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Da íeleyisáo para as ruas, as
novelas ditam moda através
de personagens sensuais
como Sandra, de Páginas da
Vida,
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o casal, Ana Cláudia Cheider
. e Juliano Girolla, curte festa
na Combat e abrilhanta a

coluna de Moa Gonçalves,
• B8

ITRINE'
ÍIi
,

De Schroeder para o mundo,
as portas da empresa
Tomaselli são exemplo de .

design moderno e arrojado,
• B8

,

CRIME EM CORUPA
.

,

. O menor G., 14 anos,

esfaqueou o padrasto
Waldomiro Machak Filho,
42, na noite da última

quarta-feira, em Corupá.
Socorrido pelo Corpo de

•

I Bombeiros, Machak foi :

levado para o Hospital'
São José, em Jaraguá do

Sul, onde morreu.
,
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61 CASSAÇÃO: 'POR SEIS VOTOS, CÂMARA DE JARAGUÁ DO, SUL REJEITA REQUERIMENTO

•

•

•

\

'::::Mmm '-:< ",r.' ,':.;�� ",!,{.,.-" ,,", ,:,:" �",';:»'",* ;i®.<.WW: 'Xi' om '�ilim}@W,�'2 :::�: ?, ;.,,=,�,;m',,*"m w.(;::>Y@!@,.=t.$>W ii>.W::::;' ""","",�<::::,;0,mV'::>:�W.MmY'.$Ywu ��'o/ 'ill w.'>�;W.mYM'@.«%'W.�,%<',�"!:"w,m '.«':::::::'M'm :::;:;.m,:.".>>? W.""'.:>:"�W.,%.,"<:"&.{,:::,·m '::m:::-,,,�.;,,:,::«:.-:::,,;:::.·�,.-::::r{;!;;{::::: :��M'�, ,:::-,:,:" .::.'.""-,,?< .;V,$,Y;:::·>':::?::::i?m:::::.;�;mm·i::!;>,m.':::::,M��·"""�'</.%·m·';,::�<::�w.w.«
,

o nosso compromisso

f .,'
" .....

Correio ganha
mais páginas e

novas colunas

O empresário, jornalista e

pesquisador Eugênio Victor
Schmockel consolidou este

jornal sobre três alicerces:
1) ser o porta-voz da

região; 2) lutar por suas

•

Mais páginas, um inédito
caderno de cultura, serviços
e lazer, novas colunas e

cobertura ampliada da

Região, Santa Catarina,
Brasil e Mundo. Estas são as

novidades do seu jornal a
partir da edição de hoje. O
colunista Moa Gonçalves
passa a escrever diariamente
e o mercado da Região
ganha a coluna Vitrine. A
coluna Mosaico passa agora

causas e por seu
desenvolvimento; 3)
oferecer cada vez mais

qualidade e informação
aos seus leitores, assinantes

•

e parceiros comerciais.

Com a edição de hoje, o
jornal mais antigo em

circulação no interior de
Santa Catarina reafirma
este tripé de missões

, ,

a ocupar uma pagina.
.4
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CESAR JUNKES/OCP

,

REFORMA POLITICA
.

delegadas por seu eterno

presidente.
São novas páginas,
colunas, cobertura
ampliada da região, de SC,
do Brasil e do Mundo. Um
investimento considerável
em recursos humanos,
qualificação e tecnologia.
Num momento de.grandes
transformações na mídia
impressa catarinense e, em

especial, do Norte do

Estado, O Correio dá
mais um passo para
crescer no grupo de elue
dos jornais de SC.•2

Bertoldi nega
crise � mas fala
em 'jogo político �

,

,

Os partidos da base de

sustentação do prefeito
Moacir Bertoldi devem se

reunir amanhã para discurtir
a reforma administrativa. A

pauta inclui também o

afastamento da vice-prefeita
Rosimeire Vasel de algumas
atividades da administração
municipal.
Bertoldi nega que exista

crise política, Setores da
socidade falam em novos

tempos para a cidade.

www.studiofm.com.br

,

• PELO

Ações marcam
Dia Mundial
contra Aids

Secretaria Saúde, em,

,

parceria com os

municípios, vai hoje às

ruas distribuir
preservativos e divulgar
informações para

. combater o preconceito .

• 81

"

• PELO

Crescimento de

apenas O�5% no
-

último trimestre

Para atingir a meta do

governo Lula este ano, o

PIB precisaria crescer

5,2% no último trimestre.

Os especialistas
consideram isto

impossível.
.83
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Sol, com pancadas de
chuva de manhã e muitas

,

nuvens à tarde. A noite,
tempo firme. O mesmo

acontece no final de
semana

CONFIRA O MAPA TEMPO.
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.

, ,

•

I ,

O CORREIO DO POVO;
,
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•
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• EDITORIAL
•

Preocupado com o futuro
desta região, este jornal mais do

que nunca vai abrir esPaço para
o debate democrático sobre os

caminhos a seguir.
Não se furtará, no entanto,

de defender seus pontos de vista,
Isso porque não podemos ficar
assistindo, im6veis, a episódios
como o desastre eleitoral deste
ano em nossa região, que não

conseguiu sequer eleger um
deputado estadual..

Já no próximo pleito revela
remos sim as nossas preferências,
mostrandopor que consideramos
que este ou aquele nome tem

melhores atributos adminis-
,

submetemos a ameaças ou à
,

sedução fácil de ofertas escusas,

porque sabemos que ambas são

passageiras, Porém, mais uma

vez, garantimos: sempre haverá

espaço para a defesa e a

resposta.
,

.

E também momento de
reafirmar nossa sensibilidade,
quanto' ao debate para que a

simbiose cidades - empresas
qualidade de vida resulte num

futuro melhor para nossos filhos
e netos. Precisamos simcontinuar

crescendo, g�rando emprego e

renda, mas também cuidarpara
que a escola, a saúde e o meio

ambiente ten,hammaior atenção.
Em resumo, O Correio do

Povo continuará a trilhar os

preceitos càntidos na cartilha que
seu, mentor, Eugênio Victor

Schmockel, deixou como um

precioso legado,

E momento de favorecer o
debate para que a

simbiose cidades
empresas-qualidade de
vida resulte num futuro
melhor para a Região".

trativos, politicos e morais para
ocupar um cargo no Executivo
ou no Legislativo.

No entanto, queremos deixar
claro que todos os candidatos
terão omesmo espaço para expor

suas idéias .e ações, para que o

(e)leitor possa julgar e fazer sua
escolha.

Da mesma forma, não

podemos nos omitir quanto ao

, desempenho e ao comportamento
daqueles que são responsáveispela
coisa pública. Há mais de oito
décadas recebemos dapopulação
de nossa regiao esta incumbência,
qual seja a de zelarpela aplicação
eficaz e honesta do dinheiro dos

impostos. Por isso, não nos
"

ENTRE ASPAS
•

Este aparente controle .

[do número de casos de Aids] não pode
gerar descuido da população. Não podemos esquecer da

prevenção" .

•

i
,

00 prefeito Moacir Bertoldi, em seu artigo ontem n'O Correio.
•

"Não podemos dispor dos recursos da empresa ao nosso bel prazer, temos que
investk reinvestir e continuar este círculo vicioso".

,

,

0:0 empresário Vicente Donini, em palestra na Acic, Corupá.
.
..

,

,
. .

"O tim� este�e',concentrado novamente e nos redimimos e� termos de resultados,
,

mas nao de Jogarbem"..
'

,

,

Do fixo/ala Leco, da Malwwe, depois da vitória por 3 x O sobre a<Unisul.
•

,
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• PONTO DE VISTA
, .'
,

.

, ,.,

CONSTITUI AO,PRECISA DE
,

UMA SÉRIE DE REFORMAS
,

,

III Alessandro H.

Vargas Vice
presidente ACIJS -

.

Núcle'os Setoriais
'-- ---'

,

I Penso que talvez nunca
,

antes o Brasil tenha reunido
I

condições tão favoráveis para
,

levar adiante as reformas
,

. \

classes, onde se opunha trabalho
versus capital, apesar de ainda

hoje persistir em mentes

saudosistas, claramente está se

esvaziando, uma vez que não se

trata mais de uma sociedade
fechada, mas aberta à compe

tição inter-nacional, na qual a

, - .

teses autoritanas para a

condução da política nacional,
vindo efetivamente a se

confirmarem em 1964;A ten

dência modernizadora da

motivou o fortalecimento das

estruturais de que neces

\' sitamos. Algumas razões para

isso: O país viveu a constituinte

de 1988 irrierso num clima de
,

,

economia mundial, não contou

com a atualização esperada de

"[íbertação'', competição não está mais no nosso sistema tributári� e fiscal,
; Compreensível naquela capital versus trabalho, mas sim, com reflexos amplos para a
,

'

época, porém pouco recomen- no grande' enfrentarnento, sociedade' civil que se vê refém
,

,

dável duas décadas adiante, travado na "arena global" entre de uma voracidade sem

Jrr,8, '{�:,c:.�e o.pensamento de
;, bf3ébs -econômicos.A de-

I paralelo na história brasileira,
dutrora era pautado numa . mocracia só amadurece e eVolui; ·õí\.Cfe'lOo/6"'i(concentrada no

espécie de sentimento de no próprio exercício da mesma. .consumo e na renda da classe

libertação do autoritarismo e na O quadro institucional era média) da riqueza produzida
afirmação dos direitos hu- bastante distinto naquela vai para as garras d� fisco sem a

manes. Hoje percebe-se com época, as forças democráticas devida contrapartida' de
maior clareza os pontos em que . representadas pelo congresso serviços públicos.A partir da re-
devemos avançar, desde o nacionalhaviampassadoporum eleição do presidente Lula,
sistema previdenciário, até o processo de enfraquecimento temos pela primeira vez na

sistema processual, passando sistemático, devido à trans- história nacional a recondução
I '

pelas reformas política, traba- ferência da capital federal do . de um governo "popular",
lhista, fiscal e tributária.O Rio de Janeiro para o planalto imensa demonstração de
clima de enfrentamento de central, o que em muito maturidade democrática.

\

\
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DOS BLOGS

JOSIAS o SOUZA
-

EITAO

Meditação
de choque
Antes, 'era a taxa de juros.
Agora, a reforma da
Previdência. José Alencar,
vice-presidente da República,

. hoje no exercício da presi-
dência, vetou a dissentir de
Lula em público. Alencar
detendeu a realização de uma

reforma na Previdência Social.

Algo que, na véspera, Lula
dissera ser des-necessário. ''A
moda agora é jogar a culpa na

Previdência Social", afirmara
Lula. Alencar pensa de outro
modo. Acha' que. a Previdência

preciosa ser reformada, seja
. por meio de uma proposta
ampla, seja com emendas

pontuais à Constituição.
Chegou mesmo a defender
uma tese que cau-sa calafrios
no petismo: a desvinculação
do salário mínimo dos
benefícios previdenciários.
Empresário bem-sucedido,
Alencar amarra suas

convicções na parte mais
sensível do sistema previ
denciário: o caixa. O argumen
to é irrespondível. Lula optou
por negar a encrenca.

.

Economia, é Notícias· são

repetição
Algumas notícias que o

govemo está anunciando hoje, í;

como parte do pacote de são 1'.

a repetição de velhas fórmulas,
,

,

sempre apresentadas neste '

tipo de pacote. Exemplo: mu
dar a execução da dívida ativai
da União. Imposto não pago, \

velhos calotes dados no gover·
, ,

no, pendências vão sendo in· "

cluidas nesta dívida ativa. Toda
,

vez que o govemo quer garanijr '

que resolverá o problema fis·
cal, ele anuncia que executara
a dívida ativa e

.

apresenta os

números como se estivessem

já a caminho do cofre. O
ministro Guido Mantega falou
em algo como R$ 50 bilhões,f
grana alta, mas difícil receba

,

Por isso está na dívida ativa, f r�
govemo está anunciando
medidas de desoneração da
indústria de. constru-ção,
habitação e' saneamento e aí

pode haver impacto em

aumento do crescimento a

médio prazo. Mas o assus

tador foi que as despesas do

govemo aumentaram 15,6%
nos últimos dez meses.

«-<gJ!J oglobo, 9 lo no, com!econom la!m Iriam

•

a economia
O vôo JJ 8080 da TAM, de São
Paulo para Nova York, recebeu
um casal ilustre na última

quinta-feira, dia 23: Lulinha e
.

sua mulher. Fábio Luiz Lula da
Silva, o filho empresário de
Lula, foi o último passageiro a

entrar no airbus A330. Junto
com' a mulher ocupou poltrona
na primeira classe. A exclu
sivíssima viagem custa, sem
desconto, cerca de U$
6.000,00 (ida e volta). Lulinha,
sua mulher e o casal de ami

gos torraram, portanto, US$
24.000,00. Só em passagens .

Não se sabe onde se hos

pedados 'e quais restaurantes

freqüentaram.Quem pode,
pode. Já o PT deseja "demo
cratizar as comunicações" e

pretende que o govemo mude
critérios para distribuição de

publicidade oficial federal -um
butim de aproximadamente R$
1 bilhão por ano. E enquanto
isso nas cidades brasileiras os

assuntos reais são outros: .

aumento de IPVA, de IPTU, de
,

passagens de ônibus. E a

•

., ,

economia, e a economia..

«q{j uOlpolillca,blog,uol.com,br •

,

�!J [eslasdescuza.telha.hlnq.anl.cnm.br

• DO LEITOR
,
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Treinamento reduz impactos
da prospecção de petróleo

.'Débora Ortiz Bluhu, é
. Bióloga e Consultora
Ambiental da ERM
Brasil.

