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baixo da média
o Estado de se

avi produção das indústrias
e 11 das 14 regiões do país
squisadas pelo Instituto
rasileira de Geografia e

tatística (IBGE) cresceu

m 2006 na comparação
om os resultados de

OOS.Apenas Paraná (com
;6%), Rio Grande do Sul (
%) e Amazonas (-2,2%)
resentaram desempenho

�ferior. A média nacional
:
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em 2,8%, mas em

anta Catarina, o

l
rescímento foi de apenas
,2%.• 82
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Sol com muitas nuvens.

Pancadas de chuva à tarde
e à noite.

COB�IRA O MAPA TEMPO.

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.582. R$ 1,00

WEG: LANÇA SUBESTAÇÃO MÓVEL DE ALTA TECNOLOGIA PARA GARANTIR AGILIDADE E CONFIABILIDADE 6

antar

Lideranças empresariais e autoridades prestigiaram a posse de Giuliano Donini na vice-presidência da ADVB/SC regional Jaraguá.

Ama inaugura instalações naVila Lalau
A AMA, que pr e st a

assistência ao autista,
inaugurou na noite de
ontem as novas instalações
da entidade, com a presença
do secretário da Educação
Paulo Bauer. Segundo a

direção, o imóvel passou por
adaptação do espaço, para

garantir atendimento de
melhor qualidade e permitir

.

a realização de novos

projetos.
-5
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A Visita realizada às obras da
ArenaJaraguánesta semanapor
cinpr�ários, poUticos, arnan�
do esporte e das artes, tendo
como convidado o multimídia
Beta Carrero, foi mais uma

mostra do que a representativi
dade empresarial significa para
[ataguá do Sul e Região.
Impr�sianado com a estrutura,
o viajado Beto Carreiro avaliou
,qUe a Arena Jaraguá é urna das
n1aismodernas dogênero em todo
o Mundo. Mérito também de

empresários e do empreendedo
rismo regional, responsáveis
maiores por esta obra que
mudará o perfil do Vale do

Itapocu, a exemplo do Cen
treventos Cau Hansen, em

loinville, e a Vda Germânica, em
Blumenau. O elogio atingiu em

cheio a grande qualidade de

abrindo sua administração para
que empresários e a Acijs façam
sugestões. O prefeito dá claros
sinais de interesse em seguir
modelos que exaustivamente
deram certo nas empresas
fundadas e desenvolvidas em

Jaraguá do Sul. Empresários do
porte de um Eggon e de um

Décio Silva, de um Wandér
Wéege, dos integran� das famí
lias Hufenüssler e Donini, podem
não ser professores em política,
mas certamente o são em admi
nisttação. A população de [ara
guá tem que ficar mais atenta a

este fato, para que possa ter nos

poderes Executivo e Legislativo
nomes capacitados para admi
nistrar o (nosso) dinheiro do
IPTU O prefeitoMoacir Bertoldi
já parece consciente disso. Agora,
basta ir da teoria à prática.

• DOS BLOGSo pr�feito deu demonstra-,
ções de que está abrindo a

administração para que os
empresários e aAcijs façam
sugestões"

liJiiEW.ijRodrigues
Para amigos,
a solução
É isso mesmo, O ministro do
Trabalho, Luiz Marinho,
homem da CUT e da república
sindicalista de Luiz Inácio Lula
da Silva, já aceitou. O ex

presidente e fundador da Força
Sindical LuiZ Antonio de
Medeiros será nomeado para
um cargo importante na pasta:
será o novo secretário de
Relações do Trabalho. Que
cargo é esse? Era a função
ocupada pelo "aloprado"
Oswaldo Bargas, destituído
depois de ter sido acusado de
envolvimento no dossiegate --

o tal papelório que petistas
quiseram comprar para acusar .

tucanos durante a campanha
eleitoral do ano

passado.Medeiros era

deputado federal. Não foi
reeleito. Ficou na chuva, mas,
seus amigos o acolheram. Só
mesmo sob Lula a CUT e

Força Sindical poderiam ter
uma convivência tão
pacífica. Os cargos, é claro,

.

facilitam tudo ...

www.uol.com.br/femandorodrigues

Mais de inil
saem da folha
Os deputados aprovaram uma

providência moralizadora.
Extinguiram-se 1.050 cargos
de confiança. As vagas
atendiam pelo apelido de
CNES (cargos de natureza

especial). Era, em verdade,
um cabide no qual os
deputados penduravam os

seus apaniguados. Gente que
entrava na folha salarial do
Legislativo pela Janela, sem

concurso público. Os salários
variavam de R$ 1.500 a R$
8.200. Contratados para
prestar assessoria a órgãos .

técnicos da Câmara, muitos
dos felizardos eram deslocados
para os gabinetes de seus

padrinhos. Em Brasni e nos

Estados. Fugiam a qualquer tipo
de controle administrativo.lsso,
na fOlha, proporcionará
economia anual de R$ 40
milhões. A decisão fora tomada
sob Aldo Rebelo (PCdoB-SP),
no ano passado. Agora
corroborada por Arlindo
Chinaglia (PT-SP).
�.can.bjosias@uoI.com.br

Famintos
por cargos
Até a eleição dos novos

presidentes da Câmara e do
Senado, Luiz Inácio Lula da
Silva escapou das pressões
por cargos no primeiro e

segundo escalão do g,overno,
Agora, perdeu os argumento
para postergar a nomeação
de sua nova equipe de
ministros e diretores de
estatais. O grupo mais
faminto é o que bancou a

vitória de Arlindo Chinaglia
(PT-SP) na disputa pela
presidência da Câmara. Ele
procura desconversar sobre ��

,

formação do novo ministério,
Diz Chinaglia: "Se o

presidente Lula disse isso
mesmo [que o PT, por ter a :

Presidência da República e a

da Câmara, terá de ser

generoso e abrir espaço para
{IS aliados], ele deu um recado
claro. Eu não falarei mais em

nome do PT Como presidente
da Câmara eu vou lá pressionffi
[o presidente]? Não irei. Sou
presidente da Câmara".
valdo@folhasp.com.br

nossa região: a representativi
dade empresarial que tem, sem

dúvida, um retomo socialmuito
mais relevante do que a repre
sentatividadepolítica.A ação ern
presarial pela comunidade criou
ao longo dos anos um modelo
quepoderia serchamado de PPP
Jaraguá (Parceria Público
Privada de [ataguá do Sul).
Também anfitrião da visita, o

prefeito Moacir Bertoldi deu

�trações claras de que está

.• ENTRE ASPAS

" A Assembléia é soberana, estou trazendo uma proposta de enxugamento
do governo" .

Luiz Henrique da Silveira (PMOB), ao entregar pacote de reformas do governo à Assembléia
Legislativa.

liSe a proposta não for aceita cada um que assuma a sua responsabilidade perante a
sociedade".

.
.

. Ainda o governador, em tom de advertência, no mesmo alo na AL.

Já inventaram e disseram o que quiseram. No entanto, nunca me foi dado o direito de
oferecer a minha versão".
fernandoCollor deMello (PTB), senador e ex-presidente, anunciando que em março contará a sua verdade sobre
o Impeachment sofrido em 1992.

�kalencar@fOlhasp.com.br� blogdaroselysayao.blog.uol,com.8r� joslas@uol,com,br
<'

• PONTO DE VISTA • DO LEITOR-Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de

Periodo 2007-2008 - Desafios L..:::;;�==::::...J JaraguádoSul

renovados para a diretoria da Acijs

.Jefferson Willian Vendrametto
Coordenador tecnológico do Centro
Bràsileiro de Cursos

Não adianta bater no computador

tador no quarto. Considerá
d d" d "

se os anos o pe aço e,

maioria das vezes, se recos

a ler até um manual básico
funcionamento. Para

empresas, é a categoria rn

problemática, por ser a q

finge saber. De fato, el

navegam com desenvoltu�
pela internet e sabem usar

ferramentas de intercomul
cação. Mas deixam a desej'
em termos de produtivida
E, como os veteranos, cos

.

mam perder a paciênc
quando, supostamente"
máquina não se compor
como acham que devei'
Definitivamente, não adiail,
bater no computador.

nunca mais freqüentaram um .

curso de atualização. Por
último, no andar de baixo,
estão os autodidatas.Estes, que
"aprenderam" sozinhos, estão
divididos em duas categoriais.
Da mais problemática fazem

parte' os veteranos. Usam o

computador para funções
básicas. Ficam desesperados e

'

soltam pérolas como "meu

computadorpifou", "aquinada
.

funciona" e frases menos

educadas. Nem ficam verme

lhos quando outra pessoa
resolve o problema simples
mente ajustando a tomada.
Na segunda categoria de
autodidatas estão os jovens
que nasceram com o compu-

Ainda permanecem no

mundo da ficção as previsões
de que um dia a máquina vai
dar ordens ao cérebro humano.
Até omomento, continuamos
no comando. Do ponto de vista
dos usuários, três níveis podem
ser observados nos últimos anos
diante do avanço avassalador
da tecnologia da informação.
No andar de cima, estão os que
fizeram bons cursos, que
continuam a ler e a se atuali
zar. Estes entendem os limites
e potenciais da máquina e

dificilmente perdem a paciên
cia. Na situação intermediária,
estão os usuários que foram à

escola, apreenderam a mani

pular os programas básicos,mas

gestores, independente do
porte de suas empresas e das

especificidades dos seus

negócios. É por isso que me

atenho a um aspecto ao qual
nossa diretoria tem se

dedicado commuito vigor, ou
seja, o de mostrar ao nosso

empresário que a Acijs e o

Cejas existem para apoiar as
necessidades inerentes à
atividade produtiva. Não
apenas com a prestação de

serviços ou no estabeleci
mento de benefícios, mas, de
maneira muito especial, na
aproximação com outros

empreendedores, no acesso às
atividades que resultem no

aperfeiçoamento e na

ampliação de redes de
relacionamento, hoje um

fator decisivo em qualquer
campo de atuação .

Cumprindo o disposto no
Estatuto Social da nossa

entidade, nesta segunda-feira
acontecem as assembléias
ordinárias para eleição da
diretoria e dos conselhos
deliberativo e fiscal para o

período 2007 �2008. Momento
importante para a nossa

entidade, razão pela qual
convidamos os empreende
dores associados a participar
desde encontro, que na sua

primeira parte manterá os

temas das plenárias habituais,
sempre de interesse do setor

produtivo. Faremos a apresen
tação do Relatório de Gestão
do período 2006. Pelos
resultados, temos convicção -

de que foi um ano de muito
trabalho, onde graças ao

empenho da diretoria e da
equipe de colaboradores

percebemos o grau de

comprometimento no sentido
de fortalecer cada vez mais o
associativismo. Em tomo das
4 diretrizes e 38 projetos
elencados no planejamento
estratégico da entidade,
obtivemos ganhos expressivos
na representatividade do
setor empresarial e também
no relacionamento com todos
os segmentos da sociedade e

do poder público nas esferas
municipal, estadual e federal.
Sem desejarme estender aqui
no detalhamento dos
trabalhos realizados; desejo
apenas reafirmar a convicção
que acompanha não apenas
essa gestão, mas todas as

administrações anteriores

quanto ao valor que a nossa

organização agrega no aspecto
individual e coletivo dos

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e·rn�
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, ca�
Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). )

.
'
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OETALHE
�

,

tor quê?
r-c,

eitor observa: por que

as moradores de Rio

herro, que têm um

�presentante na

... 'âmara de Vereadores

�urandir Michels) não

tonseguem benefícios

básicos via poder
...

oúblico, enquanto que
� m Rio da Luz já há até

orre de transmissão
bara ligações com

I celulares?

�exam-se!
o

)s vereadores não têm
a

a caneta na mão para
'S
determinar a execução
bde obras e serviços,o....

to isso cabe
o exclusivamente ao

xecutivo, quando há
dinheiro disponível.
ntretanto, podem se

�iesforçar, corno fazem

alguns, em defesa de
'interesses do bem estar

o' coletivo.
" GI
. �'�---------------I
o.

,

. Assim e

Mas, é bom dizer, nem
: ,�sempre são ouvidos
a jentre as paredes do
I "prédio da prefeitura.
Nem mesmo aqueles

10
::que fazem parte da

e
"base de apoio do

ru 1prefeito na Câmara. E
que, aliás, andam
descontentes: não há
dinheiro para a política
de varejo. E nem no

I atacado.

Para ouvir
Prefeito Moacir Bertoldi
e secretário de

I urbanismo Afonso
Piazera Neto vão estar

sábado, 7h30, no
programa "Stúdio

� Atualidades". Para falar
sobre o Transjaraguá,M
qontarno ferroviário,
construção de pontes e

I' outros projetos jé
I previstos pela

prefeitura.

Parceria
I Alunos da rede pública
li estadual de ensino vão

I� usar bolas de volei,
handebol, futsal,I br asquete e futebol de

�
campo confeccionadas
por detentos da

� Penitenciária Industrial

I� de Joinville. É o

�
programa de

• �e�socialização
II Pintando a Liberdade"

instituído em 2005.)

MOSAICO

.

