidas con

tusões de Marcos desde a Co

pa de 2002. "Não dá para dizer

•

. ,-

com precisao com tanta

antecedência quem vai ser

convocado dia 15 de maio. Es

perem para ver. Duas semanas
" . ". .

atras, mnguern imaginava que
os goleiros para o amistoso do
Brasil COIn a Rússia seriam'

·

\,

Rogério Ceni e Gomes e nin-
.

guém contava também com a
'

ausência de Ronaldinho Gaú
cho - cortado por contusão.

'

No futebol a pressa atrapa
lha", explicou Parreira.

,

"
,
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Fàraficar de bem com a:'vida!
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� COMEMORA SEUS 5 ANOS
COM CASA NOVA!
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JUVENTUS: A CAMINHO DA ETAPA FINAL
/
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Daniel Neves
,

,

No jogo do ultimo sábado, o Juventus venceu do Metropolitano por 1 xO, mas poderia ter ampliado o placar

A vitória é fundamental no jogo de amanhã a noite,
contra o Brusque, 110 João Marcatto

vidindo a vice-liderança da
Chave com o próprio Metro

politano. O líder é o Atlético
de Ibirama, que tem 4 pontos.
O tricolor jaraguaense volta a

campo nesta quarta-feira,
20h30min, quando recebe o

Brusque no JoãoMarcatto.
Violência

Após a partida, o estádio

João Marcatto virou um cam

po de guerra entre as torcidas
do [uventus e do Metro

politano. A torcida do Metro-

politano, durante toda a par
tida; provocou os j ara
guaenses, destruindo inclu
sive, placas de publicidade que
ficavam em frente as

arquibancadas. A torcida do

[uventus, infelizmente, res

pondeu as provocações e ao

final da partida a confusão foi

generalizada, sendo necessária
a intervenção imediata da
Polícia Militar" com a deten

ção de vários integrantes de
ambas as torcidas. <,

JARAGUÁ DO SUL - O

[uventus enfrenta nesta

quarta-feira mais um desafio
em busca dos pontos para a

.classificação para a etapa

_...omifinal do Campeonato Ca
tarinense. A vitória no jogo
contra o Brusque, nesta

quarta-feira, a partir das
20h30, no João'Marcatto, é

fundamental para a conquista
de mais três pontos, aproxi
mando a equipe jaraguaense
dos dez pontos necessários pa
ra figurar entre os semifinalís
tas da competição. O placar
de lxO do jogo do último
sábado, marcado por passes
imprecisos e violência entre

torcidas, garantiu os três pon
tos que o [uventus deixou de
ganhar na derrota frente ao

Atlético de Ibirama.
O jogo do último sábado

iniciou sob sol escaldante, para
sofrimento de atletas e torcida,
A partida começou nervosa,

narcada pela pressa da equipe
do [uventus em chegar ao gol
adversário. Infelizmente, os er-

1'08 de passes, não permitiram
que o objetivo fosse rapida
mente alcançado. O Juventus,
sem Sabiá, contou com o es

treante Ma·tarazzo, para bus
car as finalizações. Após várias
tentativas, numa jogada en

saiada Everaldo cobrou falta
na área, Pereira lançou a bola
para o alto e Ademir Sopa
mareou de cabeça, aos 23 mi

nutos do primeiro tempo, o

primeiro e único gol da partida.
O segundo tempo iniciou

sem mudanças no [uventus,
por pura falta de opções do
técnico Itamar Schulle. As fa
lhas na troca de passes ficou
ainda mais evidente, quando a

equipe de Jaraguá do Sul per
deu uma série de chances de

gol. A arbitragem também foi
um dos fracos da partida, com
sua atuação questionada cons
tantemente pela torcida, diri
gentes e técnicos de ambas as

equipes. Com a vitória o ju
ventus chegou a três pontos
nesta segunda fase do Cam

peonato Catarinense, di-

•

Juventus 1 x O Metropolitano
Local: Jeão Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC)
Data: 25/02/2006 (sábado)
Horário: 16h

Arbitragem: José Nazareno Marcelino (Criciúma), auxiliado por Eberval
Lodetti (Criciúma) e Almir Bortolotto (Criciúma).
Cartões amarelos: Fábio Lopes, Ademir Sopa (Juventus); Rildo, Roni,
Jadson (Metropolitano)
Gols: Ademir Sopa, aos 23'/10 tempo (Juventus).
Juventus

Adilson; Alex Albert, Rafael Pereira, Oliveira e Matarazzo (Jorginho); Fabio
Lopes, Carlos Rogério, Ademir Sopa e Everaldo (Paulo Rossi); Pereira e

Ronaldo (Grisley).
Técnico: Itamar Shuller.

