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Rainha dos baixinhos val
comandar novo programa
.87

MOSAICO

Aquisição do

'AeroSerra' não
foi propriamente

-

ma compra 3

ENTREVISTA

Secretário de
Fazenda fala
sobre os projetos
para este ano • 4

Rumo à liderança
-of
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NA ESPERA !
Deputados vêm
à cidade para
falar sobre se

.
Itamar Schulle terá de volta cinco jogadores
que cumpriram suspensão na níttma rodada.
No treino de ontem, três formações foram
testadas.

"Ii •

Silvio Dreveck (PP) e

Gilmar Knaesel (PSDB) se

comprometeram em

participar de sessão da
Câmara para apresentar
posição sobre as obras de
melhorias da SC-416. O
vereador Jurandir Michels
(PV) foi a Florianópolis -na
quinta-feira para pedir
apoio dos parlamentares no
pleito.•6

li)
I"",
MíNIMA

Juventus, do volante Fábio Lopes, enfrenta o Próspera amanhã em Criciúma querendo passar o Tigre na liderança. 8

f

flfffil.

Sol e aumento .de nuvens

de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
CONFIRA O MAPA TEMPO .

• 86

Ganhe 180/0 de desconto pagando à vista até 09/03 SEORnARIAMUNICiPAl
blUNDA

. PROCURA-SE - Casa pi alugar, no Jaraguá Esquerdo,
. São Luiz, até R$ 320,00. Tr: 3273-7479.

.
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OAB / se 397/99

(47) 3311 7511
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• EDITORIAL

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO DO POVO
) J

A volta
da TPC

salário dos servidores públicos
vinculadas ao banco. Essa

Pinimba que está custando R$
210 milhões ao Estado não tem

sentido,
.

ainda rrwis d�pois que
praticamente todas aS Capitais
e governos estaduais do País já
leiloaram suas contas. Esta
"reserva de marcado" que o

Governo Federal está propor
cionando ao Besc vai de en

contro ao que vigora hoje no

mercado financeiro, incen

tivado pelo próprio Gover
no.Os catarinenses apóiam e

querem o Besc público, mas

para que isso se tome realidade
é preciso que a União, dona do
banco, invista nele para que te

nha con�ições de competir em

pé de igualdade no mercado. É
isso que Lula e Luiz Henrique
precisam discutir, eles que se

elegeram em 2002 com o mote

do "Besc Público".

O CORREIO DO POVODiálogo necessário
Conforme vatiCinou este

jornal nesre espaço há cerca de
um mês, O governador Luiz
Henrique tem buscado reabrir
o diálogo com o presidente Lula.
O governador seguiu a hierar

quia e foi buscar o enten

dimento. Lula também esta

interessado na reabertura do

diálogo, mas antes quer saber

quais são as reivindicações
. catarinenses, a fim de evitar que

no, futuro esses pedidos caiam
no vazio - como aconteceu no

primeiro mandato de ambos.
Seguindo. a cartilha política
deixada pelo Dr. Ulysses Gui
marães, de quem é discípulo,
Luiz Henrique abriu o canal
das conversações via PMDB,
o 'que é legítimo e razoável. As
tentativas feitas'para que as

portas fossem abertas pela
senadora Ideli Sa/vatti por

j
Esta 'reserva de marcado'
que o Governo está
proporcionando ao Besc
vai de encontro ao que
vigora' hoje no mercado
financeiro" .

enquanto se mostraram infru
tíferas.O governador não pode
mesmo aceitar este. tipo de 9ice
rone que por um lado parece
apoiar as reivindicações feitas
no Palácio do Pktnalto, mas que
por outro não faz nada para
resolver as questões legislativas
no Palácio Barriga Verde e nem

mesmo no Besc, onde tem forte
influência. Entré as pendências
de SC estáa v�nda das contas-
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Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul - SC
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.'DOS BLOGS

Imijtide Souza-

o mensalão
e a Receita
Certos políticos e

empresários não têm medo
do escuro. Bem ao contrário.
Têm pavor da claridade.

Depois de uma fase de

superexposição no noticiário,
a turma do mensalão desceu
à sombra. Ali, no seu habitat
natural, vem travando um

esconde-esconde com a

Receita Federal. Por ora, o

fisco vai prevalecendo sobre

alguns deles. Pelo menos

nove amargaram autuações
fiscais. Alguns estão com os

próprios bens sob mira. Pelo
menos nove figuras centrais
associadas ao mensalão.
Entre deputados à época,
dirigentes do PT e

empresários, foram autuados

pela Receita Federal, tiveram
..., bens arrolados ou foram

inscritos na dívida ativa da
União após o estouro do
escândalo. Entre os

encrencados estão Marcos
Valéria, Valdemar Costa Neto

(PR-SP) Delúbio Soares e

Roberto Jefferson. Alvíssaras!

• ENTRE ASPAS

"
I

Há uma indústria de porta de cadeia".
José Otávio Germano (PP-RS) e ex-se.cretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul,
sobre a atuação de advogados nas prisões.

I

i
I
I .

"Que encontro? Eu não pedi' nenhum encontro cóm o presidente".
Luiz Henrique da Silveira (PMOS), governador, sobre declarações da senadora Ideli Salvatti (PT).

.

\

i

"SÓ quem tem cargo definido sou eu e o Zé (vice-presidente) Alencar".
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente, .sobre a composição do novo ministério.

, ,_-, '".' ,

�ioSiaSdesouza.IOlha.bI09.UOI.com.br

.. PONTO DE VISTA
.t,
"

I·,'

� .
importância da

especlatlzaçãn
.

profissional
,

,:'?A cada dia que passa, pela
prÓpria dinâmica do mercado, a

.

.sQci�dade se tornamais exigente
...
em relação às suas necessidades

ppr profissionais especializados.
Do ensino técnico ao superior,
há oportunidades que surgem
no setor produtivo em todas as

áreas de negócios e quanto
melhor preparado maiores

também serão as chances de
urna colocação no mercado de
trabalho.

1

: Como instituição voltada a

a�ender as necessidades de

fórmaçâo em nossa região, a

VNERJ sempre teve em sua

nhissão a busca de um ensino

superior diferenciado, que

corresponda à qualidade dos
nossos segmentos produtivos.
Desta maneira, em 30 anos de

e�istência, os cursos de

�aduação, as pós-graduações e

especializações, e as atividades
I
,

.•..1

.

de pesquisa e extensão, são

pensadas de acordo com o perfil
da região.

Agora, estamos iniciando um
novo projeto que acreditamos
dará ao ensino de pós-graduação
um novo diferencial. Com o

anúncio de um novo programa
estruturado em 14 cursos em

várias áreas, queremos oferecer
ao Norte/Nordeste de Santa
Catarina oportunidades de

especialização a profissionais que
já atuam no mercado, recém
formados ou especialistas que
buscam a atualização.

llrata-se de um programa
formatado com alguns objetivos,
dentre eles o de dar atenção
ainda mais dedicada às várias

áreas, valorizando um maior
.

enfoque na atualidade do
conhecimento, destacando a

aprendizagem como um processo
permanente 'e pensando o

Fazer a economia crescer

acadêmico como' pessoa,
de forma integrada e ambie

profissional e cidadão. Um ntalmente sustentável,melho

aspecto muito importante nesse rar as condições sociais e o

programa é a parceria que a desenvolvimento humano do

Instituição estabeleceu com a país são os objetivos do
UNIFAE..:.CentroUniversitário Programa de Aceleração do
de Curitiba, reconhecida como Crescimento. Para a expansão.
referência no Sul do Brasil em econômica de ao menos 5%
cursos de especialização, agre- a.a., o governo federal se

gando ainda mais qualidade na propõe a novasmedidas de de-
.

formação especializada. soneração tributária, redução
A UNER] se sente da burocracia, ampliação do

gratificada ern compartilhar crédito e a criar um ambiente
com a cidade e região projetos de confiança jurídica e de
que reafirmamo compromisso de rentabilidade de mercado para
uma Instituição de Ensino

. que recursos privados, em
Superior dedicada à .

parceria com a esfera pública,comunidade, e que a cada dia .

eliminem os gargalos de cres
demonstrá que a qualidade está

cimento. Ao estabelecer limi
bem próxima. Basta olharmos
tudo o que já foi feito e nos

tadores para a despesa pública,
dedicarmos a fazer do nosso

-======================.===.==================================::::::::::::::: I

ensino superior um Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem serenvlados pore-mall ji)
redação@ocorrelodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa

empreendimento ainda melhor, Postal19. Ê obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
')

com O envolvimento de todos.

• DO LEITOR
.Carla Schreiner
Rettora dó Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul

o PAC e a nação

o bode
expiatório
IExplodem mensalões e

sanguessugas? A solução é a
reforma política. Queimam-se
pessoas vivas num ônibus?
Apresse-se o pacote
antiviolência. Arrastaram um

menininho de seis anos pelo
cinto de segurança até a

morte? Reduza-se a

.

maioridade penal. É assim,
aos soluços, solavancos e

pacotes que nunca dão em

nada, que vamos vivendo --e

sofrendo. Baixou a poeira de
mensalões, sanguessugas,
ataques do PCC e reportagens
dramáticas sobre pais e mães

que sofrem? Pronto, não se

fala mais nisso. Até o próximo
escândalo, ou até o próximo
crime bárbaro. A corrupção
continua correndo solta, o
crime organizado continua
atacando inocentes para
colocar as autoridades contra
a parede, balas perdidas
cruzam os ares e as vidas"
menores transformados em

monstros e inocentes em

mártires.

� elianec@uol.com.br

regrando os gastos com pessoal,
custeio e de majoração do
saláriomínimo, fortalecendo a

Receita Federal e combatendo
as fraudes no sistema previ
denciário; o governo assegura

responsabilidade fiscal e

equilíbrio das contas públicas,
revertendo a trajetória de
aumento da carga tributária

I

dos anos 90. O Projeto Piloto
de Investimentos, que anima

obras como a duplicação daBR .

101 sul, o contorno ferroviário
de Joinville e de São Fran
cisco do Sul, será ampliado
de R$ 4,5 para R$ 11 ,3
bilhões em 2007. Em Santa

Catarina, o PAC contempla
investimentos na barragem
do Rio do Salto, nas BRs

QMnrijCruz

Depois de mais de um ano

assintomática, a TPC volta ai51
atacar o governo Lula. Seus
agentes provocadores ainda i5,1
são os mesmos de quando

� i; (

foi diagnosticada pela �

primeira vez: os próprios m (

petlstas, campeões lffi J

nacionais em tiro no pé,' S,

como diria o companheiro nq
Luiz Inácio Lula da Silva.A 1 J
TPC, ou Tensão Pré-Capam, jJ I

.

já atazanou a' vida da I" I

diretoria do Banco Central no
mês passado e vai provocar
mais dor de cabeça no

próximo mês.' Afinal, de
quanto será a nova redução
da taxa de juros: 0,25 ou

0,50 ponto percentual? O
fato é que acabou a

tranqüilidade do pessoal do
BC. Depois de passar mais
de um ano trabalhando sem

pressões, inclusive durante
6 período eleitoral, os

diretores do banco atraíram
novamente a ira petista ao

reduzir o ritmo da queda das
taxas de juros.

�valdO@IOlhasp.CDm.b'

� I
-.Carlito Merss
Deputado e vice-llder da bancada
federal do PT (� (

1'l� (

280,47,0 e 282, nosportosd&'l '
São Francisco e ItajaíiP (

hidrelétricas, novas linhas d�JJ
_ transmissão e até estudos par�lJ (

construção de usinas d�i
biodiesel. Investimentos elJl·1,
saneamento básico e moradia&'
populares, vão alterar a qua), (

lidade de vida da população e

gerar oportunidades de trq_�l
balho. Essas iniciativas somanl
com as ações já em an'

damento, como o Bolsa
Família, o Prouni, a Farmáciill
Popular, o Ssamu, a expansãqp (

do ensino técnico e d�q
universidade pública. Vamos1
aproveitar esse momentO,1 I

histórico e consolidar �J I

construção da nação e da

cidadania.
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Terminal de Gás

Santa Catarina será o

terceiro Estado brasileiro a

ter um Terminar Flexível
de GásNatural Liquefeito.
APetrobras está estudando
entre dois modelos o que

mais se adapta ao Porto de
São Francisco do Sul. A

primeira alternativa custará
US$125 milhões e a outra

cerca de US$ 223 milhões.:
"Estamos esclarecendo este

CÉSAR JUNKES/OCP

assunto porque setores

industriais trocaram o

diesel pelo gás natural,
principalmente Q setor

cerâmico, que é o maior

consumidor, e agora há a

preocupação com a crise da

Bolívia", disse a senadora
Ideli Salvatti (PT) ao

anunciar o projeto. O

Estado, afirma, deixará de
ser refém do gás boliviano.

