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PARA CRIANÇAS

Juliana Silveira
e Roger Gobeth
namoram na

vida real

Nilda Bertoldi
lança Programa

Família,
Acolhedora

-
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Um trata da renovação de contrato com a empresa Canarinho e o outro da contratação de funcionários para escolas. A bancada governista promete reagir. - PAGINA 3

Um incêndio na ma

drugada de ontem
,

resultou na perda total da
casa de 120 m Z. do

aposentado Afonso
Brotzke (79), no Bairro
Três Rios do Sul. A

suspeita da família é de

que o fogo seja crimi

noso.O aposentado dorme
todos os dias na casa da
filha Miriam, desde que
sofreu um assalto há cerca

de quatro anos, e por isso

não estava em casa na

�hora do incêndio. O apo-
sentado perdeu tudo o que
tinha, a única coisa que
restou foi uma caixa de
ferramentas. - PÁGINA 4

PERDATOTAL

NOCOMÉRCIO

Promoções atraem clientes e
:--, -'

,

aumentam as vendas na cidade
- ,- _.

,
' ;

As pr()moç�f!$I1�C<irnéf�.io vãQ de 1,0 e cheqarn até
,700/0 de Ç:I.e$�ºI;l,tbi d�pel;lqendQ 'do número de pro
.

dutos adqulrldÔs. Q QbjetIv9 é atralr os consumidores
para acàbélrt0n10S e.stoques das mercadorias do verão,
que serãô substituída� p�Jos lançamentos de

outono/inv�tno: �pesar de serem seduzidos pelos
descontos, QS consumido'res estão mais atentos e até
desconfiam se; de fato, o produto está com preço
abaixo do habitual e fazem questão de pesquisar os

� preçospara garantir LIma boa compra. _ PAGINAS
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NA MALWEE

Banespa complica e se recusa

dar liberação para Dimas -

Para conseguir a
carta de liberação,

do ex-clube, o
jogador terá que
entrar na justiça.
Ele espera estar

em condições de
disputar a Taça

Brasil.
_ PÁGINA' 7 �'-' _�_��

,

CORREIO ECONÔMICO

Governador diminui alíquota
do ICMS do setor cerâmico

-
- ._,

- PÁGINA 5

VIOLÊNCIA NA ESTRADA

Operador perde a vida em

acidente na rodovia se 416

II

Um acidente ontem na rodovia SC-416 resultou na

morte do operador de máquina, Mário Venera, 44 anos. A

esposa, Marlete Aparecida Venera, está internada com

traumatismo
:

craniano. A colisão aconteceu quando
Mário.tentava uma ultrapassagem perigosa.' - PÁGINA4 I

,

www.studiofm.com.br

II

•

.

2,1 36 2,1 38
-------------- ------ - ------ -_ _- _ .. - ..

.. m m ?,�9ª m m .�,ª2ª m m£ ..
2,110 2,270.

,

O'

-,
........... - -_........................................ -------------- ------------ ----------------- -_ ----- --- .

11.01 O 1,090/0.
2.255

-

I '

, " IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. ,

,

QUARTA-FEIRA, 15 de fevereiro de 2006
, �� C()RRf:I() D() P()V()

• •

O Conselho Nacional de foram beneficiados por um desembargador. Isso cência. Também não se pode
resumir ao âmbito do

Judiciário esta prática
abominável. Nos governos,
estaduais, nas prefeituras e

câmaras de vereadores de

qualquer canto ao país, lá
estão os parentes dos
governantes em cargos muito

melhor remunerados que a

maioria dos funcionários de

,
,
,

:]ustiça completou oito meses
,

lde existência com o maior
, , -

:dos desafios que poderia
, '

:enfrentar. E que acabou o
,

.prazo dado pelo CN] para que
,

.Tribunais de Justiça de todo
,
!, A •

.o pals exonerem conjuges e

'parentes de até terceiro grau

:que ocupam cargos de

iconfiança no ]udiciário,
, -

i conforme resolução aprovada'
,

'pelo conselho em outubro

passado. Há, porém, muitas
resistências dentro do

próprio ]udiciário. Vários
tribunais decidiram descum-

liminares.

Segundo membros do

CN], ou o STF reconhece a

competência do conselho

para vetar o nepotismo, ou é
melhor fechar o órgão. Pelo
menos quatro Tribunais de

Justiça não devem cumprir
hoje a resolução, entre eles o

.' -

permite, em tese, a concessao

de liminares cruzadas, com
um desembargador bene
ficiando o parente do outro,

•

e Vlce-versa.

Discussões à parte, não se

deve generalizar o caso com

afirmações de que todos os

parentes são incompetentes

... Já foram ajuizados 400 mandados de
segurança garantir a permanência de pessoas
afetadas por resolução em seus empregos

•

carrerra.

Formam uma renda
familiar de dar inveja a

qualquer mortal comum,

obtida com recursos extraídos

compulsoriamente do bolso
do contribuinte. Quando
questionados, os governantes
costumam alegar a neces

sidade de se estar rodeado de

pessoas de confiança, como
se isso fosse uma virtude

apenas destes, num explícito
menosprezo ao servidor que
chegou lá cumprindo as

etapas exigidas pela legis
lação vigente.

da Bahia, Maranhão, Espírito para funções as quais foram
Santo e Piauí. designados. O que se

7

Os mandados de questiona, isso sim, é o

segurança estão sendo favorecimento escancarado,
utilizados para desrespeitar que nem sempre, ou na

uma determinação do maioria dos casos, beneficia
conselho, entendem os a parentada nomeada sem

membros do CN]. O concurso público, sempre

problema é que, como os exigido de todo e qualquer
parentes ajuízam' a ação cidadão que não tenha tido
contra ato do presidente do o privilégio de sobrenomes
T], quem julga o mandado é que caneteiam tal excres-

•

pnr o prazo para ao menos

esperar o julgamento do STF
sobre a constitucionalidade

da questão, marcado para
amanhã. Já foram ajuizados
mandados de segurança por
todo o país com o intuito de

.garantir a permanência de

pessoas afetadas pela
resolução em seus empregos.
Mais de 400 funcionários
,

,

FRASES

"Pesquisas têm que ser recebidas com humildade. Sandália da Humildade para todo rnundo:

• Do governador de SP, Geraldo Alckmin (PSDB), diante do resultado da pesquisa CNT/Sensus que coloca o presidente Lula 10 pontos
à frente de José Serra (PSDB).

'

,

•

,

Fernando Bond

,

Sul sem dinheiro: a

culpa é da nossa inércia
Time ruim •••

Para se ter uma idéia, chegamos a ter a

líder do Governo no Senado, Ideli Salvatti.
E nossa senadora teve tudo para melhorar o

desempenho de' SC no ranking das verbas
federais. Tanto que chegou a espalhar out
doors por todo o Estado, alardeando as

obras do Governo Lula. Agora, fica claro que
- mais uma vez - era só propaganda. Para
não dizer que não falamos de flores, um
catarinense (Carlito Merss) é relator do

Orçamento da União 2006. Só que é um

orçamento complicado, porque feito para
um ano eleitoral, em que a liberação de
verbas é restrita.

Gazeta x Requião
Temos aqui em nossa região uma população
de 160/0 de paranaenses e muitos deles estão

acompanhando de perto o "imbroglio"
envolvendo o maior jornal do Estado vizinho -

a "Gazeta do Povo" - e o governador Roberto
Requião. Por conta da notícia de que as praias
do Litoral paranaense estão poluídas (e por isso
os paranaenses estariam preferindo vir para SC),
o governadormandou espalhar out-doors pelo
PR com os dizeres:"PMDB adverte: a Gazeta do
Povo mente': E mandou cortar as verbas

publicitárias do Governo para o jornal.

(
r
"
,

�. Florianópolis - São escandalosos os

,:;números publicados pela "Folha de S.
.II
."

t.:Paulo'; edição da última segunda-feira
,

'

�:�(13), a respeito do dinheiro que o

�: :Governo Federal vem destinando para
:;;os\ Estados brasileiros. O jornal fez uma

::conta simples: dividiu o total dos
r-recursos enviados pela União pela
,-

, população de cada Estado e deu de cara'
�'com mais um escândalo. Nos últimos
,R

Nãoémais
A ironia desta briga é que a "Gazeta do Povo"

sempre foi alinhada com o poder, fosse ele qual
fosse. Há cerca de dois anos começou a mudar,
fez uma reforma gráfica bastante moderna,
trocou profissionais da Redação e passou a

adotar uma linha editorial independente,
equilibrada e imparcial. Deu no que deu: está
sendo acusada de mentirosa. Quando era

alinhada com Requião, no primeiro governo
dele no Paraná, o governador era só elogios ao
jornalão. Assim é o poder com relação à

imprensa: ela ótima enquanto vassala.

,

�, lugares estão nada mais nada menos do
,:. que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande
,

do Sul, além de São Paulo e Rio (estes
,
,

por conta de que deverão sair dali dois
'_ concorrentes de Lula ao Planalto). Se

,.razões políticas levam SP e RJ à "zona
de rebaixamento'; o mesmo não se

poderia dizer dos Estados do Sul. Aqui,
Roberto Requião (PR), Luiz Henrique

,
(SC) e Germano Rigotto (RS) vinham

, hipotecando apoio ao Governo Lula, até
que em junho do ano passado estourou

:, o escândalo do "rnensalão" Então, o que
". foi que aconteceu? O que aconteceu é
-:
que mais uma vez nossa representação

"

política é muito fraca, não corresponde
ao nosso PIB, ao nosso potencial
industrial e agrícola.

•••e outro pior
Mais fraca que nossa representação
parlamentar é nossa representação
empresarial. Em 2004, movimento liderado

pela Fiesc criou o Fórum Parlamentar

Empresarial do Sul, tendo como

participantes as federações das indústrias'
do RS e PR e todos os senadores e

deputados dos três Estados. Responsável
pela organização, a Fiesc, infelizmente, não
indicou executivos à altura da tarefa e os

Estados vizinhos menos ainda.

Onomedele
Por último, cabe nominar, é clare, o autor da

façanha de colocar o PIB nacional na
lanterna de Estados como o Acre, por
exemplo, o campeão de verbas por conta
de ter Jorge Viana (PT) como governador.

