
SELETIVA

VENÂNCIO DASILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHURMüLLER 11923- 1936. HONORATO TOMELIN 11937 - 1957 • EUGÊNIO VICTORSCHMOCKEL 11958 - 2004. YVONNE ALICE SCHMOCKEL 12005
.

r
- _, __ . H H �

- .... �. ---"" ••

1
I ,
, I

I

I

'rpll�I:,,_�IIII!IlIIIiIlií

Três blocos prometem fazer

do carnaval de rua de Jaraguá
do Sul uma verdadeira folia.
Confira programação e em

uma série de matérias, O
Correio do Povo apresenta os
integrantes da festa.
185

MOA
Cicarelli, para delírio dos fãs
está sempre em evidência. A
VJ li modelo depois dos mais
diversos comentários posa
mais uma vez de"garota
propaganda". O colunista
Moa Gonçalves conta os

detalhes ..
• 88
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._ iI'·....... ,,�IIIIIi"i'i_

TRISTEZA:ADILSON ANTUNES SAIU PARA PESCAR NO DOMINGO E NÃO VOLTOU MAIS PARA CASA

Pescador se afoga

---....�----

Família acompanhou inconsolável as buscas, que terminaram ontem, por volta do meio-dia, quando o corpo foi achado .6

Mudança no trânsito gera elogios e reclamações
A

.

alteração no sistema

viário central de Jaraguá do
Sul, realizada no sábado,
divide a opinião dos
motoristas. Enquanto a

inversão de algumas ruas

agrada por causa da menor

distância entre o centro e

alguns bairros, por outro

lado há reclamação de que o
novo fluxo causa

engarrafamentos em vias

como a Getúlio Vargas e a

ProcópioGomes.
-6
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IR poderá ser' ,

parcelado em

até oito vezes

A Receita Federal
anunciou ontem as regras

para declaração 2007.
Outra novidade é a

possibilidade de deduzir o
valor do INSS pago para as

empregadas domésticas. A
Receita espera receber

23,5 milhões de

declarações. 83

Samue� Lopes fica
em segundo na
pIimeira seletiva

Atrás apenas 1,5 ponto do

primeiro colocado, o

atirador jaraguaense
iniciou bem o caminho

para disputar uma vaga.

para o Pari-Americano.

Mais três seletivas serão .

disputadas até serem

escolhidos os dois

melhores colocados de
cada categoria.
• 7

·2 1340MíNIMA MÁXIMA

Sol com muitas nuvens

durante o dia.
Pancadas de chuva à tarde
e a noite
_ 86 :�.
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ESPORTE EDUCAÇÃO

Juventus mantém,

regularidade e

vence de virada

Paulo Bauer

quer resgatar
integração

Até o momento, o tricolor

conquistou 13 dos 18

pontos disputados, ou seja,
72% de aproveitamento.
Paramanter a regularidade,
a equipe vai em busca de

um bom resultado,
quinta-feira, contra o

Joinville na Arena, que
deixará o "moleque
travesso" mais perto da

classificação.•. 8

Abrir a· escola para a

comunidade, resgatando o

conceito de que ela precisa
receber a atenção de todos

está entre as metas do novo
secre-tário da. Educação,
Ciência e Tecnologia, Paulo
Bauer, que assumiu ontem o

comando da Pasta. A idéia é

priorizar projetos com

Escola Aberta e Escola

Integral entre outros.
• B1
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• EDITORIAL
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OPINIAO O CORREIO DO POVO

A hora de, fazer
Não é justo nem pertinente

que se façam agora críticas às

mudanças de trânsito que estão
sendo realizadas pela Pre

feitura. É claro que o sistema

vai apresentar problemas,
assim como ocorreu quando a

ex-prefeita Ângela Amin

implantou o novo sistema de

transportes da Capital e

enfrentou uma 'das mais

ruidosas manifestações que já
se teve notícia no Estado. Mas
nem por isso a ex-prefeita
recuou: hoje o sistema está

implantado, continua apresen
tando alguns defeitos, mas é

muito melhor do que o que
havia anteriormente. E a

votação obtida por Ângela
Amin na CaPital nas últimas
eleições mostra que ela foi
aprovada. Toda mudança
implica em transtornos, toda

Moacir Bertoldi tem dois
anos pela frente e conta com
o apoio da vontade da
população que quer ver o
prefeito que elegeu
acertar".

reforma gera perdas para que
se possa ganhar, mais no

futuro. Assim é com nossa

casa, quando resolvemos fazer
alguma reforma; assim é com

,

as rodovias, como foi a

duplicação da BR-l O 1 Norte

(quanto sofremos!), assim

está sendo com a BR-lO 1 Sul.
,
Por isso, é preciso elogiar a

coragem do prefeito Moacir
Bertoldi de promover mudan

ças. Mas em primeiro lugar é

preciso dar u�a oportunidade

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

para que o sistema funcione.
Quem sabe, inclusive, a

mudança no trânsito neste

início de 2007 seja um marco

nesta administração. Sabe-se
que outras e importantes
reformas precisam ser feitas
para que melhores resultados
se apresentem para a

,

população. Reformas estas

que são de caráter interno, no
cerne da administração, para
que amáquinapossa funcionar
melhor e mais enxuta.

Reformas que também são de
caráter externo, representadas
por obras como esta mudança
no trânsito.É hora de fazer, é

hora de mudar. Moacir
Bertoldi tem dois anos pela
frente e conta com o apoio da
vontade da população que

quer ver o prefeito que elegeu
acertar.

• ENTRE ASPAS

" o PT não faz o que Lula manda. A história do PT não é cumprir o que
seus filiados mandam".

.

Arlindo Chinaglia (PT), presidente da Câmara dos Deputados.

"Em Brasília, se você sair à noite, terá de ir a lugares onde só tem lobista, puta e

deputadoll•
Fernando Gabeira (PV), deputado federal, em declarações à "Folha de São Paulo", que garante ter encontrado
os três tipos na noHe de Brasília "e muito mais".

IIEm Brasília vem político de todo lugar, e sem a mulher. Garota de programa é como

empresário: tem de ir atrás do poder, do dinheiroll•
Leonardo Vasconcellos, vereador, sobre o mesmo assunto.

.

• PONTO DE VISTA
,

Eramos caipiras, agora
somos apenas gado

Recentemente, o

presidente Luís Inácio Lula
da Silva divulgou as ações
decorrentes do PAC, o Plano
de ' Aceleração do

Crescimento, que prevê um

crescimento médio de 5% ao

ano, para o qüinqüênio 2007-
2010. Com o slogan "Romper
Barreiras e Superar Limites,
prevê um investimento

público de R$ 504 bilhões,
que podem ultrapassar R$ 1

trilhão, se confirmadas as

expectatívas das parcerias
público-privadas. Do total de
recursos, R$ 126 bilhões serão

aplicados nó Sudeste e R$ 80
bilhões aplicados no

Nordeste. O Norte receberá
cerca de R$ 50 bilhões. 'já
Região Sul, que receberá R$
37 bilhões do total de
recursos apenas perde para. o

Centro-Oeste, com R$ 24
bilhões. Com isso, reproduz
se economicamente o retrato
político do País, em relação à .

baixa representatividade dos
interesses do Sul no Brasil.O
PAC está embasado em boas

intenções.Em meados dos
anos 90, FHC disse que
éramos caipiras porque

ensímesmados, porque
olhávamos apenas para os

próprios umbigos. A gritaria
foi geral - e do mesmo PT e

associados que hoje tecem

loas às metáforas do atual
presidente. Em recente

discurso, quando do

lançamento da untdade
'

índustrial de polipropileno da
petroquímica Paulínia, Lula
disse que para assegurar a

viabilidade do PAC, iria

supervisionar o rebanho. Há

.Randal Gomes
Coordenador de Rela
ções Institucionais e do
curso de Comércio Exte

====== riordaFatej.

duas interpretações possíveis:
(a) se o Presidente interpreta
a sua vocação messiânica, a

sua metáfora seria religiosa.
Ele entende que como um

páter-doloroso, será o mártir

de uma nação que retoma o

caminho. Assim, o que
efetivamente retoma é o

discurso populista de líderes
latino-americanos como

Per6n, Fidel, Morales e

Chãvez: (b) se o Presidente

interpreta. a sua vocação
como pecuarista, a sua

metáfora seria de uma

ignorância crassa, o que não

lhe é estranho. Ao comparar
a estrutura de seu governo
com uma grande fazenda ou

frigorífico, ele interpreta que
todos os brasileiros são sua

responsabilidade como gado
em que se constituem .

•
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• DOS BLOGS

liMi@i.t.M�anzian I3J li h4.ijAlencar WJMlnês Dolci

Caminho Apostas Cartão
da roça do PT maroto
Entre o fim do real a tJS$ 1,00 Além da disputa pelo poder Dificilmente os cartões
de FHC em 1999 à congressual, a eleição para eletrônicos. dos bancos vêm

desvalorização acentuada na presidente da Câmara foi sem a função cartão de

véspera da-posse de Lula palco de demarcação de crédito. Inadvertidamente, o
v

(quando o dólar raspou em R$ terreno entre os aliados do correntista pode na hora.de

4,00 em 2002), o que de mais presidente Luiz Inácio Lula da pagar compra em débito

significativo ocorreu foi um Silva a respeito de 2010. Ciro direto na conta, acabar
forte ajuste nas contas Gomes (PSB) distanciou-se usando o crédito, e se

externas. O real desvalorizado do PT, que se dedicará agora, obrigando depois a pagar a
tornou os produtos nacionais a construir um novo projeto anuidade de um cartão que
mais baratos e permitiu ao' presidencial. Lula, que não solicitou. Os bancos
setor industrial multiplicar as disputou cinco vezes o marotamente estão liberando

exportações. A enxurrada de Planalto, não poderá .
a função crédito dos cartões

dólares permitiu ao Brasil concorrer. A vitória do de débito sem a anuência

praticamente zerar sua dívida deputado federal Arlindo dos correntistas. Essa
externa e acumular reservas Chinaglia (PT-SP) na eleição estratégia burla a proibição
de US$ 100 bilhões. Hoje, há da Câmara fortaleceu a de mandar cartões para a

algo novamente acontecendo seção petista de São Paulo. casa dos clientes, sem
nas exportações.Se a opção Esse grupo foi o que mais solicitação. O consumidor tem
brasileira é não mexer perdeu quadros nas crises do

. o direito de denunciar o banco
artificialmente no câmbio mensalão e do dossiegate. A por essa prática, e exigir um
(como faz a China) ou maioria trabalha a favor do cartão sem a tal função, mas
controlar o excesso de dólares sonho presidencial da ex- se prepare para a dor de

que vem atrás dos juros, a prefeita de São Paulo Marta cabeça de reclamar e aguardar
única saída é tornar a indústria Suplicy. E pressiona Lula o envio de outro. Os Procons
nacional tão ou mais cornpe- para que a coloque na pasta podem autuar os bancos por
titiva do que a dos países que da Educação. PT e PSDB têm essa prática, mas dizem que
vendem seus produtos travado uma guerra fratricida basta ao cliente não ativar o

aquLwww1.folha.uol.com.br/ nos últimos anos. cartão de crédito,

tolha/pensata kalencar@folhasp.com.br mariainesdolci.folha@uol.com.br

� joslas@uol.com.br �marlalne�dolci.fDlha@uol.com.br �k.lencar@folhasp.com.br

• DO LEITOR

Feliz enfoque novo •Dimas de Melo Pimenta II
Presldente da Dimep e diretor do

Departamento Sindical da Fiesp.

É muito preocupante a elevadíssima, impostos equi- em vez de as metas inflado' G

projeção do Instituto de valentes a 37% do Produto

Pesquisa Econômica Aplicada Interno Bruto, burocracia

(Ipea), de que, mesmo pro- exagerada,câmbioinimigodas
movendomelhorias no cená- exportações e deficiente em

rio econômico, o Brasil infra-estrutura. Um estudo do

somente poderá ingressar Ipea identifica problemas a

num ciclo de crescimento' serem enfrentados: taxa básica

sustentado anual de 5% a de juros e spreads bancários

partir de 2017. Não podemos muito altos; câmbio atual

condenar a acreditada insti- compromete o crescimento; os

tuição pelo amargo prognós- gastos públicos são excessivos
tico, pois seus técnicos e de baixa eficiência; o

baseiam as análises nas ínvestímentopúblico federal é
estatísticas e na política eco- insuficiente; o sistema pre-

. nômica. Aliás, nem seria vtdencíârío é insustentável; a previdenciária e ajustes n
,

necessário grande esforço de carga tributária é excessiva e câmbio sintetizam as este!

raciocínio para concluir não tem tributos de má qualidade.
estar apto à prosperidade um O cerne do trabalho é a

país com os juros mais altos mudança de enfoque da

do mundo, dívida pública política econômica nacional:
.

,

.

:1;
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@ocorrelodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Ca�a
Postal19. É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

'

.

nárias, como hoje ocorrei g
balizarem as demais, a expan �
são sustentada e mas
substantivado PIBpassará a sei

a prioridade, condicio-nand
todos os outros objetive
Significativa queda dos gasto, G

públicos e fim dos desvio!

financeiros, possibilitand
aumentar os investimento.

privados e doGoverno Fede
e viabilizando o superávil
nominal da União, realizaçâ�
das reformas tributária I

tégias para viabilizar o no\í I

modelo. É preciso um olh�
mais amplo sobre a realidaa
nacional.