Pérola
Vereador José de Ávila

(PFL), o Zé da Farmácia, saiu
em defesa do colega Adernar
Winter (PSDB) na sessão de
quinta-feira. Disse que o

tUcano tomou a atitude
C0treta ao não fazer oposição
ae governo do prefeito
MbacirBertoldi (PR), apesar
é10 PSDB ter deliberado o

Contrário. E largou: "Irineu

,
I

,

AeroSerra'
í' O jornalista Paulo
Benriqu� Amorim garante

.

q�e a aquisição do avião
Pelo governador de São

P�ulo,José Serra (PSDB),
nao foi propriamente uma

c�mpra.
"Segundo ele, "durante

� transição Lembo-Serra
(entre novembro e

dezembro de 2006), ficou
acertado que o avião seria
deVOlVido ao governo. A

Pasold (ex-prefeito, PSDB),
é o maior 'deixador' de
dívidas que existe". Detalhe
é que na legislatura anterior,
em 2004, ambos já eram

v�readores e votaram a favor
da compra do prédio da

prefeitura por R$ 8,5
milhões. Ao final do
financiamento, o valor

chegará a R$lO milhões.

CTEEP (Companhia de
Transmissão de Energia
Elétrica Paulista) comprou
a concessão de uma linha
de transmissão de energia
do Governo e pagou com

o avião. Trata-se de uma

linha do complexo
formado por duas usinas

(usina de Porto Primavera
e usina de Taquaruçu).
Essa linha liga São Paulo
a Mato Grosso do Sul".

Ou seja
A CTEEP comprou o

avião. E depois comprou a

linha de transmissão de
energia com o- mesmo

avião. Quer dizer: pode-se
dizer que a CTEEP ficou
com uma linha de
transmissão por um avião

que não era dela, mas do
governo paulistas. Será que
o Tribunal de Contas viu

isso? E a Assembléia

Legislativa?

Isonomia
Amorim encerra

desafiando a imprensa a

dar o mesmo tratamento

dispensado ao avião

presidencial. "Vale a pena
lembrar o que disse a

imprensa conservadora,
especialmente de São

Paulo, sobre o 'AeroLula'.
O que dirá a imprensa
agora sobre o que se pode
chamar, analogamente, de
'AeroSerra'? "

Explicando
o presidente do [uven

tus, Lio Tironi, garantiu que
nãoagrediu o árbitro reserva
do jogo entre o clube jara
guaense e o Atlético de

Ibirama, Ricardo Gonzaga
Santos. ''Apenas o xinguei,
mas ele colocou na súmula

que bati, dei porrada. Isso
'não é verdade".

A confusão acabou na

delegacia de Polícia.

Fogo amigo
A crítica de um petista

. (que não se identificou)
aos comentários do ex

deputado Dionei da Silva
sobre a decisão do PT em

não participar do governo
Moacir Bertoldi (PR)
mostra o grau de afinidade
entre os companheiros.

Antes de ser petista,
Dionei é um cidadão e

tem todo o direito de ter

Decisão
Apesar dos protestos de

petistas, o presidente Lula
vai confirmar Henrique
Meirelles na presidência
'do Banco Central e

reafirmar a autonomia

operacional da instituição
na condução da política
monetária.

O convite ainda não

foi feito, mas a decisão já
foi tomada.

Em segurança
o motorista de van

Dircei Pacher reclamou
da nota "Perigo", publi
cada ontem nesse espa

ço, informando que de
cada, dez veículos fisca
lizados pela Coordena
doria de Trânsito e

Transportes da Prefe
itura' quatro estavam

irregulares.

opinião. Mais, como ex

parlamentar e ainda líder

político com interesses

eleitorais, tem quase que

obrigação de se posicionar
em relação à atual

administração de Jaraguá
do Sul.

Realmente o PT foi

picado pela mosca azul. É
muita picuinha pra pouca

ação.

Ele acredita que a

informação prejudica
toda a categoria. "A
Prefeitura deveria reve
lar as vans que estão em

situação regular,- até
para dar tranqüilidade
aos pais de alunos".

Segundo ele, existem
nomunicípio 30 vans que
transportam crianças.

'Ensino médio
Vereadora Maristela

Menel (sem partido) é

autora da indicação para

implantação de ensino

médio na Escola

Municipal Maria Nilda
Salai. Na justificativa, a

parlamentar aponta a

necessidade de atender
aos alunos dos bairros Tifa
Martins, São Luís, Ana
Paula, Chico de Paula e

loteamento Firenze.

Museu do Esporte
Projeto .d e lei de

autoria do vereador
Ronaldo Raulino (sem
partido) que cria o Museu
do Esporte, na estrutura

da Arena J ataguá, foi
aprovado em segunda
votação na sessão de

quinta-feira. A proposta é

resgatar e preservar a

história do esporte, além
de eternizar os talentos
de Jaraguá do Sul.

DETALHE
.

Filiação )

O secretário do PSB de
,

-

Jaraguá do Sul,
Emerson Gonçalves,
garante que o ui
deputado federal tU

Djalma Berger deixará M
os ninho tucano para o

engrossar as fileiras ,
-'

socialistas. "Ele r?
(Berger) vern com as b

bênçãos da nacional", ;1.

diz, assegurando que lb

a ficha de filiação já JjJ
está pronta. ::>J

.rr

Aposta ;Si

Por outro lado, circula q
2,

pelos corredores
JJ

políticos que o
·IT

anúncio da saída de .1
Berger do PSDB tern J)
como pano de fundo a o

disputa por espaço no :)J

governo Luiz Henrique 'q
(PMDB). A estratégia é ,l

uma "ameaça" velada. .-

Berger é o único ,

tucano catarinense na

Câmara Federal.
�-----------------I'

..

3
·iI
...

Golaço
A oposição admitiu que
o presidente Lula fez
um golaço ao ceder a

r • f
l�

Eva Morales em termos
.

econômicos aceitáveis ,j

para o Brasil, no
"acordo do gás".
Assim, o petista se

coloca cada vez mais
como referência de
liderança responsável e

I,�

progressista da
América Latina.

'.

..
t

Infeliz
Durante a "crise do
gás", setores da

oposição e da
sociedade criticaram a

posição do governo
brasileiro, queriam que
o Brasil fizesse valer o
contrato, inclusive, se
preciso fosse, usar
força. Hoje, admitem
que a decisão foi a mais d
correta e que o Brasil
só teria a perder.

'(
'j

1

n
�-----------------I

Justiça
u

Técnicos brasileiros
(1

afirmam que o preço do
gás natural comprado
da Bolívia estava
mesmo defasado em

relação à cotação de
mercado internacional.
O ministro das Relações
Exteriores, Celso
Amorim, disse que a

.

renegociação do
contrato foi uma

questão de justiça.

"
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ALEXANDRE ALVES, SECRETÁRIO DA FAZENDA DE JARAGUÁ DO SULA

• QUEM É:

"Nosso foco é incentivar o empreendedorismo��
.' .

No comando da Secretaria da Fazenda do

município há pouco menos de cinco meses,

Alexandre Alves planeja novos rumos para a

pasta neste ano. O objetivo é aumentar a

arrecadação da prefeitura por meio de
-

.

programas de. modernização fiscal, do incentivo

à 'emissão de notas fiscais e da premiação para

quem paga os impostos em dia.
Entre os projetos, Alves destaca o "Empresa
Legal", que visa regularizar as empresas e

incentivar a expansão econômica do município.
Outra prioridade é criar uma central de

cobrança ativa dentroda prefeitura, para o

contribuinte em dívida negociar o pagamento.
Sobre a arrecadação do ano passado, esclarece
que os recursos "foram aplicados na reforma de

postos de saúde, escolas e pavimentação de 15

quilômetros de estradas". Também afirma que a
.

atual administração quitou R$ 17,2 milhões de
dívida e que a receita do ICMS (Imposto Sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços) em 2006
cresceu menos que em anos anteriores. Estas e

outras informações você acompanha na

entrevista abaixo.

OCP - Quanto a Prefei
tura arrecadou em 2006 com

receitas próprias e qual a

previsão orçamentária para
2007?

Alves - Foram arrecadados
R$ 26 milhões com impostos
diretos - como IP1U (Imposto
Predial e Territorial Urbano),
ITBI (Imposto Sobre Trans
missão de Bens Imóveis},
Imposto de Renda Retido na

Ponte e ISS (Imposto Sobre

Serviços). Estes recursos foram

aplicados na reforma de postos
de saúde, escolas e pavimen
ração demais de 15 quilômetros
de estradas, Por determinação
da Constituição Federal, temos
que deixar 25% para a educa

ção, 15% com a saúde e o res

tante para manutenção da

a:dministração. O orçamento
previsto para 2007 é de R$ 160
milhões.

"O objetivo é
conscientizar
que, pagapdo'\o
imposto em dia,

'

conseguimos
investir em
obras, educação
e saúde"
pode negociar o pagamento
com a prefeitura.

OCP - O que será feito

para aumentar a arrecadação?
Alves - Vamos investir na

modernização da gestão fiscal,
incentivar a emissão de notas

fiscais e premiar quem está

pagando o IPTU em dia.

Queremos implantar um

programa de virtualização da
Fazenda - onde o contribuinte
vai fazer a emissão de guias de

ISS, ITBI, IPTU e Certidões

Negativas de Débitos pela

.' OCP - Quanto a prefei
tura deixou de arrecadar?

Alves - Temos uma dívida
ativa de R$ 24,3 milhões.

Desses, R$ 15,6 milhões estão

sendo cobrados judicialmente
e R$ 8,7 milhões estão em

cobrança administrativa, que é

quando o contribuinte ainda

internet. Outra prioridade é

criar uma central de cobrança
ativa dentro da prefeitura, para
o contribuinte em dívida

negociar o pagamento. A partir
deste ano também queremos

protestar em cartório os títulos
da Dívida Ativa.

OCP - Quais ós bene
fícios para quem paga em dia?

Alves - Quem pagar o

IP1U em dia e exigir a emissão
de notas fiscais vai concorrer a

prêmios. O pré-projeto foi

aprovado pela Codesc

(Companhia de Desenvolvi
mento do Estado de Santa

Catarina) e nós vamos buscar

parcerias com o comércio e

entidades - como Acijs (Asso-
. ciação Empresarial de Jaraguá
do Sul) e COL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) para que
esse trabalho comece a

funcionar em meados de maio.

Também vamos trabalhar a

educação fiscal nas escolas e

desenvolver o programa

"Empresa Legal", para valorizar
o empreendedor jaraguaense.

OCP - De que forma?
Alves - Vamos buscar a

regularização das empresas

inadimplentes e 'estimular o
desenvolvimento daquelas já
legalizadas. Nosso foco é

incentivar o empreende
dorismo no município, criando
condições fiscais, econômicas
e gerenciais. Já a educação
fiscal nas escolas acontece jun
to aos alunos de 1 ª a 8ª série,
em parceria com a Secretaria
de Educação. O objetivo é

conscientizar que, pagando o

imposto em dia, conseguimos
investir em obras, educação e

saúde. Também é meta mudar

o layout da Secretaria da

Fazenda, deslocando-a para um
local com acesso direto ao

público, e investir em móveis e

computadores.
'

OCP - Quanto será o

custo desses projetos?
Alves - Fizemos uma esti

mativa e o investimento será

de R$ 400 a R$ 500 mil. Os
recursos são do PNAFM,

(Programa Nacional de Apoio
à Modernização Administra
tiva e Fiscal), junto a Caixa
Econômica Federal.

OCP - Qual foi a receita

em 2oo6?
Alves - A receita no ano

passado foi de R$ 144 milhões,
sendo que R$ 10milhões foram
transferência de convênios

(convênios assinados com a

União e o Estado para constru

ção de obras específicas), R$
10S milhões foram transfe
rência do Estado (ICMS e

IPVA, entre outras) e da União
(FPM, Fundei), e R$ 26 mi

lhões através de impostos e ta

xas. Nós tínhamos planejado
para 2006 R$ 156 milhões e

arrecadamos R$ 144 milhões,
um déficit de R$ 12 milhões.
Desde 2003, a receita de ICMS
vinha crescendo entre R$ 4 e

R$ 5 milhões por ano, mas no
ano de 2006 a arrecadação
aumentou de R$ 49 para R$
50,8 milhões.

OCP - Em relação ao pa

gamento de dívidas, quanto foi
quitado nesta administração?