•

O número de empreen
dimentos destinados à perfura
ção de poços de petróleo vem
crescendo muito nos últimos
arias. Grande parte dessa
atividade prospectiva realiza-se

conflitos sócio - culturais);
impactos ambientais (trans"
formação visual, supressão d:
vegetação, au-menta de ruído
e emissões atmosféricas, poeira,
geração de resíduos sólidos e

efluentes); impactos econê
micos (incremento na renda
locar), podendo variar sua

magnitude conforme o local del
instalação. Os resultados que

,

vêm sendo obtidos no tocante

à conservação dos recursos'

naturais são manutenção dai

qualidade ambiental do loc�I'
aplicação da coleta seletiva e

minimização dos resíduo)',

gerados. Fatores con- díce
nantes estabelecidos pelos
órgãos ambientais responsáve .

mitigação dos impactos
ambientais. Essa prática, além
de contribuir para viabilizar a

.

licença ambiental, favorece a

implementação das políticas
direcionadas à manutenção e

conservação dos ambientes
costeiros brasileiros. O órgão

•

ambiental, na concessão da

licença, estabelece condicio
nantes, com o objetivo de

,

.rnitigar os impactos. São
descritos como fatores de
influência no ambiente .e na

'.' '.�'-
.

.

,

- .

em areas costeiras e suas

adjacências. Há numerosas

perfurações no mar ou em

terrenos próximos. Este processo
.. /'\ .

.tern, como consequencia,
diversos impactos sobre os

biomas costeiros. Trata-se,
portanto, de uma questão a ser
enfrentada. Nesse sentido, a

educação ambiental, em

treinamentos direcionados

para os trabalhadores envol-
. vidas, vem sendo utilizada
como instrumento para a

- .

area, os seguintes aspectos:
impactos sociais (relacionados
ao aumento no tráfego de
veículos pesados, geração de

empregos, chegada de traba
lhadores de outras regiões e

,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail:
redação@jornalcorreiodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 20�, .

Caixa Postal19, É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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ntem e hoje
DIVULGA A%cp•

\

Vice-prefeita Rosemeire
.

Vasel repete o titularMoacir

,íl Bertoldi. Ele, quando vice de
DI;:

'

eu Pasold (PSDB) afastou
�s �� [iteralrnente da prefeitura

os últimos dois anos daquele
overno queixando-se de

ai que suas idéias e opiniões não
eram acatadas. Ela, agora,

lr· -

r ; pelo visto' também.

�a R�sumindo, disse, com todas

'r; aSI'letras, que gosta de
resultados a curto prazo no

, '-

que toca a orgamzaçao
administratíva interna. Sua

insatisfação seria essa. O·

episódio lembra Itamar

Franco, vice de Fernando
Collor de Mello. Este
azucrinado diuturnamente

peloCongressoNacional com
processo de impeachment e

Itamar quietinho no seu

canto, como quem não sabia
de nada, acendendo velas e

esperando a hora de assumir
,

J '

Deputado investigado
.

. .

oTribunalRegional Eleitoral de SantaCatarina decidiu
•

investigar suposto abuso de poder econômico cometido
,
pelo. deputado �s,��ç1Ht�J"reeleitQ � ,ex-�e,c;-etár�o da

,i, '\gria:ult14rª" .Moacin Sopelsa (PMDB)., O MiI'l.istérip.�
.

Público .apurou q.UÔ_ durante o período de 'campanha ,

eleitoral Sopelsa mantinha uma casa, no centro de

Florianópolis, para receber doentes do interior do Estado.
Em uma diligência foram encontrados na residência

cartazes, adesivos, santinhos, colas com o número do
•

candidato e calendários. Além disso, foram apreendidos
também formulários denominados "Cadastro da casa

lar gabinete do deputadoMoacir Sopelsa" e prontuários
•

do SUS.

,

-

; Sucessão
, Vice-pr"'esidente da Câmara de Vereadores de Corupá,
Loriano Costa (PSDB), o Kutcha, tem tudo suceder

,

Bernadete Hillbrecht (PPS) a partir de 2007. Dela e do
vereador Lauro Twardowski (PPS), o tucano já tem apoio

" explícito. E, para garantir a vaga, sistematicamente tem
,

fei�o'a defesa do governo do prefeito Conrado Müller (PP).
, Espera também conseguir apoio de no mínimo dois dos
re' tris vereadores progressistas. A idéia, inclusive.ié lançar

•

o cRapa de consenso. A eleiçao deve acontecer na última
a, sessão ordinária do ano, dia 11.
e 5

-(

cJ
•a

,

:1 Candidatos infratrores
e 5'

í él Na terça-feira, 28, Tribunal Superior Eleitoral,
artigo 80 .

•

expirou o prazo para que

calndidatos, partidos
pihlíticos e coligações que

disputaram o segundo
I terno retirassem a propa
o gánda das ruas. E se for ,o
I càso, o bem público em que

estavam afixadas deve ser

restaurado. Com multas de

R$ 2 mil e R$ 8 mil. A

, f determinaçao consta d�
: Resoluçao 22.261 do

O descum-primento da
\

obr igação sujeita os

responsáveis pela propa

ganda às conse-qüências
previstas na legislaçao
comum aplicável à

hipótese. Mas até ontem,
em Jaraguá e região, muitas
placas ainda estavam no

mesmo lugar desde o

primeiro turno

I
J

II•
,

mDsaicQ@DCOrreiodopovo.com.br

'Não sai Novo fundo para FGTS

.. '. � .
, .....

Deputado Nilson Gon
çalves confirma convite de
Luiz Henrique para se filiar
ao PMDB, mas desmente
saída do PSDB. Egresso do
PFL, já esteve naquela
partido quando LHS foi

prefeito peta segunda vez. Diz
que são boatos uma

candidatura sua a prefeito de

[oinville por conta dos 41 mil
votos que ganhou na cidade.
Em Jaraguá levou 961 votos .:

Parte da multa que os OFGTSmovirnentagrandes
empregadores pagam na cifras anuais, efetua cerca de
demissão sem justa causa- 20milhões de pagamentos de
40% sobre o total- causa de saques, individualiza depó-
seus funcionários pode ser sitos em mais de 21 milhões
direcionada para financiar de contas vinculadas dos
projetos habitacionais.Seria

.'

trabalhadores, emite cerca

um novo fundo com de 135 milhões de extratos

recursos do próprio FGTS ao ano, além de possuir um
além do fundo ,de infra- ativo de R$ 160,5 bilhões,

posição em dezembro de
2004.

estrutura que o governo
federal pretende criar.

O CORREIO DO POVO

DETALHE

Menos

Marcha ré
Não é de hoje que os

vereadores de Guaramirim
criticam cortes da
preíeâura nos recursos

financeiros para
estudantes. Nesta semana

rejeitaram projeto do

prefeito Mário Peixer (PFL)
que abre crédtto
suplementar de R$ 1 O mil.
O valor é retirado das
bolsas de estudo. Sobrou
só R$ 2 mil no orçamento.

,
,

,

•

I

Está valendo
O governo concordou em

reajustar a tabela de Imposto
.

de Renda de Pessoas Físicas
em 3% no dia 1º de janeiro
próximo e outros 30/0 em

2008. A proposta do relator

geral do orçamento de 2007,
senador Valdir Raupp
(PMDB-RO) previa dois

reajustes de 5%. Em janeiro
só a reposição inflacionária.
Não há dinheiro para mais.

Assembléia Legislativa
aprovou projeto da

deputada Ana Paula Lima
instituindo a "Campanha
de Controle Populacional
de Cães e Gatos". Será

anual, entre os dias 1 o e 31
de outubro. A lei inclui a

castração dos animais, cães
ou gatos, de rua ou de dono
conhecido.

Drogas
Projeto de autoria da
vereadora Maria Lúcia
Richard (PMDB), já
aprovado, institui o mês

antidrogas em

Guaramirim. A proposta é

que o governo municipal
passe a atuar na preven
ção. Entre os temas, ela
sugere a abordagem dos
efeitos do tóxico lega
lizado, como fumo e álco

ol, e o tráfico de drogas.

I

•

Rebolando Cabo de guerra
,

Repeteco

Departamento de tránsto
�. �

da prefeitura obrigou-se a
.' '? � : r,· I '

-recolbta:r c'avalete
indicando contra mão à

esquerda na Barão do Rio
Branco, tantas são as

infrações diárias. Dia
destes PMs encheram um

bloco de multas depois de I

alerta da coluna. Detalhe: a
maioria é de Jaraguá. Não
dá para alegar
desconhecimento.

Risco ,

Todo segundo semestre do
ano mexe com os nervos dos

prefeitos: Na região não é .

diferenl:'e:"'S"ã'6 ·pilhas·r aêe,
projetos remanejando verbas,
cobrindo um santo e desta

pando outro na tentativa de

escapar dos rigores da Lei de
Responsabilidade Fiscal e, por
extensão, do crivo do TCE.
Antes eram festivais de

irresponsa-bilidades.

"Temos quadros, espaço que deve ser aberto
.

ao partido e disse não estar

preocupado com notícias,
,,,.,, � .

.

,

plantàdàs porOqu�m uiteressa ..

em cizânia interna no PFI.:'.

Ex-inimigos tentando,

apagar faíscas que podem se

transformar em fogueira de
dimensões devastadoras a

dois anos de novo embate

Desde quando' foram
instaladas há cerca de um

.

ano e meio as cancelas .' ;

eletrônicas que vigiam a

passagem de

composições ferroviárias
têm apresentado defeitos.
A justificativa é de que o

problema ocorre quando
chove. Então, não é cem

por cento seguro como o

anunciado à época. ' .

'Novo fundo
Parte da multa que os

empregadores pagam
na demissão sem justa
causa- 40% sobre o

total- causa de seus

funcionários pode ser

direcionada para finan
ciar projetos habita
cionais.Seria um novo

fundo com recursos do

próprio FGTS além do
fundo de infra-estrutura
que o governo federal
retende criar.

,

•

i
;

,

,

,

,

.
I

organização e gente em

condições de participar. E
temos capacidade de

aglutinar", diz Paulo
Bornhausen, deputado
federal eleito e filho do

I

senador Jorge Bornhausen,
pressionando LHS de forma

vel.ada. Do senador �,leit.o.�Raimundo Colombo: LUIZ .

Henrique está consciente do

,

eleit�ral se a tríplice aliança
for para o brejo.

,

Positivo 1

•

\

DIVULGAÇÃO ALESC/OCP

O Instituto de Pesquisas
Sociais da Universidade de
Blumenau fez pesquisa do

perfil do público que foi à
23a Oktoberfest. Dentre os

itens pesquisados, uma

pergunta sobre o que

aprovavam. Com 96% das

votações ganhou o quesito
segurança, eleita tanto pelos
turistas, quanto pelos
blumenauenses. De fato, foi
uma demonstração de

A •

competência.
•

Saúde e moradia •

Positivo 2

•

O relator da peça orçamentária estadual para 2007,
deputado Dionei Walter da Silva (PT), apresentou
duas emendas ao orçamento. A primeira destina 1%
da receita para investimentos em saneamento. De
receita próprio o orçamento prevê apenas R$ 230
mil dos R$ '9,5 bilhões projetados. Hoje, 80% dos
mananciais do Estado estão contaminados, com
conseqüências graves para omeio ambiente, a saúde
pública e o turismo A outra prevê. 1% dos recursos

para aplicação no projeto de moradias de interesse

social, para famílias de baixa renda,' que totalizam
cerca de R$ 100 milhões. E sem previsões

o)
Além de PMs postados no

interior do complexo da Vila

Germânica em plano mais
'. elevado que o público,

câmeras de vigilância ele
trônica controlavam tudo o

que ocorria na parte externa,
onde estão lojas, restaurantes
e barracas de alimentação.
Pode-se dizer que, a partir de
agora, acabou a bagunça
violenta que se viu em todas

.

as edições anteriores.
, .

orçamentanas para o ano que vem

o

,
,
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o Extra é o primeiro caderno de

cultura, variedades e

entretenimento da região. E estréia
com uma reportagem de moda.

�{;.. contracapa do Caderno B terá

I""l:lmpre
a coluna de Moa

onçalves e também Vitrine, com

formações de gente e mercado
�

'i:Na 6B do Extra você vai encontrar
- il história da região contada pelo
.jornal, a foto feita pelo leitor, os

'_. aniversários e o Mapá Tempo
'fJ .

""'"

REGIAO
regiao@jornalcorreiodopovo.com.br

SEU JORNAL AMPLIA EDITORIAS, REFORÇA PERFIL REGIONAL E TEM' NOVO DESENHO

o Correio investe para oferecer

mais conteúdo ao seus leitores
�Ao abrir o jornal hoje
você encontra mais
notícias daqui, um novo

caderno e mais páginas

FERNANDO BOND

JARAGuÁ DO SUL

É claro que, a esta altura,
você já percebeu que seu

jornal mudou.A começar pela
Capa, que ganha uma foto de

destaque e umamanchetemais
forte, mais objetiva. Nas
colunas laterais, chamadas
para o novo caderno de

variedades, o Extra, como

também para o Caderno B,
que agor:a tem uma ampla
cobertura de Santa Catarina,
e as novas colunas PeloEstado
e Pelo Mundo. A Capa
tambémganha chamadas para
o Mosaico, coluna que virou

uma página, para o novoMapa
Tempo e também para o

·CLASSIMais (às terças,
quintas e fins de semana).

Se você for até a última

página, descobrirá também

que a coluna de Moa

Gonçalves agora virou diária
e terá a companhia de umnovo

espaço para gente, produtos e

negócios chamado Vitrine.

Também no Extra.isobram
novidades: muito espaço para
a cultura e o entretenimento

na repor-tagem de abertura, a
agenda de lazer e novas seções
como Saiu noCorreioHá 20

" .

César Junkes IOCP
of

�
-

Um acidente no cruzamento das ruas Alberto Santos Dumont e Dona

'�Matilde, na manhã de ontem, assustou os moradores do Bairro Vila Lalau.

"A S1 0, dirigida por Edison Pereira, bateucontra um poste e rodou na pista
ao tentar desviar da Pampa, de Gilmar de Borba. Ninguém ficou ferido.

CESAR JUNKES/OCP

A equipe da Redação com o consultor Fernando Bond (sentado): em busca do padrão de qualidade.

Anos, Divirta-se (piadas) e

Cruzadas. E muita intera

tividade, como por exemplo,
com a seção Foto do Leitor.