.\
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novela continua

"O país não pode avançar
com desmoralização e troca

troca de partidos. A ética

deveria fazer parte de todo

ser humano". Do senador

Jarbas Vasconcellos, eleito
commais de doismilhões de
votos pelo P"MDB de

Pernambuco, que já foi

deputado estadual, federal e
gÜ\vernador por duas vezes de
sell estado. A exemplo de

outros parlamentares, entre
novatos e veteranos, ele
defende que a reforma

política deva ter prioridade.
Entre os veteranos da
legislatura passada, apenas
um expressou-se claramente:
foi o ex- senador Jorge
Bornhausen (PFL), que

conseguiu aprovação de uma
mini-reforma política, que
vigiu já nas eleições de 2006.

p enindo incêndios
AUniversidade da Regíão de Blumenau, a Furb, em

parceria com a Fundação Fritz Muller, implantou curso
de especialização em Prevenç'ão e Proteção contra

Incêndios. o. curso tem como objetivo capacitar
,tngenheiros, arquitetos, tecnólogos e outros

profissionais com curso superior e que atuam

especificamente na área. As inscrições estão abertas
até o dia 16 deste mês na Divisão de Pós-graduação,
campus 3, e é inédito no Estado. E necessário diante

" de pesquisa de mercado constando grande falta de
r, lhpecialistas nesta área. Outras informações: '

""""'WwwJurb.br

Meias verdades
O úl�imo relatório da Fatma mostra que Balneário

Camboriu tem cinco pontos impróprios para banho. Na
dihpanha de 2002, o então candidato a senador, hoje vice
g8�emador e por três vezes prefeito da cidade, usava como
g�'no de fundo nos programas eleitorais da TV a conhecida
P.r',üa Central. Para afirmar, categoricamente, que Ql,-t,�

DgIneário era área livre de qualquer tipo de poluição. QuemI),>
,

c9,.nhece sabe quanto de esgoto é atirado ali 24 horas do
���.A Fatma diz ainda que todas as praias de São Francisco
go Sul, que, também recebem esgotos não tratados, são
p;�9prias para banho.

fRE faz conscientização
,j o Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina
Í4.:z campanh; para reciclar
grande parte do lixo. Só em
lMorianópolis, sâo 348
Gblaboradores. Antes, a

separação era feita apenas
por servidores da limpeza e

atguns setores" que já
da'vam destinação correta
ao papel. "A idéia é que a

campanha seja de todos.

Esse tipo de iniciativa não

visa apenas ao TRE/SC,
mas também à formação de
cidadãos conscientes",
explica o coordenador de

apoio administrativeRafael
Alexandre Machado".
Setores especificas ficam

responsáveis pelo recolhi
mento de baterias, pilhas, e
cartuchos 'vazios de

impressora e fax.

Sem rumo
Férias coletivas de 40 dias

cumpridas até 30 de janeiro
incluiu a secretaria de,
Desenvolvimento
Econômico, a quem a

diretoria. de Turismo é

subordinada. Para piorar, o
diretor Leônidas Nora,
terceiro em dois anos,

deixou o cargo em

dezembro. Na cidade dos

portais, turismo não é

prioridade.

'Crescendo
Ao invés de demitir, o

comércio de Blumenau
abriu 400 novas vagas no

mês de janeiro, segundo
levantamento feito pelo
Sindicato do Comércio

Varejista. Agora, são 9,4mil
empregos diretos gerados
pelo setor. Motivo: o

movimento de turistas que
veraneiam no litoral atrás
de eventos e promoções.

É festa!
Logo depois da posse na

quinta-feira, o senado
Raimundo Colombo (PFL)
recepcionou em Brasília
cerca de 200 convidados

para um bom churrasco.
Colombo que se elegeu
senador contra a própria
vontade- diz, com freqüên
cia, que prefere cargo
Executivo- esquivou-se em
dizer quem pagou a conta.

Caçando os sonegadores
A Secretaria da Fazenda

quer aperfeiçoar os meca

nismos de tributação para
tentar conter a sonegação
de impostos. De acordo
com levantamento de
auditores da Secretaria, a

soriegaçao em Santa
Catarina atingiu, em 2006,
cerca de R$ 1,6 bilhão só

de ICMS. Ou seja, apesar

dos R$ 6,2 bilhões arreca

dados no ano passado com
a cob�ança de diversos

.impostos (o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços é o principal"
representando mais de 95%
do total), o Estado poderia
melhor financeiramente se

não houvesse tanta sonega
ção do imposto.

No ar
Está funcionando no

Bairro Rio da Luz, uma
antena repetidora de
televisão, que beneficia
também os bairros Garibal
di e Rio Cerro.A informa

ção é do coordenador de

Telecomunicações da Pre

feitura, JoaquimDomingos.
Mas, até agora s6 aRBS

atendeu a solicitação dos
moradores.

Jaraguá quer a UFSC·
Caravana de Jaraguá do

Sul segue para Florianópolis
hoje para audiência, às 14
horas, com o reitor 'da
Universidade Federal de
Santa Catarina, Lúcio José,
Botelho. Além do professor
Cláudio Piotto, um dos
mentores do projeto para

que a cidade tenha cursos

daquela instituição, acom-

Governo do Estado investirá R$
conclusão do Estádio Arena Joinville, li
lEe, ainda no primeiro semestre

do_governador Luiz Henrique
Marco Tebaldi (PSDB).
de R$ 1 milhf.ío, a partir dQ próximo dia
uma parcela de, R$ 500'mil. A retol1lada
pehnitirá a ampliação do estádio em ce

j lugares. Hoje, ele tem capacid'ade para 15 mil pessQas.
Até agora, já foram aplicados pelo Estado na obra
projetada pot LHS ainda quando era prefeito da
cidade, aproximadamente R$ 12 milhões. ,

panham a cormtrva o

prefeito Moacir Bertoldi, a
vice-prefeita Rosemeire

Vasel, represenrante da 1

Acijs e o secretário de'
Urbanismo, Afonso Piazera
Neto: O encontro com o

reitor também pode definir
a implantação de campus da
UFSC defendido pelo
próprio reitor.

Puro ego
Mal assumiram como

deputados estaduais, dois
novatos na Assembléia

Legislativa, ambos do PFL,
já pensam em trocar os

mandatos em 2008 pelá de

prefeitos de suas cidades.
Cezar Júnior (filho de
César Souza), é pré
candidato em

Florianópolis. Darci de
Mattos, em, Joinville, O

,

eleitormerece!

Três do PT e um do PPS
são os quatro únicos
vereadores de oposição ao

prefeito de Blumenau, João
Paulo Kleinübing, dos 14
existentes. O prefeito não

apoiou a candidatura de
Luiz Henrique (PMDB),
mas abriu espaços para o

PSDB e garantiu a

presidência da Câmara ao

PMDB. A própria pele
primeiro.

O CORREIO DO POVO'

DETALHE

Alternativa 1
A Rádio Alternativa FM '-

(104.9), com
abrangência na região
do Estrada Nova, tem [)
eleições marcadas para n

escolher sua nova z
.

diretoria. A emissora é .�
comandada pelo PT e o is'

atual presidente, �

Sebastião Camargo, )

também é o presidente tl

do diretório municipal ,1

do partido. :l

, f

Alternativa 2 ?,

Camargo é um dos \

petistas que defendem
r

'\

aproximação do partido
, ,1

com o governo do
1

prefeito Moacir Bertoldi. r
.\

(PR). O líder
1>

comunitário Justino da "

Luz também faz parte :>

da diretoria e já esteve ;,j

.corn um pé na J

prefeitura. A região "

caracteríza-se como

forte reduto petista.
i

Alternativa 3
A negociação, com
oposição ferrenha do
ex-deputado Oionei
Walt�r. da .$Jlvp, pré- l ,�t-j
candidato a prefeito em

2008, rachou o PT ao

meio e vislumbra,
claramente, tentatiVa de
resgatar a imagem da

. administração de,
Bertoldi e, ao mesmo

tempo, chapa
majoritária no ano que

�

vem.

Alternativa 4
Mas, pelo visto, o

. prefeito Bertoldi vai se
obrigar a entregar uma
secretaria essencialmente
política. É o que interessa
ao PT para fortalecer o
partido em importante i

base eleitoral. J

Resumindo, a de Obras. )

Também pretendida pelo'
.

I

vereador Ronaldo
Raulino (PR).

,

Alternativa 5
Raulino é fundamental
nas mudanças que o

prefeito quer para ter, na
Câmara, o apoiamento
necessário na aprovação
de importantes projetos
que pretende
encaminhar ao
Legislativo. Assumiria
Ruy Lessmann (PDT),
que de crítico feroz de
Bertoldi mudaria de
trincheira.

,
- .
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RENOVA OU NÃO: CONTRATO COM A COMPANHIA VENCEU HÁ UM ANO E OITO MESES

Peixer aguarda audiência com

presidente da Casan e LHS
Pedido para encontro
foi feito pelo prefeito
por sugestão do

próprio governador

CAROLINA TOMASELLI
GUARAMIRIM

O prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer (PFL),
informou ontem que

aguarda retorno do governo
estadual sobre a data em

que será realizada
audiência entre ele, o

- governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB), e o

presidente da Casan,
Walmor de Luca. A

solicitação, feita por

sugestão do próprio
governador durante a

inauguração da Rodovia do
Arroz, no mês passado, foi
encaminhada através de
um ofício e depende agora
da agenda de Luiz Hen

rique.
O contrato de 30 anos

entre a Casan e o muni

cípio venceu há um ano e

oito meses. De lá para cá, o
_ assunto foi abordado em

. reuniões envolvendo Exe

cutivo, Legislativo e

entidades representativas,
algumas com a participação
de representantes da

ARQUIVO/OCP

Há exatamente um ano, o preteito chegou a anunciar a municipalização dos serviços
companhia. Exatamente cesso, desembargador Cid pela municipalização",
um ano atrás, o prefeito José Goulart, a lei de con- declarou Peixer. O prefeito
anunciou que o município cessões estabelece que a disse que não tem

assumiria os serviços de retomada dos serviços pelo conhecimento sobre o

abastecimento de água e município só pode ocorrer montante dos investimentos
esgoto, a exemplo de outras depois de indenização dos feitos pela companhia no

cidades do Estado, mas isto valores e bens aplicados e município.
não aconteceu. utilizados pela Casan, num Por outro lado, destaca
Em Barra Velha, o serviço prazo não inferior a dois que a administração,
chegou a ser munici- anos. mesmo sem obrigatoriedade
palizado, mas no último dia "Vamos conversar, mas, de legal, presta serviços a

31 o Tribunal, de Justiça qualquermaneira, seguiremos Casan, principalmente na

determinou que a Casan todos os procedimentos legais abertura de valas para
reassumisse o abasteci- paraqueoqueaconteceuem manutenção ou expansão
menta dentro de 30 dias. Barra Velha não se repita em da rede, danificando as ruas

Segundo o relator do pro- Guaramirim, caso optemos asfaltadas da cidade.
<'

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, usando
da faculdade que lhe confere o Artigo 33, I, do Estatuto Social,
convoca os Senhores Membros do Conselho Deliberativo para uma
reunião a realizar-se as 19 horas do dia 12 de fevereiro de 2007, na
sede social, à rua Octaviano Lombardi, 100, a fim de deliberar
sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
01- Eleição da nova Diretoria da entidade, gestão 2007/2008;
02- Assuntos de interesse geral da Associação.

NOTA:
As chapas devem ser registradas na Secretaria da entidade até as

17 horas do dia 7 de fevereiro de 2007.

PAULO CESAR CHIODINI
Presidente

Jaraguá do Sul (SC),fevereiro de 2007.

Moscas incomodam
moradores de Schroç�!

Insetos estão portodos os cantos; recipientes com veneno são comu

Os moradores da Rua tempo, só que não resolv
Itoupava, nas proximidades do segundo a família Rapsinskí
Centro de Schroeder, não Conforme explicações da fui
suportammais a quantidade de daVigilância Sanitária, Raql
moscas que habitam a região. Fuckter, entre os motív
Elas estão na estrada e dentro apurados até' agora est�
das casas, onde é comum invasão domeio urbano no
encontrar recipientes com ral. "Naquela área há bas
veneno contra os insetos. esterqueiras e essas moscas'

É o que acontece na alimentam desse material,
residência do casal Leonida, 76, explica. Alémdisso, Alessarr (

e Oswaldo Fruhauf, 78. Eles já Rosa, também sanitarista,
se acostuma-ram com a, que os insetos sâoresponsáv
situação, mas mesmo assim,

. por cerca de 120 ovos a ca ;

dizem ter a sensação de morar uma das até sete reprodu
.

