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CORREIOTV OPORTUNIDADE

. Carla Perez é
contratada pela Band
para fazer cobertura

de carnaval

Petrobras abre
concurso

para 1.608

vagas
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.........._ _ nublada com alguns

períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia
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A vice-prefeita passou por cirurgia para retirada de um nódulo na mama. Rose está otimista com o tratamento e deve retornar ao trabalho dentro de duas semanas. - PAGINA S
,
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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO
DANIEL NEVES

Gisela Müller, 78 anos,

morreu ontem· à tarde
vítima de um acidente en

volvendo um carro e uma

picape no Bairro Amizade.
A picape Ranger conduzida
por Maria Salete Safanelli,
46 anos, bateu no Gol no
cruzamento das ruas João

•

Baptista Rudolf e 13 de
Maio. A picape tinha prefe-
, .

rencia no cruzamento, mas
omotorista do gol, omarido
de Gisela, Osni Müller, 81

anos, não conseguiu frear a

tempo. Uma árvore esconde
a placa de sinalização e

segundo os moradores, os

acidentes no local são

freqüentes. - PÁGINA4

e,
•

"

j

I

1':7'7 I !iR' r?; 1'" 7 I '1'Ia'.llIiUili .'f'UO _.�_

Unimed f\
Unimed. Seu Plano, Sua Vida I

33702200 I

o, www.studiofm.com.br
www.unimed.com.br

- " �.... , •• it

t}

CONSTRUÇÃO CIVIL

Roberto Breithaupt diz que
pacote beneficiará consumidores
De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo da
Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de
Materiais de Construção) Roberto Breithaupt, a redução
do IPI de alguns materiais de construção era uma

reivindicação antiga e deve se refletir diretamente no

bolso do consumidor com a queda dos preços. - PAGINA 6

. MERENDA ESCOLAR

Ex-prefeito diz que não é autor

do projeto de terceirização
O ex-prefeito Irineu Pasold negou que a terceirização da
merendá escolar seja um projeto iniciado no seu

mandato. Segundo ele, em seu governo amesma proposta
foi feita e pelamesma empresa que hoje é responsável pelo
serviço em' Jaraguá. Porém, o ex-prefeito constatou

ilegalidades e recusou a oferta. - PAGINA3
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Contra a vontade expressa
e explícita do PT, o Senado

aprovou em primeiro turno,

por 65 votos a 2, a mudança
nas regras para edição e

tramitação de medidas
provisórias. A proposta de
emenda à Constituição
determiná que as MPs só
terão validade depois de
�provada a urgência e

r:�levâficia pela CCJ
(ComissAo de COfistituiçllO e

Justiça) da Câmara ou

Senado no prazo de três dias
úteis. Atualmente, elas
entram em vigor logo que são

publicadas. Depois são
enviadas para discussão na

Câmara dos Deputados e no

Senado, implicando, muitas

presidente Fernando

Henrique Cardoso, disse que,
à época, observava a "alegria"
de ministros quando, nos

finais de tardes, propunham
em gabinetes a adoção de
medidas das. mais esta-.

pafürdías via MPs.
Previstas na Constituição

Federal promulgada em 1988,

uso de MPs para a redução
de alíquotas e extinção de
tributos. A Câmara terá 60
dias para votar o texto. Se no

prazo de 45 dias os deputados
não analisarem a Mp, o texto
passa a trancar a pauta de
votações da Casa. Portanto,
nenhuma outra matéria

poderá ser votada sem que a

medida provisória se] a
votada antes. No Senado, o
prazo será de 45 dias. De
qualquer forma, é a grande
oportunidade de redenção
do CongressoNacional, hoje
marionete nas mãos do
presidente da República, seja
lá quem for. Oportunidade,
também, para despenalizar o
contribuinte, este à mercê do

governo, que atualmente
tudo pode, isento que está,
pelas MPs, de consultar quem
quer que seja. Enfim, opor
tunidade para resgatar a

própria dignidade.

mentação em forma de

projetos de lei.
Agora, pela proposta do

senador baiano Antônio
Carlos Magalhães, do PFL, se
não forem votadas em três

dias, o plenário da Casa terá
outros três dias para decidir
se o texto é realmente
urgente e relevante. Caso o

.. 56 com publicidade direta, a Presidência
da República deverá gastar R$ 153 milhões,
não lncluídos gastos das empresas estatais

acreditando-se que o país
, adotaria o sistema parla
mentarista, elas foram
mantidas até hoje, tirando o

legítimo direito de legislar do
Congresso nacional. Media
Provisória, virou lei em todos
os governos pós 88. Com

prazos previstos para a

vigência, são reeditadas
dezenas de vezes ao longo dos
anos, sem qualquer regula-

prazo não seja cumprido, a

medida provisória perde
validade, e se transforma
imediatamente em projeto de
lei com urgência cons

titucional. A proposta
determinou ainda que o

governo não poderá tratar de
aumento ou criação de

impostos e contribuições
sociais na forma de medidas

provisórias. Fica liberado o

• •

vezes, em mvestrmentos

públicos já em andamento e

que não podem mais ser

contidos. O senador

peemedebista Pedro Simon,
líder do governo do ex-

,

, ,

FRASES
.

,

: "Se não fizemos isso antes, foi porque não pudemos fazer"

• Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, negando que o pacote de incentivo à construção civil tenha sido implantado só agora
por objetivo eleitoreiro.

u

,

•

atos

Servidores'tem prazo
.

.

para aderir à novo plano
Destaque
Proprietária de uma agroindústria caseira, em
Rio Sellin, Ibirama, a agricultora Elfi Testoni
estará representando a Secretaria de
Desenvolvimento Regional de Ibirama no'
Prêmio Sebrae "Mulher Empreendedora': A
necessidade de agregar valor ao leite

produzido na propriedade fez com que Elfi
buscasse uma alternativa através da

agroindústria, com a produção e venda de
derivados.Em agosto de 1997, com a criação
do Sistema de Inspeção Municipal, pela
Prefeitura de Ibirama para promover o
desenvolvimento das pequenas propriedades
rurais, a família Testoni conquistou o "Selo de

Qualidade" e passou a vender o produto nos

comércios locais. Atualmente, a família produz
sete tipos de queijos. Os filhos continuam
juntos na atividade, produzindo e

,

industrializando cerca de 180 litros de leite
diários.

Bolsa-atleta 2
São três as modalidades de benefícios

propostas no projeto. A bolsa-atleta estadual,
de um salário mínimo para atletas na faixa
etária entre 14 e 17 anos e que tenham

participado com destaque das competições
promovidas pelo sistema esportivo
catarinense; a bolsa-atleta nacional, no valor
de três mínimos, destinada atletas que
integrarem a seleção nacional da modalidade
oficializada pela entidade nacional de

administração esportiva, e a bolsa-atleta

internacional, no valor de oito mínim.os, para
atletas que integrem a delegação brasileira
em campeonatos mundiais oficiais

organizados pelas entidades internacionais
de administração do esporte da respectiva

,

modalidade e aqueles que participem ou

tenham participado dos Jogos Pan

americanos, Parapan-americanos, Olímpicos e

Paraolímpicos.

•

Florianópolis - Segundo levantamento
da Unimed Santa Catarina, 86.664
'servidores públicos estaduais, entre
'titulares e dependentes que migraram
:do Unisanta, antigo plano de saúde da

!categoria, e novos titulares e
,

.dependentes já confirmaram sua

.adesão ao Santa Catarina Saúde até.
,

'terça-feira (7). Faltam aderir 46.367
.tltulares do antigo Unisanta e 55.337

dependentes. "Estes números

,confirmam o sucesso do plano e sua

.aceltação" afirma o secretário da

'Adrnlnlstração, Marcos Vieira.Os atuais

segurados, contemplados pela Lei 306,
de 21 de novembro de 2005, serão
.transferldos para o Santa Catarina Saúde
,

�de forma automática, sem prazo de
carência. Mas, como a adesão não é

"obriqatória, estes seg u rados mig rados
de forma automática terão 60 dias para
confirmar a aceitação.Os que

. confirmarem, devem preencher o

Termo de Adesão disponível nos sites
da Secretaria da Administração
(www.sea.sc.gov.br) e da Unimed

(www.unimed.com.br/scsaude).

Bolsa-atleta 1 • TV digital
A Câmara dos Deputados debateu ontem a

implantação da TV digital no país, que
promete melhor qualidade de imagem e

som, livre escolha de horários da

programação, maior diversidade de canais,
interatividade, acesso à internet e educação
à distância. A discussão já está avançada. O
ministro das Comunicações, Hélio Costa,
diz que o governo está em dúvida entre os

padrões adotados na Europa e no Japão,
praticamente descartando o dos Estados
Unidos.

A Assembléia Legislativa aprovou esta semana

projeto de lei do governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB), que institui o programa
Santa Catarina Olímpico. O programa é

destinado à concessão de bolsa-atleta aos

praticantes de esportes de rendimento em

.
modalidades olímpicas e paraolímpicas
vinculadas ao COB (Comitê Olímpico
Brasileiro) e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro.
Santa Catarina, que tem apenas 3% da

população nacional, foi responsável por 140/0
dos atletas do Brasil na última Olimpíada.

. redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Correio do Povo: Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251 "200 I Caixa Postal19 I Centro I

. Jaraguá do Sul" SC I Tel.47 3371"19191 Fax 3,276"32581
e-malls: redacao@jornalcorrelodopovo,com.br 1

.

comere la I@jornalcorrel o dopovo.com .br

Fotolito: Cromoart Ilmpressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 I CEP 89256"500 .

Vila Baependll Jaraguá do Sul" SC I Tel.47 3370"7919
.

cromoarte@terra.com.br I graflcacp@terra.com.br

CORREIO DO POVO
l)il'(ltol'

l
Francisco Alves

Diretor - çorporativo
Fernando Bond

Editora
Patrícia Moraes

1*,

".

o moleque em campo
outra vez

)

Na quinta-feira passada, em nosso

encontro semanal, comentávamos o

momento ímpar vivido por 11055a cidade
nas últimas semanas com o Festival de
Música de Santa Catarina, belo por ser
cultural.