Metropolitano
Gean; João Rodrigo, Rildo, Cristiano e Giovane; Felipe, Viton, Dione
(Pansera) e Richardson; Roni e Jadson (Marcelo França).
Técnico: Mauro Ovelha.

f
'

E equipe da Malwee Futsal abriu ,:'

a temporada 2006 de títulos
com a conquista do bi
campeonato da Taça
Libertadores da América, no
último sábado, no Paraguai.
Segundo o dirigente da equipe,
Cacá Pavanello, este é um início

perfeito para um ano que
, . .

promete varias conquistas
nacionais e internacionais."A
equipe está trabalhando desde
os primeiros dias de 2006,
objetivando as melhores
atuações e todas as

competições. Os resultados já
estão aparecendo, e isto é só o

início'; ressalta Pavanello.
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II LINHA DE FUNDO
Carlos Brandão interino

Violência
•

Inadmissível a atitude de alguns torcedores do Juventus, que vez

por outro, resolvem criar confusão no final das partidas. E não
importa o resultado. Ganhe ou perca em campo, os torcedores, ou
melhor,"distorcedores" dos ideais esportivos, criam problemas
para a segurança do João Marcatto, que atualmente é feita

exclusivamente por PMs. Não podemos aceitar, Temos que coibir,
denunciar e punir os responsáveis .

ARQUIVO CP / DANIEL NEVES '

,

Fifa
Chega, nesta semana) a

Jaraquá do Sul, um'
representante da Fifa, para
inspecionar instalações
esportivas, onde poderiam
ser realizados os jogos do
Mundial de Futsal de 2007,
A idéia é qualificar Jaraguá
do Sul para sediar a
competição, A realização de
tão importante competição
mundial em Jaraguá, seria a

conquista da década para o

esporte da região, dando
visibilidade planetária ao

município, suas qualidades
e seu grande espírito
esportivo.Vamos torcer.

Com tudo

Aniversário
Técnico 24 horas por dia da seleção brasileira, seja em casa com a

"

família assistindo a jogos ou na rua no convívio diário com os

torcedores exigindo este ou aquele nome no time, o técnico
Carlos Alberto Parreira até nesta segunda-feira, dia de seu

aniversário, não teve folga.Comemou a nova idade, 63 anos, em

Moscou, onde amanhã o Brasil enfrenta a Rússia, em jogo
amistoso a delegação embarcou na noite de domingo.Ao
contrário do atacante Romário, do Vasco, que concedeu longa
entrevista coletiva ao completar 40 anos, Parreira é econômico ao

falar sobre a idade. Mas não escondeu a alegria por tudo que
conquistou ou viveu ao longo dos anos. "Depois dos 60 a gente
tem de agradecer a Deus por viver a cada dia. E agradeço por viver
bem, com intensidade e feliz", comemorou o técnico,

Erros Tenis
Os tenistas brasileiros Flávio
Saretta e Marcos Daniel

ganharam algumas posições no '

ranking de entradas da ATP,
divulgado ontem. Saretta, que
perdeu nas oitavas-de-final do
Brasil Open, subiu três

colocações e aparece agora
como o 82.° melhor do mundo,
com 466 pontos, Daniel,
derrotado na estréia, pulou

,

quatro posições e está em 88.°

lugar com 429 pontos.Outros
que ganharam colocações no
ranking, mas ainda não

aparecem entre os 200
melhores do mundo, foram.
Gustavo Kuerten e o gaúcho
André Ghem. Apesar de ser

derrotado na estréia do torneio
na Costa do Sauípe para Ghem,
Guga subiu 16 posições e está
agora em 271.° lugar, com 120

pontos. Em 280.°, Ghem aparece
com 117 pontos

,

Impressionante a

quantidade de erros de

passes de bola cometidos
pela equipe do Juventus, no
jogo do último sábado. Falta
entrosamento, falta