"num chiqueiro de porco" comuns à espécie. A quan'
tamanhoo incômodocausado. dade seria suficiente pal;
"Temos que cuidar porque as prejudicar os trabalhos feitos ,

moscas entram até nas xícaras local ao longo dos últimosmes
de café e nas caixas de leite", Para Ricardo Negreiro, eng!
comenta o aposentado. nheiro agrônomo da Epagri '

Na casa de Paulo Sergio única coisa que pode ser feil
Rapsinski, 33, o problema é na Rua Itpoupava é esclarec
semelhante. "Tive visitas que a comunidade quanto' 2

foram embora mais cedo por atitudes responsáveis pel
causa dos insetos", diz. Para aparecimento das mose

'

tentar espantá-los, o meta- domésticas. "Orientamos �

lúrgico utiliza desodorantes e agricultores para fazer
também acende incensos por compostagem e esperar tr' ;..

todos os cômodos. A prática meses antes de utilizar (

ameniza a incidênciapor algum esterco" � (KE)

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, usando da faculdade que
lhe confere a letra "a" do Artigo 15 do Estatuto Social, convoca os Senhores
Associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 18 horas
do dia 12 de fevereiro de 2007, na sede social, à rua Octaviano Lombardi, 100, em
prim�ira convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
01- Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas no

exercício administrativo findo em 31 de dezembro de 2006;
02- Leitura, discussão e votação do Balanço Geral relativo ao exercicio

administrativo findo em 31 de dezembro de 2006;
03- Eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
04- Assuntos de interesse geral da Associação,

NOTA:
1-As chapas para eleição do Conselho Deliberativo, que é composto de 40 (quarenta)
membros e do Conselho Fiscal, que é constituído por 3 (três) membros efetivos e.3
(três) suplentes, deverão ser registradas na Secretaria da Entidade até às 17 horas do
dia 7 de fevereiro de 2007;
2 - Não havendo quorum para a instalação da AGO, em primeira convocação, no
horário acima mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda
convocação, com qualquer número de associados presentes, às 18h30min, no

mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2007
PAULO CESAR CHIODINI

Presidente

EDITAL
TOMADADE PREÇOS Nº 001/2007
ISSEM -INSTITUTODESEGURIDADEDOSSERVIDORESMUNICIPAIS
TIPOMENORPREÇQGLOBAL
OBJETO: Assessoria Técnica Especializada de Gestão Previdenciária
para o Regime Próprio de Previdência SoCial dos servidores dos públicOS
do Município de Jaraguá do Sul (FMPS) e do Plano de Assistência
(FMASA), fundos administrados pelo ISSEM - INSTITUTO DE
SEGURIDADE DOSSERVIDORESMUNICIPAIS DEJARAGUADOSUL.
TIPO: MenorPreçoGlobal
REGIMENTO: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGADOS ENVELOPES: Até às 11:00 horas
do dia 22 de fevereiro de 2007, no edifício-sede da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sito na RuaWalterMarquardt nº 1,111, bairro: Barra
do Rio Molha, no Setor de Protocolo,
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 horas do dia28/02l2007, na
sede do ISSEM - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais,
situado na RuaWalterMarquardt, 623, sala 4, Bairro Vila Nova, Jaraguá
doSul-SC,

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo poderá serobtido no endereço
.

abaixo.
ISSEM - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá
do Sui

. RuaWalter Marquardt, 623, sala 4, Bairro Vila Nova
CEP 89.259-700- Jaraguá do Sul- SC.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidoS
no seguinte endereço: RuaWalter Marquardt, nº 623, Sala 4 ou pelo
fone/Fax Oxx47-3372-8650 ou pelos e-mails getulio@issem.com.broU
issem@issem.com,br
Jaraguá do Sul (SC), 26 de janeiro de 2007.

Promoção de Escapamentos Originais

3371-7398
com 20% de desconto à vista
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FIM-DE-SEMANA: NOVO FLUXO NÃO AUMENTOU NÚMERO DE ACIDENTES, SEGUNDO A POLíCIA MILITAR

';Mudança no trânsito central divide opiniões
.'�

'Usuários de ônibus

;devem atentar aos

.·pontos de embarque
'e desembarque

reduzir a ilhapróxima aoBanco
do Brasil e a construir um

canteiro no cruzamento do
Hotel Etalan, onde foram
instalados sinaleiros. Segundo
ele, até o próximo mês serão

construídas ilhas em outras

cinco esquinas, que por

enquanto permanecem com

A mudança no sistema sinalização provisória.
_:

viário central, realizadana tarde De acordo com a Polícia

de sábado, divide as opiniões Militar, o número de acidentes
!j
dos motoristas. Enquanto a na região central neste fim-de

I inversão de ruas agrada por semanamanteve-sepróximo do
,Kencurtar a distância entre o registrado antes do trânsito

hLcentro e os bairros próximos à sofrer modificações. Levan
r,.
saída de Pomerode, por outro tamento constatou que aeon-

lado há reclamação de que o teceram 12 colisões de sábado
-o

novo fluxo está causando à tarde até ontem, mas apenas
: �engmTafamento em algumas duas foram na região central e
.vias. Foio que aconteceuontem ninguém se feriu gravemente.

fi
nas principais ruas da cidade O taxista Eugênio Aben

- .

onde houve mudança de trottacreditaqueamodificação
.

.sentido, como aProcópioGomes
.

no sistemaviário não vai reduzir
.

e a Getúlio Vargas. .
o número de acidentes na região

O secretário deUrbanismo, central, mas apenas transferir o
�

Afonso Piazera, informa que conges-tionamento de um local
"

hoje o dia será destinado à aoutro. "Otrânsitosóvaimelho
: adequação dos tempos dos rar quando construírem mais

v,, semáforos e ao trabalho de pontes e vias alternativas para.�:;,

_�. sinalizaçãohorizontale vertical. os caminhões não trafegarem
.-Também informa que os mais pelo centro", comentou.
;:funcionários começam hoje a Na visão do frentista José

'�

:�AIANE ZANGHELINI
� ARAGUÁ DO SUL

<

•

PauloAnschau, 49 anos, aPonte
Abdon Batista deveria ter

sentido duplo para reduzir o

engarrafamento nas ruas

Marechal Floriano Peixoto e

ProcópioGomes. Jáoempresário
Odônis Micheluzzi, 35, acha
que o tráfego do centro para o

Bairro Jaraguá Esquerdo
melhorou. "Agora basta entrar
na Marechal e seguir sempre
reto", comentou.

PONTOS DEÔNIBUS -

A viação Canarinho informa

que foram instalados mais seis

paradas de ônibus na área

central. Os novos pontos ficam
naMarina Frutuoso (em frente
ao Restaurante Califórnia); .

Procópio Gomes (em frente ao

Restaurante Tio Patinhas);
ExpedicionárioJoão Zapel1a (ao
lado doGinásio de Esportes do
Colégio São Luís); Max
Wilhelm (em frente à Rádio

[aragua): e na Getúlio Vargas,
perto do Shopping Breithaupt.
Segundo a gerência de tráfego
da empresa, os pontos deônibus
foram transferidos"corn pouca
diferença de distância para o

lado oposto da via", mas

nenhum foi retirado. Policiais orientam motoristas na ponte do Baependi, que passou a ser rnão-dupla no sábado

"E"'E-SE"" 'EIeEI.
Acerele o ritmo de suas
conquistas na
Fellows' Idiomas.

Cursos Intensivos

Inglês ou Espanho/.
Rápido e eficiente.
1 semestre em 1 mês.
Carga horária: Bh semanais.
Público: jovens e adultos.

Mànhã/Tarde/Noite'

Aqui você tem:
- Método (nademo
- Professores com vivência no exterior.
- Material importado específico para
adolescentes e adultos.

- Máximo 6 alunos por turma.
- Aulas dinâmicas.
- Reposição de aula. *

Início das aulas: 12.02.2007

Rua Domingos da Nova, 227 .Jaraguá do Sul

(em frente à Circuito Veículos)
fellows@netuno.com.br

I'iJol'iii'ijjliii8)
Cursos dinâmicos.
do iniciante ao avançado.
Público: jovens e adultos.

Carga horária: 2h semanais.

Manhã/Tarde/Noite
* desconto para alunos novos
nas mensalidades de
Fevereiro. Março e Abril

Semi-intensivo
Há muito tempo você queria
um curso assim.

Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

Carga horária: 3h semanais.
Público: jovens e adultos.

Manhã/Tarde/Noite

Matriculas
Abertas

* Solicite mais informações

3275·3475

Fellows' Language school Ltda.®

.�

Empresas e estudantes ganham juntos
para fazer a diferença no

mercaOdo, A . H�.�o IEL está presente em todo o país. (.....I
Comprometido com os requisitos da ..IJft!I
legislacão, o Estágio Responsável do

' �

r j

IELISC 'é preocupado com os resultados 41

da empresa e com o desenvolvimento
do estagiário.

Consulte

www.estagioresponsavel.org.br.
marque uma visita e conheça os serviços
e as vantagens do Estágio Responsável
do IELlSe.

Lei de Estágio: N" 6494 de 07/12/1977" Resolução CNE/CEB N" 01 de 21/01/04.

Para o estágio ser "da hora", é
importante que você esteja bem
informado. Segundo as leis, o estágio
pode ser de 4h, 6h ou 8h, de acordo
com as normas das instituições de
ensino e com o curso que o estudante
estiver fazendo.

Além disso, a prática, a teoria, a vaga
e o perfil do candidato devem estar

alinhados, tem que valer.a pena e

principalmente ser responsável! O

Estágio Responsável do IEL/se é "da
hora"!
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TflAGÉDlA: HOMEM DESAPARECEU NO DOMINGO, DEPOIS DE SAIR DE CASA PARA PESCAR

II Bombeiros resgatam corpo
· de pescador no Rio· Itapocu

CÉSAR JUNKESIOCP

uaramirim e região trabalharam durante todo o domingo e ontem até encontrar o corpo, por volta do meio-dia
r

I

A!ntônio Antunes, de. 51
anos, morava em Barra

Velha e era freqüentador
db- conhecido Salto

KE�lY ERDMANN

G4ARAMIRIM
•

. O início da semana foi de

trtsteza para a família de
Adilson Antunes, 51 anos.

Ele desapareceu namanhã de
domingo enquanto pescava
no Rio Itapocu, na localidade
de Guamiranga. O corpo só

aqàbou sendo encontrado
I ont�m, por volta domeio-dia,

após um dia inteiro de
bu�cas.

Conforme testemunhas, o
afogamento aconteceu por
volta das lOh30. O homem
estava sentado em uma pedra
quando a linha do anzol que
utilizava teria prendido. Em
seguida, ele tentou soltá-la,
se desequilibrou e caiu na

água. Depois disso, pediu
socorro ao irmão por três

vezes, mas, não teve sucesso.

Adilson sumiu no rio.
A partir de então, as

equipes' do Corpo <' de
Bombeiros de Guaramirim,
Jaraguá do Sul e Joinville

trabalharam na área, com

mergulhadores e botes salva
vidas. Na manhã de ontem,
os socorristas encerraram as

buscas quando encontraram

o corpo do pescador. Ele foi
encaminhado ao IML (Insti
tuto Médico Legal) de
Jaraguá do Sul, para mais

tarde ser entregue à família.
Adilson Antunes morava

em Barra Velha e freqüen
tava aquela área, chamada
de Salto, há algum tempo.
Segundo Mafalda Emmer

doerfer, proprietária da
fazenda que dá acesso ao rio.,
a entrada só foi permitida

porque "ele pediu com

educação". A artesã lembra
também que os afogamentos
não são raros porque o "local
é bastante perigoso". Estima
se que a profundidade do rio
seja de 15 a 20 metros em

determinados pontos.
Segundo o bombeiro

Edvar Pereira de Mello, de
Guaramirim, é preciso ter

cuidado na hora de
enfrentar as águas para
pescar. "Acon-selhamos
sempre levar um colete
salva-vidas e cordas para
possíveis resgates". Outra
dica é não sair sozinho.

,

. qentro de Convivência organiza Colônia de Férias
idade tambémpodemparticipar
da colônia de férias. As

inscrições podem ser feitas pelo
telefone 33 70�7562.

O coordenador do programa
também informa que a sede do
Centro de Convivência deve

.

ser transferida para a antiga
cozinha industrial do Sesi (atrás
do Supermercado Angeloni da
RuaBarão do Rio Branco),mas
que a data da mudança ainda
não está definida .. Segundo
Caius, os custos de adequação
elétrica e infra-estrutura estão

sendo orçados pela prefeitura.
(DZ)

Participantes se reuniram ontem

A partir de hoje até o dia 20,
oCentro de Convivência da
Terceira Idade realiza uma

colônia de férias para idosos. Os

e?-contros acontecem às terças

P
e quintas-feiras na Recreativa
do Sindicato do Vestuário, na
Ilha da Figueira. Os partici
pantes são levados até o local
emum ônibus da prefeitura, e o
embarque é sempre no Parque
Municipal de Eventos.

De acordo com o coor

denador do Centro de Convi
vência, Caius Ananda dos

Santos, os cerca de 400 idosos
cadastrados participarão de
atividades como hidroginástica
e jogos de mesa, além de
saborear um delicioso bife de
frutas. Os idosos' que não

participam de clubes de terceira

Charme e Beleza que valarizam ambientes

BR - 280 km 56· 47 33731010 - www.berlimamblentes.oom.br

....�.