Nesta semana gostaríamos de
reaistrar uma stngela e justa homensgem
a outro moml'lnto, não mencs Importanee
e hist6rlco que tem cativado a popul>lIl�O i '

, o esporte'paix�o do brasileiro tra� moml'lntos de lil6rla tan,bélll.,
para o Jaraliuaense, através do Orêmio E�portivo [uventus,
justamente num ano que respirará futebol,

Esta agremi>lção esportiva, no passado amadora, ao ser

fundada num dia 1 � de malo, Dia do Trabalho ( fator
determínante e característica marcante do [eraguaense ), parecei
que já antevia o profissionalismo que o futuro traria'iprincipalmente na década de 90, trazendo para nosso cotidiano
alguns nomes que ficaram na lembrança .jaraguaense, como

Luisinho, Ricardo, Indio, Toto, "Diamante Negro", e tantos outros,
Hoje, o jaraguaense se vê novamente motivado a se envolver

com seu time e o momento não deixa de ser um incentivo a mais

para a prática do esporte, tão salutar e necessária, principalmente
à criança e ao adolescente.

O Juventus, que soube passar com dignidade suas fases
críticas, hoje, com uma administração transparente, com sua] I

auto-estima e imagem recuperadas perante a sociedade , se vê
,

atuante no campeonato catarinense de futebol novamente, :
trazendo o clube para uma nova realidade, agora motivadora,
com o apoio sempre expressive do torcedor e a continuidade do'

I

apoio privado e público. ':
As conquistas do ano de 2005 foram um preparo para este

,

momento áureo que a equipe jaraguaense vive, oferecendo jogos
I,

emocionados para a população, mostrando sua força, desempenho
e raça, sendo aplaudido de pé por sua fiel torcedor.

Parabenizamos o "Moleque Travesso", sua diretoria e sua"

torcida, nestes quase quarenta anos de história.

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve às quintas" �
feiras nesta coluna
_____________________ ,II

Carnaval tributário
,

E sabido que no Brasil muitas empresas não conseguem,l
passar do segundo ano de atividades. Grande parte dos

problemas 'enfrentados por essas empresas é de natureza

tributária, pois muitos tributos não incidem sobre o lucro. [

Incidem sobre a receita. Essa constatação faz com que mesmo

empresas não lucrativas acabem sujeitas a-urna carga tributária'!
elevada.O maior dos problemas, no entanto, 'é o excesso de leis'
tributárias. Há no Brasil a União Federal, vinte e sete Estados e

.

I

5.561 municípios, legislando em matéria tributária. Mas não é"

só. Há, ainda, em todos esses entes federativos, uma grande'
instabilidade na legislação, que sofre constantemente mudanças:
radicais. c

Ciente dessa situação, o grande jurista gaúcho Alfredo

Augusto Becker, na década de 1980, escreveu um livro bastante f

inspirado e um tanto irônico, denominado 'Carnaval Tributário'.
Segundo o autor, a quantidade de impostos mascarados de.

outros nomes (contribuições, empréstimos" taxas etc) era

tamanha que formava um verdadeiro bloco carnavalesco que I

recebia o nome de 'Unidos da Vila Federal'.
Neste bloco, os abre-alas eram o Presídente da República ej

o Ministro da Fazenda, que dançavam ao som do fêmur dos
contribuintes. Estes também haviam fornecido a pele para ar

confecção das cuícas, ás roupas para os confetes e as tripas para
as serpentinas.
.A fantasia que restava aos demais passistas, em virtude do

excesso na carga tributária, era a tanga. Já havia o medo acerca

do que usar se até mesmo esta fosse tributada .

Passados vinte carnavais, os temores se verificaram e

confirmaram. Tributou-se a tanga. A carga tributária cresceu"

aproximadamente dez pontos percentuais. Deverá alcançar o
'

patamar de 400/0 do PIB este ano, segundo os institutos de'

pesquisa e estatística mais renomados do País.Ainda no ritmo

do jurista Alfredo Becker, os contribuintes continuam a desfilar,
·na 'Unidos da Vila Federal' ao som de cuícas, e com confetes
feitos dos restos das vestimentas e serpentinas de tripas, caindo,
sobre suas cabeças. Agora desfilam desnudos e, em virtude da

complexidade nas normas tributárias, insistem em cantar "não
entendi o enredo desse samba ... ".

Apenas os abre-alas, em total descompasso, entoam a

melodia "é a vida, é' bonita e é bonita", enquanto os demais
. aguardam ansiosamente a quarta-feira de cinzas.

Marcelo Harger é mestre em Direito Administrativo e li
doutorando em Direito do Estado pela PUC/SP e membro

,

do Conselho Estadual de Contribuintes de Santa Catarina

.

I
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i� PFL 1
Na próxima segunda-feira, 13, o PFL

elege em Florianópolis membros para
,

:cargos vagos na comissão executiva. O

Ipartido também vai tratar da preparação
ida pré-convenção do dia 25 de março.
ia preenchimento de cargos da
I

Executiva, principal item da pauta, se fez
necessário diante do afastamento do

I

presidente Raimundo Colombo, que vaiI

l/enunciar à prefeitura de Lages, em
,Ibril, para se dedicar inteiramente a

: ampanha a governador.A tendência é

ide que o deputado Antônio Ceron

: assuma o comando do partido.
I

� Na mesma
É raro o dia em que a imprensa de

Jaraguá do Sul e região não registra
queixas de moradores de bairros

periféricos sobre o estado precáriode
ruas não pavimentadas. E isso nos cinco
municípios do Vale do Itapocu. Na

maioria, repeteco de queixas antigas e

respostas das secretarias de obras, idem.
Ora porque chove, ora porquemáquinas
e equipamentos estão no conserto, ora
porque não se pode fazer tudo ao

mesmo tempo. Também não mudam
os discursos das campanhas eleitorais

quando,aí sim,as"soluções"são rápidas.

� PFL 2
O deputado-comunicador (é proprietário
da rede Guararema de rádio) César Souza
(PFL), deve mesmo ser o candidato do

partido a senador na vaga de Jorge
Bornhausen, que já declarou estar com

pouco apetite para uma reeleição. César
tem o estímulo e apoio pessoal de

Bornhausen, que ainda nãodisse,mas sonha
com uma candidatura a vice-presidente da

República se o prefeito de São Paulo, José
Serra, for o indicado pelo PSDB; numa
eventual coligação entre os dois partidos.
Entre a Assembléia e a Câmara dos

Deputados, Souza está no sexto mandato.

� PFL 3
Mudaram os papéis no PFL de Jaraguá
do Sul? O vereador e presidente da
Câmara de Vereadores, Carione Pava

nello, também pré-candidato a deputa
do estadual, tem evitado em público
críticas ao governo do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), pregando a necessidade
de diálogo para aproximar os dois pode
res (fala como presidente). A tarefa de

marcação cerrada, parece que, agora
cabe ao presidente do diretório munici
pal, o ex-vereadorValdir Bordin, que ocu
pou cargos de confiança no governo
do ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB).

� Deu rebu
Contrariando o que prega o governador
Luiz Henrique da Silveira a executiva

municipal do PMDB de Blumenau
convocou diretores e assessores de 39

escolas estaduais filiados à legenda. Foram
orientados a se engajarem,na campanha
de LHS e estimular" o voto nas

comunidades onde se localizam. A

::1

8

,
'.,
"

,

gerente regional de educação, professora
.

Edi Marchetti, determinou que obras e
)

ações do governo no setor sejam afixadas 1 ,

nos murais das escolas. Pelo estatuto do :,

servidor, é passível de demissão sumária. ,
"

•

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br _ í

I

I I
I

I
I

I

CONTESTANDO
'.

• •

• •

(ELSa MACHADO

! � Ex-prefeito
I

observou ilegalidadeI

na proposta, ainda
,

não votada na Câmara

JARAGUÁDO SUL- O ex-prefeito
\rineuPasold (PSDB) negou, ontem,
¢m declarações ao Correio do
Povo, que a terceirização da

! !merenda escolar na rede de ensino
municipal seja um projeto iniciado
�urante seumandate (2001/2004).
A afirmação foi feita pela vice-

,

prefeitaRosemeireVasel (PL) no ano
passado, quando interpelada sobre o
àssunto por vereadores de bancadas
�e oposição e que, à época, apoiavam
?ex-prefeito.O projeto, polêmico e

�ue ainda suscita discussões na
I ,

Câmara de Vereadores, como
I

pcorreu nesta semana, ainda não foi
�provado pelo Legislativo. Porém, a
�mpresa (de São Paulo) vencedora
�e licitação feita em 2005 já assumiu
8. responsabilidade de prover e servir
Iamerenda para as 34 escolas da rede
,

municipal.
I

: Segundo Pasold, em seu governo
I

ti. mesma proposta foi feita e pela
,

mesma empresa (de São Paulo).
Porém, convenceu-se de que o

modelo continha ilegalidades: uso
@�e equipamentos e servidores da

,

prefeitura (merendeiras, como são
I

ichamadas). No que toca à mão de

obra, o ex-prefeito observou que

"continuaria, de qualquer forma,
sendo paga pela prefeitura, com os

custos embutidos no valor do
contrato e repassados à empresa",
além do vínculo empregatício.
Quanto aos equipamentos, o aluguel
teria de ser pago pela contratada.
"Visitei pessoalmente algumas
prefeituras de São Paulo e vide perto
que o sistema funciona bem.
Verificamos, à época, a situação da
empresa e nada constatamos de

irregular. Mas, por certo, eu teria

problemas comoTribunal deContas,
coisa que não ocorreu até hoje nos

oito anos emque estive na prefeitura
(dois como vice-prefeito e seis como

prefeito) ."
Segundo o ex-prefeito, a vice

prefeita Rosemeire Vasel o teria

procurado indagando pelo projeto de
terceirização da merenda. "Disse a

ela que o projeto não existia, que se

tratava apenas de uma proposta que
tínhamos rejeitado pela ilegalidade
que já citei. Ela (a vice-prefeita),
partiu desta proposta para dizer que'
o processo de terceirização iniciou
no meu governo". Pasold disse,
ainda, ter sido acusado de não

receber a comissão de transição de
governo nosmeses que antecederam
a posse deMoacirBertoldi (PL). "Não
é verdade, eles (representantes do
então prefeito eleito) ficaram lá

quase três meses. E eu estava lá
também". Recentemente, o cantor
sertanejo e empresário Sérgio Reis,