Todas essas mudanças são

resultado de muita pesquisa
feita com leitores e

principalmente com assinantes

e parceiros comerciais. Durante
os últimos meses, o setor de

telemarketingdo departamento
Comercial submeteu os

�assinantes a questionários
especialmente preparados para
que os leitores pudessem fazer
suas críticas, sugestões e dizer o

que gostariam de ler no seu

jornaL
O trabalho de pesquisa foi

apenas uma parte das

mudanças implantadas com

orientação das consultorias
contratadas para trabalhar com

• MAIS JORNÀL

PÁGINAS
- de 12 para 16
COLUNAS DE INFORMAÇÃO
- 4 novas e Mosaico em uma

.

página

SEÇÕES DE SERViÇO
- 6 novas, com Mapa Tempo

CLASSIMais
- novo formato e novo índice

Direção fala dos investimentos
O diretor deO Correio do

Povo Francisco Alves explica
que o investimento feito para

preparar o jornal para uma

reestruturação de longo prazo

"é algo que, para nossa alegria,
vem da exigência de nossos

leitores, assinantes e parceiros
comer-ciais. É prazeroso ver

quando a região pede para o

seu jornal crescer". Alves
destaca o enorme esforço que
a empresa faz para investir: "Nà

) verdade demos um salto já em
2004 com a compra da

impressora rotativa e a

mudança de periodicidade de

três vezes por semana para
diário". Depois disso, o jornal
ganhoumais duas ampliações,
com a chegada do Correio

Esportivo em 2005 e do
Caderno B este ano.

Francisco Alves lembra

que, por vezes, as mudanças
acabaram causando problemas

César Junkes IOCP

Alves: "Exigência do leitor"

graves de atraso nas edições,
em virtude de problemas
técnicos: "Quem já fez uma

reforma em casa sabe como é

isso. Há transtornos de toda

ordem, mas a gente sabe que
é paramelhor. Por isso pedimos
desculpas aos nossos assinantes
e parceiros por eventuais falhas
e atrasos nos últimos meses,

mas aos poucos rotinas e

equipamentos entram num

ritmo normal".

cada setor da empresa para

preparar o jornal para urr:a
reestruturação e expansão que
visam o aniversário de 90Anos

do jornal, em 2009. No caso da

Redação, a consultoria vem

sendo feita pela Bond.Com -

.

Inovando Jornais, empresa

dirigida pelo jornalista
Fernando Bond e que atende

jornais da Mídia Regional
Impressa de Santa Catarina.

"Este é um novo campo da

Comunicação no Estado, em

que veículos regionais buscam
a melhoria da qualidade para

dar mais ao leitor e também

poder concorrer com os

grandes jornais", diz Bond.

-'it

O CORREIO DO POW,"
�,

A 7B do Extra tem as notícias dai

tv, rádio e cinema, o resumo dasl
novelas, o horóscopo; as piadasl
uma novidade: Palavras Cruzad�.

A 4B do Extra muda de tema �
todos os dias. Terá Gente, J!
Turismo, O Correio Escolar e o

"

Por Acaso. Hoje, a boa mesa.
I,

IJ

Prioridade é dar o
melhor aos leitores

a ser responsável pela Ca�
e pelas páginas de Regiá6.
Por sua vez, o jornalista Cello
Machado coordenará ai

páginas Opinião e Mosaico.

Já o jornalista Julimar pivattü
responde por OCorre�Esportivo, nas páginas 7 �
e no suplemento semanal qtle
circula às terças-feiras. :

Para o Caderno B, que

passa a dar prioridade à

cobertura estadual- especi�l
à economia e à administraç�
� vai a jornalista Carolina
Tomaselli. Para o no"o

caderno Extra foi destaCaai
a editora Pat�ícia Moraes, qUe
resolveu encarar o desafio
profissional de implantar U�1

. caderno de cultura, varie'
dades e entretenimento ainoa
inédito na Região.

JARAGUÁ DO SUL

As transformações que você
vê hoje no seu jornal são
resultado de workshops,
treinamento e mudanças de

rotinas e processos realizadas

nos últimos meses ern todos os
setores da empresa. Na

Redação, houve .reestru

turação e contratação de novos
profissionais, especialmente na
área de diagramação. �'A

equipe elegeu como prioridade
melhorar e facilitar a vida do

leitor, com conteúdos mais

acessíveis, um design que

melhora a leitura e muitos

serviços de utilidade pública",
diz o consultor FernandoBond.

As editarias também foram

reestruturadas. O jornalista
Maurílio de Carvalho, que
estava no Caderno B, passa
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�ICE·PREFEITA NEGA AFATAMENTO DE FUNÇÕES POR RAZÕES POLíTICAS
i

•

I�

�Vice garantiu que I

fugeriu propostas,
l que palavra final.

•

ra do prefeito

junto aos secretários. Rose
salientou que o contato direto
com a comunidade vai

permitir conhecer melhor
suas necessidades, através de
indicadores de satisfação.

De acordo com a vice

prefeita, o trabalho está

atrelado unicamente ao plano
de governo e não está

vinculado a nenhuma secre

taria. Também fez questão de
destacar que nunca se

envolveu em picuinhas

A vice-prefeita Rosemeire
vasel (sem partido) negou

:livergências e desen
rendimentos na base aliada
(leia matéria nesta página) .

Segundo ela, o afastamento
•

Ie algumas funções adminis-
trativas se deu em caráter

pessoal. "Vou me dedicar
exclusivamente aos trabalhos
de base. Devo isso aos

jaraguaenses porque foi uma
promessa de campanha, e

farei de tudo para cumprir até
'.

O' final do mandato",

.• TRAJETÓRIA ..•...
-

ELEIÇAO 2004

Vice-prefeita PTS
EM2005
- Deixa o PTB e se filia ao PL, do
prefeito Bertoldi

•

discursou.
Ela informou que, a partir

de janeiro, passa a avaliar os
EM2006
- Candidata a vice-governadora
na chapa de José Fritsch (PT)
OUTUBRO 2006

- Pede desfiliação do PL e fica
sem partido

\

SINSEP
- ,

ASSOCIAÇAO MEDICAc
" ,

�� um retrocesso
ano após ano

Administração não
atende a saúde

c Para a presidente do
líSindicato dos Servidores
: Públicos, ldinei Petry, a crise

rpolítica em ]araguá do Sul é
cresultado da incompetência.
l,tO problema está na falta de

�,gonhecimento, por parte dos

r:\:omissionados, do fUI1Cio
iYname11to da máquina pú
,blica", declarou, afirmando

� !i�Ue todos perdem com a

desinformaçâo.

O presidente da Asso

ciação Médica de ]araguá
do Sul, Jean Lucht, afirmou
que a atual administração

,

deixa a desejar. "Nos últimos
dois anos, a área da saúde
sofreu diminuição signifi
cativa na qualidade do
atendimento", reclamou,
apostando que o retrocesso

é resultado da falta de
investimentos no setor.

,

políticas, e que nenhuma
. decisão da administração
dependeu dela para acon

tecer. Comentou ainda que,
embora atuasse na elaboração
e aplicação de projetos, a

decisão final sempre foi do

prefeito.
"Sempre dei sugestões,

mas a palavra final é dele
.

.

(prefeito)", assegurou, afir-
mando que todos os partidos

,

que compõem a base de

sustentação têm "liberdade
de opinar", tanto assim que
ela própria não está filiada a

nenhum partido atualmente.
Rose comentou que a

decisão de se afastar de

algumas funções adminis
trativas para se dedicar mais
à área social deixou o

prefeito surpreso.
Os secretários municipais

foram comunicados do
afastamento da vice-prefeita
na última reunião do

colegiado, que aconteceu na

semana passada.

, . " .

projetos comurutanos, por
meio da representação da

prefeitura na área social, e

que vai acompanhar os·

resultados já alcançados
� '. I

�., O prefeito Moa�ir Bertoldi reforma �d�inistrativa, tem
�PL) negoucategoncamente a como objetivo reavaliar a

�dministração municipal. de pagamento à nova

!8egundo ele, oposição e setores realidade econômica do
aa imprensa insistem em município. Segundo ele, a

,

divulgar falsas informações e previsão é economizar pelo
�

�tientam
- criar um clima menos R$ 1,5 milhão por ano

.

esfavorável. Negou também com a redução dos cargos em

"tlivergências entre os partidos comissão. "Não há crise",
da base aliada e, em especial, repetiu.

,

com a vice-prefeita, contra- BRASILIA - O prefeito
riando declarações dos líderes passou a semana em Brasília

partidários. onde, segundo ele, foi buscar
, , li

Em relação ao requeri- Bertoldi: "Existe muita fofoca" recursos para o município.
mento que pede a abertura "Estamos levandopara]araguá
de processo de cassação do iniciativa ao jogo político (lei do Sul R$ 451 mil para a rede
mandato do prefeito, matéria na página 6). Ele de esgoto do Loteamento
Bertoldi disse que não terri o revelou que vai conversar Souza", informou, lembrando
que temer porque está tudo com Rosemeire sobre a que o recurso é a fundo

L�entro da lei. "Aliás, fiz uma decisão. "Valorizo a vice. Ela perdido.Ele garantiu que está
,

soisa que a administração é muito impor taríte nas praticamente acertado o

r�nterior não fez: cobrar os decisões de governo", empréstimodeR$4,30milhões
I -

2�JllPOStos devidos ao muni- elogiou. para a construção da pista de

.,Gípio", frisou, atri-buindo a Bertoldi afirmou que a 'atletismo nomunicípio.

AEAJS
,

Pela expectativa
criada, falta ação

Na opinião do presidente
da AEA] (Associação dos

Engenheiros e Arquitetos de
.

]araguá do' Sul), Gilmar de
Souza, a administração

.

municipal não está corres

pondendo aos anseios da

população. Todavia, -acha
que o julgamento do prefeito
deve ser feito peloMinistério
Público, e não pela Câmara
de Vereadores.

I

CESAR JUNKES
, ;"

""I�I\'\I '

, '

\ I' I"� r-

•

,

1\,
I "'" .

"'� :,

,
,

",

1 .,

, .

Rosemeire está sem filiação partidária desde meados de outubro, Ela se elegeu pelo PTa
_______,__ --.-.--.-----.--- __ _ ..::.1.-

. .

Partidos têm opiniões divergentes sobre a crise
,

ARQUIVO/OCP
A crise política no governo

de]araguá do Sul tern reflexos
distintos nos partidos da base
aliada. Enquanto o coordena
dor do PPS, Altevir Fogaça,
acredita que nada muda com
a prometida reform�administrativa, o presidente
do PL, LeônidasNora, diz que
só a redução de cargos
comissionados não resolve o

problema. Por outro lado, o
presidente do PDT, Ruy
Lessmann, prefere aguardar o
desdobramento dos fatos.

Já o presidente do PTB, ]air.

,

Alexandre, afirmou que a

permanência do partido na

base de sustentação do

prefeito Moacir Bertoldi vai

depender da reforma
administrativa desejada pelo
PTB. "Não é apenas do PTB,
mas uma exigência da
população porque a

, .... ,.

•
,

•

,.

•

Nora: "Equilibria só em 2007"
,

administraçâo não está boa. E

preciso mudar o rumo. E isso
nós já falamos para o prefeito",
garantiu. Segundo ele, o

afastamento da vice-prefeita
Rosemeire Vase] "foi surpresa".

Sobre o atual cenário,
Lessmann enfatiza que o PDT
está distante da adminis-

tração há cerca de um ano e

meio, e por isso, não tem
.

notícias sobre os bastidores.
"Só sei dos problemas pontuais
nas áreas de saúde e obras,
porque são reclamações da

I sociedade", relata, atribuindo
toda a responsabilidade ao

prefeito .

Na opinião de Nora, um
dos principais impasses a ser

resolvido é o desentendi-
•

mento na base aliada. Para ele,
a coligação deve fazer parte
das ações, fato não vivenciado
por causa do "modelo
centralizador" adotado pela
vice, motivo que desestimula
o secretariado. "Agora, com o

afastamento de Rose,' a
expectativa dessas pessoas é

,

de se reunir, otimizar e

priorizar os recursos, hoje
insuficientes, da Prefeitura",
acredita. (Kelly Erdmann)

--_------------ ---_._--------- -------------�

,
,

'Acijs continuará apoiando o governo', diz Chiodini
o presidente da Acijs

(Associação Comercial e �

Industrial de [araguá do Sul),
Paulo Chíodini, lamentou a

,

trativas, Chiodini não vê

pressões ou divergências, mas
Ulna decisão de caráter

pessoal, 'qlle a associação
respeita. '

Chiodíni classífícou como

precípítado o pedido de aber
tura de processo de cassação
do prefeito Moacir Bertoldi.
"O fato ainda está sendo

apurado. Acho que o pedido
deveria vir apenas depois de
confirmada a ilegalidade",
declarou.

crise política no município,
mas garantiu que a entidade
continuará apoiando a

administração municipal.
Segundo ele, a situação

. .

desgasta a classe política e

prejudica a cidade.
Sobre o afastamento da

vice-prefeita Rosemeire Vasel
das atividades adrrrinis-

Na opinião do presidente
da Acijs, a reforma adminis
trativa anunciada pelo
prefeito "vem em boa hora'.';
"Nossa expectativa é que a

reforma gere a economia
necessária para que [araguá

,

do Sul seja contemplada com
as, obras e, os projetos que

.

merece e precisa", afirmou.
Ele fez questão de frisar que
a associação comercial e

industrial é uma entidade
política apartidária. •

,

'.
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,

CRIME: JOVEM MATA PADRASTRO COM DUAS FACADAS NO PEITO
,

,

,
,

•

•

i

� ;Vizinha contou que
pacrasto e enteado

. não se entendiam e

dlscufiarn muito

i
I

RAF,AELA TARANTO

CORUPÁ
I
,

:0 motoboy Waldomiro
I

Máchak Filho, 42 anos, foi
I

. esfaqueado duas vezes no
.

peito pelo enteado G., 14
,

anbs, na noite da última
,

quarta-feira. A agressão
aconteceu dentro da casa da

i .

vítima, que mora com a

esposa Elizângela e um filho

de] nove meses, além de G,
nol Centro. Mesmo ferido,
Wàldomiro conseguiu ir até
a ¢asa de uma vizinha, que Polícia faz perícia no quarto onde Waldomiro (detalhe) foi esfaqueado

,

chamou o Corpo de de tensão na casa. "Ele tinha problemas de

Bombeiros. .' (Waldomiro) chegou por volta convivência com o padrasto.
! Levado ao Hospital São . das 23 horas. Estava um pouco "Os dois discutiam muito.

