
Corporação adquiriu o veículo
··Delíc'ias. feitas com muita história que vai auxiliar nos trabalhos

__-��_�...........,, ......_ LU...,...-CI_O_SAS.....SI de combate a incêndio na

cidade. O recurso de R$ 295
mil veio do bazar com os

produtos da Receita Federal.

Página13

o CORREIO 00 povo UTllIlf\
RODUllOO A PARTIR DE

f6�;:i :amvÁvElS llRESERVANDO
AS FLORESTAS NO MUNDO,

RECICLE A \NfORMAÇ�D. PASSE �J"
ES1E JORNAL PARA OUlRO LEI10R.

Briga pelo poder

. Resultados eleítoraissão

.:

questionados na Justiça
Candidatos derrotados para a Prefeitura das cidades de Corupá, Guaramirim e

Massaranduba acusam eleitos de terem cometido irregularidades na campanha.
Página4

Aos SO'anos, recém completados,WaIlyBenthien é referência da tradicional padaria da família. PágiDa 6

, ,

EFACIL
Maior poder de limpeza.

Maior proteção para o motor.

À diferença a cada 10 litros·

comparando a gasolina comum

com a gasolina V-Power é de
.

apenas R$ 1,50

CAJ ..A
Comprove o desempenho de

Shell V-Power nos Postos Mime.

VENDAS

473058.3579

'AMonsot

Sehroeder

Bombeiros têm
caminhão novo

Corupá
Material tóxico
vaza de caminhão
Material corrosivo saiu do

tanque do veículo que descia a

BR-280, em Corupá. Cerca de 10
mil litros da carga caíram num

ribeirão que passa próximo.
Qualidade da água terá que ser

monitorada. Página 14

MÚSica
Festa natalina
ilumina o Centro
Esp.ecial de Natal em Iaragua
do Sul reserva para hoje à
noite a apresentação do Coral
PequenosVencedores, no

.

Museu Emílio da Silva, na
PraçaÂngelo Piazera ..

Agenda
Hotel San Sebastian

preparalllD&Super
f� de 10 anos!
Moa Gonçalves
PágiDas, 8 e 8
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Kayrós
Este hotel, declaradamente

, focado na hospedagem
I{ �e pessoas de negócios" ,

comemora hoje seis anos
de atividades. Trata-se de
um hotel com estrutura
voltada para reuniões e

outras atividades.

I ,Prêmio

Finep
Hoje, acontece em Brasília,
a etapa final do Prêmio
Finep de Inovação 2012,

�,:: - '-:-, .».

que prer,tl'lara empresas
1,1

,emJlOVe câtegotias, das'
quais três são dedicadas a
empreendimentos de todo
os portes.Além do destaque
e a presença da presidente
da República, Dilma
Rousseff, serão distribuídos

I

prêmios em dinheiro
no total de cerca de R$
9 milhões. Na categoria
Grande Empresa, uma das
três finalistas é aWeg, que
compete com a Embraer
e Natura pormais este
prêmio. De qualquer forma,
o trabalho dos jaraguaenses
já está entre os mais
inovadores do país.

• lioI

IDOVaça,O
Pela terceira vez, aWeg
conquista o 2° lugar no
Prêmio Prof. Caspar Erich
Stemmer da Inovação,

"

.

categoria�mpres� ,

Inóvadora tlernédío ou
grande porte. Organizado
pela Fundação deAmparo
à Pesquisa e Inovação do
Estado de SantaCatarina

(Fapescl; o prêmio
reconhece publicamente
esforços e resultados
alcançados por pessoas,
instituições e empresas que
se destacaram na prática da
inovação, mediante geração
elou absorção de processos,
bens e serviços inovadores.

www.ocponline.com.br

ÍNDICE PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Disque imposto
De acordo com levantamento da As

sociação Brasileira de Telecomuni

cações (Telebrasil), de janeiro a setem

bro deste ano, os usuários dos serviços
de telecomunicações já pagaram R$ 45

bilhões em tributos. Deste total, o ICMS
representou R$ 25 bilhões.