Bandeira branca
Aparentemente, o prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL),

de Guaramirim, conseguiu uma trégua com amaioria dos
vereadores. Iniciativa do petista Evaldo João [unckes como
uma das primeiras iniciativas depois de eleito presidente
do Legislativo. [unckes sempre bateu forte no prefeito desde
o primeiro mandato, mas, sabe-se lá a razão, resolveu

hastear, por enquanto, a bandeira branca no prédio vizinho
à prefeitura. Enquanto durar, ganham os munícipes. Já o
prefeito Moacir Bertoldi não demonstra apetite para
conversar com a Câmara. Vai daí alguns entreveros

registrados no ano passado e que poderiam ser evitados em

parte.

Mudanças para o FPM
Prefeitos já têm mais um

defensor de mudanças na

distribuição de recursos

oriundos do Fundo de

Participação dos Municí

pios. É o senador Francisco

Dornelles, do PP carioca,
ex-ministro da Indústria,
Comércio e Turismo e do
Trabalho e Emprego do

presidente Fernando Hen
rique Cardoso (PSDB). Vai

apresentar Proposta de
EmendaConstitucional para
que o valor seja calculado
sobre a arrecadação total da
União, considerando inclusi
ve contribuições de receitas
não compartilhadas. Tam
bém defende um orçamento
impositivo, que obrigue o

Governo a executa-lo
conforme aprovado no

Congresso.

Economia com telefones
Desativação das linhas'

com menor uso e alteração
do vencimento de todas as

faturas para o dia 20 de cada

mês, quando a Fazenda
efetua os pagamentos,
evitando juros e multas são

alguns procedimentos que o
Governo vai tomar em

relação às 30 SDRs para
economizar 30% nos gastos
com telefones fixos. Cerca de

R$ 34mil/mês ou R$ 409mil!
ano. Outro fator de
economia é o fim do per
centual de 25%, relativo ao

ICMS que vinha sendo
cobrado nas faturas. Os

serviços de telecomunicações
da administração pública
estadual direta, fundações e

autarquias são isentos. Mas

o povo, que a tudo isso

sustenta, paga.

CPMF
Deputado Paulo Bor

nhausen anuncia a Frente
Nacional em Defesa da

Constituição e pela Ex

tinção da CPMF. "Essa

frente nasce para o contri

buinte, aquele que tem o

seu salário, seu orçamento
doméstico arrombado
diariamente pela CPMF",
disparou o filho de Jorge
Bornhausen.

Devo, não nego ...
O calote aplicado pela

prefeitura a convênios,
um deles com a Polícias

Militar, e fornecedores
diversos no final do ano

passado, pouco mais de R$
4 milhões, atinge também
o Hospital J araguá. O
secretário da Fazenda
Alexandre Alves rebate

declarações de diretor do

hospital segundo o qual a
prefeitura estaria devendo
cerca- de R$ 500 mil por
conta de atendimentos
através do SUS e outros

procedimentos. Segundo
Alves, a conta devida é de

R$ 11 mil referentes a de
zembro de 2005, admitindo
que a fatura de janeiro deste
ano ainda não paga.

Dinheiro .p.ara os partidos
o TribunalSuperiorEleitoral definiunovos critérios

de distribuição do chamado Fundo Partidário. A

previsão para 2007 é de R$ 126.495.380, repartidos
entre as Z8 legendas existentes hojÇl.A esse v<llQr,
somam-se as multas eleitorais que forem aplicadas
neste ano. "A vantagem é de prestigiar os partidos
menores. Os partidos precisam de recursos financeiros

para sobreviver", destacou o ministro-relator C�sar
Asfor Rocha (foto). Traduzindo, dinheiro público
arrecadado com impostos e garantido pela
Constituição Federal para sustentar o escancarado
balcão de barganhas por cargos púbicoS em todos os
níveis.

Comando 1
O PMDB não abre mão

do comando da Secretaria
do Desenvolvimento

Regional de Jaraguádo SuL
. E já' teria fechado questão
em torno de Carlos

Chiodini, que na primeira
tentativa como candidato a

deputado estadual ar

rebanhou 24.549 votos. Os
tucanos sequer lançaram
candidato à Assembléia.

Comando 2
Apenas a ex- secretária

Niura Demarchi dos San

tos, como segunda suplente
do senador Raimundo
Colombo (PFL). Tucanos
reivindicam a permanência
no cargo justamente por
isso: não atrapalharam os

. pretendentes do PMDB e

PFL à Assembléia Legisla
tiva. Mas, será que ajuda
ram nas campanhas deles?

Comando 3
O espaço para o PFL , que

faz parte da tríplice aliança
com o PMDB e PSDB. Já
foi resolvido pelo gover
nador Luiz Henrique da
Silveira com a confirmação
do vereador Carione Pava
nella no comando da Fes

porte. Mas o PPS também
cisca atrás do que cos

tumam chamar na política
de visibilidade.

�

O CORREIO DO POVO .•

Quando? s

Até quando usuários do
,

transporte coletivo vão ficar
na chuva ou torrando no
sol onde o sentido do

tráfego foi invertido no

início do mês? o, seria essa A
a tal qualidade de vida tão. ris
apregoada pelos que)b
comandam a prefeitura e

O)

cujo slogan administrativo .H
faz uma exaltação às m

pessoas rotulando-as como JJ
o "nosso maior patr i- �Il
mônio"? Itl

o

Pois é
.

. o
Leitor observa nota da

coluna sobre projeto do �
fi

vereador Ronaldo Raulino
ITt

(PR). propondo exigência m

de nota fiscal para il
estabelecimentos que 13
comercializam cobre oU')l
assemelhados, para inibir a
roubos: ou o ladrão seria b

.

muito burro para vender_
aqui ou o comerciante mais
burro ainda para comprar. �

Revolucionário e comunista �
:I

Energia é prioridade
Especialista com mestrado e doutorado em ;4:)

produção de energia elétrica, o ex-pref¢ito e, t·deputado estadll.<ll.Pedro Uc®al (PT), já 'd'"
suas ações nestes próximos quatro anos: quer 'O <

J

debate constante sobre o tema, objeto de prioridade- ?:

no Plano de Aceleramento do Grescimentolançado. i�;
pelo Governo F�d¢ral. Tern<l qll� coloe

, •... rtmi�, 1)destaque graças aos projetos desenvolVI os ellJ
1

algumas regiões do Estado. Lembrou do projeto '.)

piloto de produção de bíogãs, utilieando dejetos •

suínos, lançado �t'll sua g¢$t�o' como
maior cidade do Oeste.

"Não tenho outro patrão
senão aquele que me

elegeu. Não farei uma

política sectária e irei

defender os interesses dos

oprimidos e o meio ambien
te. Por baixo desta gravata,
temos uma farda cáqui que
honraremos. Quero anun�
ciar que por baixo deste
terno existe um patriota,
um revolucionário e um

comunista". Palavras do

deputado Amauri Soaresn
do PDT, (foto) e também'
sargento d� P�lícia Militar1
em seu primeiro pronun
ciamento na Assembléia

Legislativa. Estranharia se 'f
dissesse o contrário já que ::J

está lá por conta do votos

popular, especialmente da o
, f)categona que representa.i

incluídos os bombeiros. b

'q
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n ! ERNACm �AUZAÇÃO: "O BRASIL PRECISA APRENDER A VENDER LÁ FORA", DIZ PRESIDENTE DA ADVB

Presidente da Coteminas abre "Jantar de Idéias�'

�iAMA inaugura nova sede na Vila Lalau
�. PIERO RAGAZZI/OC? ..-

�> '" representado pelo secretário de Adolescência) e Prefeitura,
�\,t

',i��� Educação, Paulo Bauer. além de entidades e empresas

,.' A. presidente da entidade, da região. "O objetivo é abrir a

��..

'

.•
'

.:, Carla Haake Mayer, informa AMA para atendimento' de
que o investimento total até o outras síndromes com o

,

'.!

momento foi de R$ 750 mil. decorrerdo tempo, em forma de

Segundo ela, o prédio foi oficinas", explica, comentando
totalmente adaptado para que a entidade oferece à

permitir a realização de novos criança a continuação do

projetos e estender o acompanhamentorecebidoem
atendimento para toda a sala de aula.

microrregião. Hoje, a AMA Um dos projetos
atende 23 crianças com desenvolvidos pela entidade é

dificuldade de aprendizagem e a oficina de papel reciclado,
conta com sete professores, que conta hoje com a

assistente social, terapeuta e participação de aproximada
fonoaudióloga. mente 50 voluntários. O

Para a compra e reforma do dinheiro arrecadado com a

prédio, a entidade contou com venda dos cartões produzidos é
governo do Estado esteve parcerias dogovemo doEstado, revertido para a manutenção

FIA (Fundo da Infância e da da: entidade. (DZ)

51.

f:;Área externa não fica

('pronta até a data,
;:�as licitações serão

�abertas neste mês

·DAIANE ZANGHELINI
oUARAGUÁ DO SUL

d "Não é sóo pão de queijo e

adi cachaça mineira que fazem

�J§ucesso no exterior". Esse foi o

c;,fslogan do "Jantar de Idéias"

tcpromovido pela ADVB

_j.(Associação dos Dirigentes de

_l:vendas e Marketing do Brasil)
_n:.mtem à noite, no Clube

,cAdéticoBaependi, Com o tema

,fA internacionalização das

_f�mpresas brasileiras - o caso

mCoteminas", o primeiro encon
oitto do ano foi conduzido pelo
mpresidente do Grupo Coterni

a:;:nas, JosuéGomes da Silva, filho
5 do vice-presidente José Alen
ofCar. Entre as autoridades pre-

�t

r
I
I
1

6;

, "

'Alunos homenagearam diretoria

A AMA (Associação dos

Amigos dosAutistas) inaugurou
ontem nova sede, na Rua
Gustavo Friedemann, Bairro
Vila Lalau, com a presença de
familiares e autoridades. O

'sentes estavam o govemador
Luiz Henrique da Silveira, o
secretáriode Educação Paulo
Bauer e o prefeito Moacir
Bertoldi.

Durante o evento, o

empresário jaraguaenseGiulia
noDonini foi empossado como
vice-presidente regional da
ADVB/SC. Segundo ele, o

propósito daADVB regional é
aproximar a sede em Florianó

polis com a realidade local. "A
idéia é criar um vínculo maior
com a entidade, que visa

fomentaro desenvolvimentodos

profissionais de marketing e de
vendas no estado", explicou.

Para o presidente da
ADVB/SC, Natanael dos San
tos de Souza, a escolha deDoni
ni é motivada pelo relaciona
mento da família com a

associação,mas tambémpor ser

"umempresáriojovem, dinâmi
co e com futuro brilhante". "O

Brasilprecisa aprender a vender
lá fora e a ficar conhecido pela
suamarca", salientouNatanael.

Na visão do presidente da

Coteminas, as empresas brasilei
ras que se estabelecem no

exteriorfazem sucesso porcausa
da capacidade de gestão e bri
lhantismo de equipe. "O brasi
leiro é dedicado, criativo, tem
flexibilidade e se adapta rapi
damente", elogiou. O gover
nador Luiz Henrique pontuou
que "a experiência da interna

cionalização da Coteminas é

importante para o empresariado
catarinense", comentou.
ACoteminas, líder nacional

na produção de lençóis e

toalhas, responde por 12,5% do
consumo nacional de algodão.
O Grupo emprega 16 mil
trabalhadores e possui 11
unidades espalhadas no país,
uma delas no município de
Blumenau.

Prefeitura determina paralisaçãp de obras
A Secretaria deUrbanismo'

I
I
I

I
I

I I secretário Afonso Piazera, o
I alvará de construção só será.

'I, liberado junto à secretaria após
a apresentação da licença
ambiental da Fatma (Fundaçâo

I I do Meio Ambiente) e análise
do projeto de ampliação.

"As obras só continuam

depois que tivermos a licença
doórgão ambiental e se oprojeto
apresentado for aprovado",
explicou. Segundo ele, a

empresa Leier Administradora

I
.

e Prestadora de Serviços Ltda

I deu entrada ontem no pedido
L ._de liberação do alvará na

determinou ontem aparalisação
temporária das obras de

ampliação do cemitério do
Czerniewicz. De acordo com o

t't)l,

Cemitério vertical é construído na

encosta do morro
secretária de Urbanismo.
A reportagem constatou,

ontem à tarde, que as obras
estavam paradas e que os

trabalhadores da construção
faziam a limpeza na partemais

antiga do cemitério. O

advogado da Leier, João Carlos.
Mendonça, informou que não

houve nenhum problema
"porque todos os documentos
necessários foram
encaminhados". "Hoje eles (os
trabalhadores) estão fazendo o
serviço de limpeza,mas as obras
prosseguirão normalmente",
comentou.

Na noite de quarta-feira, os
moradores do Czerniewicz

participaram de uma reunião

para debater sobre os possíveis
riscos de segurança oferecidos

pelas obras,
_ já que o

empreendimento está sendo
construído na encosta de um

morro da Rua Jorge
Czemiewicz. (DZ)

Presidente da ADVB, Natanael dos Santos de Souza, entregou placa de posse ao empresário Giuliano Donini�
I

._-------------...;.!