I

Pré-candidato ao governo pelo
PSB participa de encontro

JARAGUÁDO SUL - O presidente
lestadual do PSB e pré-candidato a

:govemador, AntônioCarlos Sontag,I

Ide Florianópolis, participa hoje de
,

'encontro regional do partido,
: marcado para as 18 horas, naCâmara
: deVereadores de Jaraguá do Sul. O
! presidente do diretóriomunicipal do
:PSBeex-vereadorpelo PMDB, Ivo
I Petras Konell, também já confirmou
,

.presença. Sontag iniciou esta

; semana, começando pelo Sul do
,

, Estado, roteiro de visitas aos principais
'diretórios municipais do partido.
; Ainda hoje, Sontag passará por

: Blumenau, na parte damanhã, e por
I lOinville, às 20 horas.
,

"No total, ele (Sontag) vai passar
por 34 municípios, visitando os

diretóriosmunicipais, pólo de regiões,
e também divulgando o trabalho do

partido, até pelo crescimento que
teve em 2005", disse o coordenador

.

regional do PSB, Emerson Gonçal
ves, informando que, em âmbito

estadual, o partido passou de quatro
para 107 diretóriosmunicipais.

Gonçalves também lembrou

que, "pelaprimeira vez na história",
o PSB conta com um representante
na Assembléia Legislativa, o

deputado Sérgio Godinho, o que
credita o partido a lançar candidatos
para a disputa proporcional. "Temos
convicção de que podemos eleger
dois ou três deputados estaduais e

um federal pela legendano Estado",
resumiu. (Carolina Tomaselli)

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Ex-prefeito também constesta declarações sobre período de transição

dono de empresa que terceiriza

merenda escolar, fez proposta
idêntica ao prefeito deGuararnirim,
Mário Sérgio Peixer (PFL). Peixer
ainda não decidiu se adotará o

sistema.

(referência aVicente Caropreso) e
"sentido na carne" a ausência dele
no que toca a busca de recursos

federais. "Vamos (o PSDB) dar

palanque para um candidato do

partido a presidente da República
em Santa Catarina e em Jaraguá do
Sul. Poderemos até estar com o

PMDB, PFL ou Pp, tudo vai

depender do que for acordado no

plano nacional", observou. Pasold,
Niura Demarchi dos Santos (titular
da SDR) e o vereador Eugênio
Garcia, presidente do diretório

municipal, são nomes lembrados no
partido para deputado estadual. Os
tucanos calculam eleger um

deputado da região a partir de 32
mil votos. E, com 70 mil votos, um

deputado federal.

Eleições
Sobre as eleições de outubro,

lrineu Pasold reafirmou que o PSDB
terá candidatos a deputado federal
e estadual. "Precisamos ter um

candidato daqui, de Jaraguá do Sul,
e não de Rio Negrinho (referência
ao deputado estadual Mauro

Mariani, do PMDB, lá lançado à

Câmara dos Deputados)". O ex

prefeito disse ter sentido a

importânciade um representante em
Brasília durante seus mandatos

Vereador exige cumprimento de'
leis sobre repasse de recursos'

}ARAGUÁ DO SUL - O vice

presidente-da Câmara, vereador
JurandirMichels (PT), o Lika, emitiu

•

ofício ao prefeito Moacir Bertoldi
(PL) na última terça-feira,
solicitando o cumprimento das leis

que liberam R$ 30 mil para o

Instituto de Reabilitação Encontro
com a Vida. São duas as leis que

garantem o repasse, as de números

4.097 e 4.099, sancionadas ano

passado pelo Executivo depois que
os projetos foram aprovados por

unanimidade, em dezembro. A
entidade atua na prevenção e

tratamento de· dependentes
químicos e o dinheiro será utilizado
na compra demóveis para aCasa de

Recuperação de Dependentes.

Em agosto do ano passado, a
entidade foi informada que poderia
organizar os documentos e preparar
os planos de trabalho e de aplicação,
pois até o final do ano o dinheiro seria
liberado. Na primeira quinzena de
dezembro, o diretor do Instituto,
Samuel Barreto, procurou o

secretário da Fazenda, Sérgio
Felix, para receber o recurso.

Barreto teria sido informado de

que a prefeitura não tinha como

liberar o dinheiro por falta de
recursos. Alguns dirigentes do
Instituto acompanharam a

primeira sessão ordinária da
Câmara, realizada semana

passada, e pediram interferência
do vereadorMichels.

�I)

,

divulgar malefícios das drogas,
}ARAGUÁ DO SUL - O vereador

Terrys da Silva (PTB) protocolou
esta semana projeto de lei que
obriga os estabelecimentos de
ensino a fixarem, de maneira

permanente, cartazes com

anúncios informativos sobre os

malefícios do uso do fumo, álcool,
maconha, . cocaína e crack. A

proposta deve ser lida na sessão de

hoje e encaminhada para análise
das comissões permanentes da
Casa.

Pelo projeto, os anúncios

deverão ter, no mínimo, 50
centímetros de comprimento por
35 centímetros de largura, e serão
fixados nas áreas de maior

circulação de alunos e também em

cada sala de aula. O objetivo,
explica o autor do projeto, é
manter os estudantes informados
sobre os perigos causados pelo uso

de tais substâncias e estimulá-los a

ficarem longe das drogas.
"Queremos divulgar o que a droga

em momentos específicos'L,
�

completou. ')

O vereador lembra que um"
trabalho contínuo voltado !'if
conscientização sobre uso das]
drogas é restrito ao Proercb

'.

(Programa Educacional de,
Resistência à Violência e a,�
Drogas), desenvolvido no

município desde 1999. Na opinião 1

do vereador, a maioria dos
estudantes não imagina os efeitos,
devastadores que o uso de drogas I
ocasiona ao organismo e, se isso for!
bem divulgado, certamente

haverá um índice de

conscientização muito além do

alcançado até hoje. "Não será uma

varinha de condão que vai:
solucionar todos os problemas, masJ
a aprovação deste projeto será um

grande avanço", comentou. Ern"
[araguá do Sul, são 23 escolas da
redemunicipal de ensino. (Carolina
Tomaselli)

• •

causa no organismo, o que val

acontecer se determinada
substância for utilizada",
esclareceu o mais jovem vereador
domunicípio, e também radialista.

Terrys informa que as escolas

poderão promover concursos para
envolver os próprios alunos na

confecção dos anúncios. "Fiz

pesquisas sobre os efeitos e. as

conseqüências e o conteúdo é

muito extenso, por isso não inclui
no projeto e deixei a critério de cada

escola", explicou, lembrando que
os cartazes poderão, inclusive, ser
padronizados. "O que

pretendemos é que essa divulgação
se torne constante e não apenas Vereador Terrys, autor do projete

. Cursos em Jaraguá do Sul:
• Engenharia de Produção

• TI com ênfase em Gerenciamento de Projetos
• MBA Executivo em Administração Global

,

,
•

0800 643 0133 I www.sociesc.com.br

-.

•

1

,
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CORREIO ECONOMICO .,

Embargo.
O Ministério da Agricultura informou ontem que estuda bloquear a
importação de carne e derivados e também proibir o trânsito de
animais originários de áreas próximas à cidade de San Luis del Palmar,
na Província de Corrientes (nordeste da Argentina), onde foi
confirmado ontem um foco de febre aftosa.O foco está localizado a

25 km do Paraguai, mas a 280 km da fronteira com o Brasil, no Estado
do Rio Grande do Sul.Segundo o ministério, o presidente da Senasa

(Serviço de Nacional de Segurança Agroalimentarda Argentina),Jorge
Néstor Amaya, informou ontem o governo brasileiro sobre o foco.O
ministério já repassou a informação para todas suas superintendências
regionais e determinou reforços na vigilância em Estados próximos
ao local do foco.De acordo com o governo, a decisão de proibir as
importações de carne de áreas próximas ao foco coincide com medida
adotada pela Argentina no ano passado, quando foi descoberta a

doença em cidades do Mato Grosso do Sul.

,

Barreiras
o governo gaúcho informou

que fará a fiscalização do gado
,

vindo da Argentina nas

barreiras sanitárias de Barra do

Guarita, Porto Soberbo, Porto
Mauá, Porto Vera Cruz, Porto
Xavier e São Nicolau. O
Ministério da Agricultura é

responsável pela fiscalização
em outras três barreiras, nos
municípios de Uruguaiana,
Itaqui e São Borja.

Risco
Segundo Amaya, o governo
argentino já informou oficial
mente a OlE (Organização
Mundial de Saúde Animal) e as

autoridades sanitárias dos par
ceiros do país no Mercosul. De
acordo com a Senasa, há o risco
de que cerca de 3.000 animais

possam ser infectados pela
doença na região. A idade dos
bois afetados é de 18 a 24

meses.