Aquitambém!
Aliás, está na hora de definições na imprensa
catarinense. Colunistas acostumados a lamber
os poderosos de plantão - e se locupletarem

,
,

com isso - agora vão ter que definir em que
time jogam. Afinal, aí vêm as Eleições, e é o

momento da cobrança da fatura.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

,
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'SUA OPINIÃO

.
Cômica tragédia

Aos poucos, as cortinas de 2006 vão se abrindo, pois, é ,

,

fato que, em todo país as câmaras municipais estão
i

retomando as atividades parlamentares, os atores da política
começam a se movimentar mais freneticamente para
alinhavar acordos, fechar coligações, seduzir novos aliados. I

Este é um ano daqueles, eleições à vista!
Câmera... luz ...ação! Nos próximos meses assistiremos a um

show que contém elementos de drama, comédia e aventura,

Muito teatro, muita encenação, pouca sinceridade e

raríssima boa vontade de cumprir o que será prometido.
Finalmente, depois de anos, veremos o super herói PT

sem máscara e sem capa, mas, com super-poderes, afinaU
está com a máquina nas mãos; o mocinho virou bandido,
como em todo bom filme de ação, omal está com o controle
da situação, porém, não esqueçamos, nos filmes, essa

situação é passageira, o mal nunca vence, pois, segundo a
•

moral politicamente correta, o crime nunca compensai

esperamos que no Brasil a vida imite a arte.

Aqui em Jaraguá, a cena política está seguindo um roteiro

com bastante adrenalina, a lista de candidatos a deputadoé
tão grande que parece elenco de um grande épico, é gente
que não acaba mais. Dentro dos partidos, o enredo é de
filme de luta livre; sabe aqueles que tem mais pancadaria,
que diálogo? Exatamente isso, daqui a algum tempo muito�
estarão expondo os hematomas e a platéia rindo á toa. �

A briga já está feia, um bom exemplo disso foi aquele
pastelão na eleição para presidência da câmara, o fato em si!
e tudo que se sucedeu a ele envolvendo o PT e o PFL, deixeis

,

claro como são canastrões alguns dos nossos vereadores �I
dirigentes de partidos. Mas, não percam o fôlego, segurem,
se nas cadeiras, o scri pt continua; um dos mais recentes

capítulos é o projeto encaminhado pelo PT que pretende
impedir que vereadores sem partido possam integrar as'

comissões técnicas e a mesa diretora da Câmara. É ou nã&
uma obra de pura comédia? ;;

Alguma dúvida que eles permanecem querendo vetar!
. coibir e amordaçar a vereadora Maristela Menel? Já estã�
tão perdidos em cena que não conseguem mais sequer seP �
covardes discretamente. ' . , Ir:.Pensando bem ....não ...não ... isso émaldademinha, talvet
eu esteja sendo injusto, na verdade, isso deve ser o ta1

n

"projeto de democratização da Câmara de Vereadores", sê

gundo as palavras do senhor SebastiãoCamargo. Sem dúvidf
deve ser isso mesmo, afinal, como se vê, é bastante

. D

de�ocrático, não acham?
')

E isso, não podemos reclamar de tédio, a vida nesse pa�J
e na nossa cidade, é um suspense contínuo, vivemos tomandç
susto, sobressaltados, nunca sabemos ao certo qual será 9

próximo ato de perversão, mas, pelo menos, os bandidos i&
foram desmascarados, já sabemos com quem estamos Iídande
ou melhor, votando; nas próximas eleições não temos mas

porque nos enganar, se permitirmos ser tapeados outra veZI

seremos responsáveis, mais do que nunca, por continuar
.

,

fazendo desse país uma verdadeira tragédia. G

Helder Carvalho, professor h
b

Multas do Crea-SC
r

Produtores Rurais estão sendo Notificados e Autuadqr
pelo CREA-SC, para apresentar ART que comprove �
participação de profissional (engenheiro' agrônomo) q�
elaboração do projeto técnico/econômico e na assistência
técnica por exercer atividades relativas à agronomia, com
crédito rural. )

Todavia, o agricultor que obtém financiamento junto
aos bancos para custeio de sua lavoura (arroz, banana, fumo,
dentre outras) e aplica os recursos no plantio, não exerce

ilegalmente a profissão de engenheiro agrônomo como �
CREA-SC quer fazer acreditar. A exigência de uOl

I

profissional habilitado para a fiscalização da lavours
sustentada pelo CREA-SC, se funda em regras para's
concessão de financiamento agrícola e não pode ser utilizad�
como fundamento para a imposição da multa.
Portanto, olho vivo.

J

,

Dr.Wanderlei Oeretti - OAB-se 19.638 - Massaranduba-SC

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 3S linhas.'de corpo 11, I
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitode I
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como II tlcorreções ortográficas e gramaticais necessárias.
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.... No balcão
o deputado Antônio Ceron assumiu a

presidência do diretório estadual do PFL.
E foi logo avisando que o partido topa
coligações com quaisquer outras

legendas, menos com o PT. O senador

Jorge Bornhausen assina embaixo e diz

que se está concluindo um ciclo político,
que se exaure depois da eleição do PT

(Presidência da República). Inimigo
fidagal do PT, que o tem como persona
non grata, difícil imaginar Bornhausen'
com opinião diferente. Quatro grandes
partidos vão sair desta eleição com mais
de 50/0 do eleitorado, calcula o senador.

,

.... Modernizando
A Câmara de Vereadores de Guaramirim
faz hoje a primeira sessão ordinária

depois do recesso parlamentar.Em pauta
a assinatura de contrato de parceria com
a Fameg, visando implantar o sistema de
software livre Famelix. Será a primeira
Câmara de Santa Catarina a contar com

tal tecnologia.Na sexta-feira o

Legislativo guaramirense empossa os

chamados vereadores mirins, escolhidos
em campanhas eleitorais desenvolvidas
nas escolas no ano passado. O ato está
marcado para 15 horas, no plenário do

Legislativo.

.... Mais protesto
o anúncio de que o Deinfra não tem

recursos para aplicar em projetos de
melhorias da SC-416, porque outras duas
rodovias em construção na região são

prioridades, deixou ainda mais atiçados
os moradores do trecho de Rio da Luz.

Onde mais de 100 mortes já ocorreram

nos últimos anos. Acontece que há cerca
de dois anos a obra foi prometida de pés
juntos pelo governo, que não a fez.

Depois do fechamento da rodovia na

segunda-feira, outro protesto está
marcado para 13 de março, só que de
forma mais contundente.

.... Limpando
Só de entulhos, não capim roçado, deu para
encher um caminhão caçamba, ontem
pela manhã, recolhidos em poucosmetros
da ferrovia onde ela corta a Rua Reinoldo
Rau. É de imaginar, tamanha a quantidade '

de lixo, quantas toneladas devem sair ao 3

longo dos trilhos só no trecho que atravessa I

Jaraguá do Sul. Nada de anormal, já que a

ALL, até então, nunca assumiu a
,

responsabilidade de conservar sua faixa de
.

domínio. Só o faz agora sob ameaça de
mandado de segurança anunciado pelo )

prefeito Moacir Bertoldi (PL).

re d a cao@jornalcorreiodopovo.com,br•

� Saldo positivo
Na semana passada, o governador Luiz
,Henrique da Silveira (PMDB) reuniu para
"um jantar na Casa D'Agronômica os

'polkíaís civis que integram o grupo anti

"sequestro do Estado. Para se ter uma
I f>idéia da atuação positiva deste pessoal,
.basta dizer que o grupo resolveu todos

i : os 34 casos de seqüestro ocorridos no

I [jEstado em 2005, desbaratando quadri-
I

'

I .ilhas e prendendo todos os culpadosI
envolvidos nestes crimes, considerados
Jhediondos pela legislação. Pelo menos

I 1quanto a isso a sociedade catarinense

anda um pouco mais tranqüila.
• 1

I

I
I

I ,

I '

I I

J
,.

•

•

,

NA MESMA

A •

I ('ELSO MACHADO
I :
i
i� Dois deles estavam

�a pauta da sessão
,

'

cle segunda-feira,
[mas oposição interviu
I '

I
" }ARAGUÁ00 SUL- Dois projetos

I de interesse direto do Executivo
I. .

d CAI connnuam trarmtan o na amara

I ie Vereadores. Tido pot alguns
.

I como polêmicos, ainda não foram
t vptados em plenário por causa deI ,

�?tervenções de vereadores de

� ���ncadas de oposição ao prefeito
Moacir Bertoldi (PL). Em ano

�!eitoral, embora as eleições não

f�jam locais, coincidentemente ou
I não, dois dos vereadores que mais
J . .,

quesnonamos projetos que tratam
da concessão pormais dez anos do
o

Bontrato com a empresaCanarinho
e da contratação de serventes e

.

,',

digitadores para escolas e centros

ae educação infantil da rede

fuunicipal de ensino, são tidos como
�ré-candidatos a deputado
estadual. Na sessão ordinária da
última segunda-feira, os dois

projetos estavam em pauta para
I
v.otação, o que acabou não

acontecendo.

Alegando necessidade demais
detalhamentos, o líder da bancada
do Pp, Dieter Janssen, pediu vistas

! ao projeto que trata da contração
de 45 serventes e 26 digitadores, que

�
vão prestar serviços em escolas e

I
creches do município. O pepista

I alegou termo de conduta assinado
I peloExecutivo em 2002, proibindo
là contratação de servidores sem o

Idevido concurso público. E

defendeu que se chamem os

aprovados em concurso público já
realizado pela prefeitura, com apoio
do tucano EugênioMoretti.

O vereador Ronaldo Raulino

(PL) contra-argumentou dizendo

que as contratações previstas visam
suprir, temporariamente, servidores
em licença. "Como é que se vai

chamar concursados para ocupar o
lugar de concursados?", questionou
Raulino. Da mesma forma, a

proposta do Executivo para se

prorrogar por mais dez anos, com

exclusividade, o contrato de
,

concessão para exploração do

transporte coletivo urbano com a

empresaCanarinho também tramita

sem previsão para votação. Neste
caso, o vereador Dieter Janssen
aguarda pedido de informações
para saber o faturamento atual da

empresa e comparar com a

contrapartida da Canarinho (R$ 3,7
milhões) nas obras de construção
do Transjaraguá, cuja primeira etapa
está com conclusão prevista para
dezembro de 2008.