I

PREPIRE-SEPIRI 'E'CE�
Acerele O ritmo de suas
conquistas na
Fellows'ldiomas.

Cursos dinâmicos. Inglês ou Espanho/.
Rápido e eficiente.
1 semestre em 1 mês.
carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.
Manhã/Tarde/Noite

,

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

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

- Máximo 6 alunos por turma.
- Aulas dinâmicas.

-

- Reposição.de aula. *

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
* Solicite mais informações

3275·3475
Início das aulas: 12.02.2007

_F_e_lIo_w_s_/L_a�ng�u_a�ge__Sc_h_oo_I_L_W�a_�� �
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Vereador garante que
visita a Bertoldi foi

feita na condição de

presidente da Câmara

CAROLINATOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

Autor de requerimento para
abertUra de processo de cassa

çãodoprefeitoMoacirBertoldi
(PR) apresentado e engave-

J rado no ano passado, o verea
dor Rudolfo Gesser, agora na

'condição de presidente da

'Câmara de Jaraguá do Sul,
. �steve reunido ontem com o

-lhefe doExecutivo. Avisita de '

�ortesia ao gabinete atendeu
convite do presidente do PR'

(Partido da República) de

JaraguádoSul, LeônidasNora,
que participou da reunião que,
segundo ele, teve o objetivo de

j " "

aparar arestas .

Eleito com apoio do PTB, PPS

.! PDT, além do extinto PL,
hojePR, oprefeito tembuscado

dialogar com partidos que não
formaram a aliança v�ncedora
em 2004. Além de convites

para integrar governo, como é

o caso mais recente do PT,

REGIAO SEXTA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2007 I 5A
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Gesser (E ) fez questão de frisar que reunião "não é política"

Bertoldi tem buscado, no
âmbito do Legislativo, uma
aproximação com vereadores
inclusive de partidos adversári
os. O ex-petistajaimeNegher
bon (sempartido), PedroGarcia
(PMDB) , e Ademar Winter

(PSDB), apesar de não serem

de partidos da base aliada, tem
se posicionado na defesa de

projetos de interesse direto da

administração.
"Nossa preocupação, e eu

acredito' que a da Câmara
.

também, é comJaraguá do Sul.
Eleição é eleição. Já passou.

Agora é um momento total
mente diferente do processo
eleitoral. É importante que

haja um bom relacionamento e

parceria entre Executivo e

Legíslativo ara desenvolver os

projetos de interesse da
comunidade", discursou o

prefeito, agradecendo apresença
. de Rudolfo Gesser. "E dizer que
me coloco à disposição para
contribuir com sugestões e

idéias, para ir à Câmara se for
necessário", comentou.
O prefeito, no entanto, nega que
a reunião tenha' qualquer
relação com convites para o PP

integrar o governo, por conta da
reforma política que será

encaminhada para apreciação
dos vereadores nospróximos dias.
O projeto, segundo Ber-toldi,

está sendo analisado pela
Procuradoria Jurídica da pre

feitura, "que está trabalhando
na formatação do documento".
Da mesma maneira, Gesser
afirmou não ter interesse em

negociar cargos na prefeitura
pelo fato do PP ocupar' a

presidência e vice-presidência
da Câmara. "Nossa reunião

não é política. É Legislativo e

Executivo. Já deixei claro que
como presidente tenho uma
conduta política, represento
todos os vereadores. Antes era

.

o vereador se pronunciando,
agora sou presidente e meu

objetivo é fazer um bom

trabalho, correspondendo aos

pedidos doExecutivo para que
ele possa trabalhar", discursou.
Por outro lado, o progressista
prometeu não dificultar a

aprovação de projetos por
conta de divergências políticas,
e comentou: "A reforma é

responsabilidade do prefeito.
Eu não iria admitir, se fosse

prefeito, que as siglas interfe
rissem na escolha dos cargos.
Se for para o prefeito agradar
todas as siglas, nunca vai

conseguir fazer a administração
a contento dapopulação".

Caçá pode ser o novo

coordenador do PFL
/

Empossado ontemparao cargo
de presidente da Fesporte
(Federação Catarinense de

Desportos), o vereadorCarlone
PavanelIo (PFL) pode também
assumir a coordenação
microrregional do PFL. A

indicação para o nome dele foi
consenso entre os pefelistas da
região que participaram ontem

à tarde de uma reunião na

Câmara de Vereadores de

[araguá do Sul.
O atual coordenador

rnicrorregional, Alcides Pavane-
110, vem há cerca de dois anos

. manifestando odesejo de deixar
o cargo, já que por conta de

compromissos pessoais e

profissionais está na região
apenas uma vez por semana.
"Comoele (Cacá) não está pre
sente, não temos uma posição
sobre se vai ou não aceitar. Mas
no entendimento dos que

participaram da reuniãoo coor
denador deve ser o Cacá, por
ele ter sido candidato a depu
tado estadual e agora vai estar

em Florianópolis em contato

permanente com as lideranças
do Estado e também pela
disposição dele em concorrer

novamente nas próximas elei
ções", elencou o presidente do
diretório de [araguá do Sul,
Valdir Bordin.
SegundoBordin, a nomeação Bordin comandou a reunião de ontem

não tem data prevista e que

poderá ocorrer antes pu após a
convenção para renovação do
diretório, prevista para março.
As convenções municipais do
PFL, inclusive, integram a

pauta de uma reunião que
acontece hoje em Rio do Sul.
Outro assunto abordado

ontem foi com relação a

indicação dos partidos da

aliança estadual para os cargos
de confiança na Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
[araguá do Sul. "Dentro disto,
possivelmente estaremos plei
teando uma cota de partici
pação.Masnão estamosbrigan
do pela vaga de secretário,
porque o interesse do PFL,
desde o início, foipela presidên
cia da Fesporte", declarou
Bordin, para quem a discussão
sobre cargos deve levar em
conta não apenas questões
político-partidárias. "Hoje é
uma necessidade ter redução
de despesas em termos de

cargos comissionados".

I' ESTRATÉGIA: MOACIR BERTOLDI CONVERSA COM PARTIDOS ADVERSÁRIOS

Gesser se reúne com preíelto,
mas nega aproximação do PP

ABRA SUA CONTA
NO BESC E PAGUE
MENOS TAXAS E
MENOS JUROS.
Seu banco anda cobrando taxas demais?
Venha para o BE$C. Aqui você tem as

menores taxas para manutenção de conta
e um dos menores juros de empréstimo do
mercado. Quer ter vantagem de verdade?
Abra sua conta no BESC.

www.besc.com.br - 0800 489100

BEse
CATARINf:.NSF DE VAl.OR
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Mudanças no sentido nas ruas

centrais agradam os moradores
!. .

CESAR JUNKES/OCP

�

Operários da Prefeitura ainda trabalham na sinalização das ruas modificadas e na construção de canteiros centrais e rotatórias

,

Próxima etapa deve
garantir melhores
condições de acesso

a deficientes físicos
I

KEU-Y ERDMANN

I MA$SARANDUBA
I· :

� modificações feitas nó
i trânsito da região central de
Messaranduba completam uma

.
I

senhana amanhã. Mesmo com
o ¢abalho inacabado, grande
parte dos moradores diz

concordar çom as novidades.

Exemplo disso é a

vetidedora Mariléia Sasse, 33.
EI�comenta que antesnaquele
trecho o movimento era

bastante intenso, fato que

préjudicava o encontro de
,

vagas para estacionar os

veículos. "Melhorou muito e

devagar as pessoas vão se

acestumando", enfatizou.
�Segundo o secretário de

P�ejamento, Roberto Leu, um
.;

dos objetivos dasmudanças era
exatamente este. "Precisávamos
dar nova dinâmica à cidade. É

.

por isso que o projeto foi
chamado de "Revitalização do
Centro Urbano", explicou ele,
lernbrandó de possíveis
"estrangulamentos" nos locais
das alternações decorrentes do
fluxo de automóveis.

No total, as primeiras etapas
(sinalização, asfaltamento e
recuperação do sistema de

drenagem), ambas consolidadas
na semana passada, custaram
aos cofres públicosR$ 1 milhão
e 25 mil. Os investimentos

devem ter continuidade com

futuras adequações para
facilitar o acesso de portadores

(.,

de deficiências às ruas e

calçadas de Massaranduba.
Aindanão háprevisão de irúcio
destas obras.

.

QuempassarpeloCentrodo .

município precisa ficar atento,
pois, há trecho da Rua 11 de
novembro com sentido único.

Qual a opinião sobre as mudanças?

. Leonardo Spézia: "Melhorou
bastante. Só fa�a sinalizar"

Francisco Martina: "Ainda não me

acostumei. Alguns lugares estão

bons, outros não"

FOTOS: CESAR JUNKES/OCP

Adelaide Krüger: "Creio que melhorou
porque o trâns�o está fluindo"

Giovane Bartnikowski: Ficou bom,
mas, a polícia não está orientando
os motoristas"

Weg apresenta subestação móvel a clientes em Blumenau
� Weg Transformadores,

tnsralada em Blumenau,
recebeu ontem a visita de
clientes de várias regiões do

Brasil para a demonstração do
novo equipamento produzido
pela empresa. Trata-se da

: subestação móvel que

pr�tenq.e garantir agilidade e

m*s confiabilidade a

concessionárias de energia,
como a Cemat (Centrais
Elétricas Matogros- senses),
primeira compradora do

prdduto.
!Segundo o responsável pelo

Centro deNegócios de Subesta
ções da Weg, Jair Del Vecchio,
o projeto surgiu há dois anos,

mas, só começou a se tomar

re�dade nos últimos 14 meses.
Vencedora da licitação feita

<#

pelaCemat, a fábrica pretende
solucionar 99% dos problemas
antes decorrentes demanuten
ções programadas ou situações
de emergência. "Com ele, o
risco de interrupções de energia
émínimo", informa.

Esta segurança também é

um dos motivos de Centrais
Elétricas Matogrossenses ter

apostado na novidade. Além
disso, de acordo com o

supetintendente de Compras
Corporativas da concessionária,
José LuizMarchiori, o produto
representa economia,
facilidadenalocomoção e, prin
cipalmente,mais confiabilidade
por parte dos clientes.
A subestação móvel está

montada .sobre um reboque
com dolly de 72 toneladas, 23

PIERO RAGAZZI/OCP

Equipamento de alta tecnologia é o primeiro produzido pela Weg

metros de comprimento e outros
4,4 metros de altura e 3,2 de

largura. É provável que

exemplares sejam negociados
com demais empresas do

segmento e há apossibilidade da
Weg entrar em concorrências

internacionais a fim de vende
losmundo afora. (KE)

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,091 2,093 jt

PARALELO 2,230 2,233 "

TURISMO 2,088 2,182 "

EURO

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

"BOVESPA 44.891 0,68%
" DOW JONES (N. York) 12.666 004%

"MERVAL (B. Aires) 2.100 118%

jt NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,720

• CUB fevereiro

R$890,14

ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO VALE
DOITAPOCU·

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente daAssociação dás Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu - APEVI-, usando da faculdade que lhe confere o

Artigo 19 dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Membros
do Conselho Deliberativo para reunião a realizar-se às 20horas
do dia 12 de fevereiro 2007, na sua Sede Social, à rua Octaviano
Lombardi, 100, Salão Nobre Pedro Donini, a fim de deliberar
sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA:
1 - Eleição da nova Diretoria da Entidade, gestão 2007/2008;
2 - Assuntos de interesse geral da Associação.
Nota:
As chapas devem ser registradas na Secretaria da Entidade até
as 17 horas do dia 8 de fevereiro de 2007.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2007.

MÁRCIO MANOEL DA SILVEIRA
Presidente

Programa cvv
Nos momentos de angústia, tristeza e desespero; quando

a vida parece não ter mais sentido,

LIGUEEDESABAFE
serviço gratuito e sigiloso*TELEFONE DAS 11 HOO ÀS 23HOO

*PESSOAL DAS 11 HOO ÀS 22HOO

atendimentos diários
3275-1144

Rua Antônio Cunha, 160 - sI9 (piso superior rodoviária) Jaraguá do Sul - SC

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada de D. Rosa
Florentino Gonçalves vern agradecer a todos
os amigos e parentes pela carinho
dispensado na passagem do seu falecimento
ocorrido no dia 02/02/2007, a todos que
prestaram suas homenagens, e em especial
ao Hospital São José e corpo clínico que
dedicaram sua atenção enquanto esteve
internada, assim como ao Dr. Luis Carlos
Stoeberl e ao Plano Funeral e Assistência

.
Familiar Leier, convidandó a todos para
missa de 7° dia na sexta-feira dia 09/02/
Z007 ás 19h Igreja Matriz São Sebastião.

transporte e turismo
". "".):Jt.. .�'I.'

TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRANSPORTE ESCOLAR
E UNIVERSITÁRIOPARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

posmvo· ENERGIA - EXATHUM - SOCIESC/TUPY - ACE UNERJ - CEPEG - SENAC - FAMEG

Ligue: 3370·4888 / 9184-9988 com Luciane I Ligue: 3371-5891 / 9973-8831 com Roselene
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DE FUNDO Julimar Pivatto
.