Serviço sanitário
A Senasa informou ainda que,
além das medidas de isola
mento do local, irá recomendar
ao serviço sanitário que acelere
a vacinação do gado da região,
iniciada no dia 10 deste mês e

que seja rastreado todo
movimento do gado da
fazenda para determinar a

origem da doença e impedir

Quarentena
A Senasa informou que irá
sacrificar animais infectados
com a doença e que deter
minou um período de quaren
tena para a região. Os inspeto
res do órgão detectaram a

presença de aftosa em 70

cabeças de gado em um

estabelecimento na região. O
serviço ainda estabeleceu um

cordão sanitário de 20 km ao

redor da fazenda onde a

doença foi detectada.

• • • •

que mais animals sejam
contaminados na região.

reda cao@jornalcorreiodopovo,com.br

,

Megasel"la,', .,'

concurso: 1560concurso: 736

01 - 21 - 38
, 21-23-42

52 - 5641 - 49 - 56

• ',. Loteria Federal
. . .. .

concurso: 592
. .01 - 05 - 07 - 11 - 15 - 18 - 24

•

ffl ·27 - 28 - 29 32 - ss - 44 - 57

62 - 64 - 70 - 73 - 91 - 99

concurso: 04008
o',

1 ° Premio: 46.125
•

2° Premio: 19.351
3° Premio: 08.130

4° Premio: 64.402
5° Premio: 62.085

Comunicado
Comunicamos que será realizada eleição da nova diretoria da
AJADEFI- Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicos. A
eleição sendo realizada no salão Paroquial da Igreja Matriz São
Sebastião, dia 11/02/2006 sábado com a primeira chamada as 14h
e segunda chamada as 14:30 h com qualquer número de
associados.

•

Lembramos que o atual
, presidenteMaurícioJunkes
(foto) apesarde estarde
recuperação de um
atropelamento que sofreu, •

continua sendo candidato a

reeleição, estando presente no
dia da eleição.

Grato: A DIRETIRIA

, "Vocêpoderá ter tudo o que
quiser, sesimplesmente'
colaborar o bastantepara

•

que outras pessoas consIgam
aquilo que querem"
Luis Carlos Mazzini

•

QUINTA-FEIRA,9 de fevereiro de 2006

'TRAGÉDIA

CAROLINA TOMASELLI

� Placa de sinalização
indicando preferência
está encoberta

,

por arvores

JARAGUÁ 00 SUL - A senhora
GiselaMüller, 78 anos,morreuontem
à tarde vítima de um acidente envol
vendo um carro e uma picape por
volta das 12h30 noBairroAmizade.
Ela foi removida do local pelos Bom
beirosVoluntários e levadaao pronto
socorrodoHospitaleMatemidadeSão
José com fraturas múltiplas, onde
faleceu instantes depois. '

A picape Ranger, placas LYS

0283, de Jaraguá do Sul, conduzida
porMaria Salete Safanelli, 46 anos,

'

bateu no Gol, placas AKU 3130,
também de Jaraguá do Sul, no
cruzamento das ruas João Baptista
Rudolfe 13 deMaio. Apicape tinha
preferência no cruzamento, mas o

motorístadogol, osenhorOsniMüllet;
81 anos, que vinha pela Rua 13 de
Maio sentido centro/bairro, não freou,
mesmo com a placa de Pare e as

tartarugas sinalizando o cruzamento,
ocasionando abatidá que resultou na
morte de sua esposa.A picape bateu
na lateral direita dogol, acertando em
cheio donaGisela.Umpolicialmilitar
que atendeu a ocorrência informou

que a porta, que ficou totalmente
<'

destruída, teve de ser arrancada para
que a vítima, ainda com vida, fosse
retirada do carro.

Minutos depois e ainda no local
do acidente, a motorista da picape,
Maria Salete Safanelli, contava
assustada sentada na calçada daRua
JoãoBaptistaRudolf, onde reside, que
não é a primeira vez que se envolveu
em acidente no local. "Outra vez

estava com umMarea (carro), mas
conseguidesviar", contou. Segundo
ela, muitos dos motoristas que

trafegam pela Rua 13 de Maio não
,

param no cruzamento com a João
Baptista Rudolf, informação confir-

• •

\
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Porta do Gol teve que ser removida para que Gisela pudesse ser retirada de dentro do veículo

Motoristas não conseguem ver a placa de sinalização que está escondida atrás da árvore
.

�.,

mada tambémpelosvizinhos queesta- Maria Salete tinha ido buscar os ParenaRua 13 deMaio estáencoberta ,i

vamno local. "Poderia teracontecido filhos Ervino e Maria Gabriela, que pelas árvores na lateral da rua, como I

comigo, foi questão de segundos", estavam na escola. A filha, contou, informou osmoradores e constatou a
.

comentou amoradoraZelda, dizendo ficou em estado de choque. "Ela não equipe de reportagemdoCorreio do .!

que tinha acabado de chegar em páradechorar".Amotoristadapicape Povo. '';\ gente sabe que tem que
I

casa, que fica na esquina com as duas e os vizinhos que estavamno local do parar porque somos daqui, mas quem
ruas, quando ouviu o barulho de acidente criticaram amá sinalização é de fora não sabe. A gente não o .

batida. "Pedi na hora 8arameu filho do local. "Nosso trânsito está terrível", culpa", disseMaria Salete, referindo-
ligarparao 193", completou. desabafouMaria Salete. A placa de se aomotoristadoGal.

, ,

,Entregador sofre ataque cardíaco e capota carro

JARAGUÁ DO SUL - O

entregador do Jornal Correio do

Povo, Marcileu Belmonte, 31

anos, foi vítima de um

capotamento na noite da última
de terça-feira, na Rua Pedro
Arcino Dias, Bairro Chico de
Paulo. Uma conhecida, que não
quis ter o nome identificado,
comentou que o rapaz ia buscar
a filha na escola quando teve um

ataque cardíaco e perdeu o'
controle do carro, sofrendo o

acidente na mesma rua em que
reside.

Marcileu provavelmente não
sabia da doença. Segundo
familiares, o estado de saúde do

I'

entregador inspira cuidados.
Também segundo a

conhecida, o entregador sofreu
novo ataque cardíaco quando os

bombeiros realizavam o

atendimento. "Não sabíamos que
ele sofria desse problema, talvez
nem ele não soubesse, a família e

os amigos estão chocados",
comenta.

O veículo FordNerona placa
BEM7272, de Jaraguá do Sul, foi
guinchado do local bastante

danificado, e Marcileu está

internado na Unidade de
Tratamento Intensivo do

Hospital São José em estado

grave.

I

DANIEL NEVES io

,

.. ".",
j "

l'

I'

Marcileu Belmonte perdeu o controle do carro e capotou

Falsificação de dinheiro e suspeita de suicídio na região
MASSARANDUBA /GuARAMllUM

Dois homens foram presos, na

madrugada de ontem, enquanto
pagavam uma conta com duas
cédulas de R$ 50 falsificadas, na

I' '

"

lanchoneteMadrugadão, localiza
da na SC 474, em Massaranduba .

Após denúncia, ocorrida às 2 horas,
os suspeitos foram conduzidos à .

Delegacia de Polícia de Guaramirim,

O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Guaramirim
recebeu chamado na tarde do dia
07 para atender Ramires L. F., 57.
Segundo o comandante Nelson

Gonçalves, Ramires foi encontrado,
pelo sobrinho, enforcado dentro de
sua casa, na SC 413 - Bairro Rio

Branco, por volta das 16h15min. A

polícia suspeita de suicídio.

I
I
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I, NELISE SCHMITZ

Vice está otimista
ri deve retornar

I. o trabalho dentro
\ e duas semanas

l }ARAGUÁ DO SUL - O prefeito
£. oacirBertoldi reuniu namanhã
c e ontem a imprensa para falar
1 obre o estado de saúde da vice
i:. refeita Rose Vasel.De acordo com

: e, Rose passou por uma cirurgia
i' última segunda-feira, no
ji ospitaldaUnimed em Joinville e

i' assa bem. A vice fez redução das
n'mamas e retirou um nódulo
) cancerígeno, Ainda no hospital,
" ose Vasel disse, em entrevista por
telefone, que está otimista com o

i' natamento contra o câncer de

"

"Há cerca de um mês o

f médico diagnosticou que Rose

oeveria retirar o volume dos seios
'e em decorrência disso foi
· oescoberto num dos exames um

. IJ nódulo", comentou Bertoldi.
Além da redução, foi retirado

,oa mama esquerda um nódulo
, ohamado linfonodo sentinela
carcinoma de mama, em estágio
OI, ou seja, um tumor em fase

· Inicial de mais ou mehos um

1', centímetro de diâmetro.
Segundo o boletim domédico

• raldo Casal, Rose Vasel passa
r em, mas ainda é cedo para

QUINTA-FEIRA,9 de fevereiro de 2006 \

•

CÂNCER DE MAMA

•

empresas e políticos envolvidos
num suposto esquema de caixa

dois.
De acordo com a assessoria da

CGU, o trabalho de apuração será

feitopor 12 auditores, responsáveis
pela análise dos contratos, em

conjunto com a Polícia Federal (PF),

que investiga a autenticidade da

carta, cujo original ainda não foi
encontrado.A auditoria deve

começar pelos contratos que
envolvem maior volume de
recursos e os que apresentam
maior possibtlid ade de

irregularidade. Supostamente

•

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

M eres devem fazer auto-e TC' .-v-

e todos os meses
"

I,

JARAGUÁ DO SUL - O câncer

de mama atinge mais de 31 mil
mulheres em todo o país. Em
Jaraguá do Sul, mais de seiscentas
mulheres procuram a Rede Femi
nina de Combate ao Câncer todos

.

os meses.A Instituição disponibiliza
exames preventivos gratuitamente.
As mulheres que apresentarem na

.
.

consulta ou exame alguma
alteração são encaminhadas para

mamografia, disponibilizadas pelo
/

SUS (SistemaUnico de Saúde).
A presidente Elisabeth Uhde

disse que a maior preocupação é

com as mulheres que não voltam

para buscar os exames. "Temos

pilhas de exames aqui, as mulheres
vêm, fazem os exames, mas não

retomam", confessou. Ela acredita
que o medo de possuir a doença
seja o grande fator de negação em
relação ao resultado.