UIUfl!:
transporie e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRANSPORTE ESCOLAR
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS E UNIVERSITÁRIO

posmvo • ENERGIA � EXATHUM • SOCIESC/TUPY • ACE UNERJ • CEPEG • SENAC .. fAMEG

COMUNICADO

Carine EUza Picoli
Marcatto e Osvaldo Mura-ra,
comunicam que vem requerer
a FUJAMA, Funda-ção
Jaraguaense de Meio
Ambiente, licencia-menta'
ambiental para a atividade de
supressão de vegetação e

parcelamento do solo para
implantação de loteamento
residencial.

O processo de impugna
ção junto a FUJAMA é de 20
dias corridos a partir desta
publicação e o licencia
mento será concedido se

atendida a legislação
ambiental.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL' 2.092 2,094 It

PARALELO 2,210 2,310 It

TURISMO 2,043 2,170 It

EURO

It

l
• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 45.286 0,64%
" DOW JONES (N. York) 12.667 011%
It MERVAL (B. Aires) 2.076 -024%
It NIKKEI (Tokio) 16.951 -139%

0.620

• CUB fevereiro

R$889,54

• FALECIMENTOS
Faleceu às 09:30h do dia 05/02, a senhora Verônica Pauli Sardagna, com
idade de 70 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 13:15h do dia 04/02, o senhor Elmo Reinke, com idade 76 anos.O
velório foi realizado na Capela Mor!uária da Igreía Cristo Bom Pastor e o sepultamento
no Cemitério de Rio cerro II.

Faleceu às 02:40h do dia 03/02, a senhora Célia Buzzi Schlenert, com idade
de 53 aros.O velório foi realizado na CapelaMortuária da Vila Lenzi e o sepuãamento
no Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 20:10h do dia 02/02, a senhora Rosa Florentina Gonçalves, com
idade 83 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 13:15h do dia 02/02, o senhor Henrique Carlos Alfredo Zilse, com
idade de 71 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

Cemitério de Jaraguá 99.

COMUNICADO ir
Caiman Ind. Com. de Malhas Uda, inscrita no CNPJ
75.370.437/0001-16, inscrição estadual nO 251.800.555,
situada na Rua Marechal Castelo Branco, 1803, Schroeder,
SC, vem por meio desta informar que requereu a Licença
Ambiental de Instalação (LAI) junto ao Fatma - Fundação do
Meio Ambiente, para a ampliação do parque fabril.

,

�------------------------------�------�Ii

COLÉGIO
MARISTA
SÃO LUIS

'EDUCANDO PARA A
VIDA!

Educação Infantil ao Ensino
Médio

wwW.marista.org.br
337103,13

Início das aulas. 07/02

"Para alcançar a
vitória, é preciso,
antes de tudo,
acreditar nela."
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NA MIRA: ATIRADOR JARAGUAENSE JÁ DISPUTOU O PAN-AMERICANa DE SANTO DOMINGO EM. 2003 .

Samuel Lopes fica em segundo
I na primeira seletiva. do Pan

• LINHA oE FUNOO Julimar Pivallo

Arbitragem
As reclamações do Juventus com a arbitragem não vêm de

hoje. Mas parece que, quanto mais se reclama, piorfica.
Coincidência ou não, colocaram, pela segunda vez, Luiz

Henrique Bezerra para apitar uma partida do Juventus.
Curiosamente, o juiz é filho de José Carlos Bezerra, preslcente
da Comissão de Arbitragem da FCF. Se existe pers.eguição, é
difícil de apontar, principalmente sem provas contundentes.
Mas que fica estranho, isso fica. E é algo que poderia ser

evitado.

Passado
Até porque, a arbitragem
catarinense vem sendo
contestada há um bom
tempo. Possíveis
favorecimentos a times

grandes são as maiores'
reclamações dos clubes

pequenos. O Juventus ainda

pensa na fatídica semifinal
de 1994, quando ficou de
fora da decisão por erros de
arbitragem em favor do

.

Figueirense.

Não.só aqui
Outros clubes também já

. deram declarações
contundentes neste

campeonato. Até mesmo
adversários do Juventus. O
pessoal de Criciúma está

esbravejando com Jefferson
Schmidt, dizendo que' o pênalti
do Juventus não existiu e

reclamou do gol anulado pelo
assistente. Mesma coisa o

pessoal do Marcílio Dias, que
também teve gol anulado.

Amistoso
A Malwee venceu o

primeiro amistoso da
_ temporada. Em Agronômica,
no Alto Vale do Itajaí, bateu
um selecionado local pOF
8x1 com gols de Falcão (3),
William (2), Márcio,
Auqusto e o estreante Jean.
No próximo sábado, o time
do técnico Fernando Ferretti
terá mais um amistoso,
desta vez em Rio do Sul,
contra time da casa.

Taça Pomerode
A tradicional competição
está marcada para começar
no dia 4 de março. De
Jaraguá do Sul, Vitória e

Flamengo já confirmaram a

participação. O regulamento
é o mesmo do ano passado,
com turno e returno com

pontos corridos. Aí os dois
primeiros esperam a

definição do adversário,
conhecido no confronto do 30
ao 6° lugares.

",
-; .
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Samuel Lopes busca a vaga para disputar, pela segunda vez, os Jogos Pan-Americanos. A primeira foi no ano de 2003, em Santo Domingo

Na etapa realizada
em Timbó, o atleta
ficou apenas 1,5
ponto atrás do líder

JULIMARPIVATIO
, JARAGUÁ DO SUL

o jaraguaenseSamuelLopes
começou com o pé direito a

busca para a vaga dosJogos Pan
Americanos 2007, que aconte
cerão no Rio de Janeiro (RJ).
Na primeira seletiva, disputada
neste fim-de-sema;"a em

Timbó, o atirador terminou em
segundo lugar na categoria
carabina- deitado, ficando
apenas 1,5 ponto atrás do

�arnpeão da etapa. Disputando
i

AMISTOSO

Dunga comanda
o único coletivo
o técnicoDunga comandou

ontem o único treinamento da
Seleção Brasileira para o

confronto contra Portugal,
marcadopamhoje, emLondres.

.

Com o grupo reduzido devido
às contusões de três atletas, ele
não pôde realizar um coletivo.
Ficaram -

entre os titulares:
Maicon, Lúcio, Juan eGilberto;
EdnúIson,GilbertoSilva, Elano
e Kaká; Rafael Sóbís e Fred.
Helton e Júlio César se

revezaram no gol, mas o

primeiro é favorito de Dunga.

apenas esta prova, Lopes
acredita que conseguirá a

segunda participação no Pan,
já que a primeira foi em 2003,
em Santo Domingo na

República Dominicana.
"Foi um bom resultado,

porque consegui a recuperação
durante a prova. Acredito que
semanter a regularidade, tenho
grandes chances de ir para o

Pan", comentou Lopes.Na etapa
classificatório, o atirador
terminou em terceiro lugar,
ficando a um ponto do segundo
e a seis do primeiro. Mas nos

últimos dez tiros, na chamada
final olímpica, ele conseguiu
uma boa recuperação e ficou a

apenas 1,5 ponto do primeiro
...

colocado.
Ainda restam mais três

etapas para se definir os dois
classificados de cada categoria
do tiro para o Pan. A próxima
.serâ. neste fim-de-semana, em
Curitiba, no Clube Santa
Mônica. "Acredito que consiga
um bom resultado porque

conheço bem o local", afirmou
Lopes. Para se garantir a vaga
ao Pan, são contados os três

melhores resultados de cada
atleta nas quatro etapas a serem

disputadas. "Eu espero ir bem
nas próximas duas para chegar
mais tranqüilo na última e,

quem sabe, já garantido. Buscar
pontos nas últimas etapas nem

sempre dá certo", explicou. As
próximas etapas serão em

Resende (RJ), de 9 a 11 de

março e noRio de Janeiro de 16
a 18 de março.

Romário deve ficar no
banco contra o América
RIO DE JANEIRO

O atacante Romário
realizou o primeiro treino desde
a liberação da Fífa e foi
relacionado pelo técnico
Renato Gaúcho para ficar no
banco de reservas no jogo'
contra o América, amanhã. O
atacante, 41 anos, apareceu
cedo em São Januário e

participou das atividades para
recuperar a forma física.
Romário deverá ser usado
apenas por 30minutos. Romárlo: de volta aos treinos

Presidente do Conselho de Administração
e Diretor-Presidente da Companhia de
Teciâos Nortede Minas - Cotemína,s.
Presidente da Associação Brasileira da

Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT e

Vice-Presidente do Conselho Superior
de Comércio Exterior - COSCEX

Venha conhecer o .n

jeitinho mineiro de

ganhar o mundo.

Jantar de Idéias com Josué Gomes da Silva, com a palestra:

"A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
BRASILEIRAS - O CASO COTEMINAS"

Evento que marcará a posse de Giuliano Donini como
Vice..Presidente Regional Jaraguá do Sul da ADVB/SC.

Data: 8 de fevereiro de 2007 • Horário: 20 horas
Local: Clube Atlético 8aependl • Jaraguá do Sul
Adesão: R$ 25,00 • sóclos ADVB/SC e ACIJS

R$ 35,00 - não-sócios

Informações e reservas: • 48 3224-5258 - ADVB/SC
• 47 3275-7033 - ACIJS

REALIZAÇAO

SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Moleque Iravesso
venceu de virada e,
mais uma vez, teve

jogador expulso

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

OJuventus vem cumprindo
o papel. Dos 18 pontos
disputados até agora,

conquistou 13, aproveitamento
de 72%. O tricolor continua
atrás do Criciúma apenas no
critério de saldo de gols. A
diretoria já vem fazendo as

contas e acredita que um

triunfo diante do Joinville, na
quinta-feira, deixa o tricolor
perto da classificação, já que
terá duas partidas consecutivas
em casa - dia 11 contra o

Metropolitano e dia 14 contra
oAtlético. "Se empatarmos em
Joinville e vencermos as duas
em casa, chegamos a 20 pontos
e teremos grandes chances de
ganhar o turno, chegarmos na
final do Estadual e ainda

conquistar uma vaga para a

Copa do Brasil", prevê o diretor
de futebol Alcir Pradi.

No jogo de domingo, o

ti�e da casa começou com

tudo e quase abriu o placar aos
doisminutos, quando Leandro
deu um chapéu no adversário,
mas chutou fraco para a defesa
de Alex. Mas, no contragolpe,
o Guarani chegou ao empate.
Aos três minutos, depois de

cobrança de escanteio, Toto
desviou e Júlio César

O CORREIOESPORTTVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

ACONTECEU DE TUDO: SCHULLE ESBRAVEJOU, FOI EXPULSO E COGITOU ATÉ DEIXAR O JUVENTUS

completou para abrir o placar.
O gol do empate veio aos 28

minutos, comAndrade, depois
de bela jogada individual. Aos
41 o tricolor virou a partida..
Depois de cobrança de·

escanteio, o zagueiro Diego
cabeceou para fazer o segundo.
Nos acréscimos, o lateral

esquerdo Barone levou o

segundo amarelo e foi expulso.
Na saída para o intervalo, o
técnico Itamar Schulle saiu

muito irritado com a não

'marcação de dois pênaltis a

favor do Juventus e acabou

expulso.
No primeiro lance do

segundo tempo, Itamar, do
Juventus, fez falta na entrada
da área e acabou expulso,

. deixando 'as duas equipes com
dez jogadores. O terceiro gol
saiu aos 29 minutos. Leandro
foi derrubado na área e o juiz
mareou o pênalti.Na cobrança,
João Henrique converteu. O

Moleque Travesso ainda teve

mais duas chances claras de
marcar. Aos 38, Danilo Santos

passou por dois zagueiros,
driblou o goleiro 'e com o gol
vazio, chutou para fora. Aos 41
foi a vez de Andrade perder o
gol.
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Juventus venceu o Guarani, de virada, e tem 72% de aproveitamento no Catarinense da Divisão Principal

O CORREIO DO POVO

Joinville
Avaí

Metrq@litano ...,

Figueirense
Próspera
Chap_e_cpense
Brus ue

Garantida a verba para pista sintética Nadadora conquista título em Palmas
JARAGUÁ DO SUL

O presidente da FME

(Fundação Municipal de
Esportes), Jean Leutprecht,
esteve recentemente em

Brasília, onde assegurou
junto ao Ministério dos

�. Esportes a doação do piso
emborrachado para

construção . de uma

moderna pista de atletismo
no Município. Leutprecht
foi recebido pessoalmente
pelo Ministro dos Esportes,
Orlando Silva, e pelo
Secretário Nacional de

Esportes, João Ghizoni, em
audiência onde a seriedade
com a qual o esporte é

conduzido em Jaraguá do
Sul foi elogiada.