, ,

Jopé, de Jaraguá do Sul, alcoolizado.Todosjáestavam Ultimamente, Waldemiro

m�rr:eu na madrugada de dormindo quando abriu a achava que o menino estava
ontem. porta violentamente e entrou- em más . companhias", .

. .

Segundo h i;elatq_., d.e.,: no quarto de G" deu-uns tapas lembrou. G foi levado para a

Elizângela, na tarde domesmo nele (G) que, assustado, se delegacia de Polícia de

dia, Waldomiro havia defendeu", contou. Jaraguá do Sul, onde ficou
discutido com o enteado, o Ondina Fogaça, vizinha detido. O delegado Uriel

que acabou gerando um clima da família, afirmou que G Ribeiro informou que o caso

CESAR JUNKES/OCP
.
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será encaminhado para o

Ministério Público -

Curadoria da Infância e

Juventude.
Waldomiro,mais conhe-cido

porMiro, estava desem-pregado
havia oito meses, em função de

.

estar em tratamen-to de saúde.
G. tambémnão trabalhavanem
estudava. Os dois dividiam as

tarefas domésticas.

JARAGUÁ DO SUL

ror seis votos a zero, o

requerimento do vereador
,

Rudolfo Gesser .(PP)
.

pedindo abertura de
, .

processo de cassação do

prefeito Moacir Bertoldi

(PL) foi arquivado ontem à

noj te , Votaram pelo
arquivamento os vereadores
Ademar Winter (PSDB),
Jaime Negherbon (sem
partido), Pedro Garcia

(PMDB), Terrys da Silva

(PTB), Ronaldo Raulino

Pedido de abertura de processo de cassação do prefeito é arquivado
(PL). O mandado de

segurança impetrado pela
vereadora Maristela Meriel
(sem partido) para tentar

impedir a ,votação ontem foi,
" rejeitado pelo Tribunal de

Justiça.
Os três últimos membros

daCEI (Comissão Especial de
Inquérito) que constatou

irregularidades na transação
feita entre prefeitura e a

empresa Canarinho na

quitação de dívidas do ISS e

culminou com o pedido de

ausência de Eugênio Garcia

(PSDB), os vereadores
deixaram o plenário. "Não
vou participar da votação,
porque gostaria que fosse
realizada na próxima
segunda-feira, como já havia
solicitado Eugênio Garcia",
justificou Janssen. O
vereador tucano participa de
seminário de agricultura
familiar ern Brasília para

formação do território rural
110 litoral norte catarinense.

(Carolina Tomaselli)

Gesser. O autor do

requerimento, impedido de
votar por este motivo, foi
substituído pela primeira
suplente Natália Petry (PP),
também a favor do

,

arquivamento.
Além de Rudolfo Gesser,

os vereadores Dieter Janssen
(PP), Jurandir Michels (PV)
e Maristela Menel (sem
partido) também não

votaram. Num ato de protesto
pelo requerimento ter sido
colocado em votação na

mes de Oliveira. O tema utili-
d '''D _."

za o e: ressoas sao anjos , que
busca resgatar o espírito cristão
dessa data comemorativa.

Além de .lançar a

decoração, o evento também
conta COIn umaprogramação de
apresentações culturais.Apartir
das 20 horas, enquanto as

crianças recebem balas das
mãos de anjos, os adultos

podem ouvir a Orquestra e o

Coral Pequenos Vencedores.

,

Decoração natalina
.

.

será inaugurada hoje
,

JARAGUA DO SUL
A partir de amanhã, quem

passar pelo Centro da cidade
vai ver anjos. Eles fazem parte
da decoração natalina desse

•

ano, que será inaugurada na

noite de hoje.
No total, a Fundação

Cultural instalou 15 ilhas ao

longo doCalçadão, no trevo da
Rua Max Wilhelm e no

cruzamento entre a Marechal
FlorianoPeixoto e ProcópioGo;

-- "

• INDICADORES ECONOMICOS

.

____,c,,,·'w'·,'. ,."":,.. t� .. 'W �l .,_,..".>

"Pessoas são anjos" é o tema da decoração natalina deste ano
, ,
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Gerenciamento de rotina
AUGUSTO GONÇALVES, MBA EM

ENGENHARIA DA QUALIDADE (USP), �
COM ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO -

INDUSTRIAL (FAE-CDE) E

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PUC
PR).INVESllMENTO INDMDUAL DE R$ �_ ..

f

235,00 PARA ASSOCIADOS E DE R$ lU U

280,00 PARA DEMAIS INTERESSADOS, 11,1" P
INCLUINDO MATERIAL DIDÁllCO, COFFEE. M �
BREAK E CERTIFICADO. SERÁ DE 4 A

,

6 DE DEZEMBRO DE 2006, DAS :UL JI

18H30 ÀS 22H30, NO CEJAS. At J
.

INSCRiÇÕES NA ACIJS, ,FONE (47)
3275 7059 OU E-MAIL' :fr n

CAPACITACA02@ACIJS.COM.BR. :liJ U

-_-----�-------�--�-----J!ll n

5Cf "

:IE
ld 1:
sll I
},/: �

PIERO DE FREITAjH I

HABILITAR O PROFISSIONAL A UTILIZAR

DIPERENTES FERRAMENTAS DE

GERENCIAMENTO PARA A IDENTlRCAÇAO,
- - "

PRIORIZAÇAO E TOMADA DE AÇAO E O

OBJETIVO DO CURSO ANÁLISE DE

CAUSA, DIRIGIDO A GERENTES,
SUPERVISORES, CHEFES DE SEÇÃO E

DEMAIS PROFISSIONAIS. O PROGRAMA

DO CURSO, ENVOLVENDO CONCEITOS;
FORMAÇÃO DE EQUIPES E

APRESENTAÇAO DO PROBLEMA

PROPOSTO; RESOLUÇÃO DO

PROBLEMA PROPOSTO E
•

CONSIDERAÇÕES FINAIS SERÁ
_

APRESENTADO PELO INSTRUTOR IVAN

Bombeiros realizam bingo
amanhã, no seminário

"lq I

I
I) ,

,

Si

Corupá
O Corpo de Bombeiros de

Corupá realiza amanhã, a

partir das 13h30, no

Semináno Sagrado Coração
de Jesus, bingo beneficente.
O valor arrecadado será'

destinado para a

manutenção do quartel e das
viaturas utilizadas pela

Ip
10

Recursos serão destinados para a manutenção da frota dos bombeiros lb
, Jb

2,5 mil cartelas, concorre ao

500 prêmios, entre eles:

televisões, bicicletas,
aparelhos de DVD, estantes

,
,

e balcões para banheiro. ,

I
As cartelas podem ser

compradas na sede do�
bombeiros, na Rua jorge
Lacerda;433. Elas cust@tmR�;
10 cada. Já o bingo ocorre a

partir das 13h30. (KellYJ �
!

Erdmann) ,r l

-

. corporaçao.

Quem comprar uma dás

ERRATA
,

Breithaupt Supermercados
, T

No Super Semanal dos Supermercados' Breithaupt,
com validade de 30/11/06 à 06/12/06. Houve
equívoco na divulgação de informações dos

produtos. O Correto é: Empadas JERKE Unidade. R$
0,99 Breithaupt Supermercados Av. Getúlio Vargas,
268 - CEP 89.251-970 - Centro � Jaraguá do Sul

,

.
" ,

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL
.

•

OOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL . 2,162 2,164 It

PARALELO 2,270 2,370 ' It

TURISMO 2,110 2,267 11
,

EURO
COMPRA VENDA

2,701 2,701
PESO (Argentina)

)0

"

I 0,524 0,524

íl

B

?
r)
,

• BOLSAS DE VAL.ORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 41.931 0,090/0 ,

11 DOW JONES (N. York) 12.221 0,04%

11 MERVAL (B, Aires) 1.967 0,300/0

" NIKKEI (Tokio) 16,951 -1,390/0

0,62880/0

• CUB dezembro 1
) �

R$895,86

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO O CORREIOESPORTIVO
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

RESISTÊNCIA: CICLISTA ESPERA BRIGAR PELO TíTULO NESTA EDiÇÃO

SEXTTA-FEIRA, 10 de novembrro de 20061 7

Ricardo Ramthum participa
das 12 horas de São Paulo

... Jaraguaense disputa
uma das principais
provas do ano na

Mountain Bike nacional

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

Doze horas de bicicleta

não é tarefa para qualquer
J um. Ainda mais que pelo
menos por seis horas, este

I eríodo será durante a noite.

E em trilhas por matas e

1 bosques da cidade de

I Itapeva, naGrande São Paulo.
Mas o ciclista jaraguaense .

Ricardo Ramthum se mostra

preparado para enfrentar este
desafio. Será a quinta

, participação do atleta na

competição, considerada a

festanacional dos praticantes
de Mountain Bike.
Ramthum (Duas Rodas/

Galpão Saúde) viaja hoje
para a capital paulista. A
largada da prova será à uma

."" da manhã de domingo, com
c chegada às 13h domesmo dia.
O circuito tem oito

quilômetros e a previsão é que
os ciclistas percorrem cerca

de 19Q quilômetros nestas

doze horas.Na última edição,
o jaraguaense terminou em

• A PROVA

LOCAL
Itapeva (SP)

CHEGADA
13h deste domingo

LARGAQA
1 h deste domingo

CIRCUITO
Cada volta tem 8 quilômetros
Total: cerca de 190 quilômetros

OIVULGAÇA%cP

/':.1. _

Ricardo Ramthum compete nas 12 horas de São Paulo pela quinta vez e espera brigar pelo título em 2006

quinto lugar,' mas acredita

num melhor resultado neste

ano. "Tive um mês para me

preparar exclusivamente para
esta prova, ao contrário das

outras vezes que tive apenas

duas .semanas", avaliou.
O ciclista espera que o

tempo melhore e não chova

durante a prova. "Com a

,

Ronaldo se esforça
e perde dois quilos

?
IJ

MADRI
o atacante Ronaldo se

esforça para voltar a velha
forma. Segundo o diário

espanhoi Aas, o jogador
emagreceu dois quilos em uma

semana. Por causa disso, o
treinador Fabio Capello pode
"

.

premiá-lo" com a vaga de
titularnos últimos três.jogos do
ano - contra Athletic Bilbao e

Sevilla, pelo Espanhol, e

Dínamo de Kiev, pela Liga dos

.Campeões.)

DIVULGAÇAO/OCp

Ronaldo pode ganhar a titularidade

lama, a pista fica pesada e o

risco de quebrar alguma peça
da bicicleta é bem maior",
explicou Ramthum. Como

preparação.rele aumentou o

volume dos treinos nos

últimos dias. Durante a

semana, conciliando com o

trabalho, ele treina cerca de

três horas, aumento no fim-

de-semana para cinco a seis

horas por dia. "Estou bem

focado para esta prova.

Acredito que posso brigar pelo
título este ano". Sem apoio de
uma equipe da cidade, ele

viaja e vai contar com a ajuda
de um clube de São Bento do

Sul, que ficará responsável
pelo apoio fora da pista.

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivatlo

Apresentação
Dia de apresentação no Juventus é dia de expectatva para a

imprensa. O que repassar para o torcedor? Que o time pode ter

condições de brigar pelo título. Temos as caras conhecidas (Alex
Albert, Fábio Lopes, Adilson e Pereira) e nomes destaques nos
times que passaram. Os zagueiros Alex, Diego e Luciano Sob rosa

são belas indicações. Mas cabe ainda a dúvida se em campo
eles conseguirão bater de frente com Avaí, Criciúma, Joinville e

Figueirense .

·Ataque
A velha dúvida e a mfstica

de um camisa 9. Depois da
bela passagem de Sabiá,
os candidatos a herdar o

trono são Jean, que veio do

Caxias, e Cláudio Lima,
ainda na Portuguesa
Londrinense e que deve

chegar nos próximos dias,
pois ainda se recupera de

uma contusão no pé. Ainda
tem o juvenil Tomaselli, um

dos artilheiros das

categorias de base.

Juvenil
Enquanto não começam as

disputas do profissional, a

'torcida pode conferir o time

juvenil em campo amanhã.

Eles disputam a final do
Estadual Aberto, no campo
do João Pessoa (o João
Marcatto está em

reformas), às 16h. A

primeira partida ficou 1 xO

para o y;,j de Outubro, em
Indaial. Uma vitória simples
dá o título ao tricolor.

Base
Iniciado em 2004, o trabalho de
base vem dando resultados no

tricolor. Tanto que dos atletas

apresentados ontem, seis foram
formados nas categorias de
base do clube. Destaque para o

atacante Tomazelli, artilheiro do
Estadual Juvenil Aberto' e
também para o meia Baiano,
outro destaque da equipe. Além
deles, Diego Godoi, Medina,
Mário e Jefe também foram
revelados aqui, pelo técnico
Biro-Biro.

, 'r

BARCELONA

Ronaldinho Gaúcho quer

mesq;o entrar para a história .

Ontem ele declarou que o

grande objetivo para o fim

deste ano é conquistar, pela
terceira vez consecutiva, o

título de melhor jogador do
mundo da Fifa. O brasileiro

disputa o título junto com o

zagueiro italianoCannavarroe
omeia francês Zidane. "Estou

muito feliz por estar entre os

três novamente. Issomemotiva

Homenagem
A taça de campeão do Estadual

t'r/
Juvenil Aberto ficou denominada

"Renato Pradi". Uma forma de

homenagear um dos primeiros
diretores do Juventus e que
cedeu parte do terreno para a

construção do Estádio João

Marcatto. Ele também é pai do
atual diretor de futebol do clube, ,i ')
Alcir Pradi. Uma bela forma de

'IIJ

homenagear e lembrar quem

sempre apoiou o esporte em

Jaraguá do Sul.
______________________lIiIf)[I'I"

Ronaldinho quer o
terceiro título da ,Fifa

a continuar", comemorou.
O outro objetivo do;

jogador é conquistar o título

doMundial de Clubes, com o

Barcelona, no Japão.
Ronaldinho acredita estar em

boa fase e mostra estar'::'_'
concentrado nos compromissos

- �,

imediatos da equipe. Sobre a:" q

renovação com o Barcelona;" '1

ele espera que o irmão é�:-i.
procurador, Roberto, resolva: 'I

com a diretoria do clubé'i1
catalão.