"O importante é a mulher
fazer por hábito todo o mês o auto

exame, só assim ela conhecerá o

. seu corpo e identificará qualquer
alteração", disse Elizabeth.

Saiba mais
O câncer de mama é o tipo de

câncer que semanifesta commais

freqüência entre as mulheres
brasileiras e é mais comum do que
o câncer de colo de útero e de
maior incidência com mulheres
entre quarenta e cinqüenta anos,

o que não impede que ocorra em

Rose Vasel terá que fazer radioterapia nos próximos meses .

previas. Rose vai passar por sessões
de radioterapia e deve sair ainda

hoje do hospital.
A vice-prefeita parece

animada com resultado da cirurgia
e disse ao JornalCorreio do Povo
que tudo correu muito bem. ''As
dores são horríveis, mas deu tudo
certo, graças a Deus", comentou.
A pré-candidatura a deputada

federal não deve ser inviabilizada
e Rose não pretende interromper
os planos, nem a carreira política
por causa da doença. Rose disse
ainda que volta ao trabalho dentro
de duas ou três semanas. A

reconstituição damama já foi feita
e a próxima fase do tratamento será

a radioterapia, já que o câncer não
atingiu os gânglios mamários.

CU investigará denúncia de irregularidades em contratos
,
•

, SÃO PAULO-AControladoria-
i' eralda União (CGU) investigará

, denúncia de irregularidades em
n contratos da empresa Furnas
, Centrais Elétricas com companhias
.1 privadas. Segundo a Agência
, Brasil, a base da investigação será

alista, divulgada recentemente, de'

assinada pelo ex- diretor de

Planejamento e Engenharia da
estatal Dimas Toledo, a relação
contém também nomes de mais

de 150 políticos do PSDB, PFL,
PTB e de outros partidos, que
teriam recebido dinheiro durante
a campanha eleitoral de 2002. (AE)

,(Programação Neuro Lingüística é tema de capacitação
}ARAGUÁDO SUL - Empresários,

J executivos e demais interessados têm
,

'. à disposição o treinamento 'Pro-

gramaçãoNeuro Lingüísticano dia- .

., a-dia', que objetivo introduzir nos
L articipantes as técnicas básicas da
'1.1 .L. e oferecer conhecimentos e

io' abilidades avançadas para im-

pulsionar o seu desempenho
profissional e pessoal. A atividade
será ministrada de 21 a 24 de
fevereiro por Sírley Gonzáles, com
formação internacional em

coaching, bioquímica, psicanalista,
pós-graduada em psicopedagogia
master traineremPNL e palestrante,

além de desenvolver trabalhos na
área de psicologia aplicada e do

/

comportamento humano. E
I

presidente do conselho domenor no
Rio Grande do Sul e diretora do
Instituto de Comunicação e

Comportamento, emJoinville. Fez
curso de especialização comRichard

Bandler (USA), um dos criadores
da PNL e comRobertDilts (USA).
/

E autora do livro ''ADifícil Arte de
Criar seus Filhos", baseado emPNL.

Informações e inscrições no setor
de Capacitação Empresarial,
telefone (47) 327S-70Sgee-mail
capacitaca02@acijs.com.br.

j Petrobras lança edital para novo processo seletivo
DA REDAÇÃO - A Petrobras

, lançou esta semana o edital do
, Processo Seletivo Petrobras 2006.
, Serão 1.608 vagas para 46 cargos

"
de níveis médio e superior. As

, inscrições estarão abertas a partir
do dia 21 de março e vão até 3 de

,
abril. O valor será de R$ 28,00 para

.
nível médio e de R$ 42,00 para

. nível superior.
O processo abrange cerca de

50 cidades em todo o país, em 17
estados da federação. As provas
objetivas serão realizadas no dia 7
de maio. O edital do concurso

pode ser consultado nos sites

www.petrobras.corn.br ou

. 'iJJw w. c e s g r a n r i o . o r g. b r.
s processos seletivos seguem a

política da Petrobras de ingresso
sistemático de novos empregados.
Desde 2001, já foram realizadas

12 seleções. O objetivo é o

atendimento às novas demandas
da Petrobras, acompanhando a

expansão da empresa.
Até 2008, a Petrobras deverá

admitir cerca de 9 mil pessoas.
Somente neste ano, 3.800 novos

empregados devem ingressar na
companhia, oriundos das seleções

realizadas em 2004, 2005 e 2006.
/

E válido ressaltar que alguns
cargos desses três concursos

coincidem. Terão prioridade nas

convocações os candidatos que
realizaram o pr-ocesso seletivomais

antigo, observada a vigência do
concurso.

A Petrobras ainda não definiu

uma data para a convocação dos
candidatos cl assificados no

Processo Seletivo 2005, recen
temente realizado. Os aprovados,
conforme previsto no edital do
concurso, devem manter seus

endereços atualizados durante a

vigência desse processo e

aguardar a convocação.

transporte e turismo
,

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cf Vans
•

,

Joinville cf Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

Ligue: 3370-4888/9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891/9973-8831 com Rosilene
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Elisabeth alerta mulheres para importância da prevenção
v

I

mulheresmais jovens. O câncer de
mama é originado por Ulna

multiplicação exagerada e

desordenada de células, que
formam um caroço. O nódulo é

chamado demaligno quando suas

células têm a capacidade de

originar metástases, ou seja, invadir
outras células sadias à sua volta.

"
I

, I

Se estas células chamadas malig- "
I
!

nas caírem na circulação sangüí- .
_

i

nea, podem chegar a outras partes. "',

do corpo, invadindo outras células :',' I
sadias e originando novos tumores. I

A d " i
gran e preocupação, portanto, "

é com os tumoresmalignos, como ,

o câncer de mama, que crescem -'o

rapidamente e sem dor. "

"

•

I----------------� �,

•

'.

As mulheres devem fazer o auto-exame do toque todos os

meses.Acima de quarenta anos, é necessário fazer a mamografia
" J

anualmente. A forma mais fácil de evitar o câncer é não ingerir
bebidas alcoólicas, não fumar,manter o peso ideal, incluir no cardápio
fibras e diminuir a gordura na alimentação.
O telefone da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mana é (47)
3275.0268

.,
-.

, -)
"

'-

-'
,

c . Serviço Autônomo
·.â.Mâe:..

M
..

I d A' Eumcipa e gua esgoto
Jaraguá do Sul � se

Aviso de Licitação
•

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

� LICITAÇÃO N° 12/2006
- TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
- OBJETO: RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 08/02/2006, das 8:00 às 11 :30 e das

13:00 às 16:00h
.

- DATA DA ABERTURA: 23/02/2006 às 14: 00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC;
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (047)
3371-0590

Luis Fernando Marcolla
Diretor Geral

•

ca ermas
0& en e

Para ficar de bem com a vida!

....... ". I. //.....-:..--'_'M

, .�À I Corpo & Mente. ,

'�6 anos}. ""'>, de sucesso!
'

... eODY JAM

... BODY PUMP

... BODY BALANCE

... BODY COMBAT

"'RPM

... NATAÇÃO ADULlO
E INFANTIL

... POWER JUMP

... MUSCULAÇÃO

... HIDROGINÁSTICA

... BODY STEP

•

I

"

.

,

FLEXIBILIDADE DE
•

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES

•

FITNESS CENTER"
"" -,'\., 1 Ç.

AV. MAL. DEODORO. 890 • SALA 3" .•

CENTRO, (PRÓX, HOSPITAL sAo JOSÉ)

(i
. ----

----�',,_
� 327!5.º:3,º� -:

"ACQUA CENTER
'J,'j' .. -,._:, :"

'.' .' R. PROF. ANTONIO ESTANISLAU
.

.
. AYRQSO, 763 • NOVA BRASiLIA

•

: (�337i.9659
: .

� ..

"

,." -

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

AO MEIO-DIA 1

(

-

I
I

I
.

I

I
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Qnit diz que recursos para
•

,

duplicação estão assegurados
,

: BRASÍLIA (CNR/ADI) - O
diretor de Infra-estrutura Terrestre

,

doDnit, Hideraldo Luiz Caron, em
,

eritrevista coletiva à imprensa
,

oritem avaliou o andamento e a
,

importância das obras de

duplicação da BR 101 Sul, no
trecho entre os municípios de

P�lhoça/SC eOsório!RS. Também

al}hnciou um acordo do Governo
. Féderal com o Fundo Monetário

I

Internacional (FMI) que garantirá,

a: liberação, sem contin-
•

genciamento, de R$ 3 bilhões do
,

Qrçamento de 2005 neste início de
ar).o, R$ 3,5 bilhões, ao longode 2006
e R$ 3,5 bilhões, em 2007 só para

,

obras de infra-estrutura no País.
I

A obra que conta com um

investimento na ordem de R$ 1,1
bilhão e significará a integração
rodoviáriadoMercosul. "Emprimeiro
lugar estamos tratando da conclusão
do corredor do Mercosul", afirma
Caron. "O trecho de Osório até

Palhoçavai fazer a ligação desta parte
norte do corredor atéBeloHorizonte

(MG) com o trecho já duplicado de
Porto Alegre atéOsório e, daí fará a

ligação com aArgentinapelaBR290
e com o Uruguai pela BR 116",
explica. 'Afora o investímento em si,
que gera o desenvolvimento para

aplicação direta do recurso, vamos
ter um ganho em termos de
economia para o País" concluiu.

INFORMATIVO ACIJS� �
�) APEVI

ASSOCIA Áo COME.RCIAl E �.w_r

.

INPUSTIIIAfDE JARAGUA DOStJl !:,:'�M�

! Associação Comercial e .