O piso ernborraehado
'está orçado em R� 1,5
milhão, sendo que o

projeto da obra havia sido
encaminhado pelo Prefeito
Moacir Bertoldi ao

Secretário João Ghizoni,
em novembro de 2006. Esta
será a segunda pista
sintética oficial no Estado
de Santa Catarina, porém
a uruc a que r eumr a

condições de uso para

competições estaduais e

nacionais. Para isso a FME
investirá cerca de 500 mil
reais na obra - entre

recursos próprios e do

Fundesporte, que serão

aplicados nas obras de
infra-estrutura necessárias
para que a pista tenha uma

grande vida útil.
A pista sintética de

atletismo será localizada na
Tifa Martins, em terreno

situado ao lado do Bosque
Ecológico. A construção da
pista será a primeira etapa
das obras do futuro

Complexo Esportivo
Municipal, onde estão

planejadas as construções
de três quadras de .. '�

,

lU
Elizabeth Bavaresco (centro) conquistou o título geral na Master Dtreinamentos, uma piscina

semi-olímpica, um stand de' JARAGUÁ DO SUL

tiro e um es tádio

municípal. A inauguração
da pista sintética está

prevista para os 47º Jogos
Abertos de Santa Catarina,
a serem realizados no mês
de novembro, em Jaraguá do
Sul.

terminou em primeiro lugar no
geral na categoriaMasterD. Ela
completou os 1.600metros em
34minlOsegna etapade Palmas.
Além desta, ela já havia
vencido em Piçarras, Itapoá e

Bombinhas. A, próxima
competição dos nadadores da

Impulso será no dia 25 de

A jaraguaense Elizabeth
Bavaresco (Academia Impulso)
conquistou no último fim-de-
semana, a quarta vitória

consecutiva da 3a Copa
Jasmine de Travessias. Com os

quatro primeiros lugares, ela

fevereiro, emBombinhas, pros
válidapela 4aEtapa doCircuito
Mercosul de Travessias.

No domingo, quem entrei

no mar foi a equipe da Ajind I

Urb,ano;FME. Três nadadoro
.

estiveram em Itajaí, na prova
que teve largada na Praia dJCabeçudas e chegada na Pram :

de Atalaia, um total de 1.80l I

metros. Quem conquistou o

melhor resultado foi Marini
Fructuozo, que venceu n�

categoria 20-24 anos. Henrique
Fructuozo terminou em quinto
no geral e Soelen Bozza ficou
em quarto no geral feminino 1

Nopróximo domingo, a equipe 1
estará em Itá, no Oeste da

Estado, para a 3a Etapa do
i

Circuito de Maratona

Aquáticas.

ti
mIss LOllS
L O V e W IE A R

Promoção de verão
Preços!

R$5.00 lO R$10,OO.
R$15,OO • R$20.00
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RECEITA FEDERAL DIVULGA
REGRAS PARA DECLARAÇÃO
DO'IMPOSTO DE RENDA DESTE
ANO E APRESENTA NOVIDADES � 83

ENTIDADES DE MíDIA DE se
EMPOSSAM NOVA DIRETORIA
COM PRESENÇA DE LHS E
OUTRAS AUTORIDADES DE se • 82

81
Divulgação

EFEITO DO CÂMBIO É O VILÃO

·

Crescimento industrial tem menor índice desde 2003
A alta em 2006 foi,
de 2,8% contra 3,1%
em 2005 e 8,3% no

ano de 2004, diz IBGE

SÃÓPAULO

A produção industrial
brasileira acumulou em

2006 alta de 2,8%. Trata-se
do menor crescimento

desde 2003, quando a

produção ficou estável. Em
2005, a indústria havia

registrado avanço de 3,1% é,
em 2004, de 8,3%.
Segundo o IBGE

(Institu to Brasileiro de

Geografia e Estatística}, um
dos fatores que mais

contribuíram para a perda

de ritmo de crescimento foi
o efeito do câmbio sobre
alguns setores da indústria.

Nos quatro primeiros
anos do governo Lula " a

produção industrial acumula
uma alta de 14,9%, o que
significa uma média de
crescimento de 3,5% ao ano.

Entre 1999 e 2002, durante o
govemo

t

de Fernando
Henrique Cardoso, a média
de crescimento foi de 2,5%
ao ano. Já no primeiro
mandato de FHC, a indústria
cresceu a umamédia de 1,3%
aoano.

No ano passado, os

segmentosde maior peso na

indústria apresentaram uma

baixa expansão. O
crescimento de 2,8% foi
ditado pelo setor d� máquinas

para escritório e equipamen
tos de informática, que subiu
51,6%. O segmento foi impu
lsionado pelo barateamento
da importação de componen
tes, fruto do câmbio, e pelo
Programa Computador para
Todos, do governo federal.
Também tiveram desem

penho positivo a indústria

extrativa, com crescimento de
7,4%, os setores demáquinas e
equipamentos (4%),
máquinas, aparelhos e

materiais elétricos (8,7%),
alimentos, (1,8%) e bebidas
(7,2%).

Entre as atividades em

queda, as que exerceram as

maiores pressões foram dos
setores de madeira,
vestuário e outros produtos
químicos.

AG�NCIA BRASIl/DCP

Indústria de vestuário sofreu queda de cresclmentoern função do câmbio

�� Paulo Bauer assume a Secretaria da Educação
FLORIANÓPOLIS

Abrir a escola para a
1

.
comunidade, resgatando o

conceito de que ela precisa
receber a atenção de todos está
entre as metas do novo

secretário da Educação, Ciência
e Tecnologia, Paulo Bauer, que
assumiu ontem (5) o comando
da Pasta. Ele conduzirá a

Educação pela segunda vez, a

� primeira foi entre 1991 e 1994.
O
A experiência,. segundo ele, o
"

dcre enciou para ser incumbido
por Luiz Henrique para esta

� missão, nobre e importante, que
terá que ser executada com os

olhos voltados para as crianças,
jovens e estudantes de Santa
Catarina" 'dis, se.

A poucos dias do início das
aulas, que começa em 26 de
fevereiro, o novo

.

secretário
espera alunos animados e com

Vontade de apreDder,.professores
em sala de aula e poucos
problemas. Bauer prevê para o

�tado um avanço na Educação,
porgue uma de nossas principais
ações será abrir a escola.
Queremos uma escola na

COmunidade e não uma escola
da comunidade", enfatizou.

Projetos como o Escola
Aberta, o Escola Integral e o

Projeto de Educação
Ambiental e Alimentar
(Ambial) devem ser

aperfeiçoados. "Para que as

escolas já incluídas tenham
fortalecidas as suas ações, já
que existem deficiências que

precisam ser equacionadas e

superadas", destacou.

. Bauer falou ainda em

valorização do profissional do
magistério, dando-lhes

. "ferramentas necessárias para
desenvolver o seu trabalho,
reconhecendo a sua vocação e

dedicação, valorizando-os
através de premiações e

salários cada vez melhores".
Ponto em que o Estado precisa
"avançar mais", segundo ele.

"
Com quase um milhão de alunos, mais de 1.300 escolas,
em que trabalham mais de 50 mil professores, é quase
impossível não se ter problemas. Mas, os que aparecerem,
vamos tratar de resolvê-los"

Paulo Bauer
Secretário de Educação de se

Governadores
do PT cobram
mais espaço

A guerra pela renovação
do comando do Partido dos
Trabalhadores ganhará
força nos próximos dias.'
Vitoriosos nas urnas de
2006, os cinco gover
nadores petistas decidiram
reunir forças para reivin

dicar espaço na direção do
partido. Agendaram uma

reunião para o próximo
sábado (10),emSalvador.

O encontro ocorrerá
antes de uma reunião dó
diretório nacional do PT,
que acontecerá no mesmo

dia, também em Salvador. O
anfitrião Jaques Wagner,
convidou Marcelo Déda ,

Wellington Dias, Ana [úlia
Carepa e BinhoMarques.

Wagner diz que o

objetivo é refletir sobre os

rumos do partido. A inten

ção não declarada é definir
uma estratégia para a'
escolha de quem fica no

lugar do presidente da sigla,
Ricardo Berzoini.

"A negociação do gás não pode
ser política", afirma mlnlstru
BRASíLIA

o ministro das Relações
Exteriores, Celso Amorim,
disse ontem que a discussão
sobre o preço do gás
boliviano comprado pelo
Brasil tem condicionantes
técnicos e não deve ser

'tratada do ponto de vista

político.A avaliação do
ministro foi feita ao ser

questionado se a visita do

presidente da Bolívia, Evo
Morales, prevista para a \

próxima semana estaria

condicionada a um acordo
com o Brasil sobre o valor
pago pelo gás boliviano.

"Da nossa parte (a visita
de Morales) não está
condicionada a nada.' O
presidente Lula tem sempre
demonstrado a maior boa
vontade ao tratar desse
tema. Agora, é evidente que
o tema tem inevitavelmente
condicionantes técnicos",
disse.

Ao comentar que espera

•
a confirmação de Morales,

Amorim destacou que o

Brasil e a Bolívia têm uma

'vastíssima agenda bilateral',
que deverá ser tratada no

encontro, além de outro

tema importante de
interesse comum, que é

entrada da Bolívia no

Mercosul.
"É indiscutível. Não

adianta você querer discutir
certas coisas só sob o ponto
de vista político. Porque o

investimento tem que ter o

retorno justo para a Bolívia,
ninguém discute isso, 'nós.
somos os primeiros: a

defender. O presidente
Lula tem defen-dido, agora,
tem que ser. um projeto
viável. Inclusive, se a'

Bolívia deseja mais in�'
vestimentos, porque você só'

.

vai aumentar as reservas se

houver investimentos;" tud0
isso só vai ocorrer se.' 6:
projeto no seu todo' for
viável", avisou o ministrov.,
ao comentar que 'fica muito
difícil' condicionar uma

visita a um tema.
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MíDIA REGIONAL

SANTA CATARI_NA
-------------------

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Posse de entidades é
I

presttgtada em peso
Autoridades
participaram da

posse oficial da
ADI/SC e Acaert

BRUSQUE

A posse oficial e festiva
das diretorias da Associação
dos Diários do Interior de
Santa Catarina (ADI/SC) e

da Associação Catarinense
das Emissoras de Rádio e

Televisão (Acaert), reali
zada na última sexta-feira,
no município de Brusque,
foi bastante prestigiada por
autoridades catarinenses. O
governador Luiz Henrique e

o vice Leonel Pavan

participaram da solenidade.
Também O presidente recém
empossado do Tribunal de
Contas, José Carlos Pacheco,
os desembargadores do
Tribunal de Justiça Nelson
Martins e Carlos Prudêncio, o
deputado federal Carlos

Vignatti, deputados estaduais,
secretários de Estado,

LHS e pavan prestigiaramposse dos novos presidentes da Acaert e da ADVSC

presidentes de estatais,
autoridades municipais e

empresários do setor da

comunicação de todo o Estado.
A Acaert reúne hoje 14

emissoras associa� deTv, 106
emissoras de rádio FM e 88
emissoras AM. Já a ADI/SC
tem 29 jornais diários
associados e parceiros, o que
totaliza cerca de 140mil exem
plares em circulação diaria
mente. Juntas, elas inte-gram
veículos que compõem aMídia

Regional. Em seu discurso, o
governadorenfati-zou que, não
por acaso, implan-tou uma

política para prestigiar amídia

do interior. "Uma política com
base filosófica na descentra
lização, sem despres-tigiar os
grandes veículos", salientou.
Segundo LHS, quantomaior o
processo de globalização, mais
espaço e força terá a Mídia
Regional. "Porque ela trans

mite o fato local, que não tem
espaço na grande imprensa",
defendeu. Garantiu ainda a

continuidade do apoio de seu

governo à Mídia Regional.
''Através do projeto de lei que
enviaremos à Assembléia
Legislativa, vamos fortalecer
aindamais a descentralização", .

disse o governador.

lmprensa regional e eficiente

BRUSQUE

Nova diretoria da ADI promete dar mais visibilidade e força para imprensa do interior do Estado

Cláudio Schlindwein
novo presidente da ADI/SC
destacou que a Mídia
Regional entende e atende
a comunidade local e

apresenta umamaneira de se

comunicar intensa e

eficiente. Reforçou li

importância da Central de
Notícias Regionais (CNR/
SC) como ímportante canal
de comunicação que permlte
uma única not(�ia sair em

mais de 140 mil exemplares

ao mesmo tempo e ressaltou
que a ADI/SC terá entre

seus desafios a busca de

certífícações para os jornais
associados que comprovem a

qualidade e tiragem,
conferindo credibílídade
ainda maior aos veículos. O
discurso foi aprovado pelo
diretor do O Correio do
Povo, Francisco Alves, eleito
10 secretário da entidade.
A nova presídente da

Acaert, Maríse Westphal
Hartke, observou que a

Mídia Regional é

I (

responsável pela geração de
56% dos empregos formais
entre os veículos de
comunicação de Santa
Catarina. "Temos orgulho e

responsabilidade do papel
que exercemos: a prestação
de serviços comunitários",
declarou. O evento foi
prestigíado ainda' pela
presidente da .ADl/Brasil,
Isabel Baggio, e pelo
presídente da Associação
Bl'asileir'a, das Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert),
Daniel Pimentel Slalíero.