_. (.\

ACIAM
Associação Empresarial de Massarandnba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos todos os associados da Associação Empresarial de
Massaranduba para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se

às 19:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2006, no Auditório da

Câmara de Vereadores Municipal, sito à Rua Paulo Cardoso, 166, na

cidade de Massaranduba, a fim de deliberar sobre o seguinte:

ORDEMDODIA

./ Eleição da Nova Diretoria da ACIAM - Biênio 2007/2008.

NOTA:
1.Conforme previsto no art. 14°, do Estatuto da ACIAM, a Assembléia

Geral reunir-se-á em caráter extraordinárlo sempre que os

interesses sociais assim o exigirem.
2.Não havendo quorum para instalação da Assembléia Geral

Extraordinária, em primeira convocação, no horário acima
" '.

mencionado, a Assembléia funcionará em segunda convocação,
com qualquer número de associados presentes, às

19h:30min.

Massaranduba, 01 de Dezembro de 2006.
Mauro Bramorskl

Presidente da ACIAM

'.

»,

Carlos Alberto fica
mais distante do Fia
RIO DE JANEIRO

Considerado o principal
reforço do Flamengo para 2007,
o meia Carlos Alberto começa

a se afastar cada vez mais do

clube carioca ..
Tudo porque os

dirigentes rubro-negros estão

preocupados com o alto salário

do jogador. No Corinthians ele
ganhava o dobro do teto

máximo do Flamengo, que é de
R$ 150 mil. A MSI bancava

50% dos encargos no clube

paulista.

OIVUlGAÇÃO/OCP
,

Carlos Alberto está sem clube
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•

� Quatro jogadores
já confirmados devem

•

se apresentar nos
próximos dias

JUllMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Demorou, mas chegaram,
Ontem à tarde, 21 jogadores
foram apresentados na sede do
Grêmio Esportivo [uventus.
Destes, seis vieram das

•

categorias de base e três que
estiveram aqui no início deste
ano - AlexAlbert, Fábio Lopes

. e André Freitas. Mais quatro
atletas devem chegar nos

próximos dias - o goleiro
Adilson e o lateral Pereira, já
conhecidos da torcida tricolor, ,

e o zagueiro Luciano Sobrosa e

o atacante Cláudio Lima, este
último se recuperando de leve
contusão.

Segundo o técnico Itamar

Schulle, os critérios para
escolha dos nomes foram de

•

acordo com as observações
durante os dois últimos meses

e também os nomes já
conhecidos por ele. "O que
facilitou nas negociações foi o
fato do Juventus ser conhecido

I

, como um time que paga em

dia. Fizemos o planejamento
,

dentro do orçamento deste ano
e conseguimos montar a

equipe", comentou. Para o

lateral e volante Alex Albert,
o objetivo é disputar o título do
Estadual. "Sabemos que temos

•

\
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•
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APRESENtAÇÃO: DANDO. AS CARAS
,

"

•

,

CESAR JUNKES/OCP

,

,

•

, ,
.' ,I,

., �,
i ,,,. ,"

"
,

\

17/01 - Quarta-feira

24/01 ... Quarta-feira

,

•
,
I

\
••

,

,

"

I
, • ,

,

J

•

dirigente, O Juventus estréia

no Catarinense no dia 17 de

janeiro, em Florianópolis,
contra o Avaí. '

•
, ,

enco

Alex Albert - ala e volante

"

"�"o
" -

" .
--.:,.!,>

,

''II

,

,
,

,

um grupo de qualidade e só

,depende da gente brigar pelo
título. Aos poucos vamos nos

conhecendo e buscando o

melhor pro trine".

Enquanto isso, a diretoria

segue na busca por recursos.

Segundo o presidente Lia

Tironi, a Prefeitura já se

manifestou para ajudar o clube
comR$350mil. "Nãotemcomo

,

uma cidade como Jaraguá do

,

Sul ter um time sem apoio do

poder público. Se este valor não
viesse, não teríamos condições
de manter O time", justificou o

,

Alex - zagueiro Alexandra - meia atacante
,

Baiano - meia

��',"'""",, ,

O" .,'
. .""

Fabio Lopes - volante

Marcel - meia-volante

•

•

Ferreira - meia Flavinho - volante Jé - volante• Ivo- lateral-direito

Mario - volante Miguel - volante Tomaselli - atacante

1

<

Diego - zagueiro

Jean Michel - atacante

Vanderlei - goleiro
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JOINVILLE É CIDADE
•

QUE MAIS CONTRATA
JOVENS NO ESTADO,
DIVULGA O SINE • 82

IBGE MOSTRA QUE
ECONOMIA CRESCEU

r

05,% NO PAIS -*83
•

,
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FLORIANÓPOLIS
. ,

Hoje, no Dia Mundial de
Luta Contra a Aids, a Secre
taria estadual da Saúde, em

. . / .

parcena com os murucrpios,
estará nas' ruas divulgando
informações sobre a doença
e distribuindo folderes,
lixeirinhas para carro e

preservativos. Utilizando
busdoor, os ônibus de

•

- ; I
,

. ,

CAMPANHA: PODER PÚBLICO QUER COMBATER PRECONCEITO E REFORÇAR A SOLIDARIEDADE

Florianópolis, São José,
Palhoça, Biguaçu,
Blumenau,: Lages, Rio do

Sul, Jaraguá do Sul, [oinvile
e Criciúma circularão com a

mensagem "Una-se a esta

causa!Diga não ao precon
ceito e a discrimínação".
Segundo a gerente de

Vigilância das DST

/HIV/Aids, Iraci Maria Ba-
, tista, a Secretaria organizou
ações eI11 conjunto com os

serviços municipais de
. saúde, estabelecendo estra

tégias para combater o pre
conceito e reforçar a solida
riedade e o amor.A primeira
notificação de Aids no

•

� Dial Mundial é
�wnarcado por ações, I

conjuntas entre

municípios e Estado

'Governo Federal/OCP AE

Estado surgiu em 1984, em
Chapecó. De lá para cá,
Santa Catarina já registrou
18.308 casos. Desse total,
872 são crianças. De 2000 a

2006, os exames de 2.535

gestantes apresentaram
resultado positivo.Dos 293

, ,

, I I I I
,

If
. , . ,-'

If
-_"--'"

,

, I,

\ .

l . I I

, I

c ontr a o pre corice ito .

I. ,. .

muru-cipios catannenses,
222 têm pelo menos um

. caso da doença. As faixas
etárias mais atingidas são as

de 30 a 39 anos (40,60/0),
seguida pela de 20 a 29 anos

(29,510/0) e 40 a 49 anos

(19,140/0).0 Governo
Federal também está

fazendo uma campanha
•

,

"tfalftrnOnIO, II vida da fl'tem
18m HIV melhora holtunto.,

Sem I) fetoflCelll), II..llnelhQf r nI81••I

•

',.-

..

"I ,

'

.... '

causa

,

'.

" \
\

.:
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JOVEM NO MERCADO

•

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

...Sine e Ministério
divulgaram ontem

pesquisa realizada
em todo o Estado

, JOINVILLE

Omunicípio de Joinville se

destacou, nos primeiros sete

meses deste ano, em primeiro
lugar na geração de novos

empregos (1.925) para os

jovens, de 17 a 24 anos. A

informação é do Cadastro
Geral de.Empregados e Desem
pregados, divulgado ontem

pelo Sine (SistemaNacional de

Emprego) e Ministério do
Trabalho.

Em segundo lugar em

geração de emprego para

jovens está a cidade de

Blumenau, com 1.755 postos,
seguida de Jaraguá do Sul, com
1.068 empregos. Brusque
também se destaca, gerando
966 vagas para os jovens, de 17
a 24 anos. Porém, os jovens com
ensino fundamental Incom

pleto são osmais prejudicados.
Em todos os municípios anali
sados na área industrial

,

. (joinville, Blumenau, Brus�

que, . Jaraguá do Sul e

Criciúma), o destaque na

escala de geração de empregos,

(6.002). foi para os jovens que

possuem o ensino médio

completo.
Para o Setor de Análise e

Pesquisa de 'Mercado de
Trabalho da Secretaria esta

dual do Desenvolvimento
Social, Trabalho e Renda, os

jovens e as relações que esta

belecem com o trabalho e a
,

educação têm se tomado, nos
últimos anos, um dos principais
temas de atenção de pesquisas.

Os levantamentos visam

propor altemativas que ofere

çam reais possibilidades para
diminuir os problemas que os

jovens enfrentam para inserção
e permanência no trabalho.

JI O RANKING
'
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Joinville
-1.925 vagas
BLUMENAU
- 1.755 vagas

,

,

JARAGUA DO SUL
\ - 1.068 vagas

BRUSQUE
- 966 vagas

•

Coral Italiano: Vozes que encantam
Já se tomou indispensável a presença do coral do Círculo '

Italiano nos eventos realizados no Círculo, bem como em

outros eventos sociais realizados na nossa região. Sob a
"

regência do maestro Vinícios Pacher, o coral canta músic�
tradicionais que trazem gratas recordações dos imigrantes
italianos e que ainda são mantidas vivas nos dias atuais.
Abaixo está 'a relação de eventos onde o coral estará

•

presente.
DATA FESTIVIDADE

Lar das Flores (15h30)
Casa Apoio Pe. Aloísio (19h)
80 anos Breithaupt Pavilhão "C"

02ldezembro (sábado)
07/dezembro (quinta)

, 09/dezembro (sábado)
: (19h)
15/dezembro (séxta)
Ramos(19h)

Creche Almida - Nereu
•

Dupla Cidadania
,

O interesse em obter dupla cidadania brasileira e italiana
levou um grande número de descendentes italianos a

protocolar o pedido de cidadania italiana.
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul é a única entidade da

região credenciada junto ao Consulado de Curitiba para
protocolar ou encaminhar os documentos para os

descendentes de Italianos da região de Trento,
Através da secretaria do Círculo realizamos pesquisas sobre
,

a origem de cada família na Itália,
incluindo a busca de cópias de documentos dos imigrantes
vindos da Itália e todo o encaminhamento dos documentos

junto ao Consulado.
Desde 2003 já foram encaminhadas 18ó2 solicitações, as
quais já estão protocoladas junto ao Ministério de Exterior do
Govemo Italiano.

Messaggio di Natale
O Círculo Italiano gostaria de agradecer a todos os sócios e

.smpatzantes dá cultura e tradição italiana por terem trazido
e compartilhado conosco momentos de muita alegria e

descontração ao longo deste ano que chega ao final.
Queremos também desejar Boas Festas e, muita, paz a

todas as famílias.
'

Auguri di un Buon Natale e Felice Capo d'Annol
Júlia Pells e Mauro Tusset

Departamento de Comunicação

•
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MARKETING

Celesc premiada
,

pJ por dois 'projetos
Dois projetos desen

volvidos pela Celesc Distri

buição serão premiados hoje
pela Associação Brasileira de

Marketing e Negócios, com
o Prêmio Destaque de

,

Marketing 2006. Os projetos
são o Programa Atender
Bem, na categoria Marke-

,

ting Institucional, e Energia
do Futuro, na' categoria
Terceiro Setor. A solenidade
acontece às 20 horas, no Rio
de Janeiro.

REPASSE

.Iransperte para
alunos garantido

Foi depositada ontem pelo
governo do Estado a oitava

parcela do transporte escolar
I dos alunos da rede pública
estadual, dos municípios
abrangidos pela SDR de

\

[oinville. O valor da parcela,
depositada na conta das pre
feituras deAraquari, Balneário
Barra do Sul,· Barra Velha,
Garuva, Itapoá, Joinville, São
Francisco do Sul e São João do
Itaperiú, é de R$ 116,8 mil.

O CORREIO DO POVO

,

Estado terá
de repactuar
as regras
ambientais

,

•

Questão remete

para conflito de

competências

\

"

Em paralelo aos desafios do segundo mandato de Lula, j
Luiz Henrique também terá de "destravar" o desenvolvimento -�i

,

do Estado. O primeiro passo, já sinalizado pelo.qovemaõr
'reeleito, deverá ser a repactuação em torno das regras
ambientais para assegurar investimentos no setor turístico,'�'
e de lazer. Tudo indica que, ao acompanhar o empresário L I
Fernando Marcondes de Matos na briga para liberar a

construção do Costão Golf no Norte da Ilha, LHS vislumbrou
, .

o caminho das pedras para viabilizar empreendimentos no VI�
litoral. O segundo governo deverá começar, portanto, com ti�
questionamentos de competência entre a Justiça federal e'Jb�
estadual para dirimir conflitos sobre a orla marítima.

,>I

, Simultaneamente - e aí concorda o promotor de Justiça do 8�:�
Meio Ambiente na Capital, Alexandre Herculano Abreu -

autorldades. empresários e ambientalistas serão obrigados CJlil
a recriar a "regra do jogo" .para o setor. Mesma dificuldade
entre a dureza e excesso da legislação e a necessidade de
compor a preservação do ambiente com a géração de renda, ,�"I

atinge o Estado inteiro. Basta lembrar que 32 mil,":
propriedades rurais estão ameaçadas de inviabilização se :J,J
a lei florestal for cumprida à risca.

- 1.
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Visibilidade Diligência do PFL com as eleições para as mesas dash8
Câmaras de Vereadores tem a ver com o rearranjo das alianças CO�(i
o PP Pela primeira vez; direção estadual cuida do assunto. Orienta

,

que compromissos anteriores sejam cumpridos, mas quando nãoc,
houver, que reproduzam a aproximação 'Com o PMDB e o PSDB.