Quando ativado, o sistema

adotará a bilhetagem eletrônica

(dispensando amaioria dos atuais

cobradores), como já ocorre em

cidades como Joinville e

Florianópolis. A Prefeitura

depende da aprovação do projeto
para liberar empréstimo de R$ 16
milhões junto ao BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento

Social). O custo total da obra está

orçado emR$ 40milhões. Segundo
Ronaldo Raulino, o presidente da

Câmara, Carione Pavanello (PFL),
garantiu que pelo menos o projeto
para contratação de serventes e

•

'.

digitadores será votado na sessão

ordinária desta quinta-feira. Na
segunda-feira, correram boatos de

que alguns vereadores vão tentar,
através de emenda, reduzir os

•

Janssen pediu vistas ao projeto sobre contratação de funcionários

investimentos da Canarinho nas

obras do Transjaraguá, por conta
da redução do novo prazo de
concessão do sistema, de 20 para
10 anos. '

32,2%. Brancos, nulos e indecisos
somariam 2-7,1%.

A pesquisa mostra ama queda
de dez pontos na parcela de eleitores
indecisos. Segundo o diretor

presidente do Instituto Sensus,
RicardoGuedes, praticamente todas
essas pessoas passaram adeclararvoro
no presidente Lula como reflexo da
falta de entendimento na oposição,
da estabilidade econômica e da falta
de um candidato alternativo, como'
ocorreu em eleições passadas. ''A.
terceira via não surgiu. Como não
surgiu, os indecisos foram para Lula.
Mas temos de ser prudentes.
Verificamos um recrescimento do

Ainda na sessão de segunda-feira, foi aprovado em segunda
discussão projeto de lei que autoriza o Executivo a receber dez

microcomputadores para o Programa de Inclusão Digital, vinculado·
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Será através de doação
feita pelos bancos do município. "É pouco pelo que os bancos
arrecadam em Jaraguá e ainda não pagam ISS(lmposto Sobre

Serviço)'; disse o presidente da Câmara de Vereadores, Carione
Pavanello (PFL). Na palavra livre, o vereador Afonso Piazera Neto

(sem partido) concordou com Pavanello e sugeriu que uma comissão
de vereadores percorra os bancos para pedir doações de recursos

para a Arena Multiuso. "Talvez os empresários possam nos ajudar a
sensibilizar os bancos a fazerem doações para Arena'; sugeriu.
Segundo o vereador, faltam R$ 3 milhões para o setor das cadeiras,
com previsão de conclusão em abril. Piazera destacou os recursos

já viabilizados, entre eles a doação de R$ 1 milhão pela Câmara de

Vereadores, além de empréstimo de R$ 4 milhões do Badesc

(Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina), financiado em

24 meses pela Prefeitura. Também na segunda-feira foi aprovada a

liberação de R$ 100 mil para a Adevi (Associação Desportiva Vale
do Itapocu), para apoiar a participação de atletas adultos no

Campeonato Catarinense de Futebol.

,

iSensus confirma Lula' dez pontos à frente de Serra

j;
J

(
I •

i 3: BRASÍLIA - A pesquisa CNT/

i (?ensus divulgada ontem confirma
I f� virada do presidente Luiz Inácio
I hLula daSilva em relação ao prefeito
sde São Paulo, José Serra, nas

(intenções de votos para a eleição
presidencial. Houve também
melhora na aprovação do governo
e do desempenho do presidente e

,gueda na rejeição a Lula.
"
-

De acordo com a pesquisa,
-.num segundo turno com o tucano,

I I ,;Lula teria 47,6% dos votos, contra

�',37J6% de Serra. Na pesquisa de
1 novembro, Serra tinha 41,5% das

L intenções de voto, contra 37,60/0
-

de Lula. Apesar de aparecer com

10 pontos atrás de Lula no segundo
turno, o prefeito de São Paulo ainda
é o tucano mais forte na disputa.
Se o adversário de Lula for Serra,
Lula teria 42,5% dos votos no

primeiro turno, contra 31,50/0 do
prefeito. Se o candidato tucano for
o governador Geraldo Alckmin,
Lula teria 42,20/0 dos votos, contra
17,4% do governador.

SeAlckmin e Lula fossem para
o segundo turno, o governador teria
29,70/0 dos votos, contra 51,3% de
Lula. Brancos, nulos e indecisos
somariam 19,10/0. Na pesquisa
CNT/Sensus de novembro, Lula
teria 40,8% dos votos e Alckmin,

r
•

Lula no Sudeste e na classemédia",
afirmou.

Além do prefeito José Serra e

do governadorGeraldoAlckmin, a
pesquisa fez simulações de segundo
turno entre o presidente, o ex

governador do Rio Anthony
Garotinho, a senadora Heloisa
Helena (PSOL) e o governador do
Rio Grande do Sul, Germano
Rigotto. A diferença de Lula para

'

eles também cresceu na compa
ração 'com a pesquisa anterior.

Apesquisa foi registrada noTSE
(Tribunal Superior Eleitoral), com
o nO 1056/2006, no dia 07 de
fevereiro de 2006.

Câmara de Guaramirim

implanta programa Famelix ..

GUARAMIR1M - A Câmara de
Vereadores assinahoje contrato com
a Fameg (FaculdadeMetropolitana
deGuararnirim) para implantação do
software livre Famelix.O diretor de

projetos e fundador do GDU
Famelix (Grupo de Desen
volvedores e Usuários do Famelix),
DavidEmmerichJourdain, fará uma
apresentação do programa durante
a primeira sessão ordinária do ano,
que começa às 18 horas. Semelhante
ao Windows Xp, foi desenvolvido
inicialmentepara facilitar amigração
dos alunos e funcionários da

faculdade,mas hoje jáestádisponível
para compra.

O Legislativo será o primeiro no
Estado a implantaro sistema, que será
utilizado tanto na parte
administrativa da Câmara como

tambémpelos vereadoresmirins, que
ganharam uma sala e iniciam suas

atividades na próxima sexta-feira,
quando acontece eleição e posse da
Mesa Diretora Mirim. "Estamos
adotando o Famelix porque ele foi
desenvolvido aqui no município.
Nada mais justo do que fazermos
nossaparte utilizando essa tecnologia
de ponta, que já se tornou

referência", destacou o presidente da

,

,

Câmara,MarcosMannes (PSDB).
Na sessão de hoje, também serão

•

apresentadas as mudanças na

estrutura física da Casa, que passa
a dispor de área de atendimento
climatizado para a população. O
plenário também foi reformado é

recebeu novas mesas, assim como

a Assessoria de Comunicação,
,

com nova sala. "Com isso, finali-
zamos o trabalho de reestrutu

ração da Câmara", completou
Mannes. Não estão previstos para
entrar na pauta de votação os

,

projetos de lei que autorizam d
Executivo a aderir ao PRO-FDM
(Programa Operacional do Fundo
de DesenvolvimentoMunicipal) �
a contrair empréstimo no valor de

,

R$ 1,5 milhão junto ao Badesd
,

(Agência de Fomento do Estado.
de Santa Catarina) e o que alterei
a denominação da atual Escola
Municipal de Educação Funda
mental e Pré-escola "Senhor Bom

Jesus", que passa a se chamar "Esco
la de Ensino Fundamental e Pré
escolar Professor Dorvalino Felippi".
As bancadas do PSDB, PMDB e

PT pediram vistas aos projetos, en
viados em regime de urgência no '

último dia 24. (CarolinaTomaselli)

I
I

I

I I
I

I

I

!
I I
I

•

Presidente defende a valorização da tecnologia local

Ação contra ex-presidente deve
•

ficar para próxima semana

RIO DE JANEIRO - Segundo
informações do site do PT, a

assessoria do presidente nacional
do partido, Ricardo Berzoini,

. -

anunctou ontem que a açao contra

o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) deve
ser entregue à Justiça somente na

, .

proxima semana.

Embora tenha anunciado
durante o programa RodaViva, da
TV Cultura, que daria entrada no
processo nesta terça, o advogado
encarregado da ação, João Piza,
teria avisado da necessidade de

•

mais três dias para reforçar a

argumentação.
Ao Roda Viva, Berzoini disse

que o PT impetrará o processo
contra o ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso por ter dito, em
,

entrevista à revista Isto E, que "a
ética do PT é roubar". Segundo ele,
o processo alegará crime contra a

honra. "O ex-presidente não

ofendeu apenas ao PT, mas aos

filiados do partido. Tentando entrar
no jogo, na disputa eleitoral, ele

(FHC) excedeu o direito à crítica",
criticou o presidente do PT.

I L�i
,
"
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Brasil eChina: uma difícil

(mas necessária) relação comercial

A delegação brasileira que está em Pequim obteve na última quinta
feira, dia 9 de fevereiro, certa vitória nas negociações com autoridades
chinesas para autolimitação de produtos têxteis. Em reunião comandada
pelo Ministério do Desenvolvimento, os chineses concordaram em

restringir as exportações de oito grupos de produtos têxteis para o

Brasil, o que representa algo em torno de 70 itens.
Um documento bilateral a ser assinado por autoridades dos dois países
define cotas para a entrada de alguns produtos têxteis chineses no

Brasil, que está satisfeito com estas primeiras conquistas contra o gigante
chinês. Em 2003, as exportações de produtos têxteis chineses ao Brasil
totalizaram US$ 153 milhões, passando para US$ 251 milhões em 2004 e

chegando a US$ 360 milhões em 2005 (+430/0).
Segundo o documento, de 2006 a 2008, as exportações chinesas para o

Brasil deverão se manter num patamar estabelecido, que, no caso de
tecidos de seda, por exemplo, não passará de 90/0 de crescimento (ou 66

toneladas) em 2007 e 100/0 (ou 73 toneladas) em 2008. Com relação a este

ano, os números serão calculados após o início da vigência do acordo.
Entendimentos neste sentido foram assinados entre a China e os os

Estados Unidos e entre a China e a União Européia. "Naqueles casos,

contudo, o percentual de cobertura do acordo foi consideravelmente
inferior: no caso norte-americano, somente 45,80/0 e no caso europeu
30%'; disse Ivan Ramalho, Secretário-Executivo do MDIC. Para ele, a
colaboração de entidades representativas do setor privado, como
Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) e Federação das Indústrias
de São Paulo (Fiesp), foi fundamental para o fechamento do acordo.
O Memorando prevê ainda que o controle dessas exportações chinesas
será feito pelo Brasil e que a China providenciará a cooperação necessária.
Além disso, os dois países concordaram em criar um grupo de coordenação
bilateral para trocar informações sobre estatísticas, metodologias e listas
de produtos considerados de impacto negativo para a indústria
doméstica.