O CORREIO DO PO,

• PELO

PT de Santa
Catarina
programa
divulgação do PAC

Uczai e Ideli
criticam

posicionamento do
governador LHS

O PT de Santa Catarina começa a sair da ressaca das últimas
eleições, quando obteve um desempenho eleitoral bem inferiorao,
de 2002. Em outubro, além de não eleger outra senadora, a sigla
reduziu a bancada federal de cinco para três deputados e a estadu�
de nove para sete. Sem contar que trocou o apoio formal ao
govemador eleito à época - que rendeu a presidência da Assembléia
por dois anos ao agora prefeito Volnei Morastoni - por uma aliança
informal ao candidato derrotado desta vez. Ontem, finalmente
reuniram-se deputados, membros da Executiva Estadual e a senadora
Ideli Salvatti, na Capital, para desencadear um calendário de atividade
nos principais municípios. 'fl.gora é isso: fortalecer e preparar a trop�
para retomar as atividades", resume a senadora. Debaixo do braçal
os petistas levam as obras e investimentos previstos pelo Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC) em Santa Catarina. A propósito, �
a partir deste ponto, que o PT reconfigura o discurso de oposição a
Luiz Henrique. "Qual é o govemo.que não quer investimentos ff
obras?", questiona o presidente da sigla, Pedro Uczai. "Não dá para
entender este posicionamento de injuriado do governador. Então ele
não quer a duplicação da 1D1 , nem as cinco usinas e os quilômetros
e quilômetros de linhas de transmissão? Tem 26 governadores qu
querem", acopla a líder da bancada do PT mais o bloco de sete
coligados no Senado.

DÉFICIT HABITACIONAL. Dos R$ 5,3 milhões que a Prefeitura
Pinhalzinho vai investir este ano, a maior fatia é para habitação. E
todo Estado, há déficit reconhecido pelo governo de 179 mil
moradias.

PODER RELATIVO. Deputados da base governista ainda tentavam.
ontem à noite incluir na redação dos textos que compõem a refo
administrativa a palavra "preferencialmente" para os casos de
delegação de poder às SDRs. Projetos desembarcam arnenhã na

.

Alesc. Hoje, será apresentada a Mensagem do Governador aos
deputados.

.

COSTA ESMERALDA. O pit stop de celebridades corno Gisele
Bündchen acabou por dar visibilidade às praias de Governador
Celso Ramos. Depois de duas estadas da mais ilustre hóspede de

Guga Kuerten, o preço dos terrenos disparou. Valorização média
25% ao ano, por exemplo, no Loteamento Palmas do Arvoredo,
projetado pelo mesmo arquiteto do Jurerê Internacional. Aos mais
pragmáticos, a valorização do destino turístico se deve à
pavimentação do trecho entre Gancho e Palmas.

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

,

aio .•
PREFEITO Dárlo Berger tentava ontem segurar o fmpeto
irmão e deputado Djalma de tornar pública a sarda do p�
e anunciar a filiação ao PSB. Caso não consiga uma audlê�
com o presidente Lula, e o compromisso de no I
investimentos na Capital, Dário pode Inclusive ficar!
partido por um tampo. Curioso é que fucanos- a exceçãO I

Marcos Vieira· Já dão o assunto como favas contada!,
a

prefeito de São José, Fernando Elias, por exemplo, desan .

0$ Irmãos am nota ontem: "Se querem fazer 'negociai 1

·a
que tacam sozinhos".

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLA60RAÇAo DE LUCIANO WEBER/sAo BENTO D�I .

SUL, PATRIcIA GOMES/FLORIANÓPOLIS E PEDRO HENRIQUE BECKER/ITAPEMA. e
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OLHO NO LEÃO

PANORAMA
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

eceita divulga regras
ara declaração do IR

ao

léia

rça
mte
lorn • ,

�esl pectatlva e que
op� 5 milhões de
I' .

fço\ ssoas enviem o

6d�pcumento em 2007
I,e,ioa
Is e SíLlA

Os contribuintes brasi
[J'OS iros deverão entregar
�u tre os dias 1 º de março e'
ete de abril a declaração do

posto de Renda Pessoa

sica de 2007 (ano-base
006).
A expectativa da Recei-

a. Federal é de que 23,5
ilhões de pessoas enviem

documento neste ano,

ntra 22 milhões em 2006.

aumento acontecemesmo

m o reajuste de 8% na

a ela do IR no ano passado,
e, em tese, faz com que
enos pessoas paguem o

posto.
"Mesmo com o reajuste

a tabela nós sempre temos
o mercado de trabalho
9VOS ingressos e tivemos
ambém um aumento da
enda", disse Joaquim Adir,
upervisor nacional do IR.

'egundo divulgou ontem a

eceita, os programas para
ownload serão

isponibilizados a partir das

Iam
h do dia 1 º de março no

� 'te do próprio órgão.
A entrega é obrigatória

a ara o contribuinte que
.

cebeu rendimentos
lbutáveis superiores a R$
4.992,32; ou que recebeu

rendimentos isentos, não
tributáveis -como ind'eni
zação trabalhista ou FGTS
(Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) - ou

tributados exclusivamente
na fonte, cuja soma foi

superior a R$ 40mil; e ainda
para quem tinha posse ou

propriedade em 31 de
dezembro com valor superior
a R$ 80 mil.

Também estão obrigados
a fazer a entrega o

contribuinte que teve

receita bruta com atividade
rural acima de R$ 74.961,60;
que fez operações em Bolsa;
participou do quadro
societário de. uma empresa
(com cota mínima' de R$
1000); e alienou bens emque
foi apurado ganho de capital
com incidência do imposto.

Para quem recebeu entre
R$ 14.992,33 até R$

29.958,88 no ano passado, a
alíquota é de 15% e a

parcela a deduzir é de R$
2.248,87. Para rendimentos
superiores a R$ 29.958,88, a
alíquota é de 27,5% e a

dedução alcança' R$
5.993,73.

Além da entrega pela
internet, o contribuinte pode
optar ainda por entregar
gratuitamente em disquete
nas agências do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica
Federal, em formulário nas

agências dos Correios a um

custo de R$ 3,40 ou ainda

optar pela declaração
simplificada on-line.Essa

declaração on-line não exige
download de programas e pode
ser feita apenas pelos
contribuintes que tenham
uma única fonte pagadora e

rendimentos limitados aR$ 20
mil par ana.

a.gamento pode ser

or débito automático

I O contr�buinte que
recisar pagar Imposto de
enda terá a opção de fazê-
o por meio de débito

O �tomático. Além disso, o
D� umero de parcelas foi

� vado de seis para oito
ezes (maio a dezembro). Até
i

no passado o contribuinte
O via preencher uma Darf
!'

I

Ocumento de Arreca
n �ção de Receitas Federais)
ai tr a uma agência bancária
�gar o imposto devido à
ta ou em até seis vezes

D� N
.

I este ano o contribuinte
everá pagar a primeira cota
omomento da declaração e

�

informar à Receita o nome

do banco, agência e o

número da conta corrente

que ocorrerá o débito a partir
do pagamento da segunda
cota (que vence no último
dia útil de 'cada mês).

Ao informar esses dados,
o contribuinte saberá o valor
original de seu débito com a

Receita, mas ás parcelas
serão reajustadas pela taxa

Selic.
,

Caso o saldo em conta

corrente não seja suficiente

para fazer o débito da cota
no dia estipulado, todas as

demais parcelas serão

retiradas do débito
automático.

Regras para
as deduções

As regras para a declaração
simplificada foram mantidas.
Essa opção dá um desconto de
20% na renda bruta -limitado
a R$ 11.167,20-, o que na

prática diminuiu o valor do
imposto. Nessa declaração não
é possível fazer deduções.

As deduções permitidas sâo
pordependentes (R$1.516,32),
gastos com educação (R$

,

2.373,84 para o titular e o

mesmo valor para cada

dependente). Não há limite

para dedução com gastos em

saúde.
Também será possível fazer

a dedução da contribuição ao

INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) .para

empregados domésticos.

O CORREIO DO POVO

• PELO
Um vídeo no qual Hillary Clinton desafina ao cantar o hino

nacional mostra o poder dos novos meios, não apenas para
atrair eleitores, mas também para perdê-los.Apesar de ser um

fato irrelevante, o vídeo está sendo usado por republcanos
para disseminar a situação que a ex-primeira-dama
protagonizou recentemente, no Iowa.

O vídeo já foi visto mais de um milhão de vezes graças ao

YouTube, que ultimamente se transformou em um interessante
arquivo, para onde vão todos os tipos de registros.

Trata-se, no entanto, da mesma ferramenta que os

"presidenciáveis" usaram com ardor no lançamento desta
campanha eleitoral.A senadora Clinton escolheu a rede para
divulgar um vídeo no qual comunicava seus planos
presidenciais.Barack Obama fez a mesma coisa quatro dias
antes, quando havia anunciado o lançamento da sua

candidatura.John Edwards se mostra tão cômodo com as novas

tecnologias que a revista "Business Week" o chamou, em artigo
recente, de "candidato eletrônico".A questão é até que ponto
estas pequenas polemicas distrairão os eleITores dos assuntos
de realmente relevantes.

, O abate de milhares de
'"

perus em uma granja do
leste da Inglaterra
infectada com o vírus

- H5N1 da gripe aviária foi
"" concluído ontem, ao

mesmo tempo que as

autoridades rnultiplicarn
os pedidos à população
para que mantenha a

calma e a indústria aviária

prevê um prejuízo
milionário.

'" Uma equipe de 30

pessoas prosseguiu na

madrugada de domingo para segunda-feira com a matança, com gás, de quase 160.000
perus em 'uma criação de Holton, Cndado de Suffolk, a primeira do Reino Unido afetada pela
variação extremamente patogênica da gripe aviária.
A causa do aparecimento nesta granja do vírus H5N1, letal para as aves e potencialmente
transmissível e também mortal para o homem, ainda não foi esclarecida.

YouTube é nova

arma nas cam

panhas eleHorais
americanas

Ferramenta utilizada
para atrair e também
afastar os eleitores

SUSTO DE CROCODILO Um grupo de crianças no norte da
Austrália encontrou um crocodilo na piscina da escola onde
estudam. Em meio aos gritos de pânico, notaram que se

tratava de um réptil de 1,6 metro que permaneceu debaixo
d'água por mais de duas horas antes de ser dominado por
um funcionário.

MULHERES NO PODER O grão-mufti (autoridade máxima
religiosa) do Egito, Ali Gomaa, alterou um decreto que prolbla
à mulher se transformar em chefe de Estado. O texto tenta
encerrar a polêmica gerada pelo próprio Gomaa, que afirmara
anteriormente que a chefia deveria estar limitada aos homens.

CLEMÊNCIA O ex-líder soviético Mikhail Gorbachev pediu
ao líder da Microsoft, Bill Gates, para interceder em favor de
um professor russo acusado de usar programas piratas em

sala de aula.

Papa critica futebol
O papa Bento 16 condenou ontem "os gestos de violência

que mancham o mundo do futebol" e pediu respeito às leis
, no telegrama de pêsames pela morte do policial Filippo Raciti
nos confrontos após o jogo entre Catania e Palermo, na sexta
feira.

_
No telegrama, que foi enviado ao Arcebispo de Catânia,

Salvatore Gristina, o papa pede "aos protagonistas que
promovam com maior determinação o respeito às leis,
favorecendo a lealdade, a solidariedade e a saudável
competitividade" .

Além disso, o Papa diz se sentir próximo aos familiares
de Raciti e aos feridos.Devido aos incidentes ocorridos após
o

.

clássico da Sicília, a Federação Italiana de Futebol decidiu
. suspender a rodada do final de semana do Nacional e torneios
de categorias de base.

Abate e prejuízo na Inglaterra
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Por Franciane Fagundes

Aniversariou dia 2, Rita Aparecida Feltrin. Parabéns do

esposo José

:As amigas do condomínio Jardim das Hortências, em
momento de descontração

Em pose para a coluna o casal, Paulo Braun e Kassia
Roberta Hardt

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

o casal leandro e Daiane Timm comemoraram 1 ano de
casacos no último dia 7/01 com uma viagem para
Fortaleza

FELICIDADES
Pedro Nivaldo Campregher

aniversariou dia 25/1. Felicidades"
de todos familiares.

Ismael Carlos
Hoschler,
comemorou os

23 anos no dia
31/1. Parabéns e

felicidades dos

pais Anelore e

Luiz Carlos

Parabéns ao casal, José e Edite Maria Schiochet. Ele
aniversariou dia 9/1, e ela no dia 27/1. Parabéns e muitas
felicidades é o que deseja a filha Jeana

I I

Felicidades a Cleonice Reinhold e Gercisio Kalsels que � Idia 5 comemoraram 2 anos de união !

Colou grau em

Direito,Maurilio
Pereira.
Sucesso pela
nova conquista
é o que deseja
os familiares e

amigos

c

c
'-

o casal, KeUin Fischer e José Carlos Fagundes,
-

completou 1 ano e 4 meses de namoro no dia 1.
Felicidades!
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Sempre
despojada e

sincera, Ivete
Sangalo diz que
se sente
incomodada nos

restaurantes finos,
"As pessoas são
tiradas a chiques,
fingem que não me

conhecem";
brincou,

As grondes n10r(.'(J� rnundiois
bem perto você,

-�.�
..., ...
"'..."._''"

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shoppinq Breithcup! , 1 � PISO
- 3371 1590 - oJlens@cllonscoln br

•

fID o a as''
A partir de amanhã, O Correio do
Povo apresenta os três blocos que
vão fazer da Walter Marquardt a
passarela do samba

"

No dia 17 de

fevereiro, a

Rua Walter
Marquardt, no Bairro Vila
Nova, vai se tornar

passarela do samba �ais
uma vez. Os integrantes
dos blocos carnavalescos
Sem Preconceito, Estrela
D' Alva e EmCima da Hora
vão desfilar

aproximadamente 300
metros e mostrar toda a

irreverência e criatividade
dos cerca de 500 foliões. O
bloco Samba no Pé não

'participará do desfile por
dificuldades financeiras,
segundo a presidente, Edir
Travasse.