JiG

rJ�
-

Agenda Empréstimo da agência japonesa J-Bic para sane�mento::J
básico, recursos para implantação de metrô de superfície na Cap�aP
e retomada das exportações de carne suína para a Rússia "2

compuseram a pauta administrativa de Luiz Hemque'ern Brasília,
--

para onde retornou pela primeira vez depois de reeleito. Ainda que
autoridades da área de sanidade animal do mundo inteiro estejam "�

, reunidos em Florianópolis, o governador reuniu-se com o i
embaixador da Rússia no Brasil, Vladimir Lvovitch Tyurdenev. Se a

"

questão é comercial, como desafiou o ministro Luís Guedes PintO(, ,

Luiz Henrique confia que tenha lá seus trunfos com a terra do Bal' j
, . ,

Bolshoi.
'

•

\
n'l

Ocupação. A posse de Elizeu Mattos na Alesc é necessária para n�

franquear a SDR de Lages à indicação de Colombo. Os
colaboradores do senador eleito foram desembarcados da
Prefeitura de Lages.
-

'i '

------- - ------- ----4

Xis da questão
Luiz Henrique pretende aproveitar pelo menos dois ;

deputados estaduais da coligação PMDB-PFL no ,:í '

colegiado, para dar posse .aos suplentes Edson Periquito'
e Elizeu Mattos. Entre os correligionários, Herneus de "

Nadal não quer ir para o Centro Administrativo; Benedet�
quer, mas Biasi rivaliza. A escolha de Jean Kuhlmann

'

para o D�senvolvimento Sustentável resolveria metade ';
do problema, além de afagar o PFL de Blumenau.

"

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO
'

SUL, KARINA MANARIM/CRICIÚMA, MARCO AURÉLIO GOMES/GUANGZHOU/cHINA, ' ,

PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS E SONIA GIARETTNCHAPECÓ,

)

"

J
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No ano, a alta do
<: 18 acumula 2,5%;
'indústria foi setor

� que mais cresceu

RIO DE JANEIRO

A economia brasileira
cresceu 2,5% nos três trimes

tres de 2006, com relação ao '

mesmo período do ano

üJassado. O setor que mais

cresceu foi a indústria, com
desempenho positivo de

�

2,71%' As informações cons-
tam do relatório Contas

Na.bionais, divulgado ontem
!:-. pelo IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e

Estatística). O PIB (Produto
Interno Bruto), soma de
todas as riquezas produzidas

. "

" nopais, no terceiro tnmestre

teve crescimento de apenas
, 0,50/0, na comparação com o

segundo trimestre.
.

, A economiabrasileira terá '

· \ '"

;' I.�luf crescer 5,2% no último
• j trimestre deste ano, com

· relação ao mesmo período de
.' 2005, para que o PIB cansa-

i lid�do de 2006 apresente o

li crJscimento de 3,2% esperado
pelo governo federal.

•

Analistas financeiros ouvidos
em pesquisa semanal do
Banco Central prevêem que
o PIB do Brasil termine o ano

/,' com alta de 2,940/0. Isso é
� menos de um terço dos 10,60/0

que podem ser atingidos pela
China, �m país emergente
como o Brasil e integrante do

grupo conhecido como Bric

(Brasil, Rússia, China e

Índia). '

Desde o terceiro trimestre

de 2004, quando o PIB cres

ceu 5,90/0 em relação ao

mesmo período do' ano

anterior, o Brasilnão apresenta
, A '

um crescimento econormco

.•• INDÚ.STRIA

DO 20 PARA O 30 TRIMESTRE:

avanço de 0,6%
SERViÇOS:
- Progressão de 0,4% /

,

CONSUMO DAS FAMILIAS:
,
- Acréscimo de 0,5%
CONSUMO DO GOVERNO:
- Alta de 0,1 %

, -

EXPORTAÇOES:
- Avançaram 8,60/0

-

IMPORTAÇOES:
- Aumento de 8,5%

•

,

•

s

cademobreocorrelodopovo.corn.br ,

Crianças no Haiti e na Libéria foram vítimas de abusos
'.»

sexuais e prostituição por parte das forças de paz das,
•

Nações Unid.as q�e e�tão .mobilizadas n��t�s oaíses, ,',•
revelou uma tnvestiqação feita pela rede britânica "BBC"

.....�
As crianças denunciaram encontros regulares com' )
soldados, quando estes exigiam ter relações íntimas com

elas em troca de alimentos ou dinheiro, acrescentou a" ,�
emissora pública. Um funcionário da organização 'b
internacional aceitou corno críveis as denúncias, ,

acrescentou a "BBC".
"

q
A, ONU enfrentou vários escândalos pela atuação de'S

seus soldados nos últimos anos, como uma rede de

pedofilia na República Democrática do Congo e tráfico de, t,lL
pessoas para prostituição no Kosovo.

"Ttvernos problemas, provavelmente desde o início da
..

força de paz, como exploração de população vulnerável", .

n
disse à "BBC" a assistente da Secretaria-Geral da ONU

n

'para as operações de paz, Jane Holl Lute. Lute não
jj

descartou que isto possa ocorrer em todas as missões'
'C

de paz da ONU.
-

)1

Forças da ONU
abusaram de

•

.enanças no

Haiti e Libéria

Soldados exigiam
ter relações em

,

troca de comida

•

,

CARACOL ESTRESSADO
A empresa Cantabria Farmacêutica divulgou ontem estudo no qual
aprova as virtudes dos cosméticos elaborados com moluscos,
mas alerta dos riscos de comprar produtos relacionados com a

baba de caracol, que deve ser extraída quando o animal está
estressado,

•

VITIMAS IRAQUIANAS
,

Os corpos de mais de 90 vítimas de execuções sumárias foram
encontrados no Iraque, enquanto o presidente americano George
W, Bush reafirmava ontem sua confiança no primeiro-ministro Nouri
al-Maliki, em ocasião de um encontro em Amã.

,. '.

eCI e In e rar
."" T.

coa uao o I ica e u a
BRASíLIA

O PMDB aprovou

ontem, por ampla maioria,
,

o ingresso do partido na

coalizão política proposta
pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Em votação
simbólica, por aclamação,
o,� cerca de 60 integrantes
do conselho político do
PMDB se mostraram

.
'

favoráveis ao apoio formal
ao· segundo mandato de
Lula.
_,� O ex-governador de
Pernambuco Jarbas Vascon
cellos foi o único dos

presentes amanifestar o voto
•

. ' ,

contrano ao ingresso na

�,.,
,

•

coalizão. Os peemedebistas
do Acre representados no

conselho se abstiveram da
votação. Jarbas disse que vai
'fazer oposição ao segundo
mandato de Lula.

O presidente do partido,
Michel Temer, disse que a

legenda vai apoiar as sete

propostas de governo

apresentadas por Lula
como prioridades para o

segundo mandato. Se o

presidente voltar atrás

durante os próximos quatro
anos nessa-agenda progra
mática, Temer disse que o

partido deixaráde integrar
8., base governista.

superior a 50/0. No quarto
trimestre de 2005, por

exemplo, a economiabrasileira
cresceu 1,4%. No último
trimestre de 2004, o

crescimento havia sido de

, 4,70/0.
Em relação ao terceiro

trimestre período do ano

passado, o PIB brasileiro

avançou mais: 3,20/0. Já no

acumulado dos últimos quatro
trimestres ( 12 meses) em

comparação a igual período
imediatamente anterior, o

crescimento chegou a 2,3% .

Economistas consultados pela
agência Reuters previam
expansão de 0,560/0 no período
de julho a setembro frente ao

trimestre anterior. Na

comparação anual, a projeção
era de taxa de crescimento de

3,4%. (Com informações do
site Uol)

TRIBUTOS

Congresso vota

pacote de medidas

Ficará para a próxima
legislatura, que começa em

fevereiro de 2007, a responsa
bilidade de votar o pacote de

desonerações tributárias que

pretende estimular os

investimentos privados, e que
está sendo preparado pelos

.

ministros da área econômica.

A intenção "do pacote é

"destravar" a economia do

país, cujas medidas serão

adotadas ainda no primeiro
semestre do próximo ano. Foi
o que garantiu ontem o

ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Paulo
Bernardo, sem adiantar o teor
das medidas.

•

INCIDENTE COM BALEIA
Uma baleia orca no parque temático SeaWorld, nos Estados Unidos,
segurou um treinador pelo pé e o manteve submerso durante uma

apresentação esta semana. O instrutor escapou e está em bom
estado de saúde.

. "

Robô inteligente
Cientistas sul-coreanos trabalham em um robô de nova

geração semelhante ao hu no e que será capaz de falar e

caminhar como nós, informou ntem um dos membros da equipe.
O primeiro "andróide" andarilho será lançado entre dois e

três anos, disse So Byung-Rok, um dos pesquisadores do,
Instituto Coreano de Iecnoloqia Industrial.

Os andróides apresentam desafios tecnológicos
particulares por vincularem módulos complicados, motores
e acionadores em corpos em tamanho real.

A equipe já desenvolveu dois protótipos de andróides
.

projetados para se parecerem com uma mulher coreana com

cerca de 20 anos, capaz de conversar, fazer contato visual, e

expressar raiva, tristeza e alegria. "Agora trabalhamos para
implementar a movimentação e melhorar a inteligência",
acrescentou.

L
,�

,

Papa e patriarca prometem unidade cristã
,

O papa Bento 16 e o patriarca Bartolomeu, líder espiritual dos 250 milhões de cristãos
ortodoxos do mundo, reaazaram uma celebração solene ontem e voltaram a se '

comprometer com a busca pela reunificação dos dois grupos, separados por um cisma
há quase mil anos.
"As divisões que existem entre os cristãos são um escândalo, para o rnundo e um

obstáculo à proclamação do evangelho", disse o papa em sua homilia na igreja de São

Jorge, tomada pela fumaça de incensos .

,_
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CULINÁRIA: RECEITAS PARA TODA FAMíLIA SABOREAR

Salada de Ano Bom: rápida
, .

e simples de ser preparada
Ingredientes:
1 pacote de macarrão tipo Penne
150 gramas de salmão defumado
cortado em tiras

1 salsão (com as folhas) picado
;'\. .
-

grosseiramente
1:'( I lata de feijãobranco escorrido

meia colher (chá) de páprica
1 colher (sopa) de suco de limão
1colher (café) de pimentão
vermelho picado
1 pitada de sal
1 cebolinha verde picada a gosto
6 colheres (sopa) de azeite

I .

•

Modo de Preparo:
. -Cozinhe o macarrão ai dente,
escorra e esfrie em água corrente
fria.

-Despeje numa tigela e tempere
com um fio de azeite.
-Acrescente o feijão branco, o

.

salsão picado e as tiras de salmão.
: Misture tudo.
i -Em uma vasilha separada, despeje
: seis colheres (sopa) de azeite, o

'suco de limão, a páprica, a

cebolinha verde e o sal. Bata com

um 'garfo e misture com o

macarrão. Se desejar, salpique com
o pimentão vermelho picado.

Fotos: Divulgação/OCP

A Salada de Ano Bom pode ser uma opção para sua ceia

Modo de Preparo:
-Desmanche o fermento na

água morna. Junte 3/4
xícara (chá) de farinha,
misture bem, cubra e deixe
descansar em lugar
protegido por
aproximadamente 40
minutos.

-Junte o sal, 2 colheres (chá) de azeite de oliva e vá acrescentando a farinha restante aos poucos.
Amasse com as mãos sobre uma superfície levemente polvilhada com farinha de trigo até obter uma

massa elástica. Caso seja necessário, acrescente um pouco mais de farinha até dar o ponto indicado.

Cubra e deixe crescer por mais uma hora.
-Abra a massa com as mãos e cubra com as azeitonas picadas. Amasse novamente até incorporar as .

azeitonas. Alise a massa numa fôrma redonda untada com óleo, polvilhe com um pouco de sal (se
desejar, decore com azeitonas inteiras). Deixe crescer por mais 20 minutos.

-Leve ao forno bem quente. Quando dourar, abaixe a temperatura do forno e deixe assar por mais 15

minutos. Para saber se está assada, bata com uma colher na focaccia: estará pronta quando bater e

Sirva a Focaccia à temperatura ambiente com

acompanhamentos de sua preferência

Focaccia

provocar um som seco.

{

(,

Ingredientes:
1 tablete de fermento para
pão
23/4 xícara (chá) de farinha
de trigo
1 xícara (chá) de água
morna

70 gramas de azeitonas
1 colher (chá) de sal
2 colheres de azeite de oliva
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ais do que
entre-

combinando com saltos ou

sapatos baixos, sendo que
as baixinhas devem optar
por combiná-las com saltos

altos, sempre.
Se a intenção é parecer
sensual, o jeito é prestar
atenção nas roupas usadas

por Sandra, defendida por
Danielle Winits em

"Páginas da Vida". O

telespectador mais atento
poderá verificar que aos

tenimento, as
novelas costumam ditar

algumas tendências da

moda. Para citar um

exemplo mais recente, o
modelo dos vestidos usados

pela personagem Vitória,
interpretada pela atriz
Cláudia Abreu em

"Belíssima", são mais do
que atuais. Mulheres de

todas as idades

aproveitaram os modelitos

e renovaram estilos. De

bota ou sandálias, os

/

poucos a personagem esta

ganhando um figurino
/ .

mais ousado. E que até
o

agora, ela usou roupas

simples que combinavam
com sua condição de filha
dos empregados da casa,

no entanto, a vilã está se

sofisticando e por isso a

mudança 'em suas roupas.
As novas e sensuais peças
de Sandra também

,
'

vestidos invadiram as ruas.

Outra personagem que tem

feito a cabeça de muitas

mulheres é a Simone, de
"Páginas da Vida". A atriz

Christine Fernandes, que
dá vida à personagem,

,

prometem carr no gosto
das mulheres sempre
antenadas no que
acontece com a moda.
Até porque, ela promete
ainda muito mais, para
delírio das telespectadoras
da novela.