Alves - Nesse governo já
pagamos R$ 17,2 milhões de
dívida fundada (contraída por

empréstimos e o pagamento do
prédio da prefeitura): R$ 7,7
em 2005 e R$ 9,2 milhões no

ano passado. Entre os anos de
2001 a 2004, foram quitados R$
12,3 milhões. A dívida que
deixamos de 2006 para 2007

"Vamos investir
na modernização,
incentivar a

emissão de
notas fiscais e

premiar quem
paga o I PTU em

dia"
'

com fornecedores foi de R$ 4

milhões mais R$ 620 mil de

encargos. Os encargos já foram

pagos e alguns fornecedores
também. Não quitamos no ano

passado em virtude de compro'
missas comc o 13º salário e 1(3
de férias. Vale destacar que, em

2005, o aumento na folha foi na

ordem de 6%, o que equivale
entre R$ 250 a R$ 300 mil por
mês, que ao ano passa de R$ 3

milhões. A folha de salário é

estimadaemR$ 6,5 milhões, hoje
temos R$ 2.500 funcionários,

sendo, 153 comissionados.
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MOVIMENTO: COMERCIANTES COMEMORAM MAIOR FLUXO NA BARÃO DO RIO BRANCO

Sistema viário central sofre mais mudanças
Objetivo do sentido

duplo e da mão

inglesa é melhorar
I

acesso aà Centro

vão "facilitar o acesso ao

centro do município".
Também comentou que as

.

implantações aconteceriam

na próxima semana e estavam
previstas no projeto de

mudança no sistema viário,
mas que a equipe decidiu fazer
asmodificações após estudar o
fluxo nessas vias. O secretário

não foi localizado até o

fechamento desta edição. ,

Com a mão inglesa, os

motoristas que transitam na

Marechal Deodoro (por
dentro e por fora da Praça Paul
Harris) poderão acessar a

Reinoldo Rau passando pela
Barão. Desde-o último dia 3,
era preciso entrar na Marina
Frutuoso e na Ângelo
Schiochet para chegar à
Reinoldo. Aproprietária uma
loja de decorações da Barão
do Rio Branco, Lenir ValIer,
afirma que mão inglesa vai

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

AO sistema viário central

sofreumais mudanças ontem:
ganhou "mão inglesa"
(circulação pela esquerda) na
Rua Barão do Rio Branco e

sentido duplo na Rua Max

Wilhelm.A primeira alteração
engloba o trecho entre as ruas
Reinoldo Rau e Marechal

Deodoro da Fonseca,
,enquanto a outra engloba o

trevo do Baependi até a ilha

da Ponte Olavo Marquardt.
Em entrevista na terça

feira, o secretário de
Urbanismo, Afonso Piazera

informou que as alterações

Prefeitura Jaraguá do Sul e setores
Expediente: segunda, terça e

quarta-feira (19,20 e 21) - normal

Centros de Educação Infantil normal nesses dias
Escolas Municipais (região)
segunda, terça e na quarta-feira de manhã - fechado

Prefeitura Guaramirim e setores
Expediente: segunda e terça-feira (19 e 20) - normal

-quarta-feira (21) - ponto facultativo (fechado)

Prefeitura Schroeder e setores
Expediente: segunda e terça-feira - normal

-quarta-feira - fechado

Prefeitura Corupá e setores
Expediente:' segunda-feira - normal

-terça-feira - fechado
-quarta-feira - normal

.Pretaltura Massaranduba e setores
Expediente: segunda e terça-feira - fechado

-quarta-feira - normal

Bancos
Expediente: segunda e terça-feira - fechado

-quarta-feira - das 12 às 15 horas

Cartórios
Expediente: segunda e terça-feira - fechado

-quarta-feira - das 13 às 18 horas
t---

Correios ,

Expedjente: segunda e terça-feira - fechado
-quarta-feira - das 12 às 17 horas

,

Agência da Reinaldo Rau funciona
norma/mente na quarta-feira
I----

Comércio (Associados CDL)
Expediente: segunda e terça-feira - fechado

I----
-quarta-feira - a partir das 12 horas

�ibus (região): circulam normalmente

Delegacia Regional (Ciretran)
Expediente: segunda e terça-feira - fechado

-quarta-feira - a partir das 13 horas

tornar o comércio mais

atrativo por ligar vias

preferenciais. "Depois da

mudança, o trânsito aqui
estava muito fraco",
comentou. O proprietário de
uma gráfica na mesma rua,

Carlos Peixer, destacou a

necessidade de mais faixas de
pedestre e do controle

adequado do tempo do
semáforo damão inglesa. "Só
dá para entrar na Reinoldo

quando abre o sinaleiro do
outro lado da rua", explicou.
A implantação do sentido

duplo na Rua Max Wilhelm

permite seguir direto da
Avenida Waldemar Grubba
(BR-280) à ponte Abdon
Batista (Hotel Etalan). Até
então, era preciso entrar na

Augusto Mielke, seguir até a

Ponte do Baependi e entrar na
Procópio Gomes para ir. ao

Centro.

ACIJS/APEVI

Palestra abre
calendário '2007
O Conselho de Núcleos

Setoriais Acijs/Apevi abriu
o calendári� d� atividades
de 2007 com o palestrante
José Luiz Tejon. Eleito um

dos seis melhores pales
trantes do Brasil pelo 99
Prêmio Top of Mind de
Profissionais de Recursos

Humanos, Tejon apre
sentou o tema "O sucesso

é a Vitória da Criança", na
noite de quinta-feira, no

Centro Empresarial,
A palestra abordou a

definição de sucesso, que
na visão do estudioso é o

crescimento interior atra

vés da felicidade é supera

ção. "O sucesso é um movi

mento constante de vida. É
a condução de superar,
encarar a vida e progredir",
explicou, revelando que a

"retomada da criança
interior é um segredo do
sucesso com felicidade".
"A criança tem pureza,

ingenuidade, criatividade
e capacidade de cair e de
se levantar novamente",
comentou.

[orna lista e professor,
Tejon é um dos 50
éntrevistados do livro
americano "O sucesso tem

fórmula". Ele começou a

estudar em uma escola

para crianças excepcionais
em Santos/SP e passou 14
anos de sua vida semi

internado em hospitais.

- - -- - _ ... � -- ._-- .- - ')." ---"'-_.

ARQUIVO/OCP

Mão inglesa: entrada para aRua Barão do Rio Branco pode ser feita por dentro ou fora da Praça Paul Harris

"E"'E-IE"" 'EnCE'.·�
Acere/e o ritmo de suas
conquistas na
Fellows'ldiomas.

"

25%
Inglês ou Espanhol desc *

Cursos dinâmicos.
do iniciante ao avançado.
Público: jovens e adultos..

Carga horár�a: 2h semanais.
Manhã/Tarde/Noite
*desconto para alunos novos
nas mensalidades de
Fevereiro, Março e Abril

Inglês ou Espanho/.
Rápido"e eficiente.
1 semestre em 1 mês.
Carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.

Manhã/Tarde/Noite

Nvwv
Semi-Intensivo

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

- Máximo 6 a/unos por turma.
- Aulas dinâmicas.
- Reposição de aufa. *

Há muito tempo você queria
um curso assim.

Ing/ês 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

- ""

R.ua Domingos da Nova, .227 .-Jaragllá do Sul
(em frente à Circuito Veículos}
fellows@netuno.com.br
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ENGANO: HILMAR HERTEL AFIRMA NÃO QUERER DESMATAR ÁREA POR CAUSA DE "CONSCIÊNCIA AMBIENTAL'

Moradores reclamam de barro

deposítado em terreno loteado

Vereador Rudibert Tank diz que desconfia das intenções do proprietário do terreno. Já o ex-prefeito, Hilmar Hertel, afirma ter sido apenas um engano
,
,

.

,

vereador quer que
ex-pretetto mostre

üdença ambiental
dQ loteamento

KE�LY ERDMANN
SC,HROEDER

�
.

..
'

:'Os moradores da Rua
Guilherme Zerbin, nas

proximidades do Centro de.
Schroeder, estão insatisfeitos.
É. que o .proprietário de um

terreno vem depositandobarro
n� local a fim de lotear o

espaço.
: Conforme uma vizinha, que

preferiu não se identificar; o

problemaéqueomaterialimpede
a passagem da água responsável
por irrigar a lagoa de peixes
instalada nos fundos de casa. "É
um crime, porque os animais e as
árvores correm o risco de serem

sufocados", tomentou. Além
disso, ela diz que está.apreensiva
e torcendo para não chover no
finalde semana. Caso issoocorra,
há chances de o barro escorrer

.

pelo pátio, até a residência.
Para Rudibert Tank, que

denunciouo fato àadministração
pública municipal, a ação deve
ser considerada "crime
ambiental". Segundoo vereador,
a atividade é ilegal e não pode
ter continuidade. "Êle (o

dono) diz que tem a liberação
dos órgãos. Se realmente

tivesse, deveria então ter

cortado as árvores ao invés de

afoga-las", completa.
De acordo' com Hilmar

Hertel, proprietáriono terreno, .

a intenção é outra. O ex

prefeito de Schroeder afirma
ter autorização para desmatar,
mas, prefere "manter grande
parte da vegetação original
para que o comprador possa
derrubar somente o

necessário". Ele também

explica que não teve o

propósito de despejar as cerca
de 40 carradas de barro e que
se enganou com a quantidade -.

"Retirei de outro terreno e

pensei serem só umas três ou

quatro", respondeu.
A partir do pedido do fiscal

da Prefeitura, Wilmar
N icocelli, Hertel deve

transportar o material para
outro lugar o mais rápido
possíveL Caso não o faça, será
notificado e depois multado.

Segundo o funcionário da

administraçâo municipal a

situação atual é irregular e não .

pode ter continuidade. Já o ex
prefeito, se dispôs a acatar as

ordens nos próximos dias,
demonstrando inclusive as

licenças de corte de árvores e

de abertura de loteamento.
,

Qeputados participam de
sessãe da Câmara de Jaraguá

: Os deputados estaduais
Silvio Dreveck (PP) e Gilmar
Knaesel (PSDB) devem vir à

Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul para fazer uma

e�planação sobre as atividades

parlamentares e também

apresentar uma posição sobre o
projeto das obras da SC-416. O
arlúncio foi feito por eles ao

secretário da Mesa Diretora da
Casa, vereador [urandirMichels
(PV), que na quinta-feiraman
teve audiências com deputados
para tratar da rodovia, que liga
[araguá do Sul a Pomerode.

: SegundoMichels, o projeto,
aprovado no ano passado pelo
Conselho de Desenvolvimento
Regional e encaminhado ao

governo do Estado, aguarda
ap'enas a inclusão no Programa
BJD-S, . que prevê um

ernpréstímonovalordeUS$110
milhões junto ao, Banco
Mundialpara investimentos em
infra-estrutura. O vereador
também informou que oprojeto

de revitalização da SC-416 está

orçado emR$ 13 milhões, inclu
indo diversas obras,mas aprinci
pal delas é a necessidade mais

urgente é a construção de
acostamento. "A. rodovia fica em
uma área rural, comduas escolas

próximas, e onde transitam

quase 800 alunos todos os dias",
relatou.

Na visita aos gabinetes,
Michels entregou uma cópia do
projeto e um ofício em que pede
apoio nas questões relativas às

melhorias da se. Além de
Dreveck e Knaesel, o vereador
também passou pelos gabinetes
dos deputados [oarez Ponticelli
(PPy, Jailson Lima da Silva, Ana
Paula Lima e Dirceu Dresch, os
três do PI O vereador esteve,
ainda, no departamento da
Polícia Rodoviária Estadual,
onde solicitou uma estatística

atualizada do número de
acidentes na rodovia. "É um

dado que só vem reforçar
nosso pleito", comentou. (CT)

Comissões técnicas são eleitas
Naprimeira sessão ordinária

do ano, na última quinta-feira,
foram eleitas as comissões

técnicás da Câmara de Verea
dores de Massaranduba para o
biênio 2007/2008.Apresidência
das quatro comissões ficou
dividida entre as duas maiores

bancadas, PFL e PMDB, o
primeiro dabase aliadadogover
no e este partido de oposição.

.

A'Comissão de Legislação,
Justiça e Redação será presidi
da pelo vereador AlmirTrevisa
ni (PFL), com Inácio Besen

(PMDB) de secretário e Silvio.
Scaburri (PFL), secretário
adjunto. A Comissão de

Economia, Finanças,Tributação
e Fiscali-zação tem como

presidente Círio Martini

(PMDB), secretário Valdir

Zapellini (PFL) e Renato dos
Santos (PFL), adjunto. A
Comissão de Educação,
Cultura, Bem-Estar Social e
Ecologia é formada pelos
vereadores Valdir Zapellini,
presidente, Silvio Scaburri,
secretário e Almir Trevisani,

, adjunto. Já a presidência da
Comissão de Agricultura,
Indústria e Comércio, Urbanis
mo, Ação e Obras e Serviços
Públicos ficou com Armindo
SésarTassi (PMDB), o secretá

rio éRenato dos Santos e Ivaldo .

da Costa (PP) de adjunto.
Já naCâmara de Vereadores

deCorupá, que também realizou
a primeira sessão do ano na

quinta-feira, a definição dos

integrantes das comissões

técnicas ficou para a segunda
feira. O prazo é permitido pelo
Regimento Interno da Casa.
Caberá aos líderes de cada

partido indicar os nomes para as

comissões, de acordo com a

proporcionalidade das legendas.
(Carolina Tomaselli)

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR. (EUA) COMPIY\ VENDA

COMERCIAL 2,091 2,093 "

PARALELO 2,210 2,300 fi <

TURISMO 2,033 2,180 "

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 45.849 -0,23%
fi DOW JONES (N. York) 12.767 002%

" MERVAL (B. Aires) 2.145 060%
fi NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,672

• CUB fevereiro
R$890,14

IS

• FALECIMENTOS
Jl
\1

Faleceu às 04:00 do dia 16/02, a senhora Hulda Murara Aldrovandi,
com idade de 76 anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora a

Rainhá da Paz e o sepultamento no Cemitério Municipal do Centro. 11

__... .....11

• PLANTÃO DE POLICIA ;'�
------------------------------------------�,�

Operação »

A Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem, a meia-noite', a Operação Oi
Carnaval2007, que vai se estender até quarta-feira, dia 21. O objetivo-"
é reduzir os trágicos númerosdo carnaval do ano passado, quando20 )

pessoas morreram, somente em Santa Catarina, nos seis dias de. :
operação. A rodovia que mais preocupa é a BR 101, que atravessa �I
regiões de grandes eventos carnavalescos como Laguna, �
Florianópolis, Balneário Camboriú e ItajaL Também será dada atenção
especial para a BR-280, em São Francisco do Sul, e BR-282, região '.
de Joaçaba, onde acontecem desfiles de escolas de samba. Ao todo

j!,

serão cerca de 630 agentes em escala' de revezamento para fiscalizar
2.304 quilômetros em oito rodovias.