I
Industrial de Jaraguá do Sul

I

I
i
I

i o Presidente da ACIJS, usando da faculdade que lhe confere a letra "a" do
, Artigo 14 dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados paraI

i participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 18 horas do dia

: 13 de fevereiro de 2006, na sede social, à rua Octavia no Lombardi, 100, em
primeira convocação. a fim de deliberar sobre a seguinte

Edital de convocação

I ORDEM DO DIA:
I 01- Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas
no exercício administrativo findo em 31 de dezembro de 2005;

I 02- Leitura, discussão e votação do Balanço Geral relativo ao exercício
administrativo findo em 31 de dezembro de 2005;

i 03- Assuntos de interesse geral da Associação.
i NOTA: Não havendo quorum para a instalação da AGO, em primeira,

I convocação, no horário acima mencionado, a Assembléia Geral Ordinária

: realizar-se-á em segund.a convocação, com qualquer número de associados
,

presentes, às 18h30min, no mesmo dia e local.

•

Falecimentos
Faleceu às 23:40h do dia 05/02, o senhor Arlindo Schiochet, com
idade de 91 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal de Nereu
Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

,F,aleceu às 14:00h do dia 05/02, a senhora Elfrida Kickoefel Towe, com
,

idade de 66 anos. O velório foi realizado na Comunidade Evangélica
Apostolo Paulo e o sepultamento no cemitério Rio da Luz II.
'Faleceu às OS:30h do dia 06/02, a senhora Zahyde Decker, com idade
'de 76 anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento

,

no cemitério Municipal de Guaramirim.
'Faleceu às 16:30h do dia 07/02, o senhor Ramiro Luiz Fernandes, com
-idade de 57 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
,li.enzi e o sepultamento no cemitério do Centro.

,

':o i

Marista prima pela
::, qualidade na formação

de seus educadores

· ?í

•

f '
'

•

· ,

:.u

-'

,"

.Educar é uma tarefa de grande importância e

-responsabllldadee para tal, requer muita dedicação
£:e competênçla -.
"Para se fazer uma educação de qualidade é preciso
"
estar atento às mudanças e ém constante formação.

" .

.Por isso, é fundamental investir nos profissionais que
. .estão diretamente ligados com a educação, com a

";aprendizagem e o saber.
'. ,

"Fundamentados nestes pressupostos um grupo
�. '. .

'"formado por 24 educadores do Colégio Marista São

; Luís participou, na última terça-feira da palestra
"0fíçio de Mestre" corn o Professor Doutor Miguel

� ",:Arroyo, promovida pela 4\ssociação da? Escolas
.

.. "

, �:Católicas. .
"

;-:0 evento aconteceu no Auditório dó Centro
.:;. -óI>�.�. .

f!;;:Diocesano na cidade de Joinville.
Ji.""

�:::Durante sua fala o Professor Miguel Arroyo
, .�' .

,:destacou a importância de resgatar o Ofício de

:;:Mestre, de resgatar a paixão pela arte de ensinar,
;�:de capacitar cada dia mais nosso olhar,o ver,o sentir
."�

�'-'e o pensar.
,.

•

•
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DAIANE ZANGHELINI

� "Medida vai gerar
empregos e diminuir

lnforrnalidade; diz
Roberto Breithaupt

Jaraguá do Sul - O Governo
Federal anunciou, na terça-feira,
um pacote para estimular a

construção e o financiamento da
casa própria. Uma das medidas

aprovadas é a redução do IPI

(Imposto sobre Produtos

Industrializados) de diversos
materiais de construção.A alíquota
atual dos produtos com IPI entre 10
e 12% ficaráem5%, e aqueles cujo
imposto é inferior a essa

porcentagem terão o IPI zerado.
De acordo com o presidente do

Conselho Deliberativo daAnamaco

(Associação Nacional dos
Comerciantes de Materiais de

Construção) e diretor comercial do
Comércio e Indústrias Breithaupt,
Roberto Breithaupt, a redução do
1PI constitui uma reivindicação de

quase três anos junto aoMinistério
da Indústria e Comércio, e deve se

refletir diretamente no bolso do
•

consumidor com abaixa dos preços.
Ele afirma que a diminuição do
. ,. .

Imposto e um Incentivo para

PACOTE
•

•

I

•,L

•

•

•

diminuir a evasão fiscal e contribuirá

para a arrecadação do Pis

(Programa de Integração Social) e
Confins (Contribuição Para o

Financiamento de Seguridade
Socíal) , devido amaior contratação
de mão-de-obra. Esses tributos, por
sua vez, poderão ser investidos para
melhorias na educação, segurança
e saúde pública. "A.medida vai gerar
mais empregos na construção civil
e diminuir a sonegação e a

informalidade'', raciocina.
Outra conseqüência

importante é a diminuição do déficit
habitacional, que chega a oito

.

milhões no Brasil, que poderá se

refletir, inclusive, na melhoria da
saúde da população. "Se a pessoa
têm condições de fazer um esgoto
e um sistema de saneamento na

residência, contribui diretamente
para a saúde da família; assim,
haverámenos pessoas nos hos'pitais
e postos de saúde", acrescenta.

O presidente do Conselho
Deliberativo daAnamaco também
destaca que o setor de construção
civil aguarda a decisão doGoverno

.

do Estado sobre a proposta de

redução de ICMS (Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e

Serviços) sobre a cerâmica, louças

Breithaupt fez reivindicações a Lula e senadora Ideli Salvatti s

, [

MATEftIAJS····---------� (
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r
Os materiais de construção sem IPI englobam tubos e conexões de

plástico; caixas d' água; janelas, caixilhos alizares, de madeira; portas,
I

caixilhos, alizares e soleiras de madeira; fio-máquina para concreto, (

vergalhão (barra) para concreto; portas, janelas e seus caixilhos,' (
. .

alizares e soleiras, de ferro ou aço; material para andaimes, para] I

armações e para escoramento; chapas, barras, perfis e semelhantes 1

para construções, de ferro ou aço; fios de cobre e outros condutores (

elétricos para tensão inferior a 1000 volts. Já os produtos que terão r

IPI reduzido a 50/0 são tintas e vernizes de vários tipos; argamassa; (

pias e lavatórios de plástico; assentos e tampas de sanitário, de
1

plástico; azulejos cerâmicos para piso ou revestimento; vasos
(

sanitários, caixas de descarga, pias e lavatórios e outros aparelhos I
semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou outro material

cerâmico; vidro em chapa ou em folhas; pias e lavatórios de aço
I

inoxidável; fios de cobre; torneiras e registros do tipo usado em '

banheiros ou cozinha; e válvulas tipo gaveta.

• , • • A •

sarutanas e revestnnentos cerarmcos,

que será analisado hoje.

CORREIO TV re d a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

'Alma'
A Globo está renovando os contratos dos atores de "Alma gêmea':

•

Fernanda Souza e Marcelo Faria assinaram na semana passada.
Ambos serão exclusivos da emissora pelos próximos três anos.

•

Pudica
Ellen Jabour ainda não deu uma resposta definitiva à Grande
Rio, que a convidou para desfilar. É que um deis pedidos da loura
é uma fantasia comportada. Seria para agradar a Rodrigo
Santoro?

Melhor ainda
Marisa Monte vai lançar não só um, mas dois CDs em março. Um

é de samba e o outro, pop. Marisa parte em turnê no final de abril.

Começa por Curitiba e só se apresenta no Rio em julho.

Aspanteras ",

Carolina Dieckmann, Mariana Ximenes e Malu Mader viram
alvos de piadinhas nos bastidores da Rede Globo. Alguns
funcionários e diretores da casa apelidaram o trio de "as

panteras': Eles dizem que é porque as três são as queridinhas
dos autores da emissora. Bom, até aí eles têm razão. Já

repararam que Malu é incluida em praticamente todas as obras
da casa (mas sempre acaba indo parar nas histórias de Gilberto

Braga). Carolina e Mariana também estão disputadíssimas.
Recentemente as duas foram cotadas para participarem de
"Sinha Moça';"Cobras e Lagartos" e "Páginas da Vida':

Os protagonistas
Rodrigo Veronese e Bianca Castanho formam o par romântico de

"Cristal'; a próxima novela do SBT. A adaptação do original
mexicano será feita por Henrique Zambelli, o mesmo de
"Esmeralda':

Domingo incerto no SBT
A renovação do contrato de Gugu Liberato com o SBT está num

impasse. Silvio Santos propôs ao apresentador que ele fique, mas
com uma redução substancial em seus ganhos.

Contratos
A Rede Record está propondo contratos de prazo longo aos

atores de "Prova de amor'; novela de Tiago Santiago que vem

alcançando bons índices no ibope. Marcello Serrado e Vanessa
Gerbelli assinaram. Já Leonardo Vieira e Luís Henrique Nogueira,

Transparência
Carla Perez (foto) fechou com a Band para fazer cobertura do
Carnaval de Salvador. Ela quer aparecer com cristais no corpo
todo e já pediu para o amigo Julinho do Carmo ir comprar na
rua 25 de Março. -

,
•

,

-

nao .

•

Emais
Para a hipótese de Gugu Liberato não renovar seu contrato nas

bases propostas, Silvio Santos já tem um plano B: uma grade de

programação vespertina com várias atrações. Ele próprio poderá
participar da faixa como apresentador.

Campo
Murilp Benício, Maria Paula e os "cassetas" filmaram ontem na

Favela de Curicica, perto do Projac, sob o comando de José

Lavigne. É lá que fica o campo do Tabajara Futebol Clube.