'';' ". .

conta que ja VlU varras

mulheres anônimas usando
o ripe de bermuda

mostrado na novela. O
sucesso do figurino talvez

seja porque Simone é uma

estilista moderna e

antenada; depois de viver
muito tempo na Europa,
voltou ao Brasil; seu

,

comportamento e roupa
demonstrammuito estilo e

personalidade.
No entanto, especialistas
emmoda advertem que as

tão cobiçadas bermudas
devem-ser usadas por
mulheres magras e que
tenham as pernas finas,

VESTIDOS
Quanto mais simples, mais
sensual

ESTAMPAS
,

As bolinhas vão arrasar

neste verão

TECIDO
Algodão ou seda

•

•

,l
. <
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,
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-

•

,"'\�, qrcndes. rnorcos mondiois
bern perto \'o<:ê.

..

, .

r

5

Reynaldo
Gianecchini está
com a agenda lotada
de compromissos
e tem que se

dividir entre
teatro.e TV

r o srne tic a e p e rIurn ar i a

-

Shopping Breithaupt � 10 Piso
3371 1590 - ellens@ellens.com.br '_

,

As novelas criam estilos através de personagens ousados e
cativantes. O guarda-roupa sensual deDanele Winits sai da
telinha direto para as ruas e promete arrasar na próxima estação

(

, .

Fotos: DivulgaçãolOCP
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VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

Centencls das liielhores sugestões para
presentecr criativo neste Natal. Megastore - 3275 0137

Shopping - 3275 6400
•• _, ••• , �••••••• � o ••• ',. .. o.. . . •. . '
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II PROGRAME-SE

,

.cJ
•

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1,
JESUS - A historia do
nascimento

(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
,

21 h20-

SeX/Sab/Dom/Oua/Oui)
(15h50,'17h40, 19h30,
21 h20 - Seg/Ter)

CINE SHOPPING 2
Deu, a louca na Chapeuzinho
(14h30, 16h30, 18h1 0,
19h50, 21 h30 -

SeX/Sab/Dom/Oua/Oui)
('16h30, 18h10, 19h50,
21 h30 - Seg/Ter)

CINE SHOPPING 3
O Segredo Dos Animais

(15h40, 17h30, 19h20-
SeX/Seg/Ter/Oui)
(14h, 15h45, 17h30, 19h20
- Sab/Dom/Oua)

O Sacrifício

(21 h1 O-Todos os dias)

JOINVILLE
Cine Cidade 1
JESUS - A historia do
nascimento

(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

Cine Mueller 'l' ,

Um Bom Ano.

(14h15, 16h45, 19h1 O, 21 h30
- SeX/Sab/Dom!Ter/Oua/Oui)
(14h15, 16h45, 19h1 0- Seg)

Cine Mueller 2
.

•

Um Cara Quase Perfeito
(13h45, 15h45, 17h45,
19h45, 21 h45 -

SeX/Sab/Dom!Ter/Oua/Oui)
(13h45, 15h45, 17h45,
19h45 - Seg)

Hoje, a testa Flower-Power
promete agitar ao som da
banda The Soundz e do Dj
Paulico, ambos tocando os

I

melhores sons dos anos 60

�: 70. A festa 'começa às 23h,
na Choupana.

�

� EXPOSIÇAO .

([)s cursos de Moda e

Marketing da Fameg expõe
até domingo,os figurinos
desenvolvidos pelos alunos,
no Supercenter Angeloni.

o Interact Club de Jaraguá
ao sul, segmento jovem do

Rotary, realiza amanhã o III
Prêmio Aluno Nota 10, às
19h30. O evento será nas

dependências da Escola
Abdon Batista .

.,
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• SAIU ,NO O CORREIO HA 20 ANOS
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,• a DIA DE HOJE .

» SANTO

Santo Elói ou Elígio
,

» EfEMERIDES
, ,

Dia do Casal
Dia Internacional da luta
contra a AIDS
Dia do Imigrante
Dia do Numismata

,

Cine Cidade 2
O Segredo Dos Animais

(15h30, 17h20, 1,9h10, 21 h -

SeX/Seg!Ter/Oui)
(13h40, 15h30, 17h20, 19h10,
21 h - Sab/Dom/Oua)

. » 1822
"

D. Pedro I é sagrado e

coroado no Rio de Janeiro
. ,
c

I ,�" ,

rllo

1ft\Jt!ti
'

':,�,! 1_

<. .�UU'
>"

•

A URSS lança outra nave

espacial, que entrou em órbita
. da Terra com dois cães e

.

outros animais'
o

» 1970 I
o

•

A NASA revela que um

. meteorito caído na Austrália
continha aminoácidos, o que
pode indicar a existência de
formas elementares de vida
no espaço.

• a CLIC DO LEITOR·
r

• ANIVERSARiaSMande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com.br

..

O melhor amigo do homem foi tema da foto feita por nosso leitor Marcos
Antônio de Leal, de Jaraguá do Sul

Inês de Souza Simm •

,
•

•

Marcie Furlani .. ,
, I I

Sérgio Scherer
Adernar Drews .. ,

,

= I
, v;. , ,

'.

Ivane Halsin Bassani
Rafael Henckmaier
Elidia Picolli Pereira
Allan Diego Maffezzolli

,
' ,

Bethina Laube Reckawsky
, i '

•
.

"

Paulo César de Souza
Walter Riedel "

.

lráci Fischer
Elfrida Muller Behling
Luciane Santos Araújo
Acelíno Voele 0''' '. I,

. , .. , 4 '.f ,

\'
'

· Henri Gustavo 'Fritz I
,

',1 ' Iil�" : ... , f'i? ")"0) ! ' ; <'

. Oland ina da Rocha
. .."

. ' ..
, ..

Elmar Prestini ,

,

•

Marlice Nellmann
Sirlei R. Becker .

Arthur Emilio Bachmann" .

•

,

r

-. UTILIDADE PUBLICA
� Beneficente � Treinamento

,

A Confraria du bocca realiza, A Apevi promove na

na próxima segunda jantar
' .

proxima semana, o
benetlcente.A renda será Treinamento de Gestão de
revertida em prol da Pessoas, O investimento é

,

,

Associação de Amigos do de R$ 260 para
Autista-AMA. Os convites, associados e R$ 330 para
no valor de R$ 50 podem outros interessados.
ser adquiridos na AMA. Informações 3275-7024,

•

"'"

• PREVISAO DO TEMPO
•

•

Tempo seco com sol
Ar seco sobre SC. Predomina o céu claro
com sol e algumas nuvens, Remota a

chance de garoa isolada na madrugada,
Temperatura em elevação de tarde, bem
mais alta no extremo-oeste. Min.: 7/9°c na

região de s.Joaquírn e máx.: 34/36°c no

Baixo Vale do Rio Uruguai.

� Jarauuá do Sul e Região

,

-', � JARAGUÁ
"

DO SUL

•

-

. ,
•

!vlÍN i 7 ! �11Ax 26
•

,

•

FLORIANÓPÓLIS
, )

SÁBADO ,'� 1v
'/"�

MIN 18° C )MÁX 30°C. ""'o,_r"

HOJE ,,;�
MIN 17°C (' -)"MÁX 26°C \''''�

• •

tv11N '18! rv1AX 25
'DOMINGO .1-A� SEGUNDA��Y.0
MIN 17°C (J" '�"\ MIN 17

, ., j"
MAX 27 ""'��."/'-' MAX 28

Sol com algumas nuves Sol com poucas nuvens. .

' Sol com algumas nuvens. Sol com aumento de nebulosidade,
Não chove Não chove Pode chover.

� fases da lua

"

�LAGES
,

• •

fl/11N 15! iv1AX 27
..

l

,

� I euendas..... :1 v

•

CHEIA

12/12

MINGUANTE NOVA

•

,/
1

CRESCENTE

1(\ 27/12
'"

•.

<:[::::.�",,�
•

7

',,'0' 'U 'J" ,.

� '",l:':<

20/12 '
V'�\==�J
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� NOVELAS

..

S'

I

I

I�

o Profeta
Marcos tenta explicar que élrrocente, mas
Alceu o- expulsa. Ruth afirma para Marcos

que, se ele usasse seu poder, estaria

ajudando pessoas. Sônia fala para Piragibe
que tem medo de que Clóvis esteja usando
o para se aproximar dela. Piragibe se ofende

por Sônia não acreditar em sua capacidade
e ela acaba concordando em deixá-lo
trabalhar.. Piragibe afirma para Clóvis que os

cristais têm quebrado porque a massa está
com pouca qualidade. Clóvis descobre que
é Camilo quem tem misturado a massa.

Sônia ouve dizer que Marcos se insinuou

para Miriam, Clóvis demite Camilo. Marcos
diz a Ruth que quer usar seu dom para
ganhar dinheiro.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca I

,

Elizabeth se recusa. Guinevere vê 'Ultimo
olhando-a e não gosta. Lance afirma para
Hussein que só está sendo perseguido por
ser brasileiro. Juan fala para Vanessa que
ela tem um dia para decidir se querficar com
ele, Maria reconhece Lance, mas ele sai
correndo antes que ela possa ter certeza.

,

Palhares flagra Tadeu com Dalila. Maria
Clara leva Guinevere para fazer compras e

dá um banho de loja nela. . Guinevere
participa de um jantar chique na casa de
Último e se sente deslocada" Caco fica
muito à vontade. Deodato leva Elizabeth
para andar de roda-gigante, Arthur e

Vanessá descobrem que vão ser

despejados. Último tenta se aproximar
Guinevere.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
,

Sandra avisa Greg que ele vai ter que lhe dar
um carro novo. Lucas apresenta Selma para
Angélica e Gabi como sua mulher, deixando
ambas estupefatas. Isabel não consegue
resistir e beija Renato. Bernardo fala para
Miroel e Anna que eles precisam conversar

mais com Giselle para saber como lidar com
a bulimia dela, Francisco e Clara ficam muito

amigos na escola. Clara faz um desenho ge
Nanda e explica para Francisco que aquela é
uma moça que brinca com ela. Selma acusa

Lucas de jamais tê-Ia apresentado para Gabi
e Angélica por ela ser negra, Miroel diz a Anna
que eles vão ter que aceitar "o grude" de
Giselle com Luciano, pois ela se sente infeliz
quando está longe dele. Tereza também se

preocupa com o fato de Luciano estar

passando tempo demais. com Giselle e

espera que ele não se descuide de sua

segurança. Verônica e Eliseu ficam felizes por
Kelly estar namorando Fred, que eles pensam
ser de família rica

� SBT -18h30

Rebelde
Xavier informa a Leon o lugar onde Diego
trabalha e ele, imediatamente, rnancatechar
o local. Mia conta a Roberta que Miguellhe
disse que sua namorada se chama Sabrina,
Roberta critica Miguel por não se importar
com as pessoas que o amam e por não se

esforçar na recuperação, Franco conta a

Mia quessua mãe não está morta e explica
que a enganou para protegê-Ia. Mia,.

,

chorando, diz ao pai que o odeia. Mia chama
o pai de mentiroso, diz que ele deveria se

perguntar por que sua mãe o abandonou e

deixa claro que lamenta muito que sua mãe
não atenha levado com ela.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
,

Ramalho ,conversa com Hilton no enterro,
ninguém percebe, Ruth chega toda cinica

perto de Cecilia e a chama de melhor amiga.
Ruth fala para Juba que tem saudades das
noites que teve com ele no Pantanal. Cecília
ouve e não acredita em Ruth, Juba fala que
Ruth é louca. Maria Elisa e Eduardo se

divertem com João e Maria, seus filhos
adotivos. Francisca pensa em ajudar Mariano
a fugir. Os estudantes arrumam as barracas
de acampamento. Márcia confessa para
Juliana que está doida para encontrar Iru. Os
Guaporás fazem festa com a chegada de

Cajuru e Margarida. Betinha reclama que está
sentindo muito calor no enterro,

� RECORD - 20h
,

Vidas Opostas
Rosária chama Madalena para dormir com
ela. Felipe entrevista seu pai para um trabalho
da escola, Miguel levanta cedo e avisa sua
mãe que sairá para uma outra escalada,
Joana sai animada para escalar, Erlnla fica
contente com a nota sobre ela e Miguel, feita
por sua amiga colunista, Felix mostra para
Mario a ficha de Maria Lúcia, Nogueira e

Carmo se preparam para subir o morro,

Joana pega um ônibus, Um senhor lê o jornal
onde aparecem a foto de Miguel com Erlnia,
Joana fica mortltlcada. Miguel fica

impaciente por Joana não chegar, Carmo e

"

/

tra
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,
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��AGENDA
Reynaldo Gianecchini
anda ocupadíssimo. O
bonitão está

participando .das
filmagens de "O Primo
Basilio" e ainda é a

estrela da peça 'Sua
Excelência, o Candidato",
a qual está sendo
encenada em São Paulo.
Ele ainda está cotado
para atuar numa próxima
novela global, mas sobre
isso prefere não dar
muitos detalhes. Antes
da novela, tem uma

temporada do

espetáculo te.atral no Rio
de Janeiro.

��CONTRATADO .

O ator Bemvindo Siqueira assinou 'contrato
com a Record até 2009 e já está
estudando as cenas de seu

personagem na novela

"Segredos de Família",
cuja estréia está prevista
para março. Em
"Cidadão Brasileiro", ele
fez o personagem
Alfredo Dias que
apareceu na primeira.
fase da história. Só
para lembrar,
Siqueira
interpretou
magistralmente
o personagem
Zebedeus, em
"Mandacaru" .

• CRUZADAS
© Revistas COQUETEL 2006•

j Persona: 1""""1 Propulsor ''''''''1
.'_

Cidades ""i 0qUmaliisheofdaOz" ,. a(?s'lrPoitdle' mm,. tãraclerls;
,

i gens da I" da canoa "", ala Danas "

'lilca
do 1

: Milologia I Falha;'
,

Diminutivo pamonha . _"Tr,i!!,ª" café reo :
! grega ! defeito' (abrev.) Vagaroso' Conspiro ém-moído.
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Aries 20/3 a 20/4
,

Câncer 21/6 a 21/7
Já canspu de nadar? As águas estão um

pouquinho agitadas e você não está muito

disposto para inconstâncias, mas isso não é
motivo pra entregar os pontos. O jeito é
relaxar e se deixar levar pelas ondas,
flutuando, livre e leve como um bailarino.
Sem dramas e desesperos, No fundo, você
sabe, a felicidade está em encontrar a paz.