Mas por que será que com a China, fica sempre a impressão de que os

acordos serão tortuosamente respeitados e sem a segurança de que no

processo haverá dano aos produtores e exportadores brasileiros.
Particularmente, o que poderia ser apenas protecionismo por parte do
MDIC, é na verdade uma ação estratégica do governo brasileiro para que
não se repita a quebradeira de 93-97 no setor têxtil brasileiro.

Brasil tem participação recordeem feiramundial
demúsica
,

A diversificação da pauta exportadora brasileira também passa pela área
de serviços e mesmo a região da Amvali tem talento de sobra para
exportar neste campo. As 22 empresas brasileiras do setor de música que
estiveram na MIDEM, em Cannes - maior feira mundial do mercado

fonográfico - fecharam negócios no valor de US$ 234,5 mil durante o

evento e estimam obter mais US$1,85 milhão nos próximos doze meses

em função dos contatos feitos na França. ,

Á participação na MIDEM foi uma das ações do Projeto Música do Brasil,
executado pelas entidades de música ABGI - Associação Brasileira de
Gravadoras Independentes, ABMI - Associação Brasileira da Música

Independente e BM&A -Brasil Música e Artes, em parceria com a Agência
de Promoção de Exportações e Investimentos -APEX-Brasil, Ministério da
Cultura e Sebrae, O projeto começou a operar em junho de 2005 e já
apresenta resultados significativos.
Com a estratégia de atuar com toda a cadeia produtiva musical, o Projeto
difunde a música brasileira no exterior e, ao mesmo tempo, prepara as

empresas do setor para trabalharem com o mercado internacional."Com
a união entre empresas e governo, o Brasil começa a conquistar o lugar
no mercado internacional que a qualidade de sua música exige�comenta
Michel Nicolau, gestor do Projeto Música do Brasil.

Intensificadasações comerciaiscom oCanadá '

o Canadá é o 16° principal comprador de produtos brasileiros, tendo
importado US$ 1,9 bilhão em 2005 - um crescimento de 62% em relação
a 2004. Os principais itens exportados ao Canadá em 2005 foram aviões

(US$ 437 milhões), produtos semimanufaturados de ferro e aço (US$ 165

milhões) e açúcar de cana em bruto (US$ 157 milhões), além de óxidos de
alumínio, automóveis, cobre e calçados.
Já o Brasil comprou US$ 1 bilhão em produtos canadenses em 2005 (+

/ 17% em relação a 2004), sendo que os principais itens foram cloreto de

potássio (US$ 272 milhões), hulhas (US$ 135 milhões), papel jornal (US$
114 milhões), além de medicamentos, enxofre, circuitos para aparelhos
de telefonia e aquecedores. Um contato foi agendado a pedido do
,Ministro do Comércio Internacional daquele país, com o Ministro do

Desenvolvimento, Luiz Henrique Furlan.
,

:5ua opinião émuito importante para n6s. Encaminhe suas dúvidas,
,

:Sugestões e críticaspara nosso e-mailcambra@portalcambra.com.br.
"

.'

, :Randal Gomes é Coordenador dos .Cursos de Comércio Exterior e de
;Gestão Financeira da Faculdade de tecnologia de Jaraguá do Sul.
,

�Academicamente, é Mestre em Administração, com foco em Tecnologia
�de Informação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
•

�e-mail: randal.g@fatej.com.br
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TRÂNSITO

, •

,

DAIANE ZANGHELINI

... Acidentes de
trânsito envolveram

•

seis pessoas e causaram

uma morte ontem

}ARAGUADO SUL· Um acidente
na rodovia SC-416 (J araguá/
Schroeder), km 1,300, às 7h15 de
ontem resultou na morte do ope
rador de máquinas, MárioVenera,
44 anos, e causou traumatismo

craniano na estilista Marlete

Aparecida Venera, 36. Mário
conduzia a moto Honda/CG 150,
placas MDD6126, de [aragua do
Sul, na direção Schroeder;Jaraguá
do Sul, quando o veículo colidiu
comoFord/liscort, placas l2W4079,
de Jaraguá do Sul, dirigido por
Adernar Leitzke, 49. O acidente
também envolveu amoto Honda/
CG 125, placas LXN6801, também
de Jaraguá do Sul, conduzida por

Jorge Luiz Schmitt, 34.
De acordo com a Polícia

Rodoviária Estadual, a colisão

•

de que o fogo seja criminoso.
O aposentado dorme todos os

dias na casa da filhaMiriam, desde
que sofreu um assalto há cerca de

. �

quatro anos, e por 1SS0 nao estava
em casa na hora do incêndio. O

, filho José Brotzke disse ao Correio
do Povo que a família está muito
abalada com a situação. "Meu pai
perdeu tudo, não tem nem sapato
para colocar, a única coisa que se

salvou foi uma caixa de

ferramentas", desabafou. José
acredita que o incêndio tenha sido

veículo, que estava sem placa.
A identificação aconteceu por

volta da 1h22min de terça-feira,
quando os policiais consideraram
suspeita a atitude de duas pessoas,
a primeira com umamoto e outra

em um Ford Ka. Depois de

, Jaraguá do Sul é uma dessas
cidades, que desde abril do ano

passado trabalha ern cimado projeto.
O limite para as cidades adaptarem
os planos diretores éoutubro de 2006.
O Núcleo Gestor do PDO (Plano
Diretor de Organização Físico
territorial de Jaraguá do Sul) dividiu
a cidade em oito regiões e reuniu as

comunidades para discutir o

aconteceu quando Mário

ultrapassou uma outra moto e

chocou-se com o Escort, do outro
lado da pista. Mário foi internado
na U.T.I. do Hospital São José, em
estado grave, falecendo horas

depois. Até o fechamento desta

edição, a esposa, que estava de
carona na moto, apresentava

• •

traumatrsmo cran1ano e

continuava internada na U.T.I. do

Hospital São José. Os outros

envolvidos no acidente sofreram

apenas ferimentos leves e passam
bem.O operador demáquinas está
sendo velado na capela da Vila
Lenzi, ao lado do Cemitério

Municipal onde será sepultado
hoje, por volta das 10h. Os pais de
Mário estavam inconsoláveis
ontem no velório. Luiz Venera, 69
anos e Arcides Venera, 65,
lamentavam a perda do filho.

Outra colisão, às 13h30 de
ontem na BR-280, km 56,1 (trevo
de Guaramirim), causou lesões
leves na professora Maria Odete
Zimmermann, 40 anos, que
conduzia a motoneta Honda/Biz

" '

· ,/,j I
I

Os pais ainda estavam chocados ontem durante o velório
rl'�, ]'.!

placasMCK5672, de Guaramirim.
Segundo a Polícia Rodoviária
Federal, Maria entrava na

rotatória do trevo, no sentido

Jaraguá do Sul/Guaramirim,
quando o caminhão VW/7110,
placas MAA4447, também de

Guaramirim, cortou sua frente.
O caminhão era conduzido

°I e, r
'"1

pelo motorista José Severino dosrq
Santos, 31 anos, que saiu ileso do 'j/
acidente. Com o impacto, asn

professora foi lançada para debaíxors
do caminhão, mas sofreu apenas.l'
escoriações leves. MariaOdete fou.lq
atendida no Pronto-Socorro do

Hospital Santo Antônio, em ');J

Guaramirim, e está fora de perigo. "0
----------------------------------------------------------------------------------------iilll

•
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Incêndio destrói casa de aposentado em Três Rios do .Sul
'11',.

proposital. "Os vizinhos escutaram
os cachorros latindo muito, mas
como não viram ninguém foram
dormir. Eu acho que alguéni entrou
lá para roubar", contou.

José pretende arrecadar
donativos emateriais de construção
para construir uma nova casa para
o pai no terreno onde mora. "Ele
não quermorar com os filhos, mas
também não tem idade para ficar
sozinho e isso resolveria o problema".
Quem quiser ajudar pode ligar para
o telefone: 32751952.

_---"-'DANIEL NEVES
-'lfl

Cc

'lIb
Brotzke perdeu tudo que tinha'

IHq
--�------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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}ARAGuA DO SUL • Um
incêndio às 4h45 de ontem

resultou na perda total da
residência de 120 m2 do

<'

aposentado Afonso Brotzke (79),
no Bairro Três Rios do Sul. Os
bombeiros usaram 16millitros da
água para apagar as chamas, e o

incêndio reinícíou na parte da
tarde.A casa era de madeira e uma

das toras voltou a queimar,
chamando a atenção de vizinhos,
que ligaram para o Corpo de
Bombeiros.A suspeita da família é

"

Polícia recupera moto roubada e prende motorista e

GUARAMIRIM - A polícia
recuperou ontem amotocicletaXI
R 250 Tornado, furtada na

madrugada da última segunda
feira. Uma ação conjunta entre

Polícia Militar e Rodoviária' foi

responsável pela apreensão do

riagado
perseguir ambos os veículos, a

motocicleta foi encontrada
abandonada no Shopping União,
na BR-280, em Guaramirim. Os
condutores foram presos nas

proximidades do local.
Também na BR-280, em

Guaramirim, a Polícia Rodoviárid"q
'ri

Federal prendeu na noite de-o
segunda-feira, D.R.T., 18 anos, PO! ,

dirigir alcoolizado. O motorista do):
veículo Celta foi detido e,� I

encaminhado à delegacia do, _;
. - .

mun1C1p10.

r
L'j�

Novo Plano Diretor será apresentado esta semana ld

.
,

crescimento da cidade. De acordo
com o PDO, Jaraguá do Sul cresce
4% ao ano, são mais de 5 mil pessoas
que adotam a cidade paramorar:Um
índice grande diante do registrado

'

pelo estado que é apenas 2%,.
,

OsmarGünthei; diretor doPOO,
disse que a comunidade é

importante no processo de

constituição do GT (Grupo de

Trabalho). "Vai ser um processoJd
transparente, por isso pessoas da UI,

comunidade participam dos grupoS;l)
de trabalho e nas decisões do Plano r,[,

Diretor". ' í
•

Depois da audiência de quinta-l"
•

feira, será realizada uma conferência ;J

onde o novo Plano Diretor será,
apresentado. Só então será votado :

,

pelaCâmara e oficializado.