'JK'
"JK" tratará de homossexualismo. Camila Morgado, a jornalista
Ana Rosemberg, se apaixonará por Marisa (Letícia Sabatella).
Desesperada com a rejeição, ela cortará os cabelos de verdade
em cena,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�; Com dols gols de
"

ulo Rossi e dois
e Ademir Sopa
tricolor fez 4x1

I ]ARAouA DO SUL �O Juventus
fez o que precisava ontem Venceu
AtléticoHermannAíchínger por

4�1 e garantiu, com uma rodada
,

df antecipação, o segundo lugar
dpGrupo A. O tricolor ainda tem
chances de conquistar a liderança,
se vencer o Ava! no próximo
sábado, às 16h, e o Fígueírense

, perder o jogo no domingo. Os gols
do Moleque Travesso foram
marcados por Paulo Rossi (2) e

Ademir Sopa (2). Macedo
descontou para os visitantes.
Q [uventus começou melhor e

pressionando desde o início do jogo.
Aos cinco minutos, após cobrança
de falta ensaiada, Sabiá cruzou

rasteiro para Paulo Rossi só

empurrar para o fundo das redes.
Aos 14, depois de ataque pela
direita, Ronaldo cruzou, mas

Pereira não conseguiu alcançar a
bola. Aos 27, o meia Da Silva, do
Atlético, fez falta dura em Leandro

,

• Nunes e foi expulso. Mesmo com
um amenos, o time de Ibirama foi

, , II

QUINTA-FEIRA,9 de fevereiro de 2006
_."'�JII

CATARINENSE
,

• , •

•

, ,

•

DANIEL NEVES

RÁDIO

JAt1AGUÁ

Primeiro tempo foimuito disputado e o Atlético parava as jogadas com faltas

para cima e pressionou até o final
do primeiro tempo,

'

Depois do intervalo, o [uventus
volta marcando melhor' e

organizando melhor as jogadas.
Até que, aos seis minutos, após
bate-rebate na área, Paulo Rossi

aproveita para fazer seu segundo
gol na partida. Trêsminutos depois,
Macedo entra na área e chuta em
cima de João Scherer, no rebate o

,mesmo Macedo aproveita e
\

diminui.
Aos 14 minutos, Ronaldo foi

lançado pela direita, foi
derrubado e o juiz marca o

pênalti. Na cobrança, Ademir
Sopa marca o terceiro. O Atlético

partiu para cima, mas sem criar

grande perigo para o gal tricolor,
que se aproveitava dos contra-

,

ataques. Aos 17 minutos,
Ademir Sopa chuta forte da
marca do pênalti, mas o goleiro

Marcia põe para escanteio. A
melhor chance atleticana foi aos
28 minutos, quando Sérgio
cabeceou e João Scherer.jogou

•

para escanteio.

Quando parte da torcida já
estava indo embora, Pereira fez
bonita jogada pela direita e

cruzou para Ademir Sopa entrar
de peixinho e fazer o quarto gol
do tricolor na partida, fechando
o placar em 4x 1.

'! Comissão da Seleção torce

contra grandes da Europa
Rio DE JANEmo - Enquanto os

torcedores europeus fazem pro-
l inessas para seus times pros-

t , • ....

seguirem nas competrçoes, a,

comissão técnica da seleção
,

brasileira reza por suas eliminações
,

.

tom o objetivo de ver os jogadores
,

brasileirosmais descansados para a
,

,Copa do Mundo da Alemanha.

�Mas, apesar do desejo, o técnico
Carlos Alberto Parreira semostrou

tranqüilo com um dos principais
aspectos físicos da equipe: amédia
,etária - 27 anos.

O supervisor técnico da seleção,
América Faria, foi quem admitiu a

torcida pela saída dos clubes
; europeus das disputas, como a Liga

dos Campeões ou das copas
nacionais. O dirigente não quis,

:polemizar, mas ressaltou que a

'diminuição na carga de jogos a serem,

.realizados pelos atletas os deixará
, '

.menos desgastados para oMundial.
. "Uma coisa que nos beneficiou

:na Copa passada foi o fato de

:alguns jogadores não estarem
,

'jogando por seus clubes e ficarem
,

: apenas treinando. Eles tiveram um

.preparo melhor durante o
,

Mundial", disse América Faria.
Vale lembrar que o atacante

Ciclista volta às atividades

para participar dos Jasc 2007
Ronaldo e omeiaRivaldo sofreram JARAGUÁDO SUL- Sílvio Ewald

foi um dosmaiores nomes do ciclismo

jaraguaense nas décadas de 80 e 90.
Dentre os vários títulos conquistados,
destaque para o vice-campeonato

,

pan-americana de 1984, disputado
na Venezuela. Sem competir há
alguns ailos, Sílvio se viu animado
com a escolha de Jaragua do Sul com
sede dos Jogos Abertos em 2007 e

resolveu voltar aos treinos para

participar da principal competição
poliesportiva de Santa Catarina.

"Eu penso que se existem

jogadores de futebol comooRomário
que, com 40 anos, continuam

jogando, eu posso continuar

correndo", comentou o ciclista. Para
representar bern Jaraguá do Sul, ele
entrou em contato com a FME

(Fundação Municipal de Esportes)
que se mostrou interessada em

apoiar a iniciativa. "Também tenho
um projeto emmãos que apresentei
para uma empresa que deve me

ajudar patrocinando a bicicleta",
disse ainda. cf

,

, �'

LINHA DE FUNDO -"
---��

"
..

JULIMAR P,VATTO

Acompanhando os treinos
,- .....

I �!
•

Quem está em Jaraguá do Sul acompanhando os treinos da
Malwee é o supervisor técnico da Seleção Brasileira, Reinaldo
Simões (na foto ao lado do preparador físico João Romano). Ele ::)

chegou na cidade na noite de terça-feira e assistiu o amistoso "

entre Malwee e Joinvllle. Foi ele quem notou um detalhe J
"

interessante, que mostra o nfvel de investimento das duas equipes: 1 .

dos 24 Jogadores em quadra, 14 tem ou já tiveram passagem ;,[

pela Seleção Bra-
. u

sllelra. Mais uma I: ;'
prova que os dois ! ,'i
times serão os gran- tf\ '

J 1,_

des nomes da Liga
Naclonal2005, Bom
pilrll Santa Clltllrlna
li! melhor para o

público, que terá a

oportunidade de
ver de perto este
duelo em mais
opcrtunldades,

Pee
o Pee (Programa Esporte e

Cidadania) será um dos
carros-chefe da FME em

2006. Dentre as novidades
está a padronização dos

uniformes, que serão iguais
para todas a modalidades. E,
para ampliar ainda mais o

atendimento, representantes
da entidade estão passando
em todas as escolas do

município para descobrir as ,

maiores necessidades e que
modalidades novas poderão
ser implantadas. Uma das

que podem surgir é o caratê.
Outra novidade é que o

comando do futebol de

campo passou para Nelson

Domingues.

•

'.

-. -,y.lo ,
_

•
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média de 80 a 100 quilômetros. E
neste fim-de-semana o ciclista

participa da la 'Etapa do

Campeonato Catarinense, em

Brusque. "Competir para mim é
.

.

tambémum desafio. Queromostrar
paramuita gente que acha um tabu
correr nesta idade", explicou.

O atleta quer também usar a

.

contusões e ficaram um longo
período inativos antes da

competição de 2002.
Para o supervisor técnico da

seleção, a eliminação do Barcelona
da Copa do Rei é um benefício

para o. Brasil, já que o meia

Ronaldinho Gaúcho, além do
volante Edmílson e o lateral-direito
Belleti, têm chances de serem

convocados 'para a Alemanha. E,
com a saída, voltaram a atuar

somente uma vez por semana.

"Não estamos felizes com a

eliminação do Barcelona. Mas, cá

• A • •

expenencia para conseguir trazer

mais adeptos para a modalidade.

"Conseguindo bons resultados e

mostrando a importância do esporte,
acredito que mais interessados

possam aparecer", completou.
ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

r"�
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Foi o dente
Após passar mal na noite do
último domingo e ficar um
dia internado no Hospital São
Luiz, em São Paulo, o
atacante argentino Tevez
treinou fisicamente no

Parque São Jorge, na manhã
de ontem, e revelou, em
entrevista coletiva, que a

culpada por sua internação
foi uma inflamação dentária.
O craque do Corinthians se

mostrou muito irritado com

várias especulações sobre o

ocorrido. "Foi uma infecção
no dente, que estou

tratando, e tive que tomar
uma vacina'; disse Tevez, I
dando uma versão diferente I
apresentada pelos médicos. I

julimarpivatto@gmail.com !

, ,

entre nos e ate torcemos para que os

europeus não nos ouçam, torcemos

que eles saiammesmo dessas copas
e fiquem só com seus campeonatos

,

regionais", afirmou Faria. "Emelhor
porque os atletas se desgastammenos

,

i
,

· ,

i
,
,

!

84 árbitros são expulsos ·da
Federação Pernambucana

REciFE - Em uma decisão inédita'
no Estado, o presidente da

Federação Pernambucana de
Futebol, Carlos Alberto Oliveira,
demitiu, na noite de terça-feira, de
uma só vez, todos os 84 árbitros e

assistentes vinculados à entidade. A
medida radical foi tomada emmais

um capítulo da novela em que se

transformou a briga entre a FPF e o
,

Sindicato . dos Arbitras de
Pernambuco, que se arrasta desde a

semana passada.
Irritados com a sugestão da FPF

de trazer árbitros de fora do Estado

para apitar algumas partidas da

segunda fase do Campeonato
Pernambucano - em função da

pressão feitapor dirigentes dos clubes
estaduais, que têm reclamado da .

atuação dos profissionais locais - a

categoria decidiu, em assembléia,
.

não apitar mais nenhum jogo do

Sport Recife e lançou um desafio à

FPF: em jogos apitados por árbitros
"estrangeiros", a federação teria que
"importar" também os demais

integrantes do quarteto de

arbitragem.
Revoltado com a decisão dos

árbitros, o presidente da FPF
anunciou a demissão em massa.

.�
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I
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Depois de bater boca com � i
presidente da Ceaf (Comissão'
Estadual deArbitragemde Futebol),

. ,

Kilber Alves, Carlos Alberto negou .