Pelo entusiasmo dos

carnavalescos, o

público pode esperar
grandes surpresas no

desfile deste ano. As
fantasias estão sendo
produzidas "a todo
vapor", e o material
reciclado é o grande
aliado para o trabalho
de criação. É o caso do

tricampeãoEmCimada
Hora, que aproveitará

grande .p a r t e das
fan tas ias us ad as no ana

passado, além de
tecidos e plásticos
imp o r tad a,s d a A I e -

manha.
Para a folia ficar

completa, os ensaios e a

busca por novidades são
os ingredientes para
"fazer bonito" no desfile.

A vice-presidente do
'Sem Preconceito,
Alessandra Nardes,
conta que a

originalidade é a grande
aposta do bloco para
vencer neste ano. Ela diz
que os integrantes
"começam a produzir as

fantasias logo cedo e só

paramdemadrugada" "

Onde: Rua Walter Marquardt
(perto do Parque Municipal de
Eventos)

Neste ano, a Fundação
Cultural estipulou um

cachê de R$ 4 mil para
cada bloco, além de

premiação em dinheiro,
conforme a performance
apresentada por cada um

nodesfile.
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• PROGRAME-SE

Inscrições
O Centro Universitário de Jaraguá do
Sul (UNERJ) está com vagas
disponíveis para cursos. Até
amanhã, a instituição está aceitando
inscrições com a avaliação do
histórico escolar. Informações no

site www.unerj.br ou pelo telefone

� CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 -Todos
os dias)
CINE SHOPPING 2
O Diabo Veste Prada
(17h10, 19h20, 21 h30 - Todos os

dias)
Xuxa Gêmeas
(14h, 15h35 - Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Uma noite no museu (leg)
(14h, 16h20, 18h40, 21h - Todos
os dias)

JOINVILLE

Cine Cidade 1
A 'procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 -Todos
os dias)
Cine Cidade 2
A Gr,ande Familia
(15h, 17h1 0, 19h20, 21 h30 -Todos
os dias)
Cine Mueller 1
O Ilusionista
(13h30 - SeX/Sab)
(13h30,22h10-Dom/Seg!Ter/Qua/Q
ui)
Rocky Balboa
(22h10 - Sex/Sab)
Uma noite no museu

(15h40, 17h50, 20h - Todos os

dias)
Cine Mueller 2
A menina e o porquinho (dub)
(14h, 16h - Todos os dias)
Diàmante de Sangue
(19h, 21 h40 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
A procura da felicidade

(14h20, 16h40, 19h15, 21 h50 -

Todos os dias)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
Deja Vu

(14h10, 16h50, 19h15, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
A conquista da honra
(13h45, 16h30, 19h, 21 h35 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3 '

A procura da felicidade

(14h20, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Grande Família
(14h30, 17h, 19h30, 21h40-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Rocky Balboa
(21 h20 - SeX/Sab)
Uma noite no museu (leg)
(22h - Todos os dias)
(19h1 0,21 h20-Dom/Seg!Ter/Qua/Q
ui)
Dogão - Amigo para cachorro
(dub)
(14h15, 15h50, 17h20 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 6
Diamante de sangue
(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu (dub)
(14h, 16h15 - Todos os dias)

� SERViÇOS
Vagas limitadas
A Faculdade de Tecnologia de

Jaraguá está coni as inscrições
abertas para o Processo Seletivo

Especial até dia 26 de fevereiro. As

vagas são limitadas. A taxa da

inscrição é de R$ 20. Outras
informações pelo fone 3276-3333.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Carnaval: blocos e escolas terão verbas da Prefeitura
A primeira edição semanal do mês de fevereiro de 1987 do Correio do
Povo trouxe a notícia de que o carnaval de rua de Jaraguá do Sul tinha as

datas definidas para o desfile na rua Reinaldo Rau: 28 de fevereiro
(sábado) e 3 de março (terça-feira). Segundo a matéria, a Prefeitura, a
exemplo de anos anteriores, iria auxiliar os blocos e escolas de samba,
com Cz$ 5 mil e Cz$15 mil cada.
Os blocos e escolas beneficiados eram os mesmos de 1986, todavia, os
responsáveis deveriam contatar com o então secretário Balduino Raulino,
para a confirmação da participação, uma vez que haveria concurso para
escolhas dos melhores.
Mas como o carnaval de rua não era ainda uma tradição, o reinado de
momos nos salões, no entanto, era garantia de alegria e descontração
aos foliões. Clubes tradicionais como Juventus, Beira Rio, Baependi,

'

Botafogo, Doering e Vitória programaram noitadas que prometiam muita
animação naquele ano.

• O DIA DE HOJE

� SANTO
Santa Dorotéia
São Gastão
S'ãe> PauloM'

� EFE
Dia do Agente de Defesa
Ambiental

.18·18
Côroação e aclamação de D.

;

João VI no RiÔ"M'janeiro.

�1952
O rei britânico George VI morre
subitamente e sua' filha Elizabeth
II sobe ao trono.

� 1962
Morre Cândido Portinari, pintor,
desenhista e gravador brasileiro.

:$.;: ,

,< .1976
O Japão faz empréstimo de 324
milhões de dólares ao Brasil
para a usina �ídrelétrica de
Iucuruí

<

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br'

Inspirado na natureza da região o leitor Diego Borges fez o registro.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
o curso "Qualidade no
Atendimento" será

promovido no dia 10
de fevereiro, no Centro

Empresarial de Jaraguá
do Sul. O investimento
é de R$ 150.

�Voluntariado
A Defesa Civil cadastrará
voluntários no dia 10 de
fevereiro a partir das'
8h30. Interessados
comparecer na sede da
Fujama, Bairro São Luís.
Informações 3273-8008.

�Palestra
Dia 15 de fevereiro, às 19h30,
o professor e escritor José
Luiz Tejon, ministrará a

palestra "O Sucesso é a

vitória da criança", no Centro
Empresarial. O ingresso '

custa R$10.

• PREVISÃO DO TEMPO

O CORREIO DO POVO

,

• ANIVERSÁRIOS

6
FLORIANÓPÓLlS
MíN: 23°/ MÁX: 30°

Chuva nos extremos do dia
Presença de mais nuvens e pancadas
de chuva na madrugada no Oeste e

Meio-Oeste e a partir da tarde nas

demais regiões. Temperatura alta.
Vento de sudeste a leste com

intensidade fraca a moderada.

� Jaraguá do Sul e Região

H?JE 6
MIN: 22° C
MÁX: 32° C
Sol com nuvens,

Q�ARTA d Q�INTA 6
MIN: 21° C MIN: 21°C
MÁX: 34° C MÁX: 32° C
Sol com pancadas Sol com pancadas
de chuva à tarde e à noite. de chuva à tarde e à noite.

� Fases da lua

SEXTA 6
MíN: 20°C
MÁX:32°C
Sol com nuvens.

NOVA CRESCENTECHEIA MINGUANTE

O 02/02 10/02

� Legendas

1¢f ·é�) '<) d G .".
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nublado

I

• 0,'. , .

,

\
';,

t
, r
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, NOVELAS
• GLOBO -18H

o Profeta

Não haverá

exibição do capítulo
por conta de

jogo de futebol

Bràsil X Portugal.
• GLOBO -19H

Pé na Jaca
Guinevere fica indignada quando Arthur

fala em vender a fazenda de Tio José.
Alma afirma que jamais aceitou nada de
Último a não ser uma cesta de Natal que
ele enviava todos os anos. Morgana
decide investigar se a cesta existia
mesmo. Maria manda os seguranças
perseguirem Tadeu, para impedi-lo de
contar a Lance que ela está grávida.
Lance fala para Giácomo que já sabe que
foi ele o responsável pela explosão da

padaria. Alma afirma para Morgana e

Elizabeth que não quer brigar na justiça
pelos direitos de seu filho, e vai embora
sem pedir nada. Lance garante a

Giácomo que vai dar um jeito de ele não ir

para a cadeia. Guinevere revela a Maria

que é o aniversário do dia em que ela,
Maria, Lance, Elizabeth e Arthur se

conheceram. Lance convence Dorinha a

não afastá-lo de Marquinho. Arthur vai
explorar o sitio e acaba se perdendo.
Arthur, Lance, Guinevere, Maria e

Elizabeth se encontram, sem querer, no
mesmo lugar onde se conheceram há
muitos anos.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida .0.

Silvio comenta com Tânia que tem
andado muito sozinho e que a

convivência com artista é complicada.
Silvio diz para Márcia que não entende
como ela está sozinha há tantos anos.
Todos aguardam a chegada de Tânia na

inauguração da exposição. Tide elogia a

exposição. Tânia chega, sendo
fotografada incessantemente. Tide
observa que ela é uma bela mulher. Alice
reclama da confusão e nem gosta muito
das esculturas. Léo diz que ela não
precisava ter idà, se era para reclamar.
Olivia se aproxima e Léo a apresenta a
Hortênsia. Sabrina passeia pela
exposição cbm'Sérgio, explicando-lhe os
detalhés. Vinicius observa os dois. Nina
diz que ele tem que parar de pensar em
Sabrina. Sílvio brinda com Tânia, que
logo se afasta. Silvio comenta com
Márcia que sua s,ina é mulheres
ocupadas e brinda com a ex-cunhada,
Vinicius provoca Sérgio e os dois quase
brigam. Giselle diz a Luciano que não
agüenta mais os pais. Helena prefere não
ir ao vernissage, pois teme o encontro
com Olivia. Alice reage irritada ao ver Léo
e Olivia conversando. Olivia apresenta
Tânia a Tide.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Ruth rnanda prender Iru, mas ele
consegue escapar. Ramalho pede para
Hilton invadir a mansão e se livrar de
Betinha, enquanto Tavinho e Betinha
planejam descobrir onde é o esconderijo
de Ramalho. Pajé expulsa Malbl e Carlos
da aldeia. Juba pede para Cecilia ficar
afastada dele. Bárbara pede para Vara
esperar Cecilia sair do hospital para levarJacl embora.

� nr:COHD - 2011

Vidas Opostas
ROberto percebe que Marcelo está
apaixonado por Lucilla. Pé de Pato decidelalar com Jacson. Hello e Isabel saem
para tomar um drinque. Boris conta a Isis
que ele foi dado como morto durante a
ditadura. Carlinhos avisa à familia que valviajar para o Rio Grande do Sul. Erlnla

dPede para Sergio ajudá-Ia a tirar sua mae .

Na casa para o seu encontro com
oguelra.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

� � RECLAMAÇÕES ��SEM PARAR ��PREPARAÇÃO
Louise Cardoso é outra do Max Fercondini, o O carnaval está chegando e as

elenco da novela das oito Sérgio da novela musas das escolas de samba

da GIODO que tem Páginas da Vida, não vai intensificam a malhação.
Mas Grazi Massafera vaireclamado de seu papel. ter nem tempo de tirar
'cumprir a rotina maisEla acha que a artista férias. Max foi escalado pesada de malhaçãoplástica Diana é apenas para atuar na próxima nas últimas duas

figurante. "Só tem cenas novela de Walcyr semanas antes do
de figuração até o final da Carrasco, §ete Pecados, carnaval: "Teria que
novela. Não considero que que entra no lugar de Pé ganhar um pouco
fiz parte desta novela", na Jaca. Saindo de mais de massa

disse Louise. Helena Malhação onde muscular, mas não

Ranaldi também se interpretava o Urubu, vai dar tempo. Tenho

mostra chateada. "Gravo Marco Antonio Gimenez que me conformar com
{�'''':-:-:''-;';''', esse corpinho aquitodo dia, mas quase não também estará na

mesmo". Para diminuir a
tenho faia", comentou a próxima novela das sete ansiedade, Grazi confessa:
atriz. da Globo. "Estou roendo muito as unhas".
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��NO FINAL ��DECLARAÇÃO
A novela da rede Globo Apesar de freqüentar muitos �:--'.

Páginas da Vida, já está restaurantes finos, Ivete - _."

na reta ffnal e o autor Sangalo revelou que se
w;..o:,.1

.. !:!�:: 1
Manoel Carlos não deixa sente incomodada nesses f.,''''

_. .�
..

-

de buscar inspiração nos lugares. "Nos restaurantes '�' ,

fatos do dia-a-dia. Dessa finos, aspessoassão II: .......

vez foi a morte do tiradas a Chiques, fingem ..: ,_
ganhador da Mega Sena, que não me conhecem. São

.