}ARAGUADOSUL-OnovoPlano
Diretor será debatido naCâmara de
Vereadores em audiência pública
amanhã, Desde que entrou emvigor
a Lei 10.257, doEstatuto daCidade,
todos os municípios devem

regulamentar o uso da propriedade
urbana emprol do bem coletivo, da
segurança, dobemestardos cidadãos
e do equilíbrio ambiental.

•
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CORREIO ECONÔMICOLIQUIDA JARAGUA

,

!

!
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Construção civil
o governador Luiz Henrique assinou ontem decreto diminuindo
o valor da alíquota do ICMS do setor cerâmico catarinense de 17

para 12%. Desta forma, as empresas cerâmicas de Santa Catarina
voltam a ser competitivas com a indústria de São Paulo, que teve
a alíquota reduzida de 18 para 120/0 em janeiro desse ano.A
emenda havia sido apresentada pelo deputado estadual Clésio
Salvara, em junho do ano passado, tendo sido transformada em

decreto pelo Governo do Estado. De acordo com o deputado, a
redução vai colocar as cerâmicas catarinenses em condição de

igualdade com os outros estados brasileiros.
Atualmente, cerca de 800/0 de toda produção nacional são

provenientes de São Paulo, maior produtor, e Santa Catarina. A
indústria cerâmica catarinense movimenta cerca de R$ 1,3 bilhão

por ano. O setor de construção civil comemorou a notícia, esta
medida assim como o pacote do governo federal, devem
estimular o crescimento do setor.
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DANIEL NEVES•

J CAROLINA TOMASELLI
,

conta, estão abaixo do esperado
para esta época do ano.

"Esperávamos um crescimento

maior nesta semana do pagamento,
mas como fevereiro é o mês de
volta às aulas, as pessoas têm que

comprar material escolar, pagar
matrícula. Isso afeta nosso ramo",
revela.

Já no setor de calçados, as

promoções têm dado resultados

satisfatórios, contaNatalinaPiotto,
gerente de uma loja situada no

Calçadão da Marechal, que
oferece descontos de até 50%. O
estabelecimento teve, no geral,
10% de aumento nas vendas se

comparado a outros meses,

excetuando-se os com datas
festivas como Natal e Dia das

Crianças. "Como o verão não

terminou e os produtos estão mais
baratos, as pessoas aproveitampara

comprar", conta, lembrando que a

venda de tênis e outros calçados
para as crianças aumenta, em

decorrência do retorno das aulas.
"Para nós é bom", comenta.

Apesar de numa primeira
impressão os descontos parecerem
atraentes, os consumidores estão
mais atentos e até desconfiam se,

de fato, o produto está com preço
abaixo do habitual. ''A promoção
às vezes engana. Dizem que é
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]ARAGUÁ DO SUL - Opções
" não faltam e estão estampadas,
i\ inclusive, nas portas dos
i,. fstabelecimentos.As promoções no
J comércio vão de 10 e chegam até
i 700/0 de desconto, dependendo do
" nú+ero de produtos adquiridos. O
o objetivo é claro: atrair os

) consumidores para acabar com os

, estoques dasmercadorias do verão,
, que serão substituídas pelosf

:: lan�amentos de outono/inverno.
j Ern:alguns setores do comércio de

[ Jaraguá do Sul, a venda de .

q produtos aumenta considerá-
I velmente quando em promoção,
J como conta o gerente de uma loja
j demóveis, José BonifácioMariano.
,

"Dependendo do produto,
praticamente dobra a venda".

Ele lembra que hoje a pesquisa
) de preço é adotada pela maioria
, dos consumidores, daí a

J importância das promoções, "que
" atraem muito mais o cliente".

�\ Mesmo assim, o gerente disse que
� !setor de móveis não é um dos
� maiores beneficiados. As vendas,

Parceria
A finlandesa Nokia, a maior
fabricante de celulares do
mundo, e a japonesa Sanyo
(uma das maiores fabricantes
de eletroeletrônicos do

mundo) anunciaram ontem a

formação de uma parceria
para a fabricação de
telefones celulares. A aliança
ajudaria a Nokia em regiões
em que a empresa tem

negócios fracos e daria uma

injeção de ânimo na

companhia japonesa. As duas
empresas vão produzir
aparelhos de telefone celular
com tecnologia CDMA, que'
aqui no Brasil é utilizada pela
operadora Vivo, ou por cerca

de um terço dos usuários. A

tecnologia também é usada
em outras partes da América

Latina, nos Estados Unidos e
,

na Asia. A estimativa de lucro
fica acima de US$ 254,7
milhões em dois anos.

Horário de verão
Após 127 dias de vigência, o
horário de verão termina no

próximo sábado, à meia
noite, tendo propiciado uma

economia média de 0,8% no

consumo de energia das

regiões Sul, Sudeste e

Centro-Oeste..
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Faturando
A alemã Adidas espera
faturar US$ 1,2 bilhão com a

venda de produtos ligados a

futebol neste ano. A empresa
desenvolveu para a Copa da

Alemanha a maior campanha
de marketing de sua história.
Na Copa do Japão e da

Coréia, em 2002, a Adidas
vendeu 250 mil camisas da

seleção alemã, a principal
equipe que patrocina. Neste
ano, esse número deve

•

chegar a 500 mil, prevê a

Adidas.

Estimativa é de aumento nas vendas gire em torno de 100/0 .1
" I

aproveito e compro", conclui.
O presidente da CDL,

Waldemar Schroeder, disse ser

impossível mensurar uma

estimativa média de aumento das
vendas no comércio local por conta
das promoções, já que cada loja ou
estabelecimento ficou livre para

qualquer definição neste sentido.
"Mas as promoções ��m sempre

atingido o seu 'alvo, 'que é fazer a '

demanda junto com o

consumidor", resumiu.

avaliaJosilene Gesser, que trabalha
no comércio. Para ela, além do

preço acessível, é preciso verificar'
a qualidade do produto para
decidir se vale a pena comprar,

Já Marilene Pauli diz que só

leva para casa se realmente
constatar que o preço apresentado
como promocional for de fato
abaixo do cobrado' por outros
estabelecimentos. Para isso, contá,
a pesquisa de preço é essencial. "E
se o desconto realmente existir, daí
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IPrograma municipal beneficia criançasga cronograma do carnaval 2006
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As famílias cadastradas passam," ;

porurna análise técnica feitapor urna'
equipe de assistentes sociais e

psicólogas que decidem se a família
estáounão apta a receber as crianças.
"Todas as famílias são avaliadas, não
há uma exigência de padrões sociais
oueconômicos, há todoumconjunto'
analisado", disse a assistente social, ,

Euci Cristofolini que faz parte do' I

projeto. Cinco famílias já integram o' : .

programa. "Uma delas recebeu três' !
irmãos, já que não costumamos I
separar familias", confessaEuci. : i

De acordo com a secretaria, !

I

DANIEL NEVES

incentivamos para que os foliões
divirtam-se e façam omelhor para
mudarmos a visão da festa em

Jaraguá do Sul", disse a diretora.
Grito de carnaval-No próximo

dia 18 de fevereiro, às 22 horas,
acontece a escolha do ReiMomo,
da Rainha e das Princesas no

Parque de Eventos. A entrada é

gratuita.
Já no dia 24, às 14 horas, no

Centro de Convivência da
Terceira Idade será realizado o

primeiro baile de carnaval.No dia
25, às 21horas, acontece o desfile
dos blocos oficiais e o bloco dos

sujos na ruaWalterMarquardt. O

,]ARAGUÁ DO SUL -A diretora
) daiFundação Cultural Natália
Lúcia Petry divulgou o ontem

) cronograma dos eventos de
carnaval de Jaraguá do Sul.Uma

•

novidade esse ano é a ajuda
financeira aos blocos e escolas de
samba da cidade. A prefeitura
disponibilizou cerca de R$ 3.500

para os blocos e a Câmara de
Vereadores R$ 3 mil.
Apremiação vai ser deR$ 2.500

para o grande campeão, R$ 1.500
para o segundo e R$ 500 para o

terceiro e quarto lugar.
, "Sabemos que o carnaval da
cidade não é tradicional, mas

]ARAGUÁ 00 SUL - A secretária

Municipal de Desenvolvimento
Social e da Família, Nilda Bertoldi,
reuniu a imprensa na manhã de
ontem para lançar o Programa
FamiliasAcolhedoras.O projeto, em
parceriacom aPromotoria da Infância
e Juventude e do Conselho Tutelar,
cadastra famílias que estão abertas a
acolheremprovisoriamente crianças
e adolescentes de zero a 18 anos

retirados do convívio familiar.
"Estamos dando um remédiomenos
dolorido para estas crianças, ao invés
delas esperarem o retorno em

instituições, elas ficamnum ambiente
familiar", defendeuNilda.

As crianças são tiradas dos lares
pordiversos fatores comomaus-tratos
e violência sexual, o que não signíâca

uma possível adoção, apenas um lar

provisório enquanto as famílias de

origem se reestruturam.Oprograma
teve início em dezembro com o

cadastramento das famílias, que
foramselecionadas e capacitadas para
receber as crianças. A ajuda
financeira vem do programa FIA

(Fundo Institucional da Criança e

Adolescente) que prevê a família
uma ajuda de custo de um salário
mínimo por criança. De acordo com
a primeira dama, o programa é

permanente e temcomo intuito tirar
as crianças das instituições e

possibilitar um convívio familiar até

que possam retornar para casa. ''A
família provisória é uma forma para
proteger as crianças e adolescentes",
garantiu.

Natália Petry dir. da Fundação

percurso vai do Centro Comercial
Vasel até o Parque de Eventos. A
., .,

expectativa e reunir numero

superior ao ano passado, que teve
novemil participantes.

quem tiver o interesse, mesmo que
seja solteiro, pode se inscrever na

•

secretaria Municipal de Desen- I..

volvimento Social e da Família ou i
pelo telefone 3372-8102. !amae lança concurso de fotografia

selecionadas e expostas do dia 17 a

26 de Março no Shopping
Breithaupt."Basta lembrar a todos
os interessados que as fotos
selecionadas terão que comprovar
a autenticidade e o local" garantiu
Luiz FernandoMarcolla, diretor do
Samae ..