'J
, j"Para alcançar

a vitória, é
.

preciso, antes
detudo,

acreditar nela."
C Q·,L É G I o

RISTA
LU í SI'

***._,
**11"

s

EDUCANDO PARA A VIDA

Educação Infantil ao Ensino
Médio

www.rnarista.orq.br
33710313

Início das aulas 07/02

Charme e Beleza que v8.larrzam ambientes
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Itamar Schulle pode
jogar com três

zagueiros amanhã

em Cric,iúma

JULIMAR PIVATTO
� JARAGUÁ DO SUL

,

No treino de ontem à tarde,
no João Pessoa, o técnico

Itamar Schulle testou três

formações para o jogo de

amanhã, às 17h, contra o

Próspera em Criciúma. A

partida pode valer a liderança
do turno. O treinador

. comemorou a volta dos cinco

jogadores suspensos na última
rodada e disse que todo cuidado
é pouco para enfrentar o

lanterna da competição. "Eles
já venceram o Joinville e o

Figueirense. .Tern uma boa

equipe e não é porque tem
�
menos pontos que não vão,

complicar a partida", declarou
o treinador.
No primeiro tempo do

coletivo, Schulle usou três
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lnttenham divulga
interesse em Robinho

REPARAÇÃO: JUVENTUS TESTA TRÊS FORMAÇÕES PARA JOGO CONTRA O PRÓSPERA

juventus enfrenta o Próspera
amanhã com Iorçamáxima

zagueiros, sacando o volante
.

Fábio Lopes e colocando Itamar,
O time titular foi Vanderlei;
Itamar, Luciano Sobrosa e

Diego; Pereira, Márcio Martins,
Alex Albert, Andrade e Ivo;
Leandro e Jean Michel. Depois
do intervalo, Diego foi para a

reserva e Fábio Lopes entrou e

a formação voltou para o 4-4-2.
"Amanhã (hoje) vou fazer mais
um treino tático para definir
com que esquema vamos jogar",
disse o treinador.

Schulle acredita que o time

do Próspera terá uma força
especial do Criciúma, além de
contar com a torcida do Tigre .

"Será um fato inédito emais um

adversário que temos a

enfrentar". E contar com a volta
dos suspensos deixa o treinador
mais tranqüilo para o jogo.
"Tenho duas.ou três formações
que posso usar e todas com

jogadores. de qualidade". A
arbitragem será de Paulo

Henrique Bezerra, auxiliado
porAlcides Pazetto e KléberGil,
todos de Florianópolis. -

MADRI

Depois de móstrar

insatisfação com omomento em

que vive no Real Madri, o

atacante brasileiro Rabinho já
vem despertando interesse de
outros clubes. Segundo o jornal
e�panhol Marca, o primeiro a

demonstrar publicamente o

desejo de ter o "rei das
pedaladas" foi o Tottenham.
Robinho demonstrou sua

insatisfação com a reserva

durante uma entrevista
coletiva nesta semana. Ele

I

cpmeçou a perder espaço no

�cio do ano, pois, até então,

vinha sendo bastante utilizado,
inclusive no time titular, pelo
técnico Fabio Capello.

"Estou no melhor clube do

mundo, com uma estrutura

fantástica. Mas nenhum

jogador é feliz quando não joga.
O futebol é assim, mas um gol
meu pode mudar t�do. Tenho

. que fazer o que o treinador me
pedir", dizia Rabinho,
demonstrando que está longe
de ser um dos preferidos de

Capello. Por conta desse

problema, o agente do atacante,
Wagner Ribeiro, está

agendando uma reunião com

a diretoria do Real Madrid.

InsatiSfeito no Real Madri, Rabinho interessa ao futebol inglês

/"

esporte@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES/OCP
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testou três formações diferentes, mas

Leâô( confitm�aÜG'Ni'lmar
no ataque corintiano

Leão (D) conversa com Nilmar e diz que cobrança será normal

SÃO PAULO

Depois de sete meses

afastado dos gramados, o

atacante Nilmar entrará em

campo hoje, às 16h, contra o

Paulista, ern [undiaí. A

confirmação foi dada ontem

pelá técnico Emerson Leão, que
garantiu que o jogador está
100%. Por isso, o comandante

alvinegro disse que vai cobrar
° atacante para que ele renda
o esperado, sem ter as velhas

desculpas pelo longo período
sem atuar. A última vez que
Nilmar entrou em campo foi no

dia 16 de julho do ano passado,
na derrota por 1xO para 'o
Palmeiras.

"Tivemos uma reunião hoje
(ontem), com os departamentos
médico e de fisiorerapía, e o

Nilmar foi totalmente liberado.
Não está fazendo nada a mais

do que deveria e nem a menos.

Não existe sacrifício, nem dó.
Não temos qualquer tipo de

. desculpa", avisou Leão. "Foi um
alto investimento que o clube
fez. Então, precisa dar retomo",
emendou.: Leão só aceita uma

possível ansiedade do jogador
em voltar, annal o período de

recuperação foi longo.. '

• LINHA bE FUNOO Julimar Pivallo

Não será fácil
Mas não é impossível. Mantendo a regularidade, o

Próspera. Mas uma vitória simples não adianta. Tem de
torcer para o Criciúma fazer um saldo menor ou, quem
sabe, não vencer o Guarani, em Palhoça. Nesta hora, tudo é
válido. Torcida contra e até mala preta. Aliás, o técnico
Itamar Schulle acredita que o Próspera receberá um

incentivo financeiro do Tigre. Mas, para ele, isso é normal. ,i.;
Coísas do futebol. E está mais do que certo. Só lembrando, ":,,:
mais uma vez, que o Próspera não é um "cachorro morto".

<!�.
",9_

'" , .......

Bicicross
A Associação Jaraguaense
de Bikers já está em ritmo
forte de treino para a

temporada. A primeira
competição será no próximo.
fim-de-semana, em Paulínia
(SP), aa 1 a Etapa do

.
Brasileiro e Seletiva para o

Pan. A equipe conta com o

apoio do massoterapeuta
Jéferson Antunes, que está
orientando os atletas.

Schroeder 1
21 equipes participarão do
140 Torneio de Verão Aberto
de Futsal de Schroeder.
Destas 13 participarão de
uma fase classificatória para
então encontrar os oito
classificados diretos para a

fase final. Estes oito se

garantiram de acordo com o

ranking de 2006. Os jogos
começam na próxima sexta,
às 19h1 O, no Ginásio
Municipal.

, ,

.
I

Schroeder 2
As 13 equipes na

. classificatória são: Diversos,
Baumann, KibeI/New Car,
Posto Salomon, Posto Cidade,

. Sociedade/Cavalete, Atlético,
Nacional, Borges, Brandenburg,
Borracharia Senem, Baga e

Porte/Dudu. As oito
.classificadas são Dom Costa,
Kiferro, Smurfs, Tio Patinhas,
Corernaco, Noite à Fora,' Franca
e Farmareis.

f'

".

Arbitragem
Depois de quase 15 anos,

....

Jaraguá do Sul volta a ter um
- -.[

árbitro atuando na elite do
futebol catarinense. No jogo de ' �

amanhã, às 16h, entre Atlético -v

e Figueirense em Ibirama, ,f-i
Ricardo Alexandre Gonzaga

.,

dos Santos será o assistente
' )

número dois da partlda. A'·'
indicação foi comemorada
pelo presidente da Liga
Jaraguaense, Rogério Tom
azelli.

, 1

.
-

.J

..
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DIVULGAÇÃO

PRESIDENTE DA VENEZUELA,
HUGO CHÁVEZ, ANUNCIA A

INTRODUÇÃO DE' UMA NOVA
MOEDA PARA CONTER INFLAÇAo*B2
PETROBRAS PERDE STATUS
DE EMPRESA MAIS VALIOSA
DA AMÉRICA LATINA PARA
CONGLOMERADO MEXICANO I) 83

MENSAGENS DE TEXTO E ROMANCE

Uma em cada cinco pessoas já 'traiu' por SMS
Malaios lideram,
40% confirmam
enviar torpedos

.

sem que os seus

parceiros saibam

SÃO PAULO
Uma em cada cinco pessoas

.

admitiu já ter flertado fora
do seu relacionamento
usando mensagens de texto

ia celular, em uma pesquisa
feita em oito paises
europeus e asiáticos.

Os malaios foram os

campeões das gracinhas via
, SMS - 40% deles disseram
ter enviado' torpedos sem

seus parceiros saberem,
mostrou o levantamento.
A pesquisa, conduzida pela
empresa de tecnologia de

informação LogrcaCMG,
ouviu mais de 8,5 mil

pessoas nas Filipinas,
Malásia, Indonésia,
Cingapura, Rússia, Itália,
Grã-Bretanha e Alemanha.
Em média, 12% d o s

relacionamentos nesses

países começaram com uma

mensagem de texto. Na

Itália, um em cada três

relacionamentos começou
desta forma, afirma a

pesquisa.
Enquanto um em cada dez

cingapurianos já utilizaram
o serviço de mensagens do
celular para terminar seu

relacionamento, essa

proporção é de apenas 3%
na Alemanha.

. Germânicos também são os

que mais confiam em seus

parceiros - 7% deles
disseram ter checado o

celular do parceiro para
descobrir mensagens

'suspeitas', contra uma

média global de 20%.
A coordenadora de

marketing da LogicaCMG,
Jayne Chace, disse que, hoje
em dia, existe "grande
profundidade de emoções
no simples ato de mandar e
receber alguns caracteres de
texto.As pessoas r�agem
profundamente quando o

telefone alerta que chegou
umamensagem."A pesquisa
mostrou que uma em cada
seis pessoas prefere receber
uma mensagem que um

cartão ou uma caixa de
. chocolates no Dia dos
Namorados. Paquera por SMS já virou mania em todos os cantos do mundo, maioria admite tentação

Flerte fora do casamente pode ajudar relação
O flerte fora do casamento
está ajudando muitos casais a

manter a união estável e a

relação viva na Grã-Bretanha,
de acordo com uma

pesquisa.Segundo
levantamento da revista
britânica Best, 70% dos
britânicos dizem que um flerte
inocente faz com que eles se

sintammais confiantes e sexy

De acordo com a pesquisa,
feita com cerca de 2,5 mil
pessoas, mais de 25% dos
britânicos em relações de
longa duração dizem que um

pouco de atenção de alguém
de fora ajuda a aumentar o

desejo pelo parceiro. E 22%
disseram não se importar
que seu parceiro flerte com

outros

Segundo a pesquisa,
geralmente são os homens que
tentam "esticar" as regras do
flerte inocente. Cerca de 10%
dos homens acham natural

beijar' outra pessoa na boca e

17% dizem gostar de trocar

emails de flerte e mensagens
com outra pessoa. Entre as

mulheres, os percentuais caem

par a 3 e 7%, respectivamente.

PROMOÇÃO YANG.
CHEGOU A GRANDE PROMOÇÃO NA YANG.

A PARTIR DE 12/02 SEGUNDA-FEIRA

BIQUINIS E MAIÔS COM,50% DE
DESCONTO.

-

LINHA FITNESS, NATAÇÃO, VESTIDOS E
BLUSAS COM 20% DESCONTO.

YANG FASHION, QUALIDADE QUE
VALORIZA O SEU CORPO!

Rua B�rn�rdo DornbuJch, 432, 8!111llfndi
Fo"�: 47. 3Z75·3290 > Jilr1l91liÍ cio Sul se

Código da \finci
:1, .. ,

foi oportuno
"300" com Santoro

. debatido em Festival"O 'Código Da Vinci' não nos

agradou, achamos que parece
mais um pastelão new age, mas
é necessário reconhecer que
para a Opus Dei o filme foi
oportuno, porque trouxe um

-

aumento significative de
h,.teresse sobre a nossa obra",
declarou Giuseppe

.