.Ór
-, J

Rennê Selma. O ator José meio indiferentes. Aí, eu j �-

Victor Castiel entrará na tenho que ficar me exibindo, I'
.1, ...

novela nos últimos me mostrando para eles : �-:

momentos e será um verem que sou Ivete. Quero \
..

, t
,

milionário pelo qual pedir a meus fãs que onde .... ·b

Sandra se rna-para estiverem que tirem fotos, ,,:,� :-: �
V'

dar o golpe. O autor ainda me peçam autógrafos, I: ..J
não decidiu se Sandra falem comigo", brincadeira �,;1
chega a matá-lo ou não. a cantora. �f)

f '?'C'

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra;�. I

extra@ocorreiodopovo.com.�rA i
,�) i

.: I
;...t;

Marido feito touro
Descontente com o desempenho do marido, aquela morena
de parar o trânsito procura ajuda de um médico.
- Doutor, eu gostaria de algum tratamento para que o meu
marido se sentisse como um touro.
Ao ouvir isso, o médico levanta-se imediatamente e começa
a tirar a roupa:
- O que é isso, doutor? - pergunta ela, indignada.
- A senhora não quer que o seu marido se sinta como um
touro? Pois bem, vamos começar pejos chifres!

Operação milagrosa
Alfredo conta para um amigo que foi visitá-lo no hospital:
- O doutor me garantiu que, depois da cirurgia, eu ia voltar a
andar!
- E acertou?
- Em cheio! Tive que vender o carro para pagar a operação!

. 'SOLUÇÃO
"

- ..'
., ,

II HORÓSCOPO
--------------------------------�------------------�--------)
• Áries 20/3 a 20/4
Relaxe, guerreiro ariano. Nada de gritos ou

afobação, pois o dia é de paz e harmonia. Tudo
que você quiser terá que ser conquistado com

uma boa conversa ... Dialogue, debata, busque o

acordo. Atitudes precipitadas e um tom de voz

mais alto podem desviar seus objetivos e o

alcance da vitória, que, afinal, é sempre a sua

meta.

� Touro 21/4 a 20/5
Um projeto ousado e empolgante? Que legal,
taurino, faz tempo que você nãoflea assim!
Você sabe que descobriu um grande filão e vem

planejando tudo com tanto cuidado, não tem
como não dar certo. Só não demora multo
tempo. As Idéias estão no ar e algumas delas
têm prazo de validade. Val ser bom quebrar
alguns (des seus) antigos padrões.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Você é múltiplo por si só e ainda tem o dom de
reconhecer e valorizar a presença e ajuda dos
outros. Fantástico, assim você anda sempre em

alegre companhia. Os céus se abrem para esse

esplrlto de ajuntamento, não hesite em pedir
uma máozlnha aos que o cercam para tocar em
frente aquela Idéia bacana. Se dois já é bom,
Imagine três, quatro, cinco ...

� Câncer 21/6 a 21/7
Fechado pra balanço. Você sente
necessidade de fazer e acontecer, mas

.

também precisa recarregar baterias. Faxinar,
sacudir a poeira, reencontrar seus guardados ...

Vamos, caranguejinho, encoste uma antena
na outra, não vai dar choque. Literalmente
antenado, a organização interna e a sensação
de limpeza criarão espaço para novas

energias. Tzim!
� Leão 22/7 a 22/8
Alto verão, tudo de bão. Essa estação deixa os
leõezinhos na maior animação. Isso mesmo,
tempo de se exibir, mostrar sua beleza, paquerar
e sa bronzear ao sol. Tudo Isso combina com
você. Só não esqueça de alguns detalhes: dar
uma malhada, cuidar da alimentação, passar
filtro solar e selecionar as parcerias ... Uma.
coisa leva à outra.

� Virgem 23/8 a 22/9
Crie algo com suas próprias mãos. Beneficie-se
da agilidade de sua mente e de seu corpo para
fazer algo que seja Invençao pura. Buscar em
um livro novas técnicas de arte ou pegar
'Informações de uma fonte diferente pode ser útil,
mas certiflque"se de deixar os detalhes para sua

Imaginação. Escolha uma cor que o faça sorrir
só de olhar para ela ...

i
.

J

'. Libra 23/9 a 22/10
Sensações de leveza e graça? É a Lua visitando
seu signo e lhe deixando ainda mais faceiro e

encantador. Esse seu jeito charmoso misturado
ao natural clima de festa faz parar o trânsito.
Opa! Cuidado para não causar acidentes. De
resto, aproveite o alto-astral e convide seus

amigos & amores para passear no céu com

você.

r

� Capricórnio 22/2, a: 21/1 ..
Foi dada a largada e o cronômetro está na sua <�
mâo. Se quiser que o Sr. Cronos, o deus do ..��
tempo, o ajude, dê uma forcinha priorizando as � Iurgências criativas (aqueles seus planos mais
caros, por exemplo). Esqueça as prudências

'

exageradas e paranóias diversas e pare de <; I

empurrar seus quereres com a barriga. Ação!
. ,

� Escorpião 23/10 a21/11
Ondas altas sacudindo sua nau, ventos que
apontam para a evolução e o autoconhecimento.
Pols é, você anda aprendendo com algqns
desacertos e frustrações, mas nada que
machuque multo fundo ou você não regenere
sozinho. Seu podar de cura é Imenso, porém um

papo bom com os envolvidos ajuda a clcatrlzar
as feridas mais rápido,

� Aquário 21/1 a 18/2
�

-'
'

A meteorologia indica grandes realizações,
sujeito a nuvens esparsas ... Hãn? Calma,
aquariano, seus ralos eletrizantes tudo Iluminam:'"
Apesar da tudo sempre parecer melo lento para :.. I
sua pressa de mudar e revolucionar, este dia ..:

pode render multo em atividades junto a outras ::" ,

pessoas. Que tal finalmente fazer aquele vôo - ,

rasante rumo a certo alguém? ;;: I

� Pelxas 19/2 a 19/3 '1
Andando por aI todo Inspirado? Que tal mudar o
verbo e começar a nadar? Pra variar, sua Icabeclnha está borbulhando Idéias luminosas"., .

I

Poema, c,ançao, roteiro para um filme romântico? IÉ, sao sintomas de alguém que já está se . ,

afogando no mar da palxao, chuá, chuááá". Bata :
as nadadeiras até a praia e descanse nos braços I
da(o) serela(o) amada(o).

� Sagitário 22/11 a 21/12
Abra suas asas, solte suas feras ... Tempo de
sair com os amigos, ver o Sol nascer e se pôr,
absorver a força mágica da mae natureza, tirar
da vida o seu melhor, dar e receber carinho.
Palavras e atitudes que você conhece bem e

que talvez esteja na hora de aplicar na sua
cotidiana luta pela sobrevivência. Não esqueça
das suas raIzes: sua essência é livre.

�-j
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CAMAROTE

moagoncalves@netuno,com,br

Por Moa Gonçalves

NABOA
Se o leitor começar a observar,
embora meio discreto, o famoso
Fernando Collor de Mello
(aquele expulso do gabinete da

presidência do Brasil, que agora
desfila no congresso como

Senador) está começando a

aparecer' na mídia, Mas agora
vem com outro discurso, não
aquele de acabar com os marajás,
mas sim bem sorridente e bem
amável. Será mais um truque?
Fiquem de olho,

CICARELLI
A Brahma anuncia hoje as novidades para o carnaval
2007 na Marquês de Sapucaí. Para alegria da
rapaziada, a modelo Daniela Cicarelli estará
apresentando a camiseta-convite.

BOA PRA CACHORRO
Só faltava essa. Uma pequena
empresa holandesa lançou uma

cerveja para cachorros. A
Kwispelbir, cuja tradução é

"cerveja para abanar o rabo", é

feita com extrato especial de
carne e malte. A bebida -

informa a Associated Press - foi
criada por uma dona de loja de
animais que queria que seu

animal de estimação pudesse
compartilhar de um refresco no

final de uma atividade conjunta.
A cerveja é não-alcoólica e é

apta para o consumo humano.
Mas ela custa quatro vezes mais
do que uma Heineken. Eu, héinl

AGRADECIMENTOS
Quero agradecer de coração, em
meu nome e da minha família, a
t(j)das as pessoassque de uma�eira
ou de outra expressaram sentiJÍtentos
à passagemminha mãe Rosa
FlorenrínaGonçalves, a pessoamais

..�port:aJ?te emjrossas vidas,
thltifrta sexta·feit'ilMuito ob o! 1

.

• TE CONTEI?

O CORREIO DO POV

Isso que é mudança! Ciceroneada pelo amigo
Jucélio Guesser, do departamento de Exportação
da WEG, está em Jaraguá do sul um grupo de '

canadenses, de Calgary. Eles saíram de um frio de
-40°C para curtir o verão de +40oC em terras

tupiniquins.

Amigos: cientistas norte-americanos acusam o

governo Bush de omissão quanto ao impacto
ambiental (elevação da temperatura do planeta)
diante das emissões de poluentes na atmosfera.
Mediante o site Terra, o jornal NY Times,
certamente um dos melhores jornais do mundo, �
denuncia com veemência. Grosso modo, já

.

sabíamos díssn- ou não?
A edição de fevereiro da Revista Nossa, que
estampa a capa o furacão baiano Ivete Sangalo,
íá está nas bancas, com fotos marayilhosas da
musa.

Só para agendar: a festa que escolhe a Garota
Verão (etapa Jaraguá do Sul) será dia 17 de
fevereiro no Complexo Combat.

O Smurt s Lanches, do amigo "Paraná", que
agora desfila "solteirinho à procura", passa dias,
passa anos, sempre é considerado um dos
melhores points da cidade para se tomar uma
deliciosa cerveja, comer um bom lanche e jogar
muita conversa fora. Os comensais são sempre
só elogios.

A banda Distorção, que era para se apresentar no
João Marcatto no último domingo, 'antes do jogo
do Juventus e Guarani, não pôde realizar o show,
devidos aos contratempos de uma emissora de 1V
Mas ficou agendado para o próximo domingo.

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on.line as coberturas completas dos eventos

Oéstaqúe para li belà JuliaM Michaelsen.
aurt'ntlb o agito de domingo da LicOreliá.

JUVENTUS ON-LINE
Em breve será possível acessar novamente a página do moleque travesso na

internet. Nesta nova fase, os já responsaveis pelo portal, Henrique Porto e

Rafael Rangel, se unem ao blog Por Acaso para oferecer um portal com
muito mais informação e tecnologia de ponta, O endereço continua o

mesmowww.juventusjaragua.com.br. Aguardem o lançamento.

!
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SKOL BEATS 2007

Q..•.9BRADINHA
.. _,.".-_ -,-';o -"- _X_«'))}

Atendendo melhor-à dinâmica nossa coluna exige
"começamos" o ano com mais esta mudança aqui no CP!
Amados leitores, agora além das quintas-feiras, procurem
pela coluna também às terças, que aqui estaremos
lançando com maior antecedência aquelas sempre
pr�tefidas por voçê.s.

Abração a todos! E fiquem atentos que é só o começo ...

Novidades para o Skol Beats 2007, que provavelmente vá
acontecer durante dois dias em vez de um só, como sempre foi. O
principalmotivo da mudança será dividir o público, promovendo
dois eventos menores a fim de acabar com a superlotação que
acontece no espaço.

TRÂNSITO / CAOS
O povo que foi mal instruído quanto às conversões ou é o

jaraguaense que não sabe dirigirmesmo? Duas horas bastaram para a

enquete em nosso blog apontar com folga o segundo ítem como o

principal catalizador da bagunça que enfrenta-se agora no centro da
cidade. Diz-se que aceitação é o primeiro passo para a recuperação,
mas e aí? Quem é que vai ajudar nosso motorista mal-educado (no
sentido) a reverter esse quadro? Cultura de trânsito deveria ser

matéria obrigatória no 2º grau.

GRANDES NOMES DA MPB
Fiquem atentos ao projeto deste nome que está sendo desenvolvido
pela parceria SCAR/Heat Promoções e Eventos. João Bosco, Leila
Pinheiro, Oswaldo Montenegro, Zélia Duncan, Mutantes e

Nenhum de Nós, são alguns dos artistas que podem vir a se

apresentar em Jaraguá do Sul graças sua realização. Inicialmente
prevê-se para neste primeiro ano de execução seis shows no grande
teatro do centro cultural.

PREPARE A EXCURSÃO
Segundo informações do ClicRBS, a Opinião Produtora confirmou a

apresentação das bandas americanas Guns N'Roses e Foo Fighters no
mês -de abril em Porto Alegre - infelizmente as datas e os locais de
apresentação ainda não foram definidos. E ainda: mês de abril traz a

possível vinda dos cantores BobDylan e Seal para a capital gaúcha.

'.-

RIO BODY COUNT

O site www.riobodycount.com.br.criado por André Dahlli C
(cartunista criador da tirinha Malvados), visa contabilizru
número de mortos e feridos na cidade do Rio de Janeiro �I
alertar a sociedade carioca e a opinião pública sobre
escalada da violência no estado. O site que entrou no ar.
dia primeiro de fevereiro já contabiliza 44 mortes e 41 ferio�
O projeto carioca é inspirado no no Iraq Body Co

(www,lragbodycount.org).

8uelien Gomes, üayane Mehlni e Isabel Poyer
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