'NCONíRO: THEINADORES SE REUNIRAM COM A FME PARA CONHECER O PLANEJAMENTO PARA ESTE ANO • LINHA

Corupá
As atividades na Fundação Municipal de Esportes começaram. Desde
o dia 5 de fevereiro, a entidade vem atendendo normalmente e a partir
do dia 23 deste mês já tem competição. A O Municipal de Futsal
Interbairros e o Coroa Bom de Bola abrem o calendário de eventos

esportivos em Corcpa. Ainda este mês, no dia 26 .. começam os

trabalhos das escolinhas, em parceria com o Programa Segundo
Tempo, do Governo Federal. Em março as equipes da cidade de tutsal
e vôlei iniciam amistosos, já que em abril já tem a fase municipal dos
Jogos Escolares. O famoso Varzeano está programado para maio.

Guaramirim 1 Fesporte
O jaraúuaense Cacá Pavanello
foi empossado ontem na

Fesporte. Uma cerimônia

simples, com a presença de
funcionários da casa e do
Secretário de Cultura, Turismo
e Esporte, Gilmar Knaesel,
além de integrantes do
Conselho Estadual e do Cref.
No discurso, Cacá disse que
vai trabalhar em prol de todos
os esportes.

Estão abertas as inscriçôes para
o Campeonato Municipal de
Futsal Sênior - Taça Alzemiro
Vicente Vieira. A competição é

para moradores ou pessoas que
trabalham em Guaramirim e que
tenham acima de 35 anos

(nascidos em 1972). A ficha de

inscrição já está disponível na
Secretaria de Esportes do

município, anexo à prefeitura.

Guaramirim 2
Além do futsal sênior, estão
abertas as inscriçôes para o

Campeonato Municipal de
Futebol Suíço Adu�o - Taça
Romeu Butschardt O prazo final

para a confirmação das equipes
vai até Às 19h do dia 26 de
fevereiro. O regulamento de

participação é para atletas que
nasceram, residem ou trabalham
na cidade, devidamente .

comprovado.

Horários
Três partidas tiveram horários
alterados para a rodada deste
domingo do Catarinense. A TV

pediu e o jogo do Atlético
contra o Avaí passou para as

16h. Já, por pedido dos clubes
mandantes, o confronto entre
Juventus e Metropolitano será
às 16h e em Criciúma o Tigre
enfrentará o Marcílio Dias às
19h.

Técnicos e coordenadores das modalidades se reuniram com a FME para falarem sobre os procedimentos da entidade para 2007

Dirigentes estaduais aprovam
as datas do Parajase e do Jase . . 3)l

Em 1875 chegaram ao porto : .AM
de Itajaí os primeiros
italianos do norte. De lá,
deslocaram-se para vários

'

A

. ['£11

local� que foram povoados·,e.:: '1'-%
colonizados por estes bravos.

-

Entre eles estavam nossos
J:)G

antepassados, a quem
o

desejamos prestar nossa) sq
! .OJ

REUNIÃO - A FME
também se reuniu nesta

semana com os treinadores
de todas as modalidades
com apoio da entidade. Os

dirigentes aproveitaram
para passar as prioridades e

diretrizes da entidade para
o ano de 2007, já que o

esporte estará em evidên
cia na cidade. Além das
duas competições citadas

anteriormente, Jaraguá do
Sul também inaugura a

Arena J araguá e a pista
sintética de atlet isrno.

Segundo o diretor de
re nd imen to da FME,
Ademar Saganski, o

Mazinho, o encontro foi

para passar como a

entidade funcionará este

25 a 29 de julho. Já o Jasc,
considerada a principal
competição poliesportiva
do Estado, será de 10 a 11

de novembro.
Em ambos os casos, a

,

diretoria da FME procurou
manter as datas próximas a

feriados, para' não

interferire'm na rotina do

município, como também
no calendário escolar, já
quevmu itas unidades de
ensino serão utilizadas para
competições. No caso

específico do Parajasc, a

data coincide com as

festividades de 131 anos de

Jaraguá do Sul, entrando
como parte do calendário
oficial de eventos do

município.

ano.

"Basicamente
mantemos o mesmo corpo
de professores do ano

passado. Apenas divul

gamos alguns procedimen
tos internos", disse o

'dirigente. A partir da

próxima semana, cada
modalidade se reunirá

individualmente com a

FME para, aí sim, definir as
metas objetivos, para a

temporada.

Por sugestão da Ff¥1,�. _

�o de Jar,aguá do §�I,
as datas ficam
próximas a feriados

, JARAGUÁ DO SUL
homenagem através destas belas canções, que foram por
eles trazidas.
É mais urna forma do Círculo integrar-se à comunidades,

'

trazendo alegria, valorizando a amizade e a família.
O Círculo ttaliano de Jaraguádo Sul, fundado em 29 de novembro .

de 1991, reúne os descendentes de italianos de nossa região,
com a finalidade de resgatar a cultura, promovendo, mantendo
e incentivando a preservação das tradições, dos costumes
dos usos e festas dos antepassados, em especial o ensino e

o cultivo da língua e de seus dialetos.
Uma das formas mais bomas desta preservação é sem dúvida
através do canto.
Em nossas edições, divulgaremos letra de ,canções italianas.

I

�
Em reunião em Floria

. nópolis, o Conselho Esta
dual de Desportos aprovou
a sugestão da FME (Fun
dação Municipal de Espor
tes) de Jaraguá do Sul so
bre as datas dos [asc (Jogos
Abertos de Santa Cata
rina) e do Parajasc (Jogos
Paradesportivos de Santa

Catarina). A primeira
competição será a para os

portadores de necessidades
especiais e acontecerá de

I O �u�?Paraj-as-c-----I
I Quando? De 25 a 29 de julho
r -o--üê?JoOs Abertos

Quando? De 1° a 11 de

novembro DolL '/falia noi siamo parfiti

Dall'ltália noi siamo partiti
Siamo partiti com grande onore

Trenta seigiorni di macchina a vapore
f in America noi siamo arrivà.

FÓRMULA 1 Nalbert admite que
pode voltar às quadras

CARIOCA

Rubinho pára em

treino na Espanha
o brasileiro Rubens

Barrichello, da Honda, teve
problemas com o modelo
RAI07, ontem, durante o

te .

rcelro dia de testes

coletivos no circuito de Jerez

�e la �rontera, na Espanha.
omelO da sessão, o ex-pilotoda Ferrflri precisou deixar o

carro ainda sem as cores

oficiais para a temporada 2007
no meio da pista após ter

problemas mecânicos. Nos
testes de quarta-feira, o mais
rápido foi Felipe Massa.

Eurico pressiona
e ameaça parar
o presidente do Vasco,

Eurico Miranda, ameaçou
paralisar o Estadual caso o

interventor na Federação de
Futebol do Rio de J�neiro,
Hekel Raposo, que assumiu

a entidade na quarta-feira,
não acolha as decisões dos
arbitrais. Eurico liderou a

reunião de representantes
de Vasco, Fluminense,
Madureira, Boavista,
Americano, Cabofriense,
Nova Iguaçu e Friburguense
com Raposo.

,:"OfI

.-; i::;q
·,lua

Ail 'America noi siamo arrivati
'

Non abbiam trovato ne paglia ne fieno
Abbiam dormito sul nudo terreno
Come Ie bestie abbiano riposà.

RIO DE JANEIRO
Ainda sem conseguir o

sucesso no vôlei de praia,
Nalbert admitiu que poderá
voltar às quadras para tentar

uma vaga na Seleção Brasileira,
treinada por Bemardinho, .nos
Jogos Pari-Americanos e na

Olimpíada 2008. "Estou aberto
a qualquer tipo de coisa. O

objetivo é jogar aOlimpíada do SiS
próximo ano e se possíveloPan",
disse Nalbert, em entrevista à

Rede Globo. Nalbert quer disputar o Pan

l 'America L 'e lunga e l 'e larga
l'e formato dimonti e dipiani
f con l'industrie dei nostri Italian;
Ahbiam fondato paesi e ciffà.

Mérica, Méricam Mérica
,

ÚJsosorolus/oJlérÍfril
JlérÍfO; JlérÍfO; JlérÍfo

Ieunóe/Jlooolinooinor
Oepto Comunicação
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Com a vitória por
4x1, o Juventus passa
o Criciúma nos

critérios de desempate
JULIMAR PIVATIO
JOINVILLE

Não deu para o Joinville. O
Juventus atropelou o time da
Manchester Catarinense em

plena Arena e assumiu a

. liderança com a goleada por
4xl. Tanto o tricolor [aragua
ense como o Criciúma tem 16

pontos e seis gols de saldo, mas
oMoleque Travesso leva ame

lhor no critério de gols marca
dos -14 contra 13. Agora o [u
ventus faz duas partidas conse
cutivas em casa e a primeira
2t·1.·1� é' este domingo, às 16h,
::-':'l:"t.1d )Metropolitano. Ingres
sos antecipados por R$ 10 nos
PostosMime, Pérola e Cidade.

O [oinville começou
pressionando desde o início e o

[uventus procurava o contra

ataque, mas sem eficiência.
Aos nove minutos, o time da
casa teve a chance de abrir o
placa, vinicius chegou na cara
do gol e Vanderlei fez grande
defesa, mas o juiz já havia
anulado o lance. Apesar da

. ressão joinvilense e das boas
, .efesas do goleiro Vanderlei, o
Moleque Travesso abriu o

placar. Aos 25minutos Leandro
fbi derrubado na área e o juiz
mareou pênalti. Na cobrança,
Rodrigo fez 1xO.O segundo saiu
aos 33. Depois de contra

ataque, Andrade entrou livre

esporte@ocorreiodopovo.com.br

GOLEADA: JUVENTUS VENCE O JOINVILLE COM PROPRIEDADE NA ARENA

/

I er e novo

O CORREIO DO POVO

CATARINENSE 2007
-----------

':'fa Rodada

Resultados

na área e tocou na saída de
William. Umminuto depois, o
Joinville descontou. Vinicius
cruzou da esquerda e Rodrigo
Tosi cabeceou sem chances. O
[ec teve a chance de empatar,
aos 40minutos. Omesmo Tosi
sofreu pênalti e, na. cobrança,
mais uma vez brilhou a estrela
de Vanderlei, que defendeu e

segurou a vitória no primeiro
tempo.

No segundo tempo, o

técnico ItamarSchulle acertou
a marcação e não deixou o

Joinville jogar. João Henrique
deu lugar a Mazinho no

intervalo e, aos 12 minutos,
Andrade deixou o campo e

entrou Jean Michel. As'

mudanças deram certo. Logo
depois de entrar, Jean Michel
aproveitou o rebote do goleiro
Willian e ampliou, fazendo o

quarto dele na competição.
Mazinho tambémbrilhou. Aos
29, depois de chute da entrada 1 flf.:ln I/lO!:da área, a bola sobrou para ele,
que fez 4x1 e sacramentou a

vitória do [uventús. "Queremos
ver o apoio da torcida no

domingo. Os jogadores estão
fazendo a parte deles dentro de
campo e é a vez da torcida
agora", pediu o técnico Itamar
Schulle, depois do jogo. Andrade marcou o segundo gol na vitória do Juventus e deu lugar a Jean Michel no segundo tempo

Metropolitano 2x1 Figueirense
Próspera Ox2 Atlético

Joinville 1x4,J�¥�ntus
Avaí 1 x3 Criciúma

Guarani Ox2 Chapecoense
----ilIl

Marcílio Dias OxO Brusque
8a�odada
___IiiIoI1i.____

Ciclista jaraguaense participa do
Sul Master no final de semana
JARAGUÁ DO SUL

O jaraguaense Gustavo
Fidélis terá um grande desafio
pela frente no fim-de-semana.
Ele participa na Copa Sul
Master de Ciclismo, que
percorrerá seis municípios do
Alto Vale do Itajaí. No ano

passado, ele terminou em

terceiro lugar, na categoria
MasterD, que tem atletas acima
de 60 anos. Para este ano, ameta
é terminar entre os cinco
melhores. "O nível é muito

alto, pois vêm competidores de
vários Estados do Brasil", disse
Fidélis.

Para melhorar o condicio
namento e a preparação, faz
treinos de 70 a 80 quilômetros
por dia, intercalando com a

natação. A prova é válida pelo
Ranking Nacional e também
Estadual. A competição
começa amanhã às 9h com o

contra relógio, entre os muni

cípios de Presidente Getúlio e

Dona Emma. À tarde tem a

etapa de montanha, entre

Presidente Nereu e Lontras. E
a prova encerra domingo de
manhã, no trecho de estrada

que passará por Ibirama,
Witmarsum, Dona Emma e

Presidente Getúlio. Fidélis

competirá com apoio de Besc,
Santander, Marangoni Tele
fônica e Cosmos Turismo. Mas
ele precisa de mais apoio para

disputar o estadual e quem tiver

interesse em patrocinar o atleta,
deve entrar em contato pelo
telefone 3371-5589. Fidélis quer ficar entre os cinco

Jornal espanhol diz que Ronaldinhol
ficará de fora da Copa América
BARCELONA

Novamente o nome de
Ronaldinho é envolvido em uma

polêmica com a Seleção
Brasileira. Ontem, o diário
catalão Sport informou que o

meia-atacante não participará
da Copa América, que será

disputada em junho, na

Venezuela. De acordo com a

publicação, Ronaldinho deseja
apenas descansar e não existe

qualquer problema com relação
ao técnico Dunga. Outra

justificative para a suposta
ausência do craque é que a

Confederação Brasileira de
Futebol não considera a Copa
América uma prioridade.