Corigliano,
diretor do escritório de

informação da Opus Dei na

Itália. A declaração foi feita por
Corigliano ao apresentar as

iniciativas multimídias que a
.

instituição católica planeja para
divulgar sua natureza e seus

fundadores.
"De fato, nós mantivemos

diante do filme uma postura
calma, quando poderíamos tê-lo
denunciado, já que mostrava

ummembro da Opus Dei como
assassino. Nos limitamos a pedir
à Sony que fosse incluída ao

final urna frase para esclarecer

que se trata de uma obra
fictícia", disse Corigliano.
Ele explicou ainda que para o

filme sobre a vida de São José
Escrivà, fundador da Opus Dei,
no qual está trabalhando Lux
Vide de Ettore Bernabei, a

organização se limitará a um

papel de consultora.

BERLIM
Recebido com simpatia pela
crítica norte-americana e

com a expectativa de um

estouro de bilheteria, a

superprodução
hollywoodiana "300", de
Zack Snyder, é alvo de um

acalorado debate no Festival
de Berlim."300" é baseado na
HQ de Frank Miller -autor

também de "Sin City"- sobre
a batalha de Termópilas, em
que 300 soldados de Esparta,
liderados por' seu rei,
Leônidas (Gerard Butler),
enfrentaram milhares de
combatentes persas.Leônidas
combatia contra os objetivos
expansionistas de Xerxes (o
brasileiro Rodrigo Santoro) , o

rei da Pérsia, que se julgava
um deus.A ação de "300"
ocorre em 480 a.c. Mas,
depois de ser exibido fora'.de
competição, anteontem, o

filme suscitou em Berlim
paralelos com épocas bem
mais atuais.

"Fui chamado até de nazista.
Não sabia que o filme era tão

.

bom assim, do tipo . que
muda a vida das pessoas", .

diz Snyder. Com
hiperestilizadas, brutais e

sangüíneas cenas de luta,
"300" tem clara admiração
pelo ímpeto beligerante dos
espartanos e por seu lema
de que não há lugar para
fraquezas, portanto, que

estejam preparados para a

glória -na guerra .

Santoro é caracterizado de
forma quase irreconhecível
como Xerxes -careca,
muito maquiado, com

piercings no rosto e

correntes de ouro por todo
o corpo, o ator ganha
artificialmente a altura de
um gigante, exigida pelo
personagem. A voz é
retrabalhada digitalmente,
para soar totalmente grave.
Santoro disse que se

inspirou no ator russo Yul

Brynner (1915-85) para

interpretar a "entidade"
que é Xerxes. "300" deve
estrear no Brasil no dia 30

demarço.
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Consumo de chope
.crasce 5 .% no Estado

", �,. "_
,

;,
.

,
.

Fábricas artesanais
l conquistam espaço
e são garantia de
faturamento do setor

O consumo de chope
em Santa Catarina cresceu

55% nos últimos dois anos.
Os dados foram divulgados
pela' Brahma, que já
renovou o contrato para ser

o chope oficial da

,Oktoberfest, em 2007. O
fenômeno está diretamente

ligado ao boom das

cervejarias especrais no

Estado. Junto com elas,
houve a expansão também
das choperias, que escoam

a produção diretamente

junto ao público local e

turistas.

ABrahma está atenta a

essa movimentação. A

empresa sabe que,
fortalecidas com a �enda
do chope, os pequenos
'fabricantes ganham cacife
também para produzir
cerveja. De acordo com

informações fornecidas por
empresários do setor, a

empresa vem perdendo
mercado no segmento de

chope em Santa Catarina.
Fala-se em uma redução
de 500 millitros no último
ano.

J á os fabricantes de

cervejas artesanais vêem as

vendas de chope se

multiplicar. Um exemplo é

a Eisenbahn, pioneira no

setor. Em 2002, a empresa
vendeu pouco menos de
200 millitros. Em 2006, a
produção chegou a 1,4
milhão de litros, que,
somados à produção das
demais cervejarias
catarinenses, com certeza

devem ter refletido nas

vendas da Brahma e outros

grandes fabricantes.
N os últimos anos,

dezenas de choperias
foram instaladas em

Blumenau, Joinville,
Florianópolis e Balneário

Camboriú, despejando no

mercado milhares de litros

de chope catarinense para
um exército Cada vez maior
de turistas sedentos.A

Oktoberfest, que há alguns
anos atravessou uma fase
de vacas magras, voltou a

ser assediada por grandes
empresas. 'Exemplo do

potencial de marketing e

de consumo da
Oktoberfest está nos

resultados obtidos pela
Eisenbahn. A empresa
fechou 2006 com uma

média de 117 mil litros

mensais, chegando a

menos de 90 mil em alguns
_) meses. Em outubro, no

entanto, suas vendas

chegaram a 215 mil litros
- o dobro de sua média
mensal e 15,3% de suas

vendas anuais.A Brahma
detém 69,8% do mercado
de chope do Brasil,
segundo dados divulgados
pela propria empresa, que
em Santa Catarina

participa de 16 dos 18

eventos similares à

Oktoberfest.

Pontos im
banho em
., ....

, .

r lOS para
arra Velha

_,...:................

Turistas :devem ficar atento para condição do mar em Barra Velha
. ,�' .:.

, fLORIAN-OPOLIS
,

.... I

"

,

Ominerode praias próprias
para bânho, de acordo com o

relatório semanaldaFundação
do Meio Ambiente (Fatma),

'

divulgado ontem, se mantém

comparado às últimas análises.
, Na semana passada, des 182

pontos analisados, 47 deles
foram consíderadcs inaptos.
Nesta semana, o número caiu

para 46, praticamente, sem
alterações. O relatório
completopode ser visto no site

, wwwfatma.sc.govbn
Em Barra Velha estão

impróprios para banho dois
pontos, o primeiro em frente à

rua Santa Catarina (nº 336), o
outro em frente ao salva-vidas.
Na: Grande Florianópolis, foi
observada a maior redução de
locais impróprios para banho.
Na semana passada eram 17,
nesta semana são 14. Já no

município de Penha, das '11
análises feitas pelos técnicos da
Fatma, seis se mostraram

ímprõpríes parao banho demat
Em Itapema, das otto análises,
quatro foram classíâcadas conícf
impróprias, O Relatório de
Balneabílídade é expedido
semanalmente durante a

temporada de verão enosmeses
de baixa temporada ele é

apresentado uma vez pormês.'

EM PAUTA

Governador preside
reunião do Codesul
O governador Luiz

Henrique presidiu namanhã
de ontem, na sede da

Federação das Indústrias de
Santa Catarina, em

Florianópolis, a reunião do
Conselho de Desenvolvi
mento 'e Integração do Sul

(Codesul). Em seu discurso
de abertura, o . governador
defendeu enfaticamente a

urgência de um novo pacto
federativo."Sem umamelhor

distribuição dos recursos não
existe possibilidade de
desenvolvimento e os já
graves problemas e injustiças
sociais se agigantam".
A reunião contou com a

presença do governador do
Paraná, Roberto Requíão: da
governadora do Rio Grande

do.Sul, Ieda Crusíus: 'e do

vice-governador do Mato
Grosso do Sul,Murílo Zauíth,
LHS também chamou a

atenção des governadores
para a próxima discussão
sobre a prorrogação doCPMF
(Contribuição Provisória
sobre Movimentação
Financeira), que estará em

debate no Congresso.

'l
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Pelo Estado
Governo passapente-âne sobre benefícios fiscai�
OGoverno de SC deflagra novo movimento para fortalecer as finanças do :..

Estado. Vai rever beneficios concedidos pelo Estado que hoje implicam em

uma renúncia fiscal superior a R$ 1,5 bilhão por ano. Equipe de técnicos foi de

signada pelo secretário da Fazenda, Sérgio Alves, para passar um pente-fino nas

3,5mil concessões feitas ao empresariado desde 1988. Os regimes especiais que t:

não estiverem de fato incentivando a geração de empregos e favorecendo a ar

recadação serão cortados. Por ordem expressa do governador Luiz Henrique 1
e com o cuidado de que, no caso de beneficios em 'Yalores acima de R$ 80 mil, li
a analise seja feita de forma colegiada. Pelo jeito, desde o recuo na intenção de
aumentar impostos sobre alguns artigos para criar o Fundo da Pobreza e depois)
de dar demonstração de austeridade com as medidas de cortes de gastos, o go
verno julga-se em condições de comprar alguma briga para bancar a derrubada
de eventuais privilégios fiscais. Conversa especial sera feita com as entidades

representativas dos setores agroindustriais e da pesca.

O secretário Sérgio Alves (foto) vai, logo
depois do Carnaval, entregar pessoalmente
ofício ao presidente do Senado, Renan
Calheiros, para que a Casa autorize a

federalização da dívida de SC com as Letras
, do Tesouro Nacional. Aquelas emitidas
durante o Governo Paulo Afonso e cujo credor '

majoritário é o Bradesco. Hoje, a liquidação
dos papéis, que depende de decisão judicial,
ameaça a confortável situação da dívida
contratual do Estado com um rombo de R$
1,7 bilhão. Sem contar que compromete a

liquidez das finanças, prejudicando a captação
de novos investimentos. "E mais uma das
bombas que jogaram no meu colo", reclamou
Luiz Henrique em relação ao antecessor '

Esperidião Amin. As outras seriam a não
concluída duplicação da SC-401, armada em

.

conjunto com a então deputada Ideli Salvatti, e _

a pedágio da BR-101.

Quem não chora
Logo depois do Carnaval, Luiz Henrique
volta a Brasilia. Marcada mesmo, por en
quanto, só uma audiência com oministro
da Fazenda, Guido Mantega. Além de

apelar pela possibilidade de vender a con
ta-salário dos servidores, o governador vai
pedir antecipação do cronograma de paga
mento do títulos referentes à federalização

'

da dívida do Ipese. Intenção é aumentar
o repasse mensal de R$ 5 milhões - 10%
apenas da folha dos inativos - para pelo
menos 10 vezes mais.

Queijos e vinhos ,

Governador LHS exibiu ontem ao embai
xador da Eslováquia,'Marián Masarik, em
almoço na CasaD'Agronômica, os vinhos
finos produzidos em São Joaquim e os pri
meiros queijo� de leite de ovelha produzi
dos em se. Alem de extenso conhecimento
e apreço pelo país do visitante. Registrou,
para o orgulho do conterrâneo, que o pai
da arte pop, AndyWarhol- aquele que de
cretou o direito de todos a 15 minutos de
fama - nasceu em Miková, no coração da
Eslováquia e, só aos dois anos, seguiu aos

Estados Unidos.

Reunião do Codesul
o Fórum Industrial Sul vai apresentar aos
governadores do Codesul, hoje na Capital
propostas para harmonizar as alíquotas
praticadas no Sul. As federações da indús
tria baseiam-se em estudo comparativo da
legislação de ICMS da região com em SF,
Rio eMinas Gerais.

Guru nos investimentos
Vicente Falconi, que trabalhou no Grupo
Gerdau e, anos atrás, orientou os trabalhos
de implantação de processos de Qualidade

é)

Total na Sadia e em várias outras grandes'
empresas será consultor do Governo de se.!
Foi o guru do saneamento das finanças em �

Minas. Aqui, vem focado na ampliação da?
capacidade de investimentos do Estado.

'

Só cobrando í

Luiz Henrique admite que solução para
a SC-401, que liga o Centro da Capital às
praias do Norte da ilha, deva passar pela
cobrança de pedágio. Estado deve R$ 600
milhões para empreiteira e duplicação
nem.foi concluída.

Troca-troca
Elizeu Matias assume a Assembléia dia,
21, no lugar de Jean Kuhlmann, e Serafun
Venzon, dia 26, no lugar de Dado Cherem.
Os dois reassumem as secretarias de De
senvolvimento Econômico e Sustentável e
Saúde, respectivamente. Aí, só fica faltan_!
doGilmarKnaesel voltar ao colegiado.

Váentender
Afiliação aoPFLdificulta a chegada de José'
Carlos Vieira à Câmara dos Deputados. 9:
PMOB resiste em abrir mão da vaga. Ace- I

lío Casagrande assume emmarço, qu,àndo"
MauroMariani reassume a Sel.nt=ra. E deve

J

permanecer. Apesar da aliança entre PFL e
,

PMOB no Estado, em Brasília seria troear"
um aeputado federal da base de Lula por n
um de oposição. F

Associação dos Dlêrloe do ínterlcr- ADI/SC
ÃDRlANA 8ALDISSARElLi�OM COLABORACAÕ DE PATRlClfij'ÓMES/FLOruANOPOLIS.