Em nosso Estado, a alíquota de
ICMS incidente sobre a conta de te

lefone é de 25%, onerando em muito
o serviço. De acordo com a entidade,

desde 2000 os tributos incidentes so

bre os serviços de telecomunicações
já somam R$ 468 bilhões. Embora as

empresas tenham sido privatizadas,
o governo continua sendo o grande
"sócio", mas às custas do consumi

dor, uma vez que os impostos in
cidentes sobre o serviço alcançam
46%. As empresas de telecomuni

cações, portanto, representam um

grande coletor de impostos.

r

�.,

-dr $atos
A Rolls-Royce fornecerá hidrojatos 40A3 para 12 embarcações
daMarinha da Finlândia. As embarcações terão 19 metros de

comprimento e poderão alcançar velocidades acima de 40 nós.

Hidrojatos permitem às embarcações operar em águas rasas, além de

atingir altas velocidades e termelhor capacidade demanobra do que
a oferecida por hélices convencionais. Essas novidades são bastante

importantes para os litorais rasos na Finlândia e para demandas
relativas a operações de desembarque.

Economia concentrada
De acordo com dados divulgados pelo IBGE na semana passada, seis
municípios brasileiros - São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo
Horizonte e Manaus - concentram a geração de 25% do Produto Interno
Bruto do país. Estas cidades abrigam 13,5% da população brasileira, o que
mostra uma grande concentração de renda em poucas cidades. Analisando de
outra forma, as três cidades que mais geram renda no país - São Paulo, Rio de
Janeiro e Brasília - respondem por 20,8% do PIB.

E-Commerce
Esta expressão mudou ao longo do tempo assim como o seu alcance e

sentido. Namedida em que as conexões de Internet se tornam mais rápidas e

confiáveis e existe maior segurança para transações pela rede, estas atividades
semultiplicam. Outros aspectos importantes são o crescente contingente de

pessoas que têm acesso à rede, a ampla variedade de produtos disponíveis e a

logística cada vez mais sofisticada. Os primeiros indicadores são de que neste
Natal serão batidos todos os recordes de compras pela rede. As facilidades de

comprar através de um click estão seduzindo cada vez mais consumidores.

.�.���.�....... .. �: .7.!.?��l.o ?�:.�º�.M�.l3.9.:.?.9..�.?. .
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COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT 't 0,78%
OURO f/i" 0,08%

US$ 112,040
US$ 1673,630
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LIBRA (EM R$) 3,3922 3,3962" -0,17%

Rebaixados
Como já era esperado, com a desvalorização
do Real e o crescimento pífio da economia

brasileira, voltamos a recuar no ranking das
maiores economias mundiais. Desta forma, o
Remo Unido volta a ser a sextamaior economia
domundo e o Brasil fica com a sétima posição.
A diferença entre as duas economias deverá
ficar em US$ 200 bilhões e espera-se que o

'

Brasil esteja em condições de voltar ao sexto
posto apenas em 2016. Sempre lembrando
q�e os preços relativos no Brasil estão até
maiores que nos países europeus e, portanto,
é provável que ainda encontremos muitos
percalços nesta tentativa de subir no

ranking. Foi um "sonho de verão".

Recuperação da economia
A análise do índice deAtividade Econômica

. divulgado pelo Banco Centralmostra um
avanço de 0,36% em outubro, na comparação
com setembro. Esta indicação de retomada do
crescimento é reforçada pelo avanço do
índice em 4,9% na comparação entre outubro
deste ano em relação a igual mês do ano
passado. Crescem as expectativas de
que a economia finalmente volte a

crescer, pelo menos um pouco.

\

Maricultura
De acordo com o secretário daAgricultura
e da Pesca, João Rodrigues, apesar de
contar com pouco mais de 1% da área do
Brasil, Santa Catarina é o primeiro produtor
nacional em pescado, na pesca industrial
e na artesanal, com aproximadamente
160mil toneladas ao ano. Namaricultura,
atualmente 696 famílias atuam em 16

municípios catarinenses, com uma produção
anual de 18mil toneladas, o que representa
90% da produção nacional, gerarido trêsmil

empregos diretos no Estado.

.

. ut�"F..R"I' III, Q,I ' ii "JIt''JIj" ,,!iiI LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 843
03 - 04 - 07 - 08 - 11
12 - 13 - 15 - 16 - 17
19 - 20 - 21 - 22 - 24

'QUINA
SORTEIO N° 3072
07 - 08 - 20 - 26 - 66
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da gestão decidida pelos gabinetes da Justiça. Se hou
ver a confirmação das deflú�cias e algumamud�Il)aj•

I' 'lEi:ess6:rio,J
."