A premiação ainda não foi
definida já que o Samae busca

parcerias para o projeto.

]ARAGUÁ DO SUL - Com o
,

slogan Preservar a Agua é
Preservar a Vida, o Samae (Serviço

,

Autônomo Municipal de Agua e

Esgoto) lançou ontem um concur

so de fotografia. O objetivo é

promover a valorização da água e

da natureza. Fotógrafos amadores
e profissionais serão desafiados a

fotografar as belezas naturais da
cidade. Também serão aceitos os

contrastes, tanto a parte preser
vada, quanto fotos de áreas

degradadas, já que esse material
fará parte das aulas do Proeva (Pro-

,

grama de Valorização da Agua).
As inscrições podem ser feitas

a partir de amanhã e vão até o dià
13 de março. O edital será fixado
na sede da empresa ou no site

www.samaejs.com.br
As melhores fotos serão

,
,

transporte e turismo 3420-7 R$ 24.000,00

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cf Vans
001 3420-7 2.836 R$ 24.000,00

·R$ 24.000,00001 3420-7 2.844
Joinville cf Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau 3420-7 2.852 R$ 24.000 00

� * Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fatei * Cepeg * Fameg * Furb 001 '3420-7 2.860 R$ 24.000,00 .,

001 3420-7 2.879

"

•
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EMPREGOS,

,
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; o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

, Vargas, 577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
: Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:
,

,

,

Soldador 18 anos Com experiência

I\uxiliar de produção
,

1I��fe":?n'tããfé1ãma'�'omo';,:, ' '"anos �Ç,�iJQ�ij��!f\���.€��� ..�? ��, �:]
i 9�erador jacar tear eletrônico 18 a 35 anos Com experiência
,

;n�e<ittruêo m""iI'lEf;\:i'" "uif�s::éõi;tÚ:raa':� 1"20 abõS""--lll F'Lõm.ex' 'er!€nê.la:!"""'�M�;'''�'''':' 'J,IJZ:kw," 'W'IS: ,1ik:lIIl:wt ,!9'fisl�cg���t"�E�,�::!� J:bw�=�,��iW �,=����e_"':S<�lw '" WWiW,jh_
18 anos

Com certificado de curso
,

r':�' ".""""" __
Com ex ,,!!n,llncii'!- 1

25 a 35 anos

Repositor de mercadoria 20 anos Com experiência

Eletricista 20 anos Com experiência

Auxiliar de laboratório têxtil 18 a 25 anos Habilidade em aprender

Domestica

t��I'.¥f'l.nt$ij :::
Confeiteira 18 anos Com experiência

Vendedora interna e externa 18 anos Com experiência

Costureira reta overlok cobertura 20 anos Com experiência

Falecimentos
I

: Faleceu às 7:30h do dia 14/02,0 senhorMárioVenera, com idade
: de 44 anos. O velório será realizado na Capela Mortuária da Vila
I

: Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lemzi.
,I "

_

o, "

i _

•

ESTADO DE SANThCATARINA
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul _

"

_ FundoMunicipal dos Direitos da Criança
e Adolescente

EDIT AL
-

PREGA0N°Ol/2006· '

- -

, OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio, zero quilômetro.
I
'

J
•

,

REGIMENTO: Lei Federal I0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto
" _

·

• Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
,

�
J ,_'

("-DATA,HORA e LOCALPARAENTREGA dos ENVELOPES:
(·i'Até às 11 :00 horas do dia 02 de março de 2006, na Divisão de

,

[ "Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
- Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O

_

,

":'CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 13:30hs
; o-do mesmo dia na Secretaria de Desenvolvimento Social e Família.

- -OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no

seguinte endereço: RuaWalterMarquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br

-

INFORMAÇOES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos na
Secretaria de Desenvolvimento Social e Família no endereço acima; pelo

,
telefone (47) 3372,81043372-8106; pelo Fax (47) 3372-8108 ou ainda

,

pelos e-mail' s licitacoes@jaraguadosul.com,br ou

contratos@jaraguadosul.com,br
Jaraguá do Sul (SC), 14 de fevereiro de 2006.

,

,
-

o
• MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração
.'
•

•

.'

�
..

•

�ProO'J'Qina
• 0'-

· Atendimento: Telefone das 11:00 às 23:00h I Pessoal das 11:00 às 22:00

RuaAntonio Cunha, 160· Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
Jaraj:luá do Sul - Santà Catarina

J
• . �. ,-;- _"."

•

QUARTA-FEIRA, 15 de fevereiro de 2006 CORREIO DO POVO

NA MIRA DO LEÃO
,

• • •

í I

lObs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine.

i----------------------------------------------------

}ARAGUÁ 00 SUL - A Receita
Federal suspendeu, esta semana, 13,
7.422.833 inscrições do CPF

(Cadastro de Pessoa Física) em todo
o Brasil, de. pessoas que não

entregaram a Declaração de Isento
ou a Declaração de Imposto de
Renda nos últimos dois anos. A

Declaração de' Isento deve ser
.

preenchida pelos contribuintes que
recebemmenos deR$ 13.968 anuais
e pode ser feita pela Intemet, no site
da Receita Federal

(www.receita.fazenda.gov.br), nas
agências dos Correios, na Caixa
Econômica Federal ou no Banco do

,

Brasil. Já aDeclaração de Imposto de
Renda pode ser feita pela Internet,
no mesmo site, ou através de

formulário, adquirido na Receita

Federal, preenchido e entregue no
Correio,

Em ambos os casos, o prazo para
declarar anualmente via Internet,
sem pagamento de multa, é
------_.----�,�,,�-----------------------------------------------------------------------------------------�

•

,
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Disputa
A disputa entre os novelistas da Globo está fervendo. A mais recente dança das
cadeiras aconteceu no elenco de "Cobras e Lagartos'; de João Emanuel Carneiro.
Como é do conhecimento de todos, Giovannna Antonelli estava confirmada para
integrar a trama, mas pelo visto a novela sucessora de "Bang Bang" vai ter mais um

desfalque. A atriz vai estar, provavelmente, na minissérie "Amazônia'; de Glória Perez,
e já estaria até reservada para protagonizar a história, após ter conversado com a

novelista. Aliás, a atriz estaria contentíssima com o convite, pois assim sobraria mais

tempo para se dedicar ao filho Pietro, fruto do seu relacionamento com Murilo
Benício Parece que a bruxa anda solta na próxima novela das 19h!

Assumidos
Juliana Silveira (foto), estrela de "Flori bella'; e Roger Gobeth, que fez seu par
romântico na primeira temporada da novela teen da Band, estão namorando.A
notícia pegou algumas pessoas de surpresa, mas deixou feliz todos aqueles que
torciam pelo romance de seus personagens. A assessoria de imprensa da atriz
revelou que a relação começou há cerca de 10 dias e que o inicio de namoro com.
Roger não tem

nada a ver com o

fim do casamento

de Juliana com o

empresário Rodolfo
Medina. "O
casamento chegou
ao fim no final de

janeiro. Eles
começaram a

conversar agora, no
início de fevereiro.
E quando saiu em

um jornal carioca
que ela estava

namorando o

colega de elenco
Bruno Miguel, eu
ainda disse que era

mentira, mas não

cheguei a falar
sobre o Roger
porque estava

muito no começo,
na base da

conversa'; revelou o

assessor da atriz .

Felicidades para o

,

.

•

A

,) I

DAIANE ZANGHELINI geralmente de agosto a dezembro.
Eventualmente, essa data é alterada,
como foi o caso do ano passado, em
que o prazo para fazer as declarações
e atualizar o CPF foi de setembro a

.

novembro.
QuemnãoatualizouoCPFdentro

do prazo deve procurar também os

Correios, a Caixa Econômica ou o

Banco do Brasil para regularizar a

situação e pagar taxa referente ao

pedido de regularização, de R$ 4,50.
Os cadastro é automaticamente

cancelado depois de dois anos

consecutivos sem atualizar oCPE
De acordo com a atendente

comercial da agência central dos

Correios, Elza Kuchinski da Silva, a
suspensão do CPF pode trazer

problemas sérios ao contribuinte,
como a perda de oportunidades de
crescimento profissional. "Quemnão

tem CPF não pode abrir conta em

banco, fazer vestibular ou concurso
público e nempossuir um passaporte.
O trabalhador que recebe o

pagamento via banco, por exemplo,
precisa se apressar para deixar a

situação em dia", garante. Segundo
Elza, o prazo para efetuar o pedido de
regularização iniciou em dezembro

passado e se estende até final domês
de julho. Para quem teve o CPF

cancelado, o recadastramento fica

� Atualização deve
ser feita nas agências
dos Correios, da CEF
ou do Banco do Brasil

-

CORREIO TV
Vida nova
Carlos Nascimento comentou com pessoas
próximas que a ida para o SBT foi o

contrato da vida dele. O jornalista, que
ganhava em torno de R$ 200 mil na Band,
ganhará pelo menos o dobro. O SBT pagará
a multa de rescisão.

Primeira visita
Carlos Nascimento teve sua primeira
reunião segunda à tarde no SBT. Ele deve
comandar o "Jornal do SBT" no lugar de
Hermano Henning, ou dividir a bancada
com Ana Paula Padrão. Há planos também
de um programa no estilo do "Fantástico"

para ir ao ar aos domingos.

Audiência
Para Silvio Santos, a contratação veio em

boa hora. Na Band, Nascimento estava

tirando pontos no Ibope do "SBT Brasil';
principal telejornal do SBT.

Renovação
o SBT renovou o contrato de Hermanó

Henning. Se Nascimento ficar com o "Jornal
•

do SBT'; ele deve ir para a manhã ou para
um novo telejornal no horário do almoço.

Cegonha
Ivete Sangalo desmentiu ontem que
estaria grávida de sete semanas, segundo
um jornal baiano publicou no fim de
semana. Mas a cantora está tentando

engravidar, sim. Pelo menos ela deu a

entender durante a gravação do DVD de

Netinho, em Salvador, do qual participou na

sexta-feira.
•

-

Outro canal Globosat
A bonitona Lívia Lemos, que por 5 anos foi
do Sportv, vai apresentar o "Parada Oi'; que
a KN produz para o Multishow. Ela, que é
ex-namorada de Ronaldinho, estréia no

. canal em abril.

o

pronto em dois dias, frisando que o

número do documento permanece o
mesmo.