Além disso, o Sport afirma
que o Barcelona, clube no qual

joga o brasileiro, estaria disposto
a conversar com Dunga e com a

CBF para solicitar que o jogador
não seja convocado. Na última
CopaAmérica, em 2004, o então
técnico Carlos Alberto Parreira

poupou alguns titulares, levando
vários novatos. Mesmo assim, a
Seleção acabou campeã, batendo
a Argentina nos pênaltis. Na
semana passada, o nome de
Ronaldinho j á haria sido
envolvido em uma polêmica. De
acordo com o jornal britânico
Sunday Times, o craque. teria

dito que não jogaria mais pela
Seleção Brasileira, devido a

desavenças com o técnico

Dunga. A informação, no

entanto, foi desmentida por
Assis, irmão e procurador do
jogador.
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CORREIO DO POVO

MARISTA APROVA

92�3% NO VESTIBULAR
Infelizmente não existe r.eceita milagrosa para passar no vestibular, mas temos uma ótima dica para você: SEJA UM ALUNO MARISTA.

"

Aqui, a preparação para o vestibular começa desde o Ensino Fundamental. ! ' ,

J Noss_oS alunos recebem muito mais que um ensino de ótima qualidade. Recebem valo:e� �ticos que �ervirão para toda a vida. Afinal, o vestibular é apenas uma etapa de muit�s, ':I que voce ira vencer. ,
,

I Parabéns a todos os alunos Maristas aprovados nos vestibula.res de verão 2007 e todos os educadores participantes desta conquista.

t

Eduardo }unkes ..

Administração/Farmácia puc/UNwAL{

COLÉGIO

,?l][\v. �ARIST�
�õ� SAO LUIS

'I
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- SANTA CATARINA

NO BOLSO DO CONTRIBUINTE

c.adernob@ocorreiodopovo_com.br
\

Frente Parlamentar SC
tenta derrubar CPMF
Imposto foi criado
como provisório,
mas já é cobrado .

desde 1996

BRASíLIA

PO deputado Paulo
Bornhausen (PFL-SC)
lançou a Frente Parlamen
tar em defesa da Constitui
ção e pela extinção da

Contribuição Provisória
sobre Movimentação
Financeira (CPMF). O

objetivo do parlamentar é
não permitir que o

Governo Federal encami
nhe ao Congresso um

projeto solicitando a pror

rogação do imposto .: cria
do em 1996 para' socorrer
à Saúde, mas que até hoje
rende dinheiro aos cofres
federais, não sendo repas
sado aos estados. O dia 31
de dezembro deste ano é a

data limite para a cobran

ça da CPMF. "E o povo
brasileiro não pode mais

aceitar esse desrespeito",

Movimento é liderado pelo deputado catarinense Paulo Bornhausen

disse Bornhausen.
A CPMF representa a

arrecadação de cerca de

R$ 32 bilhões por ano aos

cofres da União. De acordo
com Paulo Bornhausen, a

contribuição taxa o salário

pela segunda vez, já que o

brasileiro declara o.Imposto
de Renda e que o governo
"não vai quebrar se ficar
sem o dinheiro da CPMF".
"E (o governo) tem que

aprender a se virar com o

que tem, assim como a

família brasileira faz. A

saúde não melhorou, o

transporte não melhorou; a
educação não melhorou",
acrescenta.

A Frente está em

processo de formação. Está
prevista uma mobilização
nacional que atinja todos
os setores da economia

brasileira com o objetivo de

provocar uma reação que

obrigue o. governo a

respeitar a Constituição.
Nos próximos deverá estar
disponível o . site

www.xocmpf.com.br.

'Surto de raiva bovina.
deixa Capital em alerta

<'

Produtores de bovinos estão preocupados com surto da doença

Um surto de raiva

bovina na região da
Grande Florianópolis
deixou em alerta autorida
des ca tarinense s. Sete
focos da doença i á foram
encontrados nos municí

pios de Palhoça e São José.
S6 nos últimos dias, 12

animais apresentaram
sintomas da doença, sendo

.

que dois tiveram que ser

sacrificados e os outros

morreram. Em três deles,

os testes de laboratório
revelaram a presença do
vírus da raiva, transmitido
por morcegos hematófagos
(que se alimentam de
sangue). O vírus pode
levar o animal à morte em

menos de cinco dias após o

aparecimento dos sinto
mas. Embora nOS últimos 50
an os não tenha sido
Iq{lstl'Hdo nenhum caso de
trunsmissão a humanos,
isto pode 'ocorrer.

DEFESA ,'_ .-- -

-

-

Homem mata
assaltante

Um homem atirou em um

dos assaltantes que tentavam

roubar sua residência no

Ribeirão da Ilha, ao Sul da Ilha
de Santa Catarina, ontem.
Evandro Maia, de 44 anos,

disse ter atirado em legítima
defesa. Ele é administrador de

empresas e pai de dois filhos.
O assaltante, conhecido como
Godzila e residente em

Forquilhinhas, SãoJosé,morreu
nahora.

.POLíCIA
r,,'q,!>< • � •

_

Descoberta nova

drog� sintética
Policiais cumprirammanda- .

do de busca e apreensão ontem
pelamarihãnomorro doHorá
cio, em Florianópolis, onde
fizeram a apreensão de drogas
e R$ 1,9 mil.

Na casa de Alexandre
Francisco Lopes foram encon

trades 50 gramas de cocaína,'
100 gramas de maconha, oito
comprimidos de ecstasy e duas
cartelas de LSD, além de uma
droga sintética nova, o cristal
de meta-anfetamína.

A tragédia do saneamento em se

Tem razão o diretor Administrativo da Companhia Águas de Itapema,
Manoel Motta Netto, ao trocadilhar que a inauguração, hoje, de 25% do

sistema de esgotamento sanitário da cidade que é o terceiro destino turístico
catarinense "é ummarco, um divisor de águas... e de esgotos" no Estado. Feito- a
com a primeira concessionária privada de Santa Catarina, o contrato com Q.

município superou a troca de sete prefeitos em dois anos e meio e permitiu a
UI

conclusão do sistema de abastecimento de água e da primeira etapa das obras: f
de saneamento. Até o ano que vem, com o investimento de mais de R$ 60 mi.� ,�
lhões e uma antecipação de oito anos, Itapema passará de zero em índice de
rede e tratamento de esgoto para uma cobertura de 90% sobre os 26 mil do.) Ã
micílios que, no Verão, chegam a abrigar 200 mil pessoas simultaneamente.
Corrigindo uma tragédia particular de Se. Avançado em indicadores como os

de tratamento de água e de resíduos sólidos, o Estado oferece tratamento de ü

esgoto a apenas l1% dos catarinenses. A média- nacional está acima de 40%. o

De acordo com o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Am, n:
biente, procurador de Justiça Jacson Corrêa, este é um passivo que a Casan, e

ao priorizar o tratamento de água, legou aos municípios. Mas que os próprios E
municípios terão de reverter até no máximo, 2010, com as obrigatoriedades da a

nova lei de saneamento.

I Estado

, e�

Leticia SousajCNRjADI/Brasília

Oquinze
A Fiesc apresentou 15 sugestões ao Gover
no Federal. Sob os olhos da senadora Ideli
Salvatti, sustentou a mesma opinião de que
o PAC é insuficiente sustentada por Luiz
Henrique. Também referendou a defesa
do governador pela repartílha dos tributos
entre União, estados emunicípios.

Mudança de cli�a
.
Inversamente proporcional às restrições
apontadas ao PAC, tem sido a reação da
Fiesc à reforma administrativa proposta
pelo Governo de Se. Bom lembrar que
as medidas de contenção de gastos foram
gestadas justamente sob a forte batida do
setor privado contra a tentativa de aumen
tar o IC�S para constituir o Fundo da Po
breza, no dezembraço.

Alienação de estatais
Apesar da tentativa do Centro Adminis
trativo de fazer uma assepsia da polêmi
ca, o Artigo 159 do projeto complementar
à Lei 284, já dá pano para manga. Ainda
que tenha segurado a proposta de consti
tuição de um fundo previdenciário, o go
verno manteve a autorização para alienar
o controle acionário da Casan, SC Gás,
Ciasc e Imbituba Administradora da ZPE,
além de transferir ativos da Codesc. Até o

líder do governo na Alesc, João Henrique
Blasi, acha que precisa ficar claro no texto

que ações poderiam ser vendidas, para fa
zer lastro, desde que assegurada amaioria
acionária do Estado.

.

Nada animadora a sondagem feita com

industrias catarinenses e entregue ontem,
em Brasília, pelo presidente da Fiesc,
Alcantaro Corrêa, à secretária executiva
da Casa Civil, Erenice Guerra. Um terço
dos empresários acha que o Plano de

Aceleração do Crescimento do Governo
Lula não terá qualquer impacto sobre o

crescimento da economia. Os demais -

62,5% - acham que o efeito será pequeno.
O documento contém declarações como a

de empresário de Lages, não-identificado,
que faz um trocadilho: "Espero que
o PAC não vire um Programa de
Aceleração de Custos" .

re

el
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Sem discriminação .

Romildo Titon garante que não quer ser
11

o "semeador de cizânia" na bancada do
PMDB, mas, ao longo de quatro mandate es

e já tendo sido o segundo mais votado do
a

partido, defende o direito de pretender a

cq em condições de igualdade. Hemets
n

de Nadal reconhece que, se Titon repre' a}
sentar a decisão da bancada, a comissão el

estará II
emmuito boasmãos".

Soltinho da Silva oc

Herneus, a propósito, tem dito que quer OI
estar "solto" neste mandato para liderar ir
um fórum parlamentar pela descentrai
zação da UFSC� para a compra de vagal
nas universidades comunitárias. Ano que
vem, o Governo de SC vai repassar R$ �
milhões em bolsas de estudo e ele espera
obter recurso semelhante da União.

Rebatismo do PFL
O PFL realiza Encontro Estadual hoje em

Rio doSul, à tarde. Depois, em Lages, now _

happining político na posse da diretoria da AI
Amures. Em ambos os eventos, homenr
gens a Jorge Bornhausen e a companhia de
Luiz Henrique. Aliás, se o rebatismo vm

dar em espuma ou se vai permitir que a ai
sigla se tome mais popular e se estabeleça q\
como alternativa de poder no plano naClO' a
nal, é cedo para saber. O certo é que a rn�' t
dança começou antes em SC, com divórClO S

de antigos parceiros e recasamento corn o C(

PMDB, que garantem, de um lado e de OU' 01

tro, mantém-se em lua-de-mel, id

Associação dos Diários do Interior " ADljSC colunaadi@onrsc.co�
AlllUANA BAlDiSSARELLI, COM FERNANDO BOND/LAGES, LETICIA SllUSA/BMSIUA E PATRíCIA ijOMES/FLOIUANÚPOUS.

Associados: A Gazeta· Blguaçu am Foco - O
Correio do Povo - Correio Legesno - Correio do
Sul- Destaque .Catarlnense • Diário da Cidade'
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O ai

Tempo - Folha da Cidade· Jornal da ManhA'
Jornal O Igu8asu - Municipio Dia-a-dia - Notlsul
- OAtlântico - Jornal Perfil· O Vale· Sul Brasil·A
Tribuna·Tribuna Catarlnense - Voz Regional
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redução industrial
resce em 11 regiões

leo
ito· anta Catarina teve
1 Q. mento abaixo da

�:: édia com apenas
ni.� 2% mostra IBGE

,

de
lo.] ÃO PAULO
lte.
os A produção das indús

de ias de 11 das 14 regiões
1%. o país pesquisadas pelo
m. nstituto Brasileiro de

ani eografia e Estat íst ic a

ios BGE) cresceu em 2006

da a comparação com os

esultados de 2005, de
: cardo com dados divulga
I os ontem.Apenas Paraná
com' 1,6% no resultado da

odução industrial local) ,

ia Grande do Sul (-2%)
Amazonas (-2,2%)

presentaram no ano

. assado desempenho infe �

or ao apurado em 2005,
gundo informou o ins-

Divulgação

11 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE mostraram bom desempenho

exportação de produtos
como minério de ferro e

óxido de alumínio.

Logo a seguir do Pará,
os locais com melhores
resultados em 2006·foram
o Ceará (8,2%), Espírito
Santo (7,6%), Pernambuco
(4,8%), Minas Gerais

(4,5%), região Nordeste
(3,3%), Bahia e São Paulo

(ambos com 3,2%).
Com crescimento abaixo

da média nacional de 2,8%
ficaram Goiás (2,4%), Rio
de Janeiro (1,9%) e Santa
Catarina (0,2%).

RESULTADOS

MÉDIA NACIONAL: 2,8%
SC:0,2%
Pará: 14,2%
Ceará: 8,2%
Paraná: -1,6%
RS: -2%

rasil terá padrão
e vida 'europeu'

ovo f

Ida ÃO PAULO
ma·

l�
. -

vai
.