"f'se a P()stllEq éle 'q�e
I ,

J ..,"'" ,', ._,,1
"

0'.

'" .•..
,.

useo eios Uíc'itos pa ônquístar o poder.
Caso as' denúncias não tiverem sustentação e· re-

velarem que o choro dos perdedores foi apenas para
travar o processo democrático e impedir que alguns
projetos tenham continuidade, como foi desejado nas

urnas, crítica-se. a falta de maturidade política e hu
nrilól . pap�tesqn.heçler de damaioria. �'lla�a.

'quem o teve' resultado e ,na ciisputa, que guâid�;
a energia para trabalhar na fiscalização e na cobrança
para fazer cumprir as promessas. de quem foi eleito.

I

spera�se' qU� as decisões ,nã;�
prejudiquem a parte mais senslvel
desse processo, que é a comunidade.

cessidades. Puderam passar a
viver e não apenas a lutar para
sobreviver. Puderam sonhar.

Lembrei desta música e

do resultado de mais pessoas
pensando menos em comida
quando.acompanhei o lança
mento do Femusc 2013. Deu
fome de Femusc. Os músicos
nacionais e internacionais

importantes que participarão
do festival. O crescente nú
mero de alunos inscritos e in
teressados. A importância que
a mídia nacional está dando
ao evento. O quanto este festi
val se tornou importante para
a imagem e economia de Ia
raguá do Sul. E mais, do alto
dos meus sonhos utópicos,
mais importante do que o di
nheiro que fica na região por
conta do evento, é a possibi
lidade do nascimento ou da

lapidação de possíveis super
dotados da música. Dá sede

Ponto de Vista

Você tem fome de quê?
li

Bebida é água! / Comida é

pasto! / Você tem sede de

quê? / Você tem fome de quê?
/ A gente não quer só comida
/ A gente quer comida / Diver
são e arte / A gente não quer
só comida / A gente quer saí
da / Para qualquer parte ...

A gente não quer só co

mida / A gente quer bebida /

Diversão, balé / A gente não

quer só comida / A gente quer
a vida / Como a vida quer...

A gente não quer só di
nheiro / A gente quer dinheiro
e felicidade / A gente não quer
só dinheiro / A gente quer in
teiro e não pela metade ...

"

Essa música da banda Ti

tãs, do álbum "Iesus não' tem
dentes no país dos bangue-

.",: las", também da década de
80, reflete, de uma maneira
divertida, a expectativa de

qualquer pessoa.
É claro que comida é es

sencial para o ser humano. de Femusc.
É a preocupação mais pri- A gente não quer só comi
mordial de todas, não tendo da; a gente quer comida, di
comparação com 'qualquer versão e arte, diversão, balé.
outra necessidade ou espe- E amúsica é tão genial que
rança. Nestes aspecto, entre não fala só de comida, bebi
erros e acertos do Governo da e arte. Fala de liberdade.
Lula, penso que foi o seu tiro Fala que nada disso adianta
mais certeiro. Como já dizia se não houver liberdade para
o saudoso sociólogo Betinho comer o que se quiser, fazer e
"quem tem fome tem pressa". aproveitar a arte que quiser.

Ao tirar milhões da linha 'Ir e vir quando quiser e pra
da pobreza e extrema pobre- onde quiser. Afinal, o que se

za, o Governo Lula conseguiu busca de verdade mesmo é a

fazer com que estas pessoas felicidade, seja de que forma

passassem a ter outras preo- for. De preferência inteira, e

cupações que não a de comer não pela metade.
no final do dia. Estas pessoas
puderam pensar em outras

coisas. Puderam sentir o gos
tinho e o prazer de outras ne-

I. Compar·tilbe 'a sua o),Jinião ...Escreva"'llos!

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bandidos no berço...
Essa história de imaginar que é só com os filhos

alheios que acontecem brutalidades é grave
equívoco. Ninguém, no berço, pode dizer do futuro
da criança, mas naquele berço já pode estar um as

sassino psicopata. O mau-caráter nasce mau-cará
ter, já disse aqui que não há anjinhos nos berços dos
recém-nascidos. Aliás, não sou original no que digo,
quem quiser discutir que ligue para o Freud, talvez
um centro espírita possa ajudar...