I]'
,

se

colunaadl@cnrsc.com.br
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Correio do Povo· Correio Lageano • Correio do Sul·

Destaque Catarinense· Diário da Cidade· Diário da
ManhA - Diário do Iguaçu· Diário de ltajal· Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jomal de ManhA - Jomsl
O Iguassu • Municipio Ola-a..cJla : Notlsul • O

AtlAntica • Jomal Perfil • O Vale • Sul Brasil • A

Tribuna· Tribuna Catarinenae • Voz Regional
Associação dos Diários do Interior

�-------------.,-------------------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIODOPOVO

_,
, VALE DO RIO DOCE QUER A VICE-LIDERANÇA

PANORAMA
VI

cadernob@ocorreiodopovo.com.br
FIM-DE-SEMANA, 17/18, de fevereiro de 2006138

petrobras perde status
.

de mais valiosa da AL
Empresa mexicana
de telecomunicações
conquistou o posto,

, .

revela pesquisa
I .

....
- �

SAO PAULO

! Controlada pelo governo

brasileiro, a Petrobras perdeu o
status de companhia aberta
com omaior valor demercado
da América Latina para ame

xicana do setor de telecomu

�cações América Móvil.De
acordo com cálculos da
consultoria Economática, a

�etrobras, que ocupava a

liderança desde junho de 2003,
fÇli ultrapassada pelamexicana
nestemês.

O estudo mostra que o

valor demercado da Petrobras
dmu deUS$ 107,7 bilhões para
US$ 98,7 bilhões entre o final
do ano passado e o dia 15 de
fevereiro. Neste mesmo perí
ado, o valor daAméricaMóvil
subiu deUS$ 79,6 bilhões para
US$ 117,6 bilhões.
Além disso, a mineradora

Vale do Rio Doce já encosta

�a Petrobras, com um valor de
IÍlercado estimado em US$
9.8,4bilhões-eraUS$ 81 bilhões

. 'm dezembro de 2006.

�ependendo do desempenho
�as ações das duas empresas no
wregão da Bovespa (Bolsa de .

Valores de São Paulo), a Vale

pode ultrapassar a Petrobras em
valor de mercado já nos

próximos dias.
A América Móvil, do

bilionário Carlos Slim, é a

maior empresa doMéxico. No
Brasil, ela controla a Claro e a

Embratel, além de ter

participação na Net."Isso é
uma demonstração de

.

crescimento mais vigoroso no
México, já que empresa de
celular depende princi
palmente do mercado interno
para crescer", avalia Fernando
Exel, sócio da
Economática.

Segundo Exel, a

Petrobras é como Brasil. "O
país cresceu muito nos

últimos quatro anos por
causa dos bons ventos'.

internacionais, mas
I

poderia ter ido mais longe.
Não dá para dizer que foi
uma adminis-tração genial,
porque estava com o freio
de mão puxado, tanto na

economia quanto na

• SERVI O
Valor de mercado:

.

América Móvil: US$
117,6 bilhões

Petrobrás: US$ 98,7
bilhões

Vale do Rio Doce: US$
98,4 bilhões

P Ib "
etro raso

Para Felipe Cunha, do
banco Brascan, entre os

fatores que têm

prejudicado o.desempenho
das ações da Petrobras no

mercado estão o receio
com relação ao novo plano
de investimentos da

companhia que pode ser

anunciado em maio, a

volatilidade do preço do
petróleo e o aumento dos
cus-tos da empresa.

O mercado teme um

plano de investimentosmuito
ambicioso focado em obras
que não necessa-riamente ,

seriam as que gerariam
maior remune-ração para a

empresa. Na apresentação
do PAC (Plano de
Aceleração para o Cresci
mento) feita pelo governo
em janeiro, a Pe trobras
ficou de investir R$ 171,7
bilhões dos R$ 503,3
bilhões de todo o plano,
que inclui obras previstas até
2010.0 temor em relação ao

.

futuro da empresa fica ainda
mais explícito quando
comparado o lucro das duas

empresas., Apesar de já valer
menos, a Petrobras lucrouUS$
12,123 bilhões no ano passado,
um recorde histórico para em
presas latino-americanas. Já a
América Movil alcançou um
terço disso: US$ 4,015 bilhões.

l
i

I

�conomia européia vai
:ultrapassar a dos EUA
SÃO PAULO

A economia da União
Européia (UE) deve ultra
passar a dos EUA neste ano
� o ritmo de crescimento
deve se tornar "durável"
Impulsionado pela deman�
�a doméstica, informou
ontem, a Comi-ssão Euro
péia o órgão Executivo da
UE.

"segundo nossas estima-
r,1Vas, os EUA devem cres-

�er n�ste ano abaixo da taxa
prevista para a UE e ligei-
ra

.

mente acima da esperada
�ara a zona do euro", disse
oCOml' /. AEc A ss�no para ssuntos

onomlCOS e Monetários
a DE, Joaquín Alruu-

o

nia.Para a UE, a previsão de
crescimento agora é de
2,7% (contra uma estima
tiva anterior de 2,4%) e

para a zona do euro, de
2,4% (contra 2,1% da
previsão anterior) .Para os

EUA, a previsão da UE é de
um crescimento de 2,5%.

Para a comissão, "2006
foi um ano notável, com o

crescimento impulsionado
pela situação' positiva do
mercado de trabalho-três
milhões de empregos cria

dos, dos quais dois milhões,
surgiram na zona do euro".
O desemprego na UE ficou
em 7,5% em dezembro -

menor nível em quase dez
anos.

BALANÇO

Produção recorde
de energia nuclear

A produção de energia
nuclear no mundo bateu
recorde em 2006, revelaram
dados preliminares com

pilados por uma consultoria
de energia. Segundo. os
dados do boletim semanal de
energia nuclear Pratts, o

total gerado chegou a 2,8
bilhões de megawatt-hora
(MWh), contra 2,75 bilhões
MWh do ano anterior.O
boletim explica que a produ
ção'mundial de energia
nuclear foi impulsionada por
aumentosno Canadá (6,2%)
e na Rússia (5,3%), en

quanto nos Estados Unidos,
na Coréia do Sul e na França
a produção permaneceu
estável.

• PELO ""-MUNDO Associação dos Diários do Inteno; � �oy;sc.J�
colunaadl@cnrsG���

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, anunciou uma
reforma monetária para tentar deter a escalada inflacionária no

país. O pacote inclui algumas medidas bem conhecidas dos
brasileiros, como o corte de zeros da moeda.Chávez também
anunciou a redução do Imposto ao Valor Agregado e a iminente
aprovação, por decreto presidencial, de uma lei contra "a
especulação", prevendo o confisco de meios produtivos e a

inabilitação comercial. I

A inflação venezuelana fechou 2006 em 17%, cinco pontos
acima da previsão oficial, e a a�a de 2% ·em janeiro disparou o

alarme, segundo os economistas. ° Executivo traçou a meta
inflacionária de 12% para este ano.

"A reforma monetária: vamos cortar três zeros da moeda.
'O bolívar vai recuperar todo o terreno perdida diante do dólar,
do euro e todas as moedas do mundo", afirmou Chávez em
seu programa "Alô Presidente".O governante explicou que a

redução de cinco pontos do Imposto ao Valor Agregado,
atualmente de 14%, será em duas fases.A taxa do imposto
''Vai baixar três pontos percentuais a partir de 1 de março" e
mais "dois pontos percentuais a partir de 1 de julho", disse o

governante. Ele previu que a medida fará cair em 'três pontos"
a expectativa de inflação deste ano .:

VIAGRA SALVA O medicamento contra impotência sexual salvou a vida ........
de um recém-nascido no nordeste da Inglaterra, depois de os médicos
recorrerem a ele para facilitar a entrada de oxigênio nos pulmões do bebê.

----------------------�----------------._----------------------------------------------------------------'
:1

Fidel se recupera bem, afirma filho do líder

Chávez anuncia
reforma monetária
para tentar
conter inflação

Alta de cinco
pontos
disparou o alarme,
apontam
economistas

ATRASO CENTENÁRIO Um cartão postal enviado das trincheiras da
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi entregue pelo correio ao

destinatário no Reino Unido com 90 anos de atraso. Wa�er Butler
tinha 18 anos e lutava nas trincheiras na França quando enviou a

mensagem à sua noiva, Amy Hicks, em Colerne, na Inglaterra.

PRISÃO Cinco congressistas colombianos foram presos por
supostos vínculos com grupos paramilitares de direita no

país.Com isso sobe para nove o número de mandados de
prisão para congressistas no caso, que está sendo chamado
no país de "escândalo da para-política".

Confronto fere líder da AI Qaeda
O líder da rede terrorista AI Oaeda no Iraque, Abu Ayyub ai

Masri, foi ferido por tropas iraquianas durante um combate
ocorrido no norte de Bagdá, informou o Ministério iraquiano
do Interior ontem.De acordo com o ministério, a polícia
iraquiana entrou em confronto com insurgentes em uma
estrada entre Fallujah (oeste de Bagdá) e Samarra (norte de
Bagdá). A ação feriu AI Masri e matou Abu Abdullah ai
Majamiai, que era seu principal assessor.

O grupo rebelde tentava entrar na cidade de Balad, de
acordo com o Ministério do Interior.

AI Masri, também conhecido como Abu Hamza ai Muhajer,
é egípcio e assumiu a liderança da AI Oaeda no Iraque em
junho último, após a morte do jordaniano Abu Musab ai Zarqawi.
AI Masri -um des homens mais procurados pelos EU-- estaria
envolvido em mais de 2.000 explosões de carros-bomba, que
mataram mais de 6.000 iraquianos nos últimos dois anos.

)
,�
, .
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A recuperação do líder cubano, Fidel
Castro, de uma cirurgia intestinal é
satisfatória, disse o seu filho mais
velho, Fidel Castro Diaz
Balart.Segundo Balart, seu pai pode

. eventualmente se recuperar por
completo de sua doença.Castro, com
80 anos de idade, foi hospitalizado
em julho passado e, acredita-se,
estaria sofrendo de diverticulite, uma

inflamação do intestino grosso.As
autoridades americanas, contudo,
disseram. que acreditam que Fidel
sofre de uma doença terminaíEm
declaração em uma feira literária na

capital cubana; Havana, Diaz Balart
• disse que acredita que uma

recuperação completa é possível e é
.

a esperança dos cubanos e

revolucionários em todo o mundo.

F,
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PÁGINA DA CRIANÇA

-

Por Daniele Santos e

Fablane Martins
recepcaogocorreocopovo.com.or:
As lotas deverão ser enviadas até às 12h de Quarta

.

, ',<Este anjinhõ 'que atende por Giovane Venturi Júnior completa
,,-,,' ;;'! 2 aninhos.ioje, e quem parabeniza são os dindos Lorivam e

c,

Henata desejando muita saúde e que Deus te abençoe sempre,

Para orgulho dos pais Ozlel,e Rosimeri a
gatinha Kauane Kellin de Vargas deixa um

brilho especial na coluna,

"Ryan, seja sempre essa criança aleqre.
Parabéns, muitos anos de vida, Com carinho dos

amiguinhos Lucas, Gabriele, Isabele e Márcia".

Os padrinhos Scheila e Fernando deixam registrado
desde já os parabéns para o fofinho Anderson Karlo
Dias Júnior que completa 5 meses no próximo dia 24,

Na foto Matheus Demarchi Warm e se

com a madrinha Louise Carolina Demarchi.

---

O CORREIO DO POVO

As fotos publicadas nessa página vão �
concorrer uma peça de roupa no final do mês :"

. I �
,

da NICOLODELLI. Mande sua fotinho também!
"

,

, . .

No próximo dia 20 Completa 5 aninhos o gatinho Ryan
Mateus Flôr Bloedorn. Felicidades é o que deseja os

pais Mara e Enirto e os irmãos Jéssica e William.

Esta é a Debora G. R. da Silva que completou no (lia
09 seus 3 aninhos de vida, quem a homenageia são
seus padrinho Maristela e Rudi, primos Volnei e

Jonas,os pais Vera e Cleber e irmãos Tainara e Lennon.
. '

'João Vitor Saganski completa 7 anos no próximo dia
20. Os familiares mandam os parabéns. '

o
Na foto o gatinho Douglas Eduardo S.

Bohmer, filho de Vilson e Diani vestindo a

roupinha da Loja NICOLODELLI. Ele foi o
sorteado no mês de janeiro. Parabéns.

Envie'sua piadinha,
curiosidade ou

charadinha pra g�nte!
, Nosso e-mail:

O gatinho Victor Hugo Schmidt Demarchi completa
seu 10 aninho dia 22. Os pais Jairo e Jane e avó.

Natália desejam muitas felicidades.

PREÇO DE· FÁBRICA
(47) 3275-·1926

_'_---.-

Os pais corujas Junior e Gláucia desejam muitas
felicidades para 6 gatinho João Gustavo'que
completou seu 10 aninho no último dia 7,

\ '

• Nascimentos

22/01
Laura Rios do Nascimento
Giovane João de Borba
Ana Carolina Hister Haiduk
Letícia Floriani Rodrigues
Andrey Jochem
William Thomas Phillipps
Nícolas Marques Candido
Maria Gabriela Venske

23/01
Vinycius Gabriel Baader '

Lucas Ristau Lemes de Camargo
Vuri Santana Keller

'

André Francisco de Amaral Filho .i
Nicolas,Gabriel de Moura Valdevinf

24/01
Alicia Schiestl Aires
Gustavo Ditzel
Ana Paula da Rosa
Josyane Soares
Leonardo Weirich Mesch
Henzo Vilmar Demetrio Borchardt
João Vitor dos Santos de Borba
Letícia Schmaus Pimentel
Kevin Vuri Rizzon
Lucàs Avelino Pradi

..