Em 2050, a renda per
e a apita no Brasil será
I�� quivalente à existente hOJ'ecO'
rlU'

a Europa, segundo um

rdo studo sobre o futuro da
rnO conomia dos países que
QU' om

-

.

poem o grupo conhe-
ldo como BRIe (sigla para
r '1 R

'

asu, ússia, India e China)
ivulgado em Londres.
"O Brasil não estará tão
rnquanto aChina e a Índia,
as é possível dizer que, com
ase d

.

na ren a per capita,
aqui a 45 anos, os brasileiros
terão um padrão de vida
equ' 1Iva ente ao existente hoje

.À�2�05) na Europa", disse à
C Brasil o autor das.

projeções, Peter Gutmann,
analista da consultoria

Experian Business Strategies.
Segundo o estudo, a

renda per capita (cálculo do
valor do PIB dividido pela
população) no Brasil será de
US$ 27,13 mil em 2050

(cerca de três vezes maior

do que a medida: atual), um
valor apenas um pouco
inferior à renda per capita
na Europa (países que
adotaram o euro) em 2005,
que ficou em US$ 29,47 mil.
No quesito renda per capita,
os Estados Unidos conti

nuarão muito à frente da
China que será, então, a

maior economia do mundo,
mostra o estudo.

N a comparação dos
números de dezembro de
2006 com os do mesmo de

2005, os índices regionais
foram positivos em 7 dos 14
locais, número inferior aos
13 locais com resultados

positivos observados em

outubro e aos 14 de.
novembro. O maior

crescimento no último mês
do ano passado aconteceu

no Espírito Santo (10,1%),
seguido por Pará (8,5%),
Minas Gerais (6,5%) e

Ceará (5,6%).
Já o Estado da Bahia (-

7,6%) apresentou a maior

queda, em razão do forte

impacto negativo vindo do
setor .d e produtos quí
micos. Região Nordeste (-
3,4%), Amazonas (-1,7%),
Santa Catarina (-1,6%),
São Paulo (-1,5%) e Rio de
Janeiro (-0,9%) também
anotaram

produção.
recuo

NO COMÉRCIO

Notebook por R$
1,7 mil este ano

Os preços dos compu
tadores continuam caindo
e, segundo previsão da
Abinee (Associação Brasi
leira da Indústria Elétrica e

Eletrônica), a cornpetiti
vidade e os incentivos fiscais
vão permitir novas reduções
neste ano. Segundo a enti

dade, os menores preços
atualmente são R$ 1,9 mil

para o notebook e R$ 900

para odesktop.O notebook,
no entanto, pode chegar a

custar R$ 1,7 mil para o

consumidor, ainda neste

ano.As facilidades de

pagamento e o preço mais

acessível faz a Abinee

projetar um crescimento de
20% nas vendas, em relação
ao comercializado em 2006.

na
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• PELO
Á economia da índia deve apresentar um crescimento 1

de 9,2% no ano fiscal de 2006 (que termina em março),
acima da estimativa do banco central. indiano (8,5% a

9%), informou a Organização Central de Estatísticas do

país.
Os setores de manufatura é serviços devem ser o ,:

principal fator de crescimento do país, 'com uma ")
expectativa de expansão de mais de 11 %, contra 9,1%
no período fiscal anterior. Só o setor de serviços deve

Oi
ter uma expansão de 13%, contra 10,4% no período '

anterior.
Analistas disseram à agência de notícias Associated

Press, no entanto, que o crescimento do setor agrícola i

deve ficar abaixo de 3%, contra '6% no período fiscal
anterior.

Os investimentbs diretos estrangeiros na índia
devem chegar a US$ 9,240 bilhões no atual ano fiscal,
o que representa um crescimento de 120% na

comparação com o ano fiscal anterior, disse hoje o

ministro indiano do Comércio, Kamal Nath.Entre abril e

novembro, esses investimentos chegaram a US$ 5,544
bilhões.

índia prevê
crescimento de
9,2%' para 2006

Estimativa ficou
acima da feita

.

pelo Banco Central
.

indiano que projeta
8,5%a9%

MELHORA O líder cubano Fidel Castro continua se

recuperando e sua saúde melhora progressivamente,
disse ontem, o embaixador da Venezuela em Cuba, Alí

Rodríguez.
"Fidel melhora progressivamente", garantiu Rodríguez.

.

NEVASCA A intensa nevasca que atingiu ontem, o

Reino Unido causou o caos em vários aeroportos, nas

estradas e em diferentes meios de transporte 'público,
enquanto várias escolas da Inglaterra e de Gales
tiveram que ser fechadas.

CONDENADO Justiça francesa condenou um jovem por
ter feito sexo com uma menina de 11 anos, que
engravidou, mas rejeitou as acusações de estupro
lançadas pela família dela.
O tribunal de Lille, no norte da França, sentenciou o

rapaz' a oito meses de prisão.
.

Bomba mata cerca de 16 no Iraqúe
Ao menos 16 pessoas morreram ontem, e mais de 50 ficaram
feridas em um atentado com carro-bomba ocorrido em um

mercado na cidade iraquiana de AI Aziziyah, 90 quilômetros
ao sul de Bagdá, informaram fontes da segurança da
Província de Wasit. O veículo, que estava estacionado dentro
do mercado, explodiu às 10h (5h de Brasília) e destrulu
várias bancas de venda, segundo fontes da polícia
local.Embora a Província de Wasit seja uma das mais

tranqüilas da região de Bagdá e tenha ficado afastada da

.

onda de violência que assola ao país, este é o sepundo
atentado na região em apenas dois dias.
Na Quarta-feira, sete pessoas morreram e 21 ficaram feridas
na explosão de dois artefatos em uma rua comercial de
Sweira, 40 quilômetros ao sudeste da capital.

Crianças podem ter pego HIV em hospital
O hospital australiano de Canberra
informou ontem que 100 crianças que
receberam tratamento nos últimos 20
anos podem ter sido infectadas pelo
vírus HIV, causador da aids, devido. a
uma negligência.A esterilização
inadequada de equipamentos de cirurgia
pode ter sido a causa da infecção. As
crianças foram submetidas a biópsias
de cólon entre fevereiro de 1987 e

meados de outubro de 2006, informou o

hospital, que acrescentou que os

menores também podem ter contraído
hepatite B e C.
Em outubro do ano passado, um
empregado do hospital se deu conta de
que os fórceps utilizados para realizar as
biópsias não tinham sido esterilizados
apropriadamente.

Na média nacional, a

redução industrial cres
eu 2,8% em 2006, como já
avia sido divulgado pelo
GE na última segunda

ser ira, 5 de fevereiro.
do Em 8 das 14 regiões

ltO! esquisadas, o crescimento
I do

a indústria foi maior que
�� média nacional.A maior

ore axa de crescimento foi
isão erificada no Pará, onde a

rodução da indústria
ocal cresceu 14,2% em

[uer 006, impulsionada pelo
�rar inamismo da indústria de
rali·
19a1't------------------------....,.------
que
��

/\
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GERANDO FRUTOS
\

GERAL O CORREIO DO POV

Brasil desenvolve política
em prol da biotecnologia
País é dono de 1/5
da biodiversidade
mundial com 200 mil

.espécles de plantas
,

JJRAsíLlA
:.J

" Dono de um quinto da
bíodiversídade mundial, o

Brasil ganhou ontem, uma

ferramenta para tirar

"proveito econômico, social
t7'e ambiental das cerca de

��200 mil espécies de plantas,¢'

::animais e microorganismos
!registradas no país. O

;presidente Lula sancionou

hlecreto que cria o Comitê

�Nacional de Biotecnologia e

f:ins ti tui uma política
�específica para o setor.
ESegundo o governo, a nova

�política permitirá
tinvestimentos de R$ 10

l"bilhões em biotecnologia no
;'.:Brasil' nos próximos dez
: anos. Desse total, 60%
,

r:viriam de recursos públicos,

tanto do Orçamento Geral
da União como do Banco
Nacional de
Desenvolvimento Social e

Econômico (BNDES) e de
fundos destinados a

investimentos em pesquisa,
ciência e tecnologia. Os
40% restantes viriam de

parceiros privados.
'Quatro setores receberão
investimentos: saúde,
agropecuária, indústria e

meio ambiente. "O que o

governo fará é identificar a

demanda e criar

ferramentas para
transformar o

conhecimento acumulados
nas universidades em

produção indus trial",
explica o secretário de
Desenvolvimento
Industrial do Ministério do
Desenvolvimento,
Indústria e Comércio

Exterior, Antonio Sergio
MartinsMello.

Com 1 7 membros de
diversas esferas do governo
federal, o Comitê Nacional
de Biotecnologia vai

gerenciar a política pública
para a área e definir as

prioridades. Coordenado

pelo Ministério do
Desenvolvimento, o

comitê é composto por

representantes da Casa
Civil e de mais sete

ministérios: Saúde,
Ciência e Tecnologia,
Agricultura, Meio

Ambiente, Educação,
Desenvolvimento Agrário
e justiça.

Segundo a Associação
Brasileira das Empresas de,

Biotecnologia (Abrabí), o

faturamento anual do setor
no país está estimado entre
R$ 5,4 bilhões e R$ 9
bilhões. Dos 28 mil postos
de trabalho gerados, 84%
estão em micro e pequenas

empresas.

:,Tarso diz que obras do PAC começam este semestre
BRASíLIA
As obras de infra-estrutura

previstas no Programa' de
Aceleração do Crescimento

(PAC) devem começar nos

próximos meses, A afirmação é

"do ministro das Relações
:t Institucionais, Tarso Genro.
� Sobre o papel' a ser

: "desempenhado pelo Estado no
;; desenvolvimento, Tarso
; afirmou que este intervém na
,

economia de diversas formas, e
em todos os países. Segundo o

ministro, o PAC será a resposta
',' do governo Lula à questão do
t, 'l>

:-, crescimento e da distribuição«

,_', de renda. "A visão do PAC é
,

crescer com distribuição de
, renda, e por' isso também

integrar a questão do
".desenvolvimento econômico,
;: material, da infra-estrutura
com o desenvolvimento

, ;', social".O programa, anunciado
� no dia 22 de janeiro, prevê que"", '

� 503,9 bilhões sejam investidos
:;� em infra-estrutura até 2010.
�+
i1"H

Tarso afirmou que plano será colocado em prática imediatamente

"
Existe uma balela de economistas que diz que o Estado
não tem funções públicas para promover o
desenvolvimento econômico, que apenas tem que criar
marcos regulatórios para a iniciativa privada funcionar, e

se recolher. Não é verdade".

Tarso Genro
Ministro das Relações Institucionais

Tucanos montam

estratégia para o

ano de 2010

Depois de sofrer duas
derrotas para o PT do

presidente Lula; o PSDB
decidiu a n t e c i p a r a

preparação para as eleições
municipais de 2008 e para a

disputa presidencial de 2010.
Reunida esta semana, a

direção do partido constituiu
três grupos de trabalho.
O primeiro vai organizar
uma pesquisa de opinião a

ser realizada em todo país. O
objetivo é descobrir o que

pensa o eleitorado. Um'

segundo grupo fará uma

radiografia da estrutura do
PSDB em todos os

municípios. O objetivo é

identificar fragilidades
regionais.
O terceiro recebeu a missão

de atualizar o programa do

partido.

Petistas atacam Dirce
e a _política monetáríe

I

SÃO PAULO

José Dirceu, meios de

comunicação' e Banco
Central são os principais
alvos da versão final da

"Mensagem ao Partido",
documento elaborado

pelo ministro Tarso Genro
(Relações Institucionais)
e por "centenas" de
militan tes pe tis tas.
Sem citar nomes nem o

escândalo do mensalão, a

carta responsabiliza o ex

ministro Dirceu (Casa
Civil) e o grupo que
comandou o PT até

recentemente pela "crise
interna" do partido, que
teria sido decorrente de,
"concepções equivocadas

• na condução do interesse

público ( ... ) e de uma

crescente substituiçãod '

valores da solidariedade �

da igualdade pel c

pragmatismo".
A carta aos petistas - à qu I

q .presidente Lula tel ,f,

acesso antes da divulgaçà ,

também toca no polêni f

tema da "democratizaç'r
dosmeios de comunicaçs .
sem especificar o que se )

exatamente isso.

Ao citar a necessidade
\
;;

promover "a ampliação
liberdade de imprensa'
Tarso e seus aliad"
pregam "o fortaledmen ;

explícito dos espaç t

públicos de comunicaç' \

social, entre, eles TVs �

rádios públicas, rádit 2

comunitárias" impren L

alternativa".

A
;

Promoção de Escapamentos Originais

com 20% de desconto à vista

'1 '.

..J
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Tambores e Cores
é o samba
enredo do bloco

\ -" carnavalesco "Estrela O'
o "Alva", o mais antigo do
f 'município. Como o próprio

.