.
treinamento, falta um pouco
mais de dedicação. Afinal,
um placar de 1 xO não é
nenhuma façanha. O
Metropolitano, por sua vez"

apesar de ter perdido veio,
com muito mais garra. O

, calor senegalês de sábado
último em Jaraguá, foi
inimigo de todos, jogadores
e torcida, O resultado e,

principalmente, a atuação do
Juventus não inspira
tranqüilidade.Os próximos
jogos são fundamentais para
a classificação para a fase
semifinal. Amanhã, 20h30, no
João Marcatto, a participação
da torcida é fundamental.
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��F-l
O inglês Jenson Button colocou a Honda à frente de McLaren
e Renault, nos testes coletivos no circuito de Barcelona, na
Espanha.O representante britânico completou a melhor das
suas 116 voltas em 1min13s935, contra 1min14s266 do

companheiro Rubens Barrichello,em quarto

��REAL MADRID
O presidentedo RealMadrid,Florentino Pérez,apresentou,ontem,
sua renúncia "irrevogável" à diretoria do clube,reunida em caráter
extraordinário.A renúncia aconteceu um dia depoisdo perder por
2 a 1 para o Mallorca e com o clube enfrentando a perspectiva de
chegar à terceira temporada consecutiva semtítulos importantes.

��NEVE

FUTSAl: LIBERTADORES É NOSSA, AGORA BUSCAMOS A TAÇA

•
'

, '

,

•

Equipe da Malwee inicia competição com moral de
campeão da Libertadores da América

,

JARAGUA DO SUL Após a

conquista do bí-campeonato
da Taça Libertadores da
América de Futsal, pelo placar
de 3x2, a equipe daMalwee
está se preparando para a Taça
Brasil, que inicia no próximo
final de semana na cidade de
Mossoró, no Rio Grande do
Norte, O primeiro desafio da

equipe é diante da do Joinville
Esporte Clube, às 14 horas de

domingo, dia 05 de março,
Segundo o dirigente da
Malwee Futsal, Cacá
Pavanello, o título
conquistado no Paraguai dá
. , . .

micro a um ano muito

trabalho e, se possível, de
•

muitas vitórias. "A equipe, a
comissão técnica e todos que
fazem parte desta grande
família do futsal, estão
trabalhando para atingir o
maior número de resultados

positivos", afirma o dirigente.

O jogo que garantiu obi,
campeonato da Libertadores'
de Futsal iniciou sábado, 21
horas, numa noite de 17 graus
em um Ginásio Dr. Nicolas
.Léoz Almirón completamente
lotado, Ao contrário do jogo
da sexta-feira, a equipe da

•

Malwee errou menos passes e

tomou mais iniciativa de jogo
desde o início da partida,
demonstrando total

concentração e completa
análise tática do jogo. Seu
adversário, a equipe da
Universidad Autônoma de
Assuncion UAA jogou da
mesma forma que na partída
anterior, retrancando e

aguardando o erro do
adversário. Aos 2 minutos e

30 segundos de jogo a jogada
ensaiada de escanteio deu o

tom que seria uma constante.

Xande lançou Falcão que de

esquerda acertou um voleio,
sem a mínima chance para o

goleiro paraguaio, abrindo o

placar em favor da Malwee.
•

Continuando a pressão, sobre
o adversário, aos 3 minutos e <'

40 segundos de partida, numa
, jogada que iniciou nos pés de

Xande, passando pot: Jonas e

terminando na rede do goleiro
Carlos Espindola. Era o

segundo gol da Malwee. A
Malwee continuou impondo
seu ritmo, concentrada no
jogo, encurtando os espaços e

não errando tantos passes, o

que acabou inibindo os contra

• •

Melhor brasileira na Olimpíada de Inverno, em Turim,
Isabel Clark volta ao País com um novo desafio em sua

carreira: criar um local de treinamento e

aprimoramento dos esportes de neve e gelo dentro do
Brasil. �

,

CORREIO DO POVO
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Equipe da Malwee foi ao Paraguai e trouxe a Libertadores para o Brasil. Agora vem a Taça.
,

,

ataques da UAA. Numa

jogada que também iniciou

com Xande, deixou Márcio na

cara do gol adversário. Márcio
com tranqüilidade guardou no
canto esquerdo do goleiro,
marcando o terceiro gol da
equipe brasileira. Aos 18
minutos e 20 segundos do
primeiro tempo, foi a vez do
UAA marcar seu gol. Horácio

Segundo tempo
A equipe do Universidad
Autônoma de Assuncion,
voltou para um segundo
tempo de definição, obrigando
o goleiro Donny a praticar
várias defesas, inclusive com

Osório bateu e numa falha de

marcação, aMalwee leva seu

primeiro gol.