25/01
Gabriel Alexandre Nizer Damas
Sarah Heloisa Martins
Diogo da Silva Lima
Letícia Jardim de Souza

26/01
Paola Crlstiny Kasmirski
Jaqueline Rafalski da Silva
Suellen Ferreira Ramos
Amanda Garguetti
.Evelln Nicolly Martins Coimbra

, Nicolas Andréas de Borba'
, 'João Victor Fernandes de Oliveira
Letícia Vitória Campestrini
Gustavo Erdmann Pereira

29/01
Guilherme Eduardo Genzler
Guilherme Eurick
Lorenzo Tumelero Alexander
Mylena Inês Trentini
Eduardo Henrique Cordeiro
Fabrício Nilo Ferreira da Silva
Eduardo Vinicius Kreutzfeld
Maria Eduarda Wudtke
Kemily Vitória de Siqueira Ferreira
Van Gabriel Maciel de Lima

)

L O V
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Depois do sucesso

alcançado em

2006, com mais de
10 apresentações na Scar,
reestréia hoje o a peça tea

tral RG, produção da Com
panhia Resistência Teatral
e SOciedade Cultura Artís
tica de Jaraguá do Sul. O
espetáculo investiga a am

bigÜidade da natureza hu
mana e explora a. crise da
identidade contemporânea
através de metáforas.
Com direção de Inacio
Carreira e texto de Carlos

Henrique Schroeder, os

atores Daniel da Silva, João

Luís Chiodini e Liandro
\

Piske in te rpr e tam um

escritor, um executivo e um

office-boy que, presos invo

luntariamente em um

elevador, começam uma

disputa de egos e des
cobrem que nada é o que

parece ser. A peça prende o

público de maneira envol
vente com tons de drama e

comédia que marcam o

espetáculo.
A ·Companhia Resistência

Teatral, que já havia

produzido em 2004 o es

petáculo Âs avessas, acre

dita poder criar platéias

O CORREIO DO POVO

Xuxa bateu pé, mas
vai sim comandar
um programa para
adultos nas tardes
de sábado, da Rede
Globo. Mas, a loira
garante que não vai

. I

abandonar o público
infantil. Ela quer ser
rainha de toda
família.

As grandes marcas mundiais
bem perto você.

-".�
.., �

�.�-
Ellen's
cosmética e perfumária

Shopping Breithaupt _ J o PISO

3371 1590 - ellens@ellens COIll br

Companhia Resistência Teatral e Scar 50 anos
dão seqüência a espetáculo sobre crise de
identidade

Piero R.gml! OCP

inteligentes encenando"
textos contemporâneos e

que incitam ao debate. RG

integra as comemorações do
_

------��----=---�--�
cinqüentenário da Scar, que
este ano promove uma série
de atividades comemo

'fativas.
"É uma peça diferente, uma
comédia inteligente, por isso
voltamos .. O espetáculo
mostra o labirinto da

condição humana na

contemporaniedade e deixa
uma in t e r ro g a ç

ã

o ao

público: quem somos?",
afirma o diretor Inacio
Carreira.
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• ANIVERSÁRIOS• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS• PROGRAME-SE

Cientistas retornam da Antártica e querem palestrar em Jaraguá do Sul
O Correio do Povo, na edição de 7 a 13 de fevereiro de 1987, noticiava a

intenção de dois cientistas de realizar palestras na cidade. Segundo a

matéria após ter permanecido mais de 50 dias na Antártica, os cientistas
Renato George Ferreira Garcia e Miriam Maria Pradi Garcia regressaram ao

Brasil, cumprido um novo trabalho de expedição brasileira no Pólo Sul.
Renato, que era oceanólogo, e Miriam, bióloga, havia chego a Itajaí no
começo do mês. O casal havia embarcado à Antártica no dia 12 de
dezembro de 1986, e somado o percurso de ida e volta,' percorreram mais
de 5 mil quilômetros.
Miriam era jaraguaense e tinha ido a Antártica pela segunda vez.

Juntamente com marido Renato, era responsável pela potabilidade da água
da Estação Comandante Ferraz, que abastecia os navios de turistas e

especialmente o "Barão Teffé", o navio oceanográfico brasileiro. A

experiência vivida nas seguidas expedições, curiosidades e

outras informações da desconhecida Antártica, seriam os temas da

palestras que esses cientistas pretendiam mostrar em Jaraguá do Sul.

JARAGUÁ DO sm.

CINE SHOPPING 1

Ro'cky Balboa
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 2
A procura da felicidade

(14h20, 16h40, 19h, 21h20-
Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Xuxa Gêmeas

(13h40, 15h20 - Sab/Dom/Qua)
(15h20 - Sex/Seg!Ter/Qui)
O Diabo Veste Prada

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

lia

Eleono ,etz Stein
Leonora.. Kaiser

e Maria.�fifuar.cJa Papp
Letícia Miranàa
Fabiola' ldarolli
Rica '! SantQ�r

JD,INVILLE
Cine Cidade 1
A procura da felicidade

.

(14h20, f6h40, 19h, 21'h2Ó -

Todos os dias)
Cipe Cidade 2
A Grande Família

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

·

Topos os dias)
Cine Mueller 1

Rocky Balboa
(1�h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10
.; rodos os dias)
Cine Mueller'2
O [mar não está para peixe (dub)
(1�h50, 15h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu

(Üh10, 19h20, 21 h30 - Todos os

dias)
Cihe Mueiler 3
A :proclirá da felicidade

(1:4h30, 16h50, 19h1 O, 21 h40 -

TOdos os dias)
..

,

! -

,;,,,,__
t

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1

R'ocky Balboa
(i 4h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

TOdos os dias)
dne Neumarkt 2

A: procura dOa felicidade
(14h20, 16h40, 19h20, 22h -

TOdos os dias)
Gine Neumarkt 3
It. menina e o porquinho (dub)
(15h, 17h - Todos os dias)
Deja Vu

d 9h, 21 h30 - Todos os dias)
· qine Neumarkt 4
A Grande Familia
114h10, 16h30, 18h45, 21 h -

rodos os dias)
Cine Neumarkt 5

Qiamante de Sangue
(�8h30, 21 h30 - Todos os dias)

·

Uma noite no museu (dub)
(14h, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
A conquista da honra .'

(16h10, 19h1 O, 21 h50 - Todos os

dias)
Dogão - Amigo para cachorro

(dub)
(14h30 - Todos os dias)

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

ite
�!Tuncionàr

ormações

� 1966
.

França lança aQ
primeiro satélite
Diamant

'Cjuá'clros
uais telas'
, Renoir e Brincar, estudar e ser feliz. Essa é a vida de Gabriele e seu amiguinho Ryan. Esse

momento especial foi clicado pela leitora Márcia Inês Maas. "Que Deus abençoe
os nossos filhos amados".

dre*Zieh.lsdorff
w

ateus
Marili . etti
Lucas Besenarnmer

_f_

Eron

• UTILIDADE PÚBLICAO governo brasileiro envia' ao
.

.•:�Congresso'pcolxlp ele lei
.

I.

eliminando
.

cia .. de �Atendimento
O Museu Histórico
Emilio da Silva abrirá de

terça a sexta-feira das 8

às 17horas a partir do
dia 21 de fevereiro. Nas

segundas o museu não
abre para o público,

�Inscrições
.. O Festival Alternativo 2007
terá as inscrições abertas
a partir de abril na Escola

de,·.Música Bicho Grilo.
Serão 20 bandas, a
inscrição custará R$ 5 por
integrante.

.'

�Teatro
O Grupo de Teatro Gats está
com inscrições abertas para
curso de teatro. A sede do

grupo flca na Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, ao lado

.

do Cali Cabeleireiros.ações:
(48) 3322-1724.

<'

"' 'i�

i Ü presídenta. I linton· anurlêla
I

o mais drástico plano
econõrnlco que os americanos
conheceram desde a depressão

I dos anos 1930. if

• PREVISÃO DO TEMPO
Tempo nublado no Estado
O sotaoarece no início do dia em boa parte do
estado, mas o tempo muda com aumento de
nebulosidade e condições de pancadas de chuva
ainda pela manhã no Oeste e Meio-Oeste. Nas
demais regiões, previsão de chuva à tarde e à

r

•

noite devido a uma frente fria. Risco de temporal
isolado, especialmente na divisa do RS.
Temperatura elevada com sensação de ar abafado
em função da elevada umidade do ar.

� SERViÇOS .'

Assembléia
A Associação de Músicos de

Jaraguá do Sul e Região convoca os

associados e ínteressados para' a
Assembléia Geral. O evento será na

próxima segunda, 19, às 19 horas,
no Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário - £TIV:

"
LORIANÓPÓLlS
MiN: 23°jMÁX: 31°

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE d DOMINGOd SEGUNDA

MiN: 23° C
"".,

MiN: 22° C
"'" MiN: 22° C

MÁX: 32° e MÁX: 32° C MÁX: 27° C

TERÇA �
MiN: 22° C '----....-r-

MÁX:29°C
Sol com pancadas de chuva Pancadas de chuva à Chuvoso durante o dia e Sol com nuvens.
àtarde e à noite. tarde e à noite. à noite.

Samae
O Samae realizará no próximo dia
27, às 19h30, uma Audiência
Pública, na igreja São Luiz Gonzagá.
O assunto será o Projeto da Estação

'

de Tratámento de Esgoto Sanitário e

a implantação das Redes Coletoras
dá Bacia 4 ..:. ETE - PARQUE
MALWEE.

� Fases da lua

� LegendasNOVA CRESCENTECHEIA MINGUANTE

O 02/02 10/02 �C�)�0G_
Ensolarado 'Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nublado
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-)J NOVELAS
� GLOBO - 18H

o Profeta
Clóvis nega qualquer relação com os bandidos

e exige ver o corpo, Percival chama Ester para o

reconhecimento, A notícia da'morte de Marcos

se espalha, Ester chora, desmaia e é levada

para o hospital. Todos ficam certos que o corpo

é de Marcos, Arnaldo entra no casebre de

Filomena pedindo aiuda, Ester conta a todos

que o�orpo é de Camilo. Flávio diz a Teresaque
descobriu algo mportante sobre sua filha,

Abigail e Francisco ficam tensos ao saber da

morte de Camilo. Percival investiga o quarto de

Camilo e descobre o dinheiro que ele recebeu.

Clóvis avisa que Marcos ainda corre perigo, se
ela sair da casa. Joana e Filomena cuidam de

Marcos. Carola reage ao ver Marcos vivo,
porémmuMerido.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Elizabeth diz que Gui está enganada. Gui

garante que ela não vai ficar com seus filhos.

Vanessa ensaia com Juan maneiras de

conquistar Elizabeth. Rosa pede que Cândido
não conte nada para sua mãe, Marquinho
conta para Maria que Lance está preocupado
com a venda do sítio de TIo José. Tadeu se

assusta ao ,ver a discussão entre Lance e

Giácomo, Arthur tenta intimidar Laura.
Giácomo garante a Lance que pode parar de
beber, Júlio ameaça Elizabeth, Maria avisa
Arthur que quer comprar o sítio de Tio José,
Arthuracha que está sendo enganado de novo,
Giácomo sente-se mal e Lance permanece ao

seu lado, Luchino, o agente de Maria, diz que
ela não pode abrir mão de sua carreira. Arthur
discute com Elizabeth, quando ela o procura
para dizerque Gui entendeu tudo errado. Maria
diz que precisa cumprir um contrato e avisa
Lance que eles precisam mudar para Paris.
Elizabeth provoca um acidente de cerro.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Alex pergunta a Olívia se acha certo ela ser

favorável a Léo e chora ao dizer que, de certa
fonna, ela está traindo a amizade de Nanda.
Olivia diz aAlexque Nandamorreuamando Léo,
que ela o perdoou e insiste com Alex que o

ideal para Francisco é conviver com o pai e o

avô. Márcia conta sua conversa com Olivia,
Silvio diz que sempre admirou a mulher, Os
dois riem, pois sempre que se encontram
acabam falando de Olívia e de Gusta�'o. Lavinia
gela ao ver Diogo conversando corri Lais e

TIago, Diogo se despede do menino com um

abraço e insiste em conversar com Lavinia.
Fred e Kelly dizem a Domingos que vão morar

iuntos, mas não casar, Fred pede para o casal
morar um tempo no casarão, Greg diz a

Carmem que está preocupado e quer
descansar. Renato chega com mais malas na
�Ia.lsabel não fala com ele. Belita pergunta se
Lívia está feliz e ela garante que vai se
acostumar, Diogo insiste em saber se Tiago é .