'[tema já diz, 'os 112
o r "componentes das cinco

ialas vão carregar tambores
coloridos para embelezar a

I t;llassarela do samba na

dnoite de sábado.
I

"

A vice-presidente do
,

'rEstrela D' Alva, Maria
'Sueli Rosa Carvalho,
< '.salienta a tradição do bloco

! r,Aundado há 35 anos pelo
tl pai, Manoel Rosa, o

i,:Manequinha. "Ele

c(Manequinha) tem 86 anos

de idade e ainda desfila!",

diz orgulhosa. A integrante
mais nova é Andressa, que
vai participar do desfile no

carrinho de bebê. A
menina tem apenas quatro
meses de idade, mas no que

depender da avó Sueli e do
bisavô, ela vai carregar nas
veias a paixão pelos
batuques carnavalescos.

"Vivo o carnaval há 35
anos e ainda não aprendi
que chega", disse o

presidente do bloco durante
o desfile do ano passado.
Manequinha é filho do ex

escravo africano Domingos
Rosa, que trabalhou para o

desenvolvimento de

Jaraguá do Sul com o

fundador do município,

O CORREIO DO POVO

Adriane Galisteu
pode ter pago R$
300 mil para
ostentar o título de
rainha da bateria da
"Unidos da Tijuca" A :'

informação é da
coluna "Zapping", do
jornal "Agora".

As grandes rnqrcus mundiais
\

bem perto você.

-�.�
� ,..
'L1t.,�"I"

Ellen's
cosmética e perfumaria

•

ShOPpm9 Breithaupt � 1 <.I PtSQ ,

, 3371 1590 - ellenf@otlens com br

Bloco fundado há 35 anos por Manoel Rosa, b
Manequinha tem o enredo "Tambores e Cores",
Mais de 110 integrantes prometem fazer a folila

na passarela do samba.
r

Emílio Carlos Jourdan.
Em 2006, o Estrela O'

Alva abriu o desfile na Rua
Walter Marquardt com o

samba-enredo "Esperando o

Hexa" e torceu pela vitória

do Brasil na Copa do Mundo
sediada na Alemanha, que

não aconteceu. Sobre os pre

parativos para o grande dia, a
vice-presidente diz apenas

que "hámuito o que fazer até
o carnaval". Os integrantes
ensaiam semanalmente em

uma área para eventos no

município de [oinville.

SERViÇO'
.

:,;:Nuin,ero deJntegrantes;
142.' ;

,i"

Samba-enredo:
;(!'Tambores e cores"
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1

Rocky Balboa

(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 2
A procura da felicidade

(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Xuxa Gêmeas '

(13h40, 15h20 - Sab/Dom/Qua)
(15h20',- SeX/Seg!Ter/Qui)
O Diabo Vesle Prada

(17h - Todos os dias)
Uma noile no museu (leg)
(19h10, 21 h30 - Todos os dias)

JOINVILLE

Cine Cidade 1
A procura da felicidade

(1,4h20, 16h40, 19h, 21h20-
Iodos os dias)
Cine Cidade 2

A:Grande Família

(15h, 17h1 0, 19h20, 21 h30 -

Todos os dias)
CIne Mueller 1

Rocky Balboa

(i3h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10
-llodos os dias)
dine Mueller 2

o mar não está para peixe (dub)
(13h50, 15h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu

O 7h1 0, 19h20, 21 h30 - Todos os

dias)
Qine Mueller 3
" procura da felicidade

(14h30, 16h50, 19h1 0, 21 h40 -

Tpdos os dias)

,

BiuMENAU
Cine Neumarkt 1

Rocky Balboa

�14h20, 16h40, 19h, 21h20-
Todos os dias)
Çine Neumarkt 2
A procura da felicidade

(14h20, 16h40, 19h20, 22h
Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
A menina e o porquinho (dub)
(15h, 17h - Todos os dias)
Deja Vii
(19h, 21 h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Grande Familia

(14h10, 16h30, 18h45, 21h
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Diamante de Sangue
\18h30, 21 h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu [dub)
(14h, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
A conquista da honra
(.16h10, 19h1 0, 21 h50 - Todos os

dias)
Dogão - Amigo para cachorro

(dub)
(1:4h30 - Todos os dias)

� SERViÇOS
'

"

"

Festival
d'16° Festivallnternacional de Arte
Eletrônica Videobrasil tem

inscriçôes abertas até dia 20 de
abríl. Serão aceitos trabalhos

produzidos a partir de maio de 2005,

Informaçôes no site

www.sescsp.org.br/sescivideobrasil
/site.

! .

,

,-

Exposição
I � exposição sobre a Semana de
Arte Moderna e o Movimento
Modernista acontece no Museu da
WEG até domingo. Na quinta e na

sexta o horário de visita é das 9h às
16h30. No sábado das 9h às 11 h30

\
e no domingo das 14h às 16h.

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

..

O CORREIO DO POVO

Taxa de nascimentos caiu em 86

O número de crianças nascidas no ano de 1986 havia sofrido um

ligeiro decréscimo em relação a 85 de acordo com a matéria de

edição semanal de 31 de janeiro a 6 de fevereiro de 1987. No

entanto, havia aumentado consideravelmente os falecimentos. Os
dados haviam sido repassados ao Correio do Povo pelo Cartório de

Registro Civil "Margot Adelia Grubba Lehmann", que registrou 1.471

crianças em 1986, das quais 792 foram do sexo masculino e 679
do sexo feminino.

Segundo a reportagem, em 1985 foram 1.498 nascimentos (809 .

meninos e 689 meninas). E os óbitos em 86 somaram 318 contra

246 em 1985.
O número de casamentos, no entanto, foi maior do que em 1985.
Em 86, somaram 514, contra 504 em 1985.

• ANIVERSÁRIOS �

• O DIA DE HOJE ,. O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

MerCedes Zuse
Franciele Mateus

Raimundo Boddenberg'
José Alvize

Jakeline Gascho Steinert

.
Fabio Rolf Bublitz

eier

cher

Eliane Erdmann

Elizangela E. Mathes

Djenifer O. de Miranda

Ariani M. Volkmann

JaquelJne Steinert
gô

i">:

Vera arias Otovicz
Astrid 'Lemke Ferreira

Marilú Elisabeth L. Draeger
� SANTO
Santo Alexandre de Roma
Santa Apolônia
São Donato

Se o seu mundoé saber tudo o que
acontece na sua cidade e região, então I

seu jornal é O Correio do Povo,

Ele traz uma cobertura completa da sua

cidade e região, com dados completos
dos fatos de sua comunidade, ou

seja, o mundo que interessa a você.

�EFEMÉRIDES
Dia do Zelador

� 1961
Morre Carlos Luz, que assumiu
a presidência após o suicídio de

Vargas,

� 1968
\ Sonda espacial americana
Surveyor 7 pousa na Lua.

O pequeno cavalo passeando foi flagrando pela leitora
Letícia Guabeira

LEIA O MUNDO

�JARAGUÁ

a
Ô

FLORIANÓPÓLlS
MiN: 22°/ MÁX: 31'

f,
,

� 1989
Entra em vigor o dólar-turismo.

II UTILIDADE PÚBLICA�1991
, I.

Africa do Sul põe em vigor lei
que obriga as escolas públicas a

aceitar alunos negras.

�Curso
O curso

"Habilidades da
secretária e

.

recepcionista"
acontecerá no Centro
Empresarial, dias 12,
13 e 14 de fevereiro.
O valor é de R$ 180.

�Inscrições
Inscrições para o "
Encontro dos
Músicos da Cultura
Alemã até dia 15 de
fevereiro. O encontro'
acontece dia 11 de março,
na sede do Botafogo
Futebol Clube.

�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.

�1999
Inaugurado em Corumbá-MS o

gasoduto Bolívia-Brasil.

• PREVISÃO DO TEMPO
Sol com nuvens em SC.
Um sistema de alta pressão (massa de ar

seco e mais frio) deixa o tempo estável e com
sol na maior parte do estado. No Norte haverá
uma maior nebulosidade e condições de
chuva no início e final do dia. Temperatura alta.
Vento de sul a leste no litoral de leste a

nordeste nas demais regiões, fraco a

moderado e com rajadas, especialmente a

partir da tarde.

� Jaraguá do Sul e Região

�LAGES
MíN: 16"/ MÁX: 29°

Sol com pancadas
de chuva,

Sol com pancadas.
de chuva.

Sol com nuvens. Sol com nuvens.

Não chove.

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas

002/02 '» 10/02 (� (J
� c:u d G17/02 24/02 (_) ; /. ;

Ensolarado I'arolalrnenle Nubl�d{) Instável Chuvoso TrovoHda
nublado
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I

J NOVELAS
�

o Profeta
Lia e Ruth garantem que não estão envolvid�s
com a sabotagem ao restau�ante: Paulita

eaça entregar a carta a ClóvIs. Lia e Ruth .

amusam Camilo para se defender. Camilo vê

�culna e outros dois rapazes na porta de sua

asa Ruth promete dar mais dinheiro a Camilo,
ca .

I I li
.

assim que ele deixar Car� a no a tar. any Jura a

Wanda que eles jamais vao se envolverde novo.

� ny se desespera quando escuta a voz de

B�bY na lanchonet� ..
Gisele mostra o seu

esMo de noiva e Rubia adora. Camllo ouve a

vonversa entre Lia e Sofia sobre a filha de

�eresa e Flávio. Lia marca encontro com Sofia

no salão. Ruth estranha a rritação da mãe.

Wanda diz a Baby que passou momentos

muno bons com Tony. Baby sai chorando.

Alceu ameaça dar uma lição na filha, que avisa

que vai embora. Teresa acha que Clóvis vai

fazer tudo para remover o delegado Moreira.

raulno se revolta ao saber que a avó vai

trabalhar como govemanta. Analu pede que

Sônia não a abandone. Laura olha a cena,

comovida. Salvador diz a Clóvis que não existe
nada errado no passado de Moreira. Moreira

consegue provas da ligação entre Clóvis e os

cnminosos.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Percival e Mauricio conhecem Cigano, um

deficiente visual que comanda o parquinho de

diversões de Deus me Livre. Giácomo

confessa para Tadeu que deixou o gás aberto
de propósito, pois acha que Lance não é seu

filho e quena que ele fosse embora. Juan faz de
tudo para conquistar Elizabeth, que fica

encantada. Morgana afirma para Elizabeth que
Alma não é mãe de Julio, e porisso ele pode ser
o filho de Irina. Guinevere e Arthur passam a

none juntos. Vanessa vê Elizabeth e Juan juntos
efaz um escândalo. Tadeu sai de casa, pois se
recusa a continuar morando com Giácomo.

Morgana vê Julio e Alma tentando fugir, mas os
convence a ir para a fazenda com ela. Maria e

Lance decidem morar na fazenda. Guinevere

começa a tentar congelar as coxinhas.
Elizabeth acha que Julio não gosta dela. Maria
descobre que a fazenda vende açúcar para a

fábnca de refrigerante por um preço barato
demais. Cigano se apresenta para Arthur e diz

quesempre quis conhecê-lo.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Gabriel diz a Diogo que passou a noite com

dificuldades de respirar. Diogo pede que ele
se acalme, pois já está medicado. Lais e

Tiaguinho chegam ao hospital. Lavinia diz

que um médico irá atendê-Io.lrmã Zenaide e

Irmã Natér<ll se emocionam quando são.
apresentadas ao menino. Alex pergunta a

Ivan se existe a possibilidade de ele perder a
guarda de Francisco. Ivan diz que sempre
existe essa possibilidade. Giselle sente
dores e Luciano insiste que ela vá aamédico.
Ela pede que ele não conte nada para Anna.
Elisa' comenta com Anna que Giselle tem
sentido dor de estômago e de garganta.
Cecíliamanda Camila ficar longe.de Horácio,
pais da próxima vez lJai perder a delicadeza
e partir para a briga. Marta diz a Léo que não
está se sentindo bem e não pode passar em
sua casa. Marta comenta com Verônica que
Léo está querendo o atestado de óbito de
Clara. Verônica diz que Eliseu conhece
alguém que pode arrumar um atestado falso.
Verônica conta para Marta que Kelly está
grávida do filho do jilrdineiro e ela cai na
gargalhada. Tide aparece na AMA e pede
para ver os recibos e orçamentos que Greg
disse que estavam guardados lá. DiOgo vê
Lavinia se despedindo de Lais e Tiaguinho.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Geraldo fala na frente de Francisca que quer
ficar noivo de Alzira. Francisca morre de
ciúmes. Alzira diz a Geraldo que o plano está
dando certo, mas, se surpreende quando
Geraldo diz que para ele não é mais uma

bnncadeira, pais ele está gostando dela de
verdade. Ruth manda Juba e Mariano entrarem
em um barraco, nomeio da mata. Ela os tranca
ládentro, joga.gasolina e coloca fogo na casa.
Juba e Mariano quase morrer sufocados e

queimados, mas, Gonseguem sairda casa,
� RECORD - 2011

Vidas Opostas
Neus� é obrigada a vestir as IIngerlas,NogUeira a manda desfilar no quarto, comose ela estivesse no calçad!o oferecendo seu
programa, Neusa obedece, ele pede que ela
aloelhe na frente dele, Neusa chora e ele lhedá um tapa, Carla e Lisinha pedem paraMargarida contar a Patricia que Leonardo
está com Carmo, Abreu e Mario chegam na
casa de Miguel para acompanhá-lo até a

�elegaCla, Martlnho diz a Miguel que acabou
de :avar seu carro, Abreu repreende a atitude

d:�vagemdO carro, Miguel diz que é rotina
artlnho lazer esse serviço,

� Os rosumos sao de re�ponsabilidede das emissoras,

tra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��PREÇO ALTO
Que Adriane Galisteu

.

testá empolgada cQm o

i,trtulo d.� rainha da

t!bateriá dá "Unidos d
: Tijuca" não dá para,
�. negar. Mas, segundo a

"Coluna "Zapping",
. do jornal "Agora",
não foi muito fácil

;. conseguir o posto i

feminino mais alteio
qe samba

�.,.·já qye
e'teria pag

R$ 300 mil para
desfilar neste
Oarnaval.

