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Dia de reverenciar o samba,
estilo musical que atravessou
fronteiras e conquistou o

mundo .

• 85

Sonho de mães e meninas,
A LilicaRipilica está

conquistando os italianos,
Que contam com uma loja
da marca em Milão .
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A Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul empossou a nova diretoria da entidade. ·A cerimônia de posse aconteceu ontem à

noite, na Recreativa d.9- Duas Rodas. Massao Salai Wajima (30 da direita para a esquerda) foi conduzido à presidência. \
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Sol com algumas nuvens. Não
chove.
CONFIRA O MAPA TEMPO .

.87•

•
•

cl.-_...;;.��!q-il:0/,': ',,
�,

""O,

• • •

"

,

,

;,
,

• I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

,-

. 2 I FIM-DE-SEMANA, 2/3 de dezembro de 2006

• EDITORIAL

,

Nossos leitores estão reçebendo
poje a segunda edição da jornal
rmpliado, com mais Páginas,

\ povas colunas � seções, maior

çobertura regional e também de
Santa Catarina, da Brasil e da
,

�undo. Agradecemos àqueles
�ue no dia de ontem nos ligaram,
rão só para parabenizar, mas

'(ambém para exercer o salutar .

Fercício da crítica, tanto positiva
çomo negativa. Recebemos
, .

�logios, que vieram somados a
,

sugestões, o que significa uma
,

'preocupação e um carinho para
corn. o mais antigo diário em
I

citcuiaçõo no Interior de Santa
lea .

I tarma.

I Para chegar a esta nova fase,
:a empresa que edita este jornal
I..

I d\lznvestzu num P ano e
,

lreestruturação que vem desde
[maio de 2004, quando saltamos
, ,

Ide três edições semanais para o
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•
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•. PONTO DE VISTA

I

•

quando completamos 90 Anos.

Porém, qualquer cidadão comum

sabe que fazer uma reforma, por
mais simplória que seja, sempre
causa transtornos.

(
Mesmo sendo. por motivos de

força maior, queremos vir de

público nos desculpar por
eventuais falhas ocorridas ao

longo das últimos meses. Temos
trabalhado com afinco para que
elas sejam eliminadas e para que
as rotinas de trabalho voltem ao

normal o mais rápida possível, o

que já vem acontecendo.

Queremos reafirmar aqui que
o maiorpatrimônio desta empresa
são os seus leitores, assinantes e

parceiros comerciais. Esperamos
que eles continuem a sugerir, a

criticar e partíciPar de nosso dia a

dia, para que nossa Região sempre
tenha o orgulho de possuir um

grandejornal.

,

!. ENTRE ASPAS
I

I
I , \

Vou me dedicar exclusivamente ao trabalho de base. Devo isso.
aos jaraguaenses porque foi promessa de campanha"...

Mesmo sendo por motivos
de força maior, queremos
vir de público nos

desculpar por eventuais
falhas ocorridas ao longo
dos últimos meses."

diário. Neste meio tempo, vieram
,

o Correio Esportivo e o

Caderno B. Agora, entre diversas
novidades, chega o caderno
Extra, um espaço inédito em

nossa região para a cultura e a

arte, para o entr7tenirnerito e o

lazer.
Assim, O Correio do PoVo dá

mais um,passo dentro da plano
de reestruturação e expansão da

empresa, que tem como meta

atingir 1 Omilassinantes em2009,

Da vice-prefeita Rosemeire Vasel, ao deixar a linha de frente do Executivo.
,

I
I
,

,

I"NãO é apenas �o PT8, mas uma exigência da população porque a administração
. não está boa. E preciso mudar o rumo".

,

,Do presldente do diretório municipal do PTB, Jair Alexandre, sobre a crise política na prefeitura.
I
,

,

:"0 fato ainda está sendo apurado. Acho que o pedido devería vir apenas depois de

: confirmada a ilegalidade" .

.

�
.',' li

/

.

'

. Do presidente da Acijs, Paulo Schiodini, sobre pedido de impeachment do prefeito Moacir Bertoldi.

'I
,

. . ""

para a reqrae
!

i: Estamos chegan-do na

! reta final de um ano
,

: marcado por importantes
, ,

'realizações, com desafios
,

I vencidos e outras metas que
I ganham novas dimensões. A

I comemoração dos 30 anos

�. de instituição do ensino
I

! superior no Vale do Itapocu,
i desde o surgimento da Ferj
i e agora com a Unerj, foi um

i fa:o :na�c:nte na história da

; Instituição, reforçando a

i sua importância na

:. comunidade. Agora, temos
,

: mais um bom momento para
,

; compartilhar com toda a
,

região. O credenciamento
, da Unerj pelo Conselho
; Federal de Contabilidade,
: delegando ao nosso Centro
; Universit ár ío chancela
! • . . • ....

. importante como instituição
. de ensino capacitadora dos

; profissionais auditores

• Carla Schreiner
Reitora do Centro
Universitário de

�===== Jaraguá do Sul.