O que agora quero dizer é que muitos pais re

forçam, pelos presentes que dão aos filhos, as mal
dades que hoje estão ainda em estágio potencial na
personalidade que está em formação. O mal já está
lá dentro mas quando um pai dá ao filho de Natal,
por exemplo, um revólver de plástico, um tanque
de guerra de brinquedo, um jogo de videogame
violento, está reforçando a maldade que está em

formação no guri, veja bem, eu disse no guri. A
educação das meninas é diferente, é feita diferen
te. Já foi dito, faz tempo, que não se nasce mulher,
torna-se mulher. Vou ..mais longe, as mulheres são
fabricadas pela sociedade hipócrita e que ainda

hoje, mais do que nunca, vê a mulher apenas como

reprodutora, vê como objeto de prazer de homens
estúpidos, a grandemaioria.

Os pais, os avós que agora estão comprando pre
sentes de Natal para os pequenos deviam avaliar bem
o que estão comprando para dar de presente... Por que
não dar bonecas para os guris? Acaso não serão pais,
não vão ter que fazer o filho dormir, não vão cozinhar,
trocar fraldas, ajudar em tudo na boa educação? Por

que dar bonecas só para as meninas? Quem faz isso é
uma banana humana, não é pai, não émãe.

O pequeno psicopata está só esperando a hora

para estuprar, matar, roubar, pintar e bordar. Um pre
sente de Natal pode ser o antecipado estopim para
fazer surgir o bandido que hoje ainda dorme no ber-

çinho, tão anjinho...

Bebida
Ou você acha que algum dos boçais que dirigem

automóveis bêbados não sabe o que está fazendo?
Claro que sabe, mas como todos os boçais, acha
que se garante, que está bem, sem problemas. Esse
tipo de gente quando morre sozinho num acidente,
ótimo, é um boçal a menos para incomodar. Mas
e quando ele mata inocentes? Esse tipo de sujeito
tem que pagarmulta pesada, perder o carro, perder
a carteira de motorista para sempre e ainda levar
uma sova de pau na delegacia... Ou isso ou tudo vai
continuar como está. E vem aí amortandade de fim
de ario. E adianta a PRF fazer campanha?

Mentiras
Nunca acreditei em liquidações nem em torra

torra. Tudo mentira. Ninguém vende para perder.
Agora, leio nos jornais que para a tal de Black Fri

day, A Sexta-feira Negra que os americanos inven
taram para vender tudo mais barato e cuja moda
foi copiada pelos brasileiros, não passa de um for
midável trambique. Nunca houve descontos de até
75% e os demais artigos foram todos aumentados
no dia anterior, o desconto oferecido.na tal Sexta
feira Negra era fajuto, era,na verdade, o preço real.
E os trouxas acreditam.

Falta dizer
Numa dessas reportagens de televisão sobreo

Natal, apareceu uma mulher escolhendo a televisão

que a filha lhe ia dar de Natal. E na reportagem, a fi
lha contava que a mãe lhe obrigara a comprar a tevê
muitos dias antes, corria o risco de esgotar o estoque...
Presente exigido e conhecido de antemão? Deus me
livre desse tipo demãe e de filha. Presente é presente e

quem o vai ganhar não tem que pedir nada...

RapbaelRocha Lopes,
advogado e professor,

Fale conosco
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riga judicial
.

Disputa pelo poder
ainda continua

Candidatos derrotados em três cidades da

região acusam vitoriosos de irregularidades

REGIÃO
Verônica Lemus

Adiplomação de prefeitos,
:vices e vereadores eleitos

representa para a Justiça Eleito
ral o fim do período de eleições.
Mas para as coligaçõesmajoritá
rias derrotadas de Corupá, Gua
ramirim e Massaranduba, não.
Nos três municípios, os prefei
tos diplomados poderão ter que
responder a processos como

de abuso de poder econômico,
captação ilícita de votos ou prá
tica de condutas vedadas.

Em Massaranduba, o verea-

dor José Osnir Ronchi (PP), da
coligação "Competência, Juven
tude e Trabalho", deve protoco
lar hoje no Tribunal Regional
Eleitoral (TRE/SC) a propos
ta de Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (Aime) contra
o prefeito reeleito Mário Fer
nando Reinke (PSDB) por abuso
de poder econômico na distri

buição de macadame para agri
cultores durante a campanha.