��PROCURADA
Taíza Thomsen, a ex

miss Brasil que virou
notícia nos últimos dias
por estar há meses

desaparecida, agora
está sendo procurada
não só pela família,
como pela "Playboy". A
revista estaria atrás da

moça para um ensaio nu

na próxima edição. Taíza
entrou em contato com

a Polícia Federal
brasileira e disse que
está bem em Londres e

não quer ser
importunada por
nlnquérn, nem mesmo

por sua família,

��ESCOLHA
O pequeno David
escolheu o nome do
bebê que Carolina
Dieckmann espera, O
menino de sete anos é
fruto do casamento da
atriz com Marcos Frota.
Carolina está grávida
de quatro meses

de seu atual marido, o

diretor de televisão Tiago
Worcman. Segundo a

revista Contigo!, a atriz
teria falado para um

amigo que David
escolheu o nome Moisés

para o bebê,

• SUDOKU

8

3

4 6

39 1

3 7

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra
exactamente o objetivo do jogo. O Sudoku existe desde a década de 70, mas
começou a ganhar popularidade no final de 2004 quando começou a ser

publicado diariamente na sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e
Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar um espaço na publicação de outros

jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou popularidade mundial.
Fonte: wikipedia.org

• HORÓSCOPO
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��REMARCADO
,

.�

$'heila Carvalho resolveu
..

�ntecipar a data de seI,!
, �

casamento com o 'cantor
�Óhy Salles. O motivo

.'

.�

alegado é bem inusitado:
a lua, "Meu casamento
vai ser dia 17 de abril.
Eu tinha colocado para o

dia 24, mas como
era lua minguante, acabei
de mudar para a lua ch
t \' "
.

-afá.
�'.,

is a'

amQ�Os, como Carl
perez e Xanddy.
p
t

• DIVIRTA-SE

��MAL
ENTENDIDO
Em um blog do site da
revista norte-americana
Wired, uma foto de Daniella
Cicarelli foi usada para
ilustrar uma matéria sobre

prostituição no Brasil.
O texto conta que há um

serviço que disponibiliza
vídeos de garotas de

programa para serem

baixados em iPods. A

, ,',

:-fJ•

assessoria de Cicarelli não ..
comentou o caso, A revista ;!'
tirou a foto e alegou que o "', i

autor do post pretendia fazer', :

uma piada e pede desculpas �;
.

pelo mal entendido. '-',

;; �
4 j

-..
"

Mande sua piada para o Extra: j
extra@ocorreiodopovo.com.br.; :

- .

I

___________________________________________________<� 1
, ;

'!... :
,
.'Aula de Catecismo

Joãozinho volta da aula de catecismo e pergunta para o pai:
- Pai, por que é que Jesus, quando ressuscitou, apareceu
primeiro para as mulheres e não para os homens?
- Sei não, meu filho! Vai ver que é porque ele queria que a

notícia se espalhasse mais depressa!

Resultado
:�Na aula de matemática, o professor explica o cálculo de uma

enorme equação e depois de algum tempo, conclui:
-

... e dessa maneira, chegamos a conclusão que X é igual a
zero!
- Puxa, professor! - lamenta-se uma aluna. - Tanto trabalho
por nada!

Libra 23/9 a 22/10
Como cantava o libriano Vinícius, é melhor ser

alegre que ser triste. Se você olhar no espelho e

enxergar limitações, não entregue os pontos.
Desafios e ebulições internas têm sua função:
nos colocam cara a cara com aquele ser peludo,
habitante lá dos subterrâneos, que num primeiro
momento pode dar pavor, mas sempre tem um

norte pra apontar.
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SOBRE O JOGO

É um jogo de

lógica muito

simples e viciante.
O objetivo é

preencher um
quadrado 9x9 com

números de 1 a 9,
sem repetir
números em cada
linha e cada
coluna. Também
não se pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3.

II SOLUÇÃO

Escorpião 23/10 a21/11
o dia é de intensidades e profundidades, bem ao

gosto escorplano. No reino das emoções, nada
será morno, Fervendo ou gelado, como você
prefere? Esses sentimentos extremados podem
ajudá-lo a resolver assuntos, tomar medidas, dar
li volta por cima", Ou por baixo, com um belo
túnel, chela de passagens secretas, Deixar como
está, não tem como,

Sagitário 22/11 a 21/12
Isso mesmo, sagltarlano, aprecie o lado mais
colorido da vida, celebre a existência e
continue lutando por aquila am que acredita,
Como o bon vivant do zodlaco, você tem multo
a ensinar, Crie seus roteiros exóticos e passeie
palas carrosséis culturais, compartilhando
seus conhecimentos e sua alegria, Sua filosofia
encontrará vários seguidores,

,
, ,

'v.!' I

Capricórnio 22/2, a 21/1A vida é bela, I

A vida é bela, querido caprica! Pare de reclamar e
de querer carregar o mundo em suas costas, :'.

você não tem vocação para mártir, não insista. �

Às vezes confundimos dedicação com sujeição.
Descarregue, sacuda a poeira. Não esqueça que'
os filhos de Saturno também levam consigo
lindos anéis brilhantes. Sorria, meu bem".

0,.

Aquário 21/1 a 18/2
Já que você tem talento para descobrir métodos
originais para ganhar dinheiro, então gere
oportunidades para 51 mesmo a partir do seu

sistema eletrizante, Mesmo Irradiando
" '

Incansavelmente sua energia para o mundo, o -», i I
momento sugere ficar "fora da área de cobertura., ' I
ou temporariamente desligado", Recarregue as ,,;

baterias antes do próximo vôo, .:' ,

.-', I
,

i

Peixes 19/2 a 19/3 I
Acorde, amigo peixe, Se estiver dlflcII, apele para I

a água, Multa água, Para jogar no rosto, para
.

beber, O sono parece que val ganhar a briga, mas
você acabará vitorioso antes do final, e pode Iusar o resto do dia para uma boa arrumaçao nas

suas coisas, Faxinas nao sao seu passatempo '

predileto, mas por Isso mesmo sao tao
necessárias para você,

Áries 20/3 a 20/4
Não acha que anda trabalhando demais? Dê
se um tempo, desplugue um pouco, antes que
salte alguma faísca do seu fogo e queime tudo
ao redor, Canalize pelo menos parte desse
entusiasmo e vitalidade para sua vida pessoal.
Praticar um esporte cheio de adrenalina além
de ser divertido faz você equilibrar suas
energias".

Câncer 21/6 a 21/7Reunião, então?
Muito bem, faça a rodinha de caranguejos e

ponha os pingos nos Is. Vá fundo, não deixe
as coisas importantes e que lhe incomodam
passarem assim, sem mais. Você bem sabe
que elas não passam de verdade, que seguem
dando voltas e voltas em sua concha, lhe
dando enjõo, gastrite e outras ites. Cuide de
sua paz.

Touro 21/4 a 20/5
Não são vozes". Esse clamor que você está
ouvindo é sua porção ventrfloqua e falante que
quer se fazer notar e lhe entregar as notícias do
lado de lá de si. O fato de taurinos terem os pés
bem fincados na terra e no chamado mundo
objetivo não é razão para impedi-Ias de receber
os as mensagens que o seu eu profundo e os

outros eus querem lhes dar,

Leão 22/7 a 22/8
Em que pé anda seu tesouro real? Faz tempo que
você não dá um polrnento em seus ouros, pratas
e cobres, é? Fique de olho em seu patrimOnio, dê
uma geral nos negócios, Investimentos, etc, e tal.
Dinheiro chama dinheiro, já dizia um bilionário.
Sa você se organizar, sal no lucro na certa e

poderá comprar aquela coroa nova, aquele cetro
bacana",

Gêmeos 21/5 a 20/6
Substituir resmungos por "hummm"," ou
"uaul" é bem mais Interessante, sobretudo
quando se trata de você mesmo, O outro
gêmeo ai dentro agradecerá se você jogar um
pouco de luz nos porOes em vez de desligar a
tomada e fingir que não tem ninguém em casa,

Mente sa, corpo sao, Sirva-se de seu próprio
gula, com cajado, GPS e tudo que tiver direito,

Virgem 23/8 a 22/9
Opa, todo mundo já está em clima de fim de
semana e você ar, como se fosse segunda-feira?
Sem problemas, cada um tem seu tempo, Com
tanta dlsposlçao assim, seus negócios e papeladas
podem ser finalizados e despachados num piscar
de olhos, Tenha paciência com o pessoal, não sao
todos que conseguem acompanhar seus
vlrglnlanos repentes e rompantes,
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Karoline Janssen Piermarm, esposa do Chefe de
Gabinete da Prefeitura Celso Piermann, durante
avant premiere do documentário O Mundo em

Duas Voltas, da Família Schürmann

TRÂNSITO
A situação do trânsito em Jaraguá está dividindo a opinião dos
motoristas da cidade. Uns reclamam e outros elogiam as mudanças
implantadas, principalmente nas ruas do centro da cidade. A verdade
é o seguinte: até que não forem concluídos os trevos, as faixas de
pedestres, as trocas de placas e os semáforos, não dá para tirar
conclusão nenhuma. Depois de tudo pronto, aí sim podem enviar
criticas ou elogios que eu divulgo aqui na coluna.

CAMARDTE

INGRESSO JUVENTUS
Pra galera que vinha reclamado
do preço do ingresso, a diretoria
do [uventus resolveu contrariar a

Federação Catarinense de
Futebol e assumir o prejuízo.
Neste final de semana, quem

comprar ingresso antecipado para
o jogo entre o ]uventus X
Metropolitano, que acontecerá às
16h de domingo, vai pagar
somente 1 O r�ais na geral,
arquibancadas descobertas;Mas
só para quem comprar ingressos
antecipados - na hora volta ao

preço normal.

•

�bell'arte

II '

'\

FILME DA FAMíLIA
SCHÜRMANN
o grande teatro da Scar esteve

lotadaço na noite de quarta-feira!
Só convidados VIP prestigiando o

documentário O mundo em duas
voltas - uma aventura da Família
Schürmann. A própria família
velejadora se fez presente, porque
foi a primeiríssima vez que o filme,
filmado pelo filho mais novo, foi
exibido. Impressionante a qualidade
do roteiro e das imagens!

RI( I.:EVAR

Mille I' 3 unidades

Palio I 4 unidades

II TE CONTEI?
O empresário e boa gente Francisco

,

"Chico" Cavigliolli (da Elian Malhas) e a

esposa Eliete curtem quase todos os finais
as delícias da Praia Do Grant, em Itajubá,
na bela casa da família.

Meu abraço carinhoso de hoje vai para a

minha amiga Joceani Ogliari, lá dá Clinica
Albuquerque, em Guaramirim, que sempre
acompanha de perto o nosso trabalho.

A amiga Márcia Alberton, dinâmica aos

extremos, está um dia aqui e outro lá. Por
exemplo, hoje se encontra no Piauí
participando de várias reuniões. Tanta
viagem é põrque ela é diretora de eventos
da Confederação Nacional dos Jovens
Empresários (Conaje). Bola branca!

O folclórico Miro Maba, depois de' colorir o
cabelo, deixá-lo com a cor acaju, não pára
por aí. Segundo ele mesmo, vai repaginar
também o corpito. E tem pressa! Miro já
marcou a consulta e até meados deste ano
vai fazer uma lipoaspiração no abdome.
Q f b íto? I? I? I Q d d Iuer lcar onl o. . . . .. uem po e, po e.

O prefeito Moacir Bertoldi e o Secretário
de Planejamento Afonso Pia'zera serão os

entrevistados de Albino Flores e Fabiana '

Machado no programa Studio Atualidades
deste sábado, às 7h da manhã. O assunto
será o trânsito de Jaraguá.

s

PREÇO DE fÁBRICA

PREÇO DE FÁBRICA

NESTA QUINTA,

CHASSI4920771

CHASSI2897252R$23.790,

Strada I 4 unidades CHASSI 2549514
PREÇO DE FÁBRICA

E mais ••• Idea .. 2 unidades e Doblõ Adventure .. 1 unidade
os dias 8, 9 e 10de fevereiro. Preços vólidos somente para as unidades com o chassi relacionado. Estes preços e condições podem ser revogados a qualquer mome

.,

JRVEL
CONCESSIONÁRIA FIRT

JAVEL Concessionária, FIAT . Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Fone 3371 2111 - Jaraguá do Sul- SC
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