Os documentos necessários para
regularizar o CPF ou recadastrá-lo

(caso já tiver sido cancelado) sãoRG,
CPF, título de eleitor, comprovante
de residência (só no caso demudança
de endereço) e taxa deR$ 4,50, paga
no local. Na agência central dos
Correios e nos bancos, o processo é

online, enquanto nas filiais dos
correios (Baependi,Centro/Reinaldo
Rau e Barra do Rio Molha), é via

formulário, preenchido pelo
contribuinte.

Desde que a Receita Federal
criou a Declaração de Isento, o

número de inscrições suspensas

atingiu 39,6milhões. Já o volume de
documentos pendentes de

regularização é de 20,6 milhões. Só
no ano passado, foram suspensos 6,4
milhões de CPFs.

,

l
DANIEL NEVE

•

Elza alerta para consequências

Quem quiser consultar a situação cadastral do CPF pode fazê-lo

pelo site da Receita Federal, no item CPF, no menu superior,à direitai
em seguida, selecione o link Situação Cadastral. A Receita Federal

,

abre das 13h30 às 17h 15, e as agências dos correios, das 9h às 17h,
sem fechar para o almoço. Informações sobre regularização do
documento podem ser obtidas nos telefones: (47) 3275-2201

(agência central dos Correios); (47) 3371-3444 (Banco do Brasil); ou
(47) 3372-6300 (Caixa Econômica Federal). .

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

I
i.., Clube paulista
i

não quer dar a. carta
,Iiberatória e atleta '.,

I
ão pode jogar

I

� JARAGUÁ DO SUL - Depois de
Ise recuperar de uma fratura no

.

�
.

,

t �braço esquerdo, o jovem Dimas, .

I �de 19 anos, tem mais um

. roblema para enfrentar: O,
anespa, antigo clube do.

,�ogador, não quer dar a carta

�liberatÓria e, com isso; ele não
.

rpode atuar pela Malwee. Para

I"conseguir a liberação, ele deve
f� .

. " " ..

�entrar na justiça esta semana e
,>

f:fspera já estar em condições de

f.�isputar a Taça Brasil no Rio
�Grande do Norte. "Vou entrar
;. .

'com um mandado na Confe-
?'deração para que eu possa jogar
até conseguir a liberação",r

: explicou!
I

: Recuperado da cirurgia no
I .

! braço, ele faz a pré-temporada
! com a equipe juvenil e acredita
! que em 20 dias poderá voltar aos,

-

I treinos normais. "E difícil ter que
,

i treinar sem se desligar dos
,

! problemas fora da quadra. ConI

�kversei com eles (diretoria do Ba-
-

nespa) na semana passada e eles

• •

nem me disseram o motivo de
não me liberarem", desabafou.

Segundo o supervisor
técnico da Malwee, Kléber'
Rangel, a CBFS (Confederação
Brasileira de Futsal) tem uma lei

que, a partir de 10 de janeiro,
liberou automaticamente todos
os jogadores, mas continua
sendo necessária a carta de

:liberação. E, é esta carta

liberatória que o Banespa não

quer dar. O gerente de futsal do
clube paulista, Rubens Bueno,
'disse ao Correio do Povo que
não vai dar a liberação e que o

.. interesse do Banespa é fazer o
.' jogador retornar para São Paulo. '

"Já que o Cacá (Pavanello) tem
a fórmula mágica para que o

Dimas jogue sem a carta, ele que
se vire".

Pavanello se defendeu
dizendo que o Banespa agora

quer vender o jogador. "Se eles

querem o jogador, porque não

pagaram o salário de dezembro
e janeiro para ele?", questionou
o dirigente da Malwe e.
Pavanello também disse que o

jogador vai entrar na justiça e

acredita que ele vá conseguir a
liberação. Como está muito em

cima para a Copa América,
Dimas só deve poder jogar no
início de março, na Taça Brasil.

[-No retorno às pistas, ciclista
,

i fica em segundo no Estadual
I

I
i JARAGUÁ DO SUL - Depois de
. 15 anos sem participar de
,

I competições oficiais, o

I jaraguaense Sílvio Ewald ficou
com o segundo lugar na primeira

I

e segunda etapas do Campeonato
Estadual de Ciclismo. A prova
aconteceu no fim de semana, em

Brusque, onde o ciclista ficou com
o segundo lugar na prova de
circuito, disputada no sábado. "Foi
uma surpresa ficar em segundo
lugar, pois perdi apenas para o atual
campeão estadual", comentou
Ewald, que ficou atrás de Carlos

, Vieira, de Blumenau.
�.

I Como estava sem competir há
um bom tempo e com apenas um

mês de treinos, ele resolveu

participar da categoriamaster, que
envolve atleta de 30 a 49 anos. "Fiz
uma prova na expectativa de saber

.

.,

como eumame comportar, mas,
me senti bem, e na última volta,
fiz uma estratégia para tentar a

melhor colocação possível, e o

resultado foi positivo", avaliou o
•

jaraguaense.

Depois de competir na prova
de circuito (onde existe uma pista
pré-determinada e os atletas
precisam dar um número "x" de
voltas e .o mais rápido vence),
Ewald competiu na prova de
estrada, no domingo. O trajeto foi
entre as cidades de Ilhota e

Brusque, com a participação de

! 65 atletas. "Nesta prova, procurei
: sermais estrategista, pois, prova de
circuito e estrada, são bem
diferentes, e novamente a

experiência do passado e a

•

Ewald,15 anos sem competir

vontade de chegar bemme ajudou
no final", disse Ewald, que
terminou com a quarta colocação.
Nesta prova, o campeão foi, mais
uma vez, Carlos Vieira, seguido de
Evânio Zimmermann e do

jaraguaense Joni Cozzarin.
"Minha pretensão nestes

primeiros meses do ano, é

participar da categoriamaster, para
obter ritmo e preparo suficiente

para emmeados de julho ou agosto,
passar para a categoria elite, onde
estão os melhores atletas", disse.
Ewald espera também agora contar

com o apoio da Fundação
'Municipal de Esportes e empresas
da cidade para formar uma equipe
para participar dos Jogos Abertos
de Santa Catarina. A intenção é

montar uma equipe competitiva
para representar bem Jaraguá do
Sul em 2007, já que a cidade
sediará esta competição.

• •

F.M.E.

Dimas espera ser liberado atéa Taça' Brasil d-e Clubes

E reagem prejudica piloto
na primeira etapa do Estadual'

JARAGUÁ DO SUL - O

jaraguaense Dirceu Rausisse não

começou bem no Campeonato
Estadual de Automobilismo em

Chapecó. Mesmo largando bem,
o piloto teve que abandonar a

corrida quando estava em

segundo lugar por causa de um

problema na embreagem do seu

carro. "Não é uma coisa comum

de se acontecer, mas aconteceu.

Agora é pensar na próxima etapa",
lamentou o piloto.

Rausisse disse que estava
-,

confiante e poderia brigar pelo
primeiro lugar. "Nomomento em

que eu estava em segundo, eu

senti que tinha carro para chegar
na frente", avaliou. Para apróxima
etapa, nos dias 11 e 12 de março
em São Bento do Sul. "Já trocamos
a peça estragada do carro e agora
é só manter a confiança e fazer
uma boa prova".

O nome da prova nas

categorias marcas "A" (onde
Rausisse participa) e "B" foi Felipe
Tozzo que venCeu tanto no

resultado geral, ou seja, foi o
primeiro a cruzar a linha de

chegada entre todos os

competidores da categoria, como
também em sua categoria a

Marcas "B" Catarinense.

Largando na pole também no

geral Felipe Tozzo de Chapecó SC
venceu de ponta a prova à etapa,
o segundo a cruzar a linha de

chegada foioutro piloto daMarcas
"B" Julliano Kremer, de

Florianópolis; o terceiro a concluir
a prova foiGustavo Frey, Erechim
(RS) sendo o vencedor da

CategoriaMarcas ''/\' Catarinense
nesta primeira prova do ano.

Mutilo Hess, de [oinville, terminou
em quarto no geral sendo o

segundo da Marcas ',/\'.

RÁDIO �
JÁQÁGUÁ .

Carro de Dirceu Rausisse teve problemás em Chapecó

,\
,

I

JULIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDO

-

I
,

Arena Jaraguá •
-

Os engenheiros responsáveis pela construção da Arena Jaraquá-'
estão satisfeitos com o andamento das obras. Segundo eles, tudo'

" ,

está transcorrendo dentro do cronograma previsto e nem a ;:
• Idemora para começar a fundação da quarta torre chegou a'< ,

comprometer o andamento das construções. Quem passa pelo' I

terreno, que fica .. I

perto do 140 Bata- '�
�Ihão da Polícia Militar, ;; I

já pode ver parte das �
!� I

arquibancadas ,:
· !

superiores (foto).
I' i

Quando pronta, a 0 i
Arena terá a capa- " I
cidade para oito mil -, I

- I

pessoas, além de 22
.
i i

camarotes. O espaço I;, I
I

será usado tanto para ,". i

eventos' esportivos
como para shows,
congressos e feiras. ",. .\', ". " ,- ..." ""�,,", -;

" j

Reforços
A equipe mirim da ADV/

,

Marisol/FME anunciou na

segunda-feira dois novos

reforços para a Olesc deste
ano. Na verdade os dois já
disputavam competições
por Jaraguá do Sul, mas
agora estão "efetivados" e

passam a treinar
diariamente. O primeiro
deles é o meia Michel

Bretzke, de 15 anos e com

um 1 m94 e que vem de

Brusque. O outro é Valdir
Clasen Júnior (1 m77), que

. tem a mesma idade e atua

como ponteiro e líbero. Os
dois fizeram parte do grupo
que ficou em terceiro lugar
no Estadual do ano passado.

Internado
Ontem era dia de

reapresentação no Estádio
João Marcatto, mas o
técnico Itamar Schulle não

,
'<,

-)

apareceu. Segundo o
'
,

-

supervisor técnico, Wilson, v
•

ele está em Rio do Sul,
I

internado com problema de '\

-'

pedras nos rins, mas passa ,

bem. Enquanto isso, o
"

I
, I

diretor de futebol, Alcir
- I
.