Em nota à imprensa, o vere
ador disse que a irregularidade
estaria no fato de a distribui

ção do material, permitida por
lei sancionada em 2009, teria

sido realizada apenas em 2011
e 2012, em razão da proximi
dade do período eleitoral. Ele
também sugere que as pessoas
beneficiadas e não seriam com

provadarnente agricultores.
Ainda de acordo com Ron

chi, a entrega do macadame
deveria estar prevista no orça
menta do município, situação
que não teria sido observada.

Questionado sobre a argu
mentação do vereador, Reinke
foi duro. "Ronchi é um cara ig
norante sobre Administração
Pública", criticou. O reeleito
afirmou que tudo estava pre
visto no orçamento e que está

tranquilo em relação ao caso.

Com o recesso do TRE a'partir
de amanhã, a ação poderá ser

protocolada apenas em janeiro.

� t
BYLAARDT Derrotado nas uenas, prefeito quer provar irregularidades

Corupá
Petista quer iraté a última instância
Logo após a decisão da juíza

da 87a Zona Eleitoral, Candida
Brugnoli, em indeferir a ação
protocolada pelo vereador de

Corupá, João Carlos Gottardi
(PT), contra o prefeito reeleito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB),
a coligação do então candidato
a prefeito pelo PT, "Agora é a vez
do povo", entrou com recurso

contra a decisão. Agora, o caso

é analisado pelo Tribunal Re

gional Eleitoral do Estado.

"Qualquer coisa vamos re

correr até o Tribunal Superior
Eleitoral", projetou Gottardi,
referindo-se à possibilidade de
o TRE indeferir a ação. A ação
não acatada por Candida pe
dia a cassação do registro ou do

diploma e a declaração da ine

legibilidade de Tamanini e do

vice, Loriano da Costa (PSDB)
por prática de condutas veda
das e abuso de poder político.

Segundo Gottardi, o reeleito

teria desfilado no dia 8 de julho,
período de campanha eleitoral,
durante o Bananalama, benefi
ciando-se da função de prefeito
ao participar de um evento que
teria recebido verbasmunicipais,

Tamanini disse do que' o
evento é promovido por entida
de privada, e que a Lei Eleitoral
não permite a participação de
candidatos apenas em inaugu
ração de obras públicas. Ele vai
apresentar a defesa à Justiça.

.FOTOS EDUARDO MONTECINO

REINKE Prefeito não está preoeupado, pois o
Tribubal Eleitoral foi favorável a ele duas vezes

Guaramirim

Bylaardt encaminha
mais uma denúncia

Na segunda-feira passada, o
prefeito de Guaramirim, Nilson
Bylaardt (PMDB) entrou com

uma terceira representação
contra o prefeito eleito Lauro
Frõhlích (PSD). Nesta ação, en
caminhada ao Tribunal Regio
nal Eleitoral de Santa Catarina

(TRE/Se), a coligação pede a

cassação da expedição do di

ploma de Frõhlich pelos crimes
de compra de votos e caixa 2

durante as eleições. '.
Segundo a advogada de

Bylaardt, Katherine Schreimer,

Denúncias

Mais ações
contra Lauro
As outras duas denúncias do

,

prefeito Nilson Bylaardt (PMDB)
contra o prefeito eleito Lauro
Frõhlich (PSD) foram feitas à

Justiça Eleitoral de Guaramirim,
ambas no dia 13 de dezembro,
dia da diplomação dos eleitos. A

primeira ação trata-se de uma re

presentação por captação ilícita
de votos, e a segunda, é uma ação
de investigação judicial eleitoral
por abuso de poder econômico.

a primeira providência da Jus
tiça Eleitoral após o início do

processo é a convocação de
Frõhlich e do vice-prefeito elei
to, Paulo Veloso (PSDB), para
apresentarem suas defesas
ao juiz da 60a Zona .Eleitoral,
Gustavo Schwingel. "Em se

guida, o juiz encaminha todo
o processo para o Tribunal

(TRE/SC), em Florianópolis",
disse a advogada.