,

,

independentes. Com, isso;
alcançamos um patamar
significative para uma

qualificação ainda maior do
mercado, preparando profis-

.
.

sionais da área de. Ciências
Contábeis dentro da exigência
de educação continuada deter
minada pela atividade. A

preocupação em oferecer um

ensino de qualidade acorn

panha os 30 anos do projeto
.

maior surgido com a Ferj quee

hoje tem continuidade com a

Unerj, e é Ulna premissa assegu
rada com o surgimento do nosso

Curso de Ciências Contábeis
em 1992. Desde então, temos

acompanhado a ampliação do
mercado de trabalho e

contríbuindo com a formação
desses especialistas indispen-
, . -

savers para a correta gestao nos

aspectos fiscal e administrativo
das organizações. Graças a essa

,

visão, o antigo guarda-livros
passou a ocupar função, muitas

, "

vezes estratégica, como um

.

consultor perrnanente de

empresas, . vocacionando o

melhor direcionamento de
recursos para a atividade

produtiva e os seus reflexos
, .

SOCIalS.

Essa é de fato Ulna notícia

muito positiva para concluirmos
um ano de vitórias, pois dá
ânimo em relação aos projetos

,

futuros. E uma conquista
relevante que atesta a o

trabalho de coordenação da

graduação em parceria com

. outras áreas da Instituição que
beneficia não apenas os

acadêmicos que estão nas salas
de aula, mas, de modo especial,
os profissionais hoje atuantes no

.

mercado e que dispõem assim
de novas oportunidades de

aperfeiçoamento.

O CORREIO DO POV

,

,

Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul - SC
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• DOS BLOGS

JOSIAS DE SOUZA

o levantador de
PIBs errou
,

A época em que estava
sentado na cadeira de ministro
do Planejamento, Guido I

Mantega produziu a seguinte
pérola: "Eu não derrubo, só

, levanto PIB". Nesta quinta, "131
levantador", agora inquilino da

pasta da Fazenda, veio à boca
.

do palco para reconhecer que
o PIB de 2006 também não
será "brilhante".O uso da

-

quiromancia para levantar PIBs
, que a realidade econômica se

encarregará de derrubar é
usual no governo. O ministro
levou o turbante à cabeça no

instante em que foi instado a

comentar a expansão miúda
. ,

do PIB no terceiro trimestre de
.

2006: 0,5%. Ouvido sobre o

mesmo tema, Lula disse, na

Nigéria, que já não está
.

preocupado com 2006. Só tem
olhos para 2007. Em 29 de

outubro, dia do segundo turno
da eleição presidencial, o

presidente prometera um

crescimento da economia de
,

5% para o primeiro ano de seu

segundo mandato .

c:&1!:l [estasnesnuza. lolha ,blog .uol.cum. br

,

• DO LEITOR

Lula quer Jobim
à frente do PMDB
o ex-presidente do STF Nelson
Jobim desistiu de ser ministro

, ,

e passou a pnonzar uma

articulação para virar .

.

presidente do PMOB a partir
de março, quando termina o

mandato do deputado Michel
Temer (SP), historicamente

.

mais ligado ao PSOB que ao

PT O presidente Lula articula
diretamente a' substituição de
Temer por Jobim, que era

cotado para ministro da Justiça
do segundo mandato 'de Lula.

Ocupou' essa vaga de 1995 a

1997: no primeiro mandato do
tucano Fernando Henrique
Cardoso. A decisão de Jobim
foi recebida com entusiasmo

pelo Planalto. Lula já
comunicou aos seus dois
principais interlocutores

peemedebistas, os senadores
Renan Calheiros (AL) e José

Sarney (AP), que considera
essa uma saída apropriada.O
presidente recomendou,
porém, cuidado com o futuro
de Temer, que ficaria apenas
como deputado federal.

,,-<i(j.I'J. uolpolitica,blog.uoLcom.br

Vestibulanda de artes cênicas,
direito, ciências sociais, letras ...

Entre todas as coisas

caóticas do universo da
saudável juventude brasileira o

ves-tibular é a mais irritante, a

mais exorbitante das atividades

obrigatórias, o mais puro delírio
da sociedade em busca de

.

profissionais frustrados para

quem teremos que recorrer
•

quando precisarmos.
Verdadeiramente, um

trauma, Como se não bastasse
,

a escolha precoce de uma

profissão, a loucura de ser o que
•

se quer, o que querem os pals

que pressionam um futuro
brilhante e o que, afinal, é o

melhor pra você misturados à

. pressão mercadológica exer

cida das diversas formas, até

dentro das próprias instituições
de ensino, o sistema de

realização de avaliação dos
candidatos é o mais vil e

desfavorecedor possível. Em tal

situação, não esqueça de que
a fórmula x poderá salvar sua

-

, vida. Sem contar o terrível
clima que se encontra nos

cursinhos pré-vestibulares.
Porque o terceiro ano do

colegial, que deveria preparar
em definitivo os alunos para a

maligna prova, geralmente não

o faz com precisão.. E não é

certo dizer que o público dos
cursinhos, em grande parte, é

constituído de pessoas que
saíram a muito tempo do

segundo grau e estão querendo

MIRIAM
-

LEITAO
II '

Notícias um
,

.

pouco boas
Nos últimos dias, saíram
algumas notícias boas. São

magras, não são nenhuma
I

panacéia, mas ajudam num
)