•

chutes à queima roupa. A
,

pressão paraguaia surtiu efeito
,

e aos 06 minutos, em jogada
de ala, invertida, Ortiz lançou
Diego González que de bico
tirou do goleiro Donny,
fazendo 03x02, e colocando a

UAA de volta no jogo. A
pressão continuou e alguns
erros de arbitragem, deixaram
o jogo ainda mais nervoso.

Após pedido de tempo de
Ferretti, faltando menos de 07
minutos para o final do jogo,
os brasileiros voltaram a

quadra utilizando a

'experiência e cadenciando o

jogo e a posse de bola.
Com este resultado a Malwee

2006: UM ANO DE CONQUISTAS

avane
, ,

•

Mas ressalta que para isso
.§' ,. • •

sera necessario continuar
o trabalho sério e intenso

Como será 2006 para o futsal
da Malwee?
"Com certeza, estamos
trabalhando para ter um ano

. maravilhoso. A conquista
deste bi-campeonato da
Libertadores de Futsal é uma
amostra de que este ano

promete para o futsal de

Jaraguá d,o Sul"

A Taça Brasil inicia no próximo
final de semana. Como a

equipe está para mais este
desafio?
"Está confiante em uma boa
atuação. Sabemos que vamos
terpela frente grandes
equipes, como o Joinville, o
Atlântico, que foi vice
campeão de 2005, o Carlos

,

o acre
,

era
Barbosa, enfim, grupos de
grande nível técnico, mas
vamos para ganhar. Sempre
respeitando os adversários,
mas nosso objetivo é e,

sempre será, a vitória."

Jaraguá do Sul, efetivamente,
poderá sediar do Mundial de
2007?
"Estamos trabalhando dia e

• •

noite para que ISSO se torne

realidade. A construção da
Arena Jaraguá é um passo em

direção a este sonho.Mas
outras'ações estão sendo ,

desenvolvidas. Nesta semana,
provavelmente, receberemos
a visita de um representante
da Fifa, que fará uma
inspeção nas instalações
esportivas e de hospedagem
da cidade, para ver se

'

Jaraguá do Sul tem condições
de sediar esta competição.
Acredito que temos, sim."
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Futsal sagrou-se Bi-Campeã
da Taça Libertadores da
América de Futsal, e
manteve a, hegemonia
brasileira nesta competição
"Nosso ,tjme ainda está

longe do ideal, pois
conhecemos o nosso

potencial, mas esse título
valoriza muito não só esta '

conquista, como n()s dá mai�
.. ,.. .

mcentívo para os proxrmos
desafios que teremos pela
frente", afirmou, pouco antes

de erguer o troféu, o artilheiro,
da Final Taça Libertadores da
América de Futsal, com 04
gols, e capitão da Malwee,
Falcão.

•

Local: Ginásio Dr. Nicolas Léoz Almirón Itauguá (PY).

Malwee

Donny / Márcio / Xande/ Jonas e Falcão
Entraram: Dão / Chico / Valdin / Léco / Aladinho / Júnior Cabeça.
* Xoxo foi polpado devido a recuperação de uma pequena
contusão.
Técnico: Fernando Ferretti
Auxiliar: Marcos Moraes "Marcão".
Gols: Falcão; Jonas e Márcio(todos no primeiro tempo).

,

UAA

Spínola / Santander / Ortiz / José Félix / Oscar Cora
Entraram: Horácio Osório / Diego Gonzalez
Gols: Jose Félix(primeiro tempo) e Diego Gonzalez (no segundo'
tempo)
/

,

Arbitros: Valter Arce e Alvaro Sacareio (ambos do Uruguai .,

,
"
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