,

I, I ,

Pradi, confirmou que está
I
I

atrás de dois atacantes, um :; I
I

meia e um lateral. O
�

-

dirigente manteve a política -l
de não revelar nomes, mas ,

I
,

disse que pode acertar com ,

..,1
os jogadores a qualquer -'1
momento. É esperar para

' .

• 'I, ; I
I

I , !
ver. �I

j u limarpivatto@gmail.corrl
.

-,-�

I
I

Fred e Maicon são novidades i.

I
I

na lista do técnico Parreira � i
- I

I
I

!

Laterais - Roberto Carlos (Real
Madrid), Cicinho (Real Madrid) �
Maicon (Mônaco) eGustavoNery
(Corinthians); Zagueiros - Lúció
(Bayern deMunique), Juan (Bayer
Leverkusen), Luisão (Benfica) e

,

Cris (Lyon); Meio-campistas +
Edmílson (Barcelona), Gilberto
Silva (Arsenal), Emerson (juven]

,

tus), Zé Roberto (Bayern de
,

Munique), Juninho Pernambucan?
(Lyon) , Kaká (Milan), Ronaldinho

,

Gaúcho (Barcelona) e Ricardinho
(Corinthians); Atacantes tRonaldo (Real Madrid), Adriano

I

(Inter de Milão), Rabinho (Re�l
,

Madrid) e Fred (Lyon). (AE)

RIO DE JANEIRO - O técnico

Carlos Alberto Parreira convocou
ontem à tarde a seleção brasileira
para o amistoso contra a Rússia,
no dia 1 º de março, emMoscou.
As novidades da lista são o

atacante Fred e o lateral-direito
Maicon. O amistoso com a Rússia
será um teste definitive para
Parreira fechar a lista dos 23
convocados da Copa. A partir daí,
só uma contusão deve fazê-lo
alterar o grupo que pretende levar
para a Alemanha.

Veja a lista de convocados da

seleção: Goleiros - Dida (Milan) e
Júlio César (Inter de Milão);

.j

.,/'c...-". :

:lC�po &MentN
6 anos}
de sucesso! i !

... BODvJAM

... BODY PUMP

... BODY BALANCE

... BODY COMBAT

... nPM

... NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL

',t·

... POWER JUMP

... MUSCULAÇÃO

... HIOOOGlNÁSTICA

... BODY STEP FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU
AYROSO, 763 - NOVA BRASiLIA .

\ I'�
- ' _.. - . ..

.

.

�1.J��:?_�I�.��º59'
r

FITNESS CENTER ACQUA CENTER
AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3'

CENTRO - (PRÓX, HOSPITAL silo JOSÉ)

t:3275�b351" '.!I_ .._... - ., ....._._ ..
. __ , .._.� ., .... .._." "

'I "

" '- .

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

AO MEIO-DIA J " " ,"

J
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·14/2·
Cristian Ehmke
Marina Muller •

.

Ricardo Couto
• Gilmar Hornburg

Débora S. Pereira
Roberto Mannes

Aldori Lunardi
Arno Celso Neuber
Nedi de Souza

Fernandes
Marili S. G. Varela
Iracema Lipinski Wolf
Everton L. de Luca

Tamara Regina L. Maes

Dacira Modro Silvano .

Lori Glatz
Marcos César Meldola

Thiago Deamthe
Daiana Kaiser

Pyetra V. Morgado
Luiz G. Rodrigues
Cecília V. Esperança
Marli Sting hen
Cleomar Antonio

Ceresa
Alexandra Veloso Gumz
Ana Julia B.

I Niewenhoss
•

•

Ivo Bettoni
.' ,

Iracema Wolf
Joice D. Beck

·31/1·
Juliano José Soares
Rohan Pereira'
Marise W. Alexia
Christiane Plautz
Elvira Oldenburg

,

Julio S. Pires

Luigi Kita
Paulo ,R. Schmidt
Ivo Zanluca
Cleide de Souza
Bruno K. Franzner

,

,

·1/2·

Rogério Finta
Jaison Soares

Ingomar Bruns
Rudi Butyendorff
Willian C. Rublo
Rita Karsten
Alzira Becker
Paulo Krutzsch

Augusto Verbinen

Igor Zalewski
Alécio Finatelli

.

Alice Ap. F. de Oliveira
Cíntia Fischer
Rosalia Piazera
Rafael Lazzarotto

,

·2/2· .

,

Cristiano G. Machado
•

Valiria Grah
Samuel G. Souza

Ângelo Risso
Ricardo A. Rocha
César A. Ribeiro

,

João H. Eloi

Juçara M. Rozza
Max Rocha
Maria Isolina M. Si.
Dolinski
Evanir M. Silva
Ana Paula Oldiges
Lindamir Bagatoli
Leo Marcos
Leonir Boscharnmer
Marcela B. de Oliveira
Marlice N. Mathias '

Edgar Marcelino
Moacir C. Ranch .

·3/2·
Sandro R. Alvize
Dirceu Krueger

".

Eduardo Fugel
Adalberto Blank
Ronaldo Petry
Marli F. Boddenberg
Carlos F, Priebbe
Marlstela Moretti
Gerson Schmitz
Carin I. Stern
Alice C. Duwe
Priscila Borchardt
Karla Ranghetti
Camila Rambo

• •

'.

·12/2·
Terezinha K. Dias

Veneranda Kiatkowski
Rossane A. Wortmeyer
Geovana Rauber

. Hary Koch Jr.
Silvino Kuchenbecker
Ismael Vollz

•

Izabel C. Freiberger
Benkendorf
Kátia C. S. Rueckert

Tiago Felipe Bussolaro
Carlos R. Carvalho
Luiz Henrique Hack

j
I�

,

·1.3/2·

Sérgio A. Dias

Rodrigo Fodi
Dra. Fabianne Duarte

Luis Carlos D. Souza

Roland Janssen

Gildegard Fritzke

Ivo Ewald
Luan Ehmke
Érica Gnçalves

,

Maglis Sieserdt
José L. Mayer
Fernando Blosfeld
João V. S. Ramos
Larissa S. Postai

Sebastião Petry

;J &
,

Ursula Pommerening
•

••

Oliveira
Edemar Dumke
Ronaldo J. Limberger
Vanderlei Ávila
Helena M. G. Prochnow
Marilda Santos
Daniele Ap. Falenski
Ivete Krueger

CORREIO DO POVO

Jackson Decker

Teodoro José Castilho
Alida Marquardt
Edilene Álbuns
Mara Hening I

Leno A. Nagel
, Karoline dos Anjos
Mairon de A. Nagel
William Roberto Fritz

·16/2·
Naiade Winter

Simone Andreatta
Lina R. Schwarz
Lucas Chaves
Ca rios H. Ru blo
Karine R. Holler

Michelle Kuhn
Ivo Alves da Silva Jr.

John W. Papp
Gabriela T. Kopecky
Catarina A. Padilha
Mirian Ap. C. Lopes
Sergio Martins
Anita Zielsdorf

,

Josiane Baur

Daniela Verssimo

"

·17/2·
Wilian Ferreira
Elenora W. Stein

Leonora Kaiser
Maria Eduarda Papp
Letícia Miranda
Fabiola I. Bridarolli
Ricardo V. Vaz dos Santos

Rolf Georg
Isolde Barcelos

<'
Ivanico Dt Laube
Marcelo Borchardt Bellato
Gilson Hornburg
Aurélio A. Pereira

Robson Reckziegel
João V. M iotto

Rosangela Konell
Clovis Lemes
Otávio L. Venera

·18/2·
Cristina Gadotti
Tânia M. dos Santos
Mariane Pellens

Diego Marquardt
Bruna L. Hornburg
Adolar Bayer
Egon Schmidt
Milton A. Ziehlsdorff
Cauê Luan Mateus

Marili Ranghetti
Lucas Boschammer
Erondi C. Lopes
Marcio André Maass

Bruno R. Cardoso

•

_I NEMA
Quarta e Quinta-Feira

. - ,

•

Cristiane(E) e Alana (D) parabenizam Elisabeth Will
(C) pela sua formatura em Administração e

Marketing no último dia 3. Sucesso!
-

Cine Shopping Breithaupt
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO G�NERO

1
As Loucuras de Dick e Jane

C14h 15 - 16h 10 - 18h - 19h45 - 21 h45

Zathura - Uma Viajem Espacial I
14h30 - 16h30 - 18h30

.

2 .

Munique D20h45
.

Os Reis de Dogtown D
13h30 - 15h30 -

3 -

A Marcha dós Pinqüins
DC1.7h30 - 19h30 - 21 h30

.

Completou idade nova, no último dia 27/1,'
Artur Giese. Felicidades é que deseja, a

esposa Lorena, dos filhos, Jandir, Lenir e
Marli, dos netos, genros, e da nora Marisa

Debora
Luiza Volpi
está fazendo
intercâmbio
em Portugal
e completou
21 anos no

dia 10.

Felicidades
dos amigos e

familiares

Completou
idade nova

no dia 13,
Marines

Wedmann.A
•

amiga
Daiane e o

namorado
Jonas

desejam-lhe
muitas
•

felicidades

Gislaine Bruns

Aniversariou cJ.i,a 14, Karin Dayani
M. Fiamoncin. Felicitações dos

pais, Tarcisio e Terezinha

•

• • •

comemorou aniversario

dia 10. Os pais, Laércio e

Maria, o marido Adelcio,
e o irmão Evandro

mandam os parabéns

,

Feliz aniversário a Sirlene
Knechtel. Quem deseja com

muito amor e carinho é o

namorado Paulo Sérqio
·.oi :_ .

, .

No dia 30/1, trocou de idade,
Jandir Giese. Parabéns da
namorada Marisa, e demais

familiares

Fez 15 anos no último dia 4, Fionna,
Quem deseja felicidades são os pais
Eliane e Jacir e a irmã Louise

Sr. Ricardo
Francisco
Gumz (Opa
Gumz) que
completou 90

anos no dia 13.

Parabéns de suas

filhas, netos e

bisnetos
,

r-

,

Parabéns a

:;;.-_ Alcides
Donat que
comemorou

• • •

o aruversanc

no dia 30/1

•

fI i
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