Com o recesso do tribunal a

partir de amanhã, a defesa dos
eleitos será feita em janeiro.

Defesa

Eleito está

tranquilo
O prefeito eleito Lauro Frôlí

eh (PSD) disse que não preparou
sua defesa já que ainda não foi
notificado. Pelo que vem acom

panhando sobre o caso, Frõhlich
disse que as ações tratam ainda
das acusações de compra de
votos que foram apresentadas e

rejeitadas pelo delegado Daniel
Dias. Frõhlich diz estar tranqui-
lo em relação ao caso, pois já foi -

diplomado pela Justiça Eleitoral.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empresa vai responder por danos
I

Dez mil litros de
material corrosivo
se espalharam pela
vegetação e pelo
ribeirão na Serra
de São Bento do Sul

CORUPÁ
Débora Remor

Um caminhão com placas de
Ielêmaco Borba (PR) perdeu

o freio e saiu da pista, no Km 93
da BR-280, em Corupá, por vol
ta das 16h de ontem. Amotoris
ta Matilde Treziak, 44 anos, que
guiava o veículo, não se feriu,
mas o impacto danificou a vál
vula, que liberou parte da carga
- cloreto de polialumínio, conheci-
-do porPC 1060 - despejando cerca
de dezmil litros domaterial.

A Defesa Civil e a PolíciaMi
litar Ambiental estiveram no

local para avaliar os danos. lias
. serviços de abastecimento de
Corupá e Jaraguá do Sul preci
sam monitorar a qualidade da
água atentamente, pois ain
da não sabemos até onde este

produto se espalhou", orien
tou o coordenador regional da
Defesa Civil Estadual, Antônio
Edval Pereira. Próximo ao local
do acidente existe um ribeirão,
que desemboca no rio Natal e
abastece o rio Ano Bom, em Co

rupá, e termina por alimentar o
rio Itapocu, em Jaraguá do Sul.

liA empresa Vale. do Tibagi
será autuada administrativa
mente com multa e vai respon
der um processo criminal por
dano ambiental", informou o

sargento da Polícia Militar Am
biental' Mauro Augusto da Sil
va. A companhia foi acionada
assim que aconteceu o aciden
te, porém até o final da tarde de
ontem, nenhuma providência
de contenção ou de desconta
minação havia sido realizada.

FABIO MOREIRA

SEM FREIO Acidente ocorreu com caminhão do Paraná, ontem à tarde
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Do inferno ao·céu,
Timão vira potência

De rebaixado amaior potência econômica do
futebol brasileiro, alvinegro é exemplo de gestão

JARAGUÁ DO SUL time. Neste período, o alvine

gro conquistou o Campeonato
Brasileiro da Série A, da Série

Em 2012, o Corinthians con- B, o Paulista, a Copa do Brasil,
quistou a América, invadiu a Libertadores e o Mundial. Os

o Japão, celebrou o bi-mundial títulos consolidaram o projeto
e conseguiu o foco da imprensa que transformou a marca Corin
esportiva internacional. Há cin- thians em referência nacional.
co anos, este cenário era consi- Entre 2008 e 2011, o Timão
derado improvável. Rebaixado emplacou aproximadamente
para a Série B, dívidas batiam a R$ 511 milhões de faturamento.
porta do Parque São Jorge e in- Inclusive, os números do último
certezas penetravam a mente ano colocaram o clube no topo
dos mais fanáticos torcedores. das estatísticas financeiras \ do

O tempo passou e os frutos futebol brasileiro.
do trabalho da nova diretoria

.

Neste ano, estima-se que os

refletiram no planejamento do valores superem qualquer pro-

Agência Avante!

jeçao. Impulsionado pela boa
fase, o Corinthians fechou pa
trocínio com a Caixa e renovou

o vínculo com a Nike. Juntos,
os dois patrocinadores rendem
R$ 60 milhões anuais ao Timão.

Campeão da Libertadores, o

clube faturou cerca de R$ 40mi
lhões entre patrocínios, rendas
e vendas de materiais.

O ápice do lucro ocorreu no

bicampeonato mundial, mas

ainda sem divulgação. Com a vi
tória contra o Chelsea, o Corin
thians recebeu R$ 10,5 milhões
da FIFA. Além disso, emplacou
grande valorização de marke

ting no mercado asiático.
No final de 2013, o clube vai

inaugurar o Itaqueirão que pro
mete se tornar um grande cen-

tro comercial.
.