seu filho e Lavinia confirma. Mônica encontra
Marta desmaiada, Olivia conversa com Léo
pelo telefone e diz que não é fácil para uma
mulher levar um fora. Quando se vira, dá de
cara com Alice,

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Francisca fica indignada com Isabela, que se
defende lembrando que é mãe e que está
lutando pela filha com as armas que têm,
Francisca expulsa Isabela, que resolve dar um
tempo para ela pensar melhor. Na delegacia,
Teleco diz aMaurinho que ainda não conseguiu
informações sobre a testemunha do
assassinato da mulher de Mariano, Que a
mulher abandonou o marido violento, fugiu
com a filha, e ninguém mais teve notícia.
Francisca chorando. Francisca bate boca com
Alzira, No hospital, Jaca explica para Nicolau e
Gigi que o caso de Gai'ça é de placenta prévia,
que ela deve ficar de repouso absoluto pelo
resto da gravidez, ou pode perder o bebê.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Leonardo explica para Marcos que Nogueira
quer enquadrar Miguel pelo assassinato de
Alencar, Ele diz ainda que Nogueira argumenta
que foi homlcldlo qualificado, que Miguel
matou para encobrir outro crlme, o tráfico de

dLfagaS, quo era Investigado pelo Inspetor.
Danardo diz para Marcos que Nogueira lá
aprtlsentou provas como laudos periciais a

fDIPollmontos, Lucille fala de suas receitas paras s, sis pergunta pam Lucilia se ela nfto pensaem ganhar dinheiro cozinhando, Os dois
começam a se bellar. Cllene chega a os dois
Pulam do sofá, Martana pergunta para Alfredose ela POde oontar pam Carla o que está rolando8� eles, Patricia decide continuar morando
na casa de Lisinha com Carla, Leonardo diz
para Marcos que leu no processo que há o
depOimento de um morador do Torto que pedepara ser mantido em sigilo, porque se sente
ameaçado por Miguel Campobelo e sua
namorada,
• Os rSsumos sAo de' responsabilidade das emissoras,
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��INDICAÇÃO
Foi só Bruna pegar a
liderança que os ânimos
dos confinados já estão
alterados. Pelo menos

para o triângulo formado

por Diego, Siri e Fani. A
loira de Tupã não esconde
sua preocupação de ser

indicada pela catarinense,
enquanto Fani teme ir

pelos votos da casa.

Diego garante que Siri
deve ser emparedada.
"Vamos ter que proteger a
Sirizinha", desabafa o

paulista.

��POR AQUI
O jaraguaense Guilherme
Fernandes vai deixar a
cidade maravilhosa para
curtir o carnaval com
familiares amigos aqui
na cidade. Fernandes
está fazendo sucesso

na novelinha global,
Malhação, na pele do

personagem Patrick.
O ator pretende dar
um "giro" pelas
festas que vão rolar
em Jaraguá do Sul
durante seu descanso
das gravações. Hoje a

festa da vez é a

escolha da Gorata
Verão, na ComBat.
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No escritório, o sujeito cochicha com o amigo:
- Jeremias, você é capaz de guardar um segredo?
- Claro! Amigos são pra essas coisas! Pode falar...
- Cara, é que eu tô precisando de mil reais emprestado .. ,

- Pode ficar tranqüilo! Vou fingir que nem ouvi!

Depois de alguns dias internado, sem mostrar nenhuma
melhora, o paciente recebe uma visita do médico, que tenta
animá-lo:
- Meus parabéns! Eu não disse que sua tosse estaria bem
melhor de manhã?
- É claro, doutor. Eu passei a noite toda ensaiando!
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Guardando Segredo

Noite Produtiva

��PRÓXIMA
Elenco e autores se

reuniram na quinta-feira (15) -�;:
para apresentar a novela !� i
Paraíso Tropical, que

_- c, I

estréia dia 5 de março
'

"

:
substituindo Páginas da Vlda:"� :
A trama traz· atores como ;'I�;Alessandra Negrlnl, Tony :,i::::
Ramos, Camila Pitanga,
Maria Fernanda Cândido, o. !lo
Suzana Vieira e Bruno
Gagliasso. "O elenco é
maravilhoso.
Tenho muito orgulho de
conseguir reunir todos eles
em uma mesma produção", }:�
disse o diretor de núcleo, :J

, 1\
Dennis Carvalho.
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Mande sua piada para o Extra:;,!.,
extra@ocorreiodopovo.com.br
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Câncer 21/6 a21/7
Cansou dos flertes, das paqueras e das
ficanças e está querendo algo mais profundo e
consistente? Legal, amigo caranguejo, essas
histórias só 'fazem agitar as suas águas e

bagunçar a sua vida. Às vezes é bom rodar por
várias praias, mas o tempo todo não dá, você
acaba ficando tonto e arranjando uma insolação,
uma encrenca, algo assim.

libra 23/9 a 22/10
Você está muito bem posicionado e os ventos
estão a seu favor, de onde está pode voar para
qualquer direção. Leia os sinais, confie em sua

intuição e nos seus talentos, Se aquele alguém
lhe deixou esperando, pode ser que ainda não
esteja pronto pra você. Não se atrapalhe com a

agenda alheia, siga seu curso, mais adiante suas
rotas podem se encontrar.
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Áries 20/3 a 20/4
Curta o clima de feriadão, reponha as energias
antes de novas empreitadas. Você deve estar
estranhando tanta calma, sem aqueles seus

rompantes habituais". É bom viver o outro lado
da moeda, dividir, socializar, ceder um pouco,
vez ou outra, Ninguém está pedindo para você
abrir mão de suas coisas, não, apenas para
compartilhar o aqui-agora.

Touro 21/4 a 20/5
Desligue a cabeça, taurino querida, seus
projetos estão encaminhados, Sem medo de ser
feliz, sala para a aventura de férias ou para um
fim de semana tudo de bom, Você vive
planejando momentos prazerosos em lugares
paradlslacos e ao lado de quem você ama",

-

Curta a natureza e relaxe, daqui a pouco o dav�r
lhe chama outra vez,

Gêmaos 21/5 a 20/6
Pode sar que aquela grana extra que você
estava esperando nao tenha pintado, mas
pouco adiantaria o dinheiro no bolso se não
tivesse seus amigos & amores por perto, Val
dizer que aquele abraço bom que você ganhou
não deixou seu coraçãe aos pulos, parecendo .

que o mundo havia parado? Em um pequeno
Instante, grandes acontecimentos,

Leão 22/7 a 22/8
Seus sonhos sao grandes, sua determlnaçao
também, e muitos admiram o seu Jeito leonino
de correr atrás das coisas, Entao, desfrute deste
seu dom: Dê uma ajeltadlnhil na juba e sala para
desbravar a floresta, Tarefa nada dlflcll para uma
pessoa carismática como você, Suas patinhas
fofas podem estar preCisando de outras",

Escorpião 23/10 a21/11
Como assim, não está se divertindo? Pols
deveria, Talvez algumas coisas que estãe fora do
seu controle estejam ocupando multo espaço em
sua mente, levando-o por racloclnlos estranhos
e ausentando·o da experiência do momento,
Amigos II amores estAo lhe convidando pra ,

brincar, superdlspostos a lhe encher de afeto" ,

Vlrgam 23/8 a 22/9
Momentos de translçAo sAo tAo Importantes
quanto as mudanças em sI. Se você está
precisando de umas horas de sono a mais,
entao durma, Curta a companhia de seu amor,
de seus amigos, brinque com as crianças, Por
mais que seu raclonallnslsta o contrário, sua
taxa de tolerancla ao estresse nto é das mais
altas, Relaxe, sem culpas e outras plraçOes,

Sagitário 2.2/11 a 21/12
Isso, sagltarlano, fique aberto, para novas

possibilidades e propostas de outras pessoas,
tudo pode contribuir para seus plan'os de
expansAo, Antes de sair para o mundo, verifique
se na mochila está todo o kit de viagem, você
não val querer perder nenhum detalhe, não é?
Ainda que surjam barreiras materials, nAo perca
a conexão com seu propósito,

':',1
Capricórnio 22/2, a 21/1 ,",

I
Fazia tempo que você não andava tão inspirado? :� I
Pois é, para o cabrito-capricomiano, sua montanha '1 :
de deveres vem sempre na frente de todo o resto. O:, ;
que significa que você cumpre maravilhosamente

'

bem todas as tarefas, só que na hora de criar, pintar, ,

cantar, o cansaço já tomou conta, Seu Carnaval está
recém começando", Faça suas artes por aí.
algumél coisa,

Aquário 21/1 a 18/2
Últimos momentos do cicio aquarlano, amanha à
notte o Sol entra no signa de PeIxes, E entAo, você .,;"
se deu presentes de aniversário, cumpriu as ;;'

promessas que fez para si mesmo? Aproveite que � .;
Lua é Nova em Aquário II se éntregue a momentos ,J
de dedlcaçao exclusiva, nao fique se devendo nada",; ,

Etapas que "encerram, "OWl fase. que .IIbiam",

i
Palxas 19/2 a 19/3 .'': I

Você �em uma vlsao, suas metas sAo elevadas,',' ITudo lindo, mas lá vem de novo aquela :
preguiça, aquele longo bocejo, Você está ultra-, :
empolgado, com o esplrlto chela de Iniciativa e, ,

IntençOes, mas talvez seu corpo nãe esteja �

,

acompanhando o pique", Talvez você precise ,I
ficar um pouquinho mais de molho, afinai, Olho" I
vivo no transito, '.1 I
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PESQUISA
Em recente pesquisa realizada
pela Podhium, instituto de

Cqscavel/Pk, este colunista foi
considerado o melhor na

região no segmento cdl�riismo
social e como apresentador de
TV. Valeu, e obrigado pela
preferência!

TROCOUIDADE
Na última quinta-feira (15), à
arquiteta Carine Piccoli

Marcatto, esposa do Secretário
de Obras da prefeitura de

Jaraguá, Beta Marcatto
recebeu suas amigas, no salão
de festa da residência da prima
Vanessa Ewald Mendonça,
para comemorar com delicioso
café mais um aniversário.

Estrutura de eventos
Sala de reunião com

capacidade para até 100 pessoas
Telefone
Business Center
Locação de equipamentos
Internet (cobertura sem fio
em toda área social)

EM SALVADOR
O boa-praça Caetano

Marcatto, jaraguaense sangue
bom e bom de festa, está em

Salvador, curtindo no

Camarotereza no Planeta

Othon, organizado e

patrocinado pelo Hotel Othon,
o melhor do carnaval baiano.

Quem pode, pode!

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60m2
Vista para o rio
Cozinha americana completa
Cama solteiro/casal king size
Banheira de hidrornassagem
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

Tarifas que.vão te deixar bem satisfeita
,

Rua Jorge Ozerniewicz, 99 - 8925 ..000 - Jaraguá do Sul - SO .. Fone (47) 3275-7pOO
saintsebastian@saintsebastian.com.br _.www.saintsebastian.com.br

'
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Lazer
Sala de alongamento
Sauna seca

Saunaúmida
Piscina
Solarium e áreas de repouso
Jacuzzi ( capacidade
para 8 pessoas)

•
. \

.

O CORREIO DO POVO

rr CONTEI?
Neste final de semana, em Ubatuba, o Carnaval
rola solto no Banana Joe. Hoje a abertura terá a

presença da banda Sex Machine, de Curitiba. No
domingo tern a festa The ladies First, com a banda
Magnólia, também de Curitiba. Na segunda-feira
rola a Festa da Espuma, embalada pelo grupo
Tyavéia. Na terça-feira (20), tem Axé Folia. Festas
imperdíveis!

Hoje, a partir das 10h, será inaugurado em Rio
da Luz, próximo ao CTG Velha Ouerência, o
Chico Supermercado. Será o maior e mais
completo da região.

Amanhã (domingo, 18), a minha querida sobrinha
e afilhada Cibele Vieira Nagel recebe todo o

carinho dos amigos e familiares pela estréia de
mais um aniversário. Quem também recebe coro

de parabéns é Jurgen Georg Hermann, lá de

Corupá.

O meu amigo e espirituoso Jorge Vieira, do
Restaurante Arweg, avisa seus comensais que
está abrindo todos os dias e com novidade no

pedaço. Às segundas-feiras ele resolveu dividir
o cardápio entre as cozinhas mexicana,
polonesa e árabe.

É bem neste sábado que a bonita Luciana Mara
Soares, da Baependi Seguros, recebe os

cumprimentos pela troca de idade. Os nossos

maiores cumprimentos.

Hoje à noite na 'Combat acontece a escolha da
Garota Verão 2007. O promoter Chico Piermann,
dono do babado, promete agitar o pedaço.

Amanhã, quem apaga velinhas é a nossa colega
de trabalho, a repórter Camila Rodrigues Morales,
da HevlstaNossa. Oba, segunda tem bolo!

Restaurante
Aberto

ao público
com café

da manhã,
almoço e jantar

Coffee break
Coquetéis

Buffets
FOl'l11aturaS
Casamentos
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