• •

que a decisão ele, trazer árbitros de :
I

fora tenha sido fruto da pressão ,feitS! !

pelos dirigentes locais - em especíal l
I

do diretor de futebol do Sport, i
I

Homero Lacerda.
�

"O futebol pernambucano não I

pode ficar prisioneiro dos árbitros.
Passei dois dias tentando negociar
com eles. Tenteimostrar que a idéia I

de trazer gente de fora não era uma!
retaliação e sim uma forma de;

,

preservá-los. A verdade é que eles:
,

cometeram erros em todos os jogos e:
I

não querem admitir isso", reclamou i
CarlosAlberto.Nos próximos dias; a:
FPF deve formar um novo quadro,

. ,

com árbitros de outros Estados parai
apitar os jogos do segundo turno da:

,

competição. :
,

I

Com a medida, os árbitros!
,

demitidos estão impedidos de apitar:
em qualquer competição no País.!
Nesta quarta, apartida entre oSantai,
Cruz e oPorto seria comandada pelo:

I

pernambucano Adriano Siebra,
,

Como o sorteio para a arbitragem
havia ocorrido antes da demissão, a,

FPFmanteve a escalação.

,

•

e passam a Jogar apenas uma vez por
semana".

Apesar do excesso de partidas
dos clubes europeus, o técnico da

seleção vê na média etária da

equipe um trunfo. O treinador
frisou que esse dado mostra que o

time está equilíbrado e em um

momento ideal para voltar a ser

campeão domundo. (AE)

•
r

Hoje as dificuldades para treinar
•

sãomaiores, pois ele precisa conciliar
com o horário de trabalho. Sílvio
acorda todo o dia às Sh30 damanhã
e treina das 6h às 8h, fazendo uma

I
(<k
,

,I'
,

Sílvio concilia trabalho e treinos

•

�VIAÇA�
, '

Uma Transportadora de Vidas.
Lazer • turismo .. Fretamento

,
,

'')

•

•
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Gatinhas, gatinhas:Tati Bastos e Maria Schmitt

Skol Beats 2006
Um tanto longe ainda - se bem que o tempo passa rápido, mas como jaraquaense é

caprichoso e organizado,já passo a informação de que nosso amigo e leitor assíduoThomas Bruch
já monta sua excursão para o Skol Beats desse ano.

O mega-evento nacional está com d�ta marcada para 13 de maio, tendo como palco o

Sambódromo do Anhembi e parte do Parque da Aeronáutica, na zona norte de São Paulo. Além das

regulares tendas e palco principal,o Skol Beats 2006 trará novamente o "trio eletrônico" da edição
de 2005. Estão confirmados dois nomes até agora: o holandês Armin van Buurenm, conhecido
pelos seus sets de trance, e a dupla britânica Plump, um dos principais nomes do breakbeat. Na
edição 2005, passaram pelas tendas do Skol Beats cerca de 57 mil pessoas, além de TODOS

principais nomes do meio eletrônico nacional.
Mais que válido adiantar-se.Contato com Thomas para ingressar na excursão: (47) 99248528

ou João 88241886.E.mail:thomasjgs@yahoo.com.br.Somente para maiores de 18 anos.
beats

ComBat neste sábado
A todo vapor as preparações para o evento deste

sábado que abrirá as portas da casa jaraguaense
ComBat para sua temporada 2006 de eventos.Atração
principal da noite, o paulista Ferris (agência Hypno)
promete um set arrasador de progressive house para
sua estréia nos palcos da cidade. Além de Ferris
apresentam-se ainda os talentos jaraguaenses Túlio e

Antony. No bar externo, rola festa à parte com

apresentação da banda Trivium. Ingressos
antecipados disponíveis aos valores de R$10,OO o

feminino e R$15,00 o masculino na loja Colcci, Alps
idiomas, L'Acqua Di Fiori, Deltacell Claro, Pinguim
lanches e PostoMimeMatriz.

Chico Piermann já dá o toque e recomenda à

galera uma passadinha pelo site da casa,que está com
novidades. Acesse www.sitecombat.com.br para
conferir.

A figuraça de Adriano Junkes, fazendo mala considerável

Solteiros na cozinha
Anote aí duas boas recomendações para leitura no campo da culinária.Ovo frito? Arroz?

Molho branco? Heya,acabaram-se seus problemas! Do básico ao incrementado, "Sozinho na

Cozinha", de André Fischer é um guia indispensável para quem mora sozinho e enjoou de
Miojo.Com um pézinho mais à frente,Jamie Oliver, a cara da vez, tem seu livrinho "Na cozinha
com" de onde você pode tirar uns pratos muuuito simples (porém sofisticados) para

. impressionar aquela visita do domingo à noite....;."., ,

•

Escondam os coroinhas
A probabilidade é grande: Michael Jackson pode

vir a cantar orações escritas pelo falecido papa João
Paulo II. Segundo o responsável pelas letras e eventos
do Vaticano, o padre Giuseppe Moscati, a idéia pode
sair do papel. "Fomos contatados por pessoas
próximas a Michael Jackson, que expressaram
interesse e estamos pensando nisso", disse o padre,
que não se importa com as últimas encrencas em que
Michael andou metendo seu narizfeinho.

CENTER
SOM

371 2847 - 2752005

l'

QUINTA-FEIRA,9 de fevereiro de 2006 [[1)111'99 DI ti' iXIGllt!

.
O grande boato da semana (passada)

Pois é, tem cara de notícia velha,mas como ainda tem gente acreditando,a
nota é mais que válida.Vai que dá-se de cara comjaraguaense acampando na

Barra Sul dia 25,0 negócio fica chato.
,

A novela por completo: eis que semana passada, quinta-feira pela manhã,
um jovem colunista encontra sua caixa de correspondência virtual abarrotada
de e.mails intitulados como "Já viu isso?" ou "Tava sabendo dessa?". Já
acostumado à uma considerável demanda de arquivos de powerpoint e mulé
pelada na mesma linha, só deu-se por surpreso ao ler as primeiras linhas que
intitulavam "AGORA É OFICIAL! Fatboy Slim vai tocar de graça na praia para o

público!", ceeertci. Sem pé-nem-cabeça, a nota ainda esclarecia que quem já
tivesse pago seu caro ingressinho ia ter lugar privilegiado na areia (o que em

determinadas áreas de Camboriú corresponde à "local sem coliformes ") para
curtir o tão esperado show com algumas regalias (tipo segurança).

Como nem tudo que está na internet reluz e é ouro ou cheira bem, o jovem
mancebo viu-se atiçado a confirmar a informação por uma fonte um pouco
mais paupável. O telefonema para o Ibiza teve apenas como resposta "Meu
Deus!Tá todo mundo achando que isso éverdade! Não é! Desmente, ok?",Ok,
Liguei até para a Secretária de Cultura doGovemo de nosso Estado (cujo nome
estava envolvido), para a confi rmação definitiva,e a tive.

Repasso então a má-nova: SHOW COM FATBOY SLIM DE GRAÇA NA PRAIA,
NECAS! Continua tudo normalmente conforme até então divulgado: Norman
Cook, dia 25 de fevereiro, no IBIZA.lngressos de balcão disponíveis a partir de
hoje em B.C no Ibiza e loja Authentic. Fora do balneário, ingressos apenas em

Florianópolis e Curitiba, também na Authentic. Os valores seriam definidos
apenas após o fechamento desta edição. Pode-se apenas dizer que estarão a

partirde R$l OO,OOfeminino e R$200,00masculino.
Ok então? Se você ainda tiver alguma dúvida faça uso dos contatos (47)

3361 53180u 9912 5975.São os ofkíais do Ibiza (ibizaclub.com.br).

P.s.:Fica aqui um abraço para o afobadínho assessor de imprensa André H.,que
feztodomundo acreditarem Papai Noel novamente.

Ricardo Daniel Treis, o estraga-prazeres.

"No joints" Eis que uma das cidades mais liberais do mundo, na

intenção de restringir o consumo em certos locais,cria o que
acredita-se ser o primeiro sinal (de uso mundial) proibindoo• •

consumo de cannabis onde aplicado. Agora ao lado de
placas como "proibido estacionar" você poderá encontrar
também "proibido fumar maconha" pelas ruas de
Amsterdam, que entre outras coisas, permite possuir ou

consumir pequenas quantidades de drogas leves em vial

públicas. .

Todos sinais aplicados no dia 10 de fevereiro foram
roubados algumas horas depois.

o alto-astral das presenças de EduardoWerninghaus e Juliano Girolla

Quinta-feira I09.02
- MansãoGetúlio,emJoinvilie.
Início 23h. Ingressos femininos:
R$15,00. Ingressos .masculinos:
R$20,OO.
www.mansao.com.br

Sábado /11.02
-MansãoGetúlio,em Joinvllle.
Início 23h. Ingressos femininos
R$20,00 e masculinos R$25,OO.
www.mansao.com.br

-Caramba 's.em Indaial.
Abertura com DJs residentes.
Início 23h. Ingressos femininos
R$15,OO, masculinos R$18,OO.
'tiWW,ç;ilrambª�,ÇQm,br

- RanchoMarias,em Camboriú.
Show nacional com Jota Quest.
,yywyy.ranç;hQmaria$.çQm,br
-ComBat,em Jaraguá do Sul.
Reabertura 2006.Vide nota.

-Ayia Napa,em Bal.Camboriú.
DJ Andreas Flear.BORA BORA
Contato (47) 3361-9158

- Bali Hai
Em Porto Belo e Piçàrras.lngressos
na hora R$ 15,00 feminino e R$
20,00masculino.
www.balihai.com.br·

Sexta-feira /1 0.02
-Warung,na praia Brava,ltajaí.
MIX MAG Party com Greg Vickers -

UK.

Cortato:(47) 3348 7643
wyyw.wªrung�yb,cQm.b,r

- Banana Joe,em Ubatuba.
Com DJ Rodrigo Aguiar. Ingressos
na hora aovalorde R$15,OO.
YYWYY,bªoªoajQe,com,br

• •
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