AFP/KAZUHIRO NOGI

PROJEÇÃO MeUtor do MW1dial, Cássio atrai o interesse dos europeus

Jaraguá

Leão pode herdar vaga na Segundona
Os dirigentes do Sport Club

Jaraguá receberam com um

misto de surpresa e felicidade,
a notícia do encerramento das
atividades do Esporte Clube

Biguaçu. Caso a informação
veiculada pela imprensa da Ca

pital se concretize, o Leão her
dará uma vaga no Campeonato
Catarinense da Segunda Divi
são. E se diz preparado. "Nossa
pré-temporada já iniciaria no

dia 10 de janeiro, com os atle
tas da base e alguns remanes

centes do elenco profissional",
lembrou o presidente Valdemir
da Silva. "Caso a vaga se con

cretize, anteciparemos a reali

zação da Copa Iaraguá, que fará
parte da preparação da equipe
mais uma vez". Da Silva disse

que o XV de Indaial já acertou

sua participação no torneio,
que neste ano reuniu as equi-

pes sub20 de Joinville e Avaí,
além do amador Cruz de Malta.

Sobre o elenco profissional,
o presidente garante ter conver
sas adiantadas com a Avaí, que
deve ceder novamente atletas
ao clube. Neste ano, o goleiro
Otávio o e polivalente Pajé fo
ram emprestados pelo Leão da
Ilha ao Leão do Vale, que termi
nau a Divisão de Acesso na se

gunda colocação.

Vasco

[unínho vai para os EUA
OVasco perdeu mais um jogador que estava no planejamento

de 2013. O meia Iunínho Pernambucano, de 37 anos, acertou com
o NewYork Red Bulis, dos Estados Unidos. "O Iuninho é um joga
dor de classe mundial. Além de ser um especialista em bola para
da e ter um talento tremendo, um profissional fantástico dentro e

fora de campo", disse o diretor de esportes Andy Roxburgh. Além
do Reizinho, o clube carioca já havia perdido o goleiro Fernando
Prass, que assinou com o Palmeiras. Nos próximos dias, Dedé tam
bém pode deixar a Colina. O zagueiro interessa ao Corinthians.

DMJLGAÇÃO

NOVA CASA Juninho posa ao lado de Andy
Roxburgh, diretor esportivo de seu novo clube

Futsal

CSManunda
oalaNenê

Boxe

Irmãos
Falcão

Depois de acertar a con
tratação do goleiro Djony,
ex-Umuarama (PR), aCSM
Futsal anunciou o acerto

com o ala Nenê, destaque
do Botafogo (RJ) na última
Liga Futsal. Outros quatro
atletas devem ser anuncia-
-dos na próxima semana, se

juntando aos sete rema

nescentes do atual grupo
na pré- temporada, que
inicia em 21 de janeiro.

Em busca de talentos, a
Associação Internacional de
Boxe assinou contrato com
os irmãos Esquiva eYama

guchi Falcão. Destaques nas
Olimpíadas, os brasileiros
estavam no boxe amador.

Apesar da profissionaliza
ção, os pugilistas poderão
participar das Olimpía
das-16. As estreias dos ir
mãos Falcão vão ocorrer no

primeiro semestre de 2013.

Homenagem
Comendas

'"

paratres

Criciúma

Assédio dos
grandes

O esporte de Jaraguá do
Sul empossa logo mais,
as 20h, na Pedra Brànca,
seus novos comendado
res. José Augusto Caglioni,
Adolfo Mafud e a Unimed
serão os homenageados
do ConselhoMunicipal de
Desportos (CMD), através
da Ordem do Mérito Des

portivo. A homenagem é

composta por um diploma,
umamedalha, uma placa e

,

um distintivo de lapela.

Após garantir o retorno à
Série A, o Criciúma encon
tra dificuldades paraman
ter o elenco vice-campeão
da Série B. O atacante Zé
Carlos já recebeu propos
ta do Internacional, mas
a diretoria garante que o

artilheiro permanece no
estádio Heriberto Hulse.
Além disso, o jovem ata

cante Lucca está receben
do grande assédio de São
Paulo e Atlético Mineiro.
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