•

Depois de retiradas estratégicas, voltando à
ativav+íumrn ... Já estava sentindo falta das

•

baladas & badalações. Esta sexta-feira é

perfeita para retornar com toda corda. Dê um

rolê pelas festas, arrase nas pistas, Capriche na

sua arte-final, perfume bacana e tudo. Tem

gente nova querendo lhe conhecer, desfrutar
dos seus encantamentos ...

Touro 21/4 a 20/5
Ei, aonde vai com essa pá? Calma, você não
vai precisar desenterrar o cofrinho que está
lá no fundo do quintal. Faça seus contatos e

ative seus recursos criativos que você

conseguirá levantar aquela verba de

produção. Sua idéia é excelente e viável,
como taurinamente não poderia deixar de ser.

Afine o gogó: você é muito persuasivo
quando quer.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Leão 22/7 a 22/8.
Não há como negar, seu charme e inteligência,
unidos, sempre dão certo. Aproveite os eventos
sociais e circule trocando idéias e sorrisos. Há
chance de crescimento nos negócios, amor e
amizades. Tudo que você precisa fazer é se
manter em harmonia e sintonizado com os

sentimentos, os seus e os alheios. Siga
confiante, a sorte está ao seu lado.

Virgem 23/8 a 22/9
Você, hein?! Não fica parado nem que a vaca

tussa, rodopie e dance um tango. Tudo bem, a
gente sabe que não tem estresse nessa parada:
para uns, a maior diversão do mundo é ficar
fazendo nada, enquanto pra você o grande
barato é seguir sempre, para o alto e avante. É
um belfssimo começo para mais coisas do que
pode imaginar sua virginiana filosofia ...

,

Está ouvindo um som que parece vir de um

lugar distante, chegando bem pertinho de
você? É o tilintar da vida que veio pousar na
sua janela, convidando a pegar uma carona

no trem das cores. Voa, geminiano, voa!
Ganhe o céu. Tudo pode sermats leve, é só
você se levar para passear pelos sonhos de
vez em quando. Pllrnl .

,
,

• , '

I

,
,

•

��REVIVENDO
-,

,

Na próxima segunda-feira, -e

"

o SBT deverá colocar no ar,.,<. '

........�
mais uma vez, a novela ,-:�, :

" ," � J

'Amor e adio", exibida em

2001 e 2002. A trama foi
•

· ,

protaçcnlzada por Suzi ':

Rêgo que atualmente está .

em "Paixões Proibidas", da;'
Band, ínterpretardo
Antônia Valente.Em
dezembro, ainda no S8T, '

•

voltam as novelas
, ,

"Marisol" e "As Pupilas do
.

Senhor Reitor" que
' '

aquecerão a tarde dos
telespectadores que �.�
estarão de férias. É o repe-»
teco de Silvio Santos. ,

,

,
. :

• DIVIRTA-SE
I 1
, I
• I

• I
· '

,

•

•

J' ;

Problema psicológico .

, ,
, ,

Um sujeito com olheiras profundas vai ao psiquiatra: � :
, ,

. '. .

I

- Doutor, me ajude, por favor! Estou ficando louco! Não consigo mais dormir! Tudo " :
, .

•

por problemas de dinheiro!
'

- O jeito é o senhor pensar em outra coisa, não ligar para as dívidas. Outro dia
,
•apareceu aqui um sujeito, dizendo que não podia dormir por causa da conta do seu

mecânico: Eu disse pra ele esquecer as contas e ele sarou rapidinho!
E o pacíente. Pois é, doutor... O problema é que eu sou o mecânico!

•

'Ill HORÓSCOPO
, -

--------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------------------------;�,�
.

.
�
�

,

Abuso sexual

, ,

I
1

· i I
• • •

.::_ I

-\ I
� I
·
�,

-,
"

•
,

,
, :
..... :
-, I

�; I
- Me desculpe, minha senhora. ',' Mas como a senhora tem certeza de que era um ::
débil mental? - pergunta o delegado, intrigado.

I

- Certeza absoluta. Tive que ensinar tudo para ele.

A mulher entra nervosa, aos prantos, realmente muito traumatizada ... Já disse que
•

ela estava nervosa? Bom, ela entra na delegacia e diz:
- Doutor, acabo de ser violentada por um débil mental.

, .

, .
· ,

•
,

, ,

•

•

•
,
,

,
'. I
•

,,
,

�

SOLUÇA0 •

, ,

, I
I
I
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Libra 23/9 a 22/10
Envolver e enlevar, como o próprio ar... Ou seria
seduzir, libriano? O certo e líquido (leia-se:
volátil), é que não será preciso muito esforço
para chegar aos objetivos que você almeja. Com
os relacionamentos aquecidos, fazer camelos
passarem por buracos de agulha ou conquistar
reinos distantes deixará de ser mera fantasia.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Pronto para fazer o tal negócio? Desanimado? �

Ah, que é isso? Tire os projetos da gaveta, ligue.
o computador, faça seus contatos e não espere, '

, '." I

mais por ninguém. As vezes precisamos tornar-
as rédeas e sacudi-Ias bem para que a carroça ,

Saia do lugar. Com sua capacidade de
-

organização e bom senso, tudo vai ter a medida
certa. �

;

Escorpião 23/10 a 21/11
Muitos rios se encontram no mesmo mar. Você,
que esteve em cima e embaixo, no raso e no

profundo, que se perdeu e se achou milhares
de vezes, depois se perdeu de novo e segue se

descobrindo ... VOfjê sabe que não há o que
julgar. Compreenda a sua história .. E também a

de quem está aí na sua frente e nem sabe onde
está.

•

Aquário 21/1 a 18/2 ;"

A semana termina bem do jeito que um �;
aquariano ,gosta: a todo vapor. Muita coisa '.1

acontecendo e você com vontade de fazer tudo
e muito mais. Não precisa ligar nenhum motor,
auxiliar nem colocar mais combustível no seu

"

tanque, porque você vai dar conta do recado
numa boa. Você encara trocentas coisas e

qualquer bafão na nuca sem medo.
•

,

Sagitário 22/11 a 21/12
Primaveras batendo asas no peito, alma que
se 'eleva. Cores novas invadindo a sua

palheta, trocando pastéis insossos por
quitutes mais temperados e emoções mais
brilhantes. Você queria, quase negou ... Mas
seu coração chegou antes, empurrou a razão

pro lado e correu pro abraço. Sem
arrependimentos, aproveite todo o

sortimento.

Peixes 19/2 a 19/3
Você não só vai longe atrás dos seus afetos,
como também costuma ir fundo. Nadar na
superfície é coisa para os pouca-prática. Quem
tem fôlego feito você, tem mais é que
mergulhar mesmo ... Sempre executando

elegantes e vigorosos movimentos,
naturalmente. Splish, splash!, taz o beijo que
você dá quando encontra sua/seu sereia/sereia.

. ,

.
'

,

I
•

"
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O empresário bem sucedido Adalberto
Correia, presidente da Dlpll, está planejando
para breve comprar mimo novo. Segundo ele,
para facilitar suas idas e vindas em outros
estados, no começo do próximo ano val
adquirir um helicóptero para uso pessoal. O
hellporto lá está sendo construído na sua

,
.

empresa, em Massaranduba.

,

rnoagoncalves(.lj) n0\uno.Ctllll .or

NOVA ETAPA
Caros allligos e leitores a partir de Iloje estarei, novamente assumlnd() uma grande
responsabilidade em minha vida. A edição desta sexta-feira do Camarote é a largada
de uma coluna diária deste colunista, aqui no Correio de> Povo, CC)nlprOlllisso que,
com certeza, levarei a sério, pais são mais de 20 anos que venho fazendo esse

.

trabalho. Por isso quero contar corn o apoio de todos. Mandando criticas e suçestões
para que, juntos possamos fazer um colunismo social sério em nossa região. Valeu!

•

Hoje à noite quem assume a presidência da
Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul,
durante jantar, na Recreativa Duas Rodas, é
Massao Salai Wojima. Quem deixa o comando �
o corretor de imóveis Renato Piazera Junior
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Pra quem" não sabe o empresário Moacir
Schmidt, diretor da Lecimar malhas I está
cogitando a possibilidade de ser um dos
grandes patrocinadores do Juventus, durante
o Campeonato Catarinense de 2007.

.

Ontem à noite o empresário Alcidés Pavanello
armou festança daquelas para comemorar com
os amigos a idade nova, que ocorreu no aia 22,
Na terça feira foi a vez do empresário Martin
Werninghaus pagar a festa. Martin trocou idade
dia 23.
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COISAS QUE MARCAM
;.A cspirlrualidade lie)

empresário A111'll11'i ]'lC(llli
*A l'elez}l ,ll\ Mari Riegel
"A luta pela sobrevivência
dos animais abandonados de
Eliane c Tânia Courrin.

Na festa Open Bar, aqueles que pela primeira
vez comeram a comida japonesa lutaram, mas

conseguiram domar os dois pauzinhos.

Alexa/7dre e Andreia Leitzke n7arcando

presença na festa Open Bar

,

ArIa Cláudia Scheider e Juliano ,Giro/Ia na festa Open Bar
realizada nó (llt/rno sábado /70 Ineza/lino da Combat

.__._----_.........--"'_.."...._.,.._'..'._---------'

NAMORADA NOVA
O médico Dr. Dngoberro Quadros l�l)yl':; que
desfilava ,I uté I)()IJc(\ tempo sozinho, depois
romper urn fell: casurnenro (II:' quase IJe:
,111()S, não esci 111Uis SI'), 1:1c fl11 \'11I(l)

'1(�\11\11'r11111l{ll() de uniu (,\;la loírn. O nome

�leln 1.'\)1' enquanro
é

�('gl'\:!ll\). }\1r\:>; a t�'\'1te
gll!'nnt(� que ..:111 loira e 111l1ir.() l�()l\irll, Quem

. , I
VI\/e1' vera:

OPEN BAR
Nt) úlrlrno SI\1'11,lil(25), II !'C\11st}1 Nossa, rlU111() parceria com 11 C�)1111111t,

.

Pl'(1111CI\'ell 11\) mesuuino da casa 11()tllI'1"\(1 a.primeira festa Open Bar de
]ll.ragLln. O e\IC11tl), que teve íuícto às 23 11l1r,15, ruovimentou mais de '150
pessoas nrc às (� 11(11'115 J,t 111,\11115. Quem teve acesso aos convites pôde,
a 11.\1'\1 de cu I'ti r o exec lente S()111 ,111 banda U 2 Ç,{)"'Ct' de Slit} Pau 1,),
também !i(111(11'C111" a 11(11te roda L11.\ comida japonesa do Kanran Sushi
l.ll�lg�� ,l,eller champanhe, irísque, cerveja e coquetéis elaborados C{)11i 11

1'(1ft cachaça da Inox, Fest" realmente memorável!

I

Santa Catarina

\
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vitrine@ocorreiodopovo,com,br
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HORARIO DE NATAL
,

,

"DELIZIA" PREMIADA·, ,

,

o
, A CDL de Jaraguá já colocou
na rua a campanha de Natal,
com destaque para os horários
do comércio. Importante
observar as datas para .

programar as compras, e nao

transformar bons momentos

em motivo para problemas.

Parabéns ao chef João
Henrique. Sua Delízia Di Pane
recebe dia 18 em São Paulo,
prêmio nacional do segmento.
Logo mais informações sobre
este "delicioso" prêmio .

•

Segunda especialistas,
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ou seja, Jovens a
,

partir de 10 anos, o

MP3 Player será a

sensação deste
, Natal. Com

preços que
podem variar entre

R$ 150,00 (mais simples) e R$ 1 mil (mais sofisticados) estes

equipamentos são o "players" da vez para os jovens
consumidores. 'Boa sorte para nós, papais e mamães.
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As festas de final de
ano já estão

•

marcadas. Os

amigos secretos já
,

estão acontecendo. E .

,
"

•

-

Portas com design para o mundo
, ,

A Tomaselli S.A, empresa madeireira fundada em 1926, em Schroeder,
que há alguns anos se destaca no rnercado nacional e internacional de
portas, está lançando uma nova linha de produtos. São portas com

I)'

design, desenvolvidas pela equipe de arquitetas da CASA Di de Jaraguá
do Sul. A nova linha, que inaugura segmento inédito no mercado
nacional, foi apresentada ontem ao mercado, em ,evento para
arquitetos, engenheiros, imprensa e clientes no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. A diretora da empresa Carmem Tomaselli, tem feito

,

. contatos em todo o Brasil e a receptividade do produto supera
expectativas. Entre estes contatos, ela foi sondada sobre a '

possibilidade de inserir as portas com design no projeto arquitetônico
,
do próximo São Paulo Fashion Week. E por falar em deslqn, este item
foi um dos destaques do evento de apresentação do produto no Cejas,
também criado por Emanuelle, Flávia e Regina, da CASA D. Carlos
Brandão

•

mais um ano que
termina. Mas, como sempre .

digo, não é o fim e sim um novo

começo.

E para finalizar. Estou muito orgulhoso com a oportunidade de
fazer parte desta nova fase de O Correio do Povo. Espero atender

.
'

as expectativas, mas, acima de tudo, espero levar aos leitores as

informações mais recentes sobre o que está acontecendo no

mercado local, regional, estadual e nacional, CB

E por falar em prêmio, a Hexagonal Engenharia, de Jaraguá do Sul,
recebeu na última terça-feira, 28, o Prêmio Qualidade Internacional,
edição Brasil, em São Paulo. Os engenheiros Alessandro e Ariane,
proprietários da empresa, fecham assim mais um grande ano. Em

'2006, a Hexagonal lnlclou uma nova fase, desta vez na incorporação,
.

onde deve ter tanto sucesso, quanto nas demais atividades. O
Hesidencíal Mont Vermont, que a empresa está construíndo com

recursos próprios, já é um sucesso de vendas ..

Fotos/imagens: tomaselli (desenho e foto), Alessandro e Ariane

(hexagonal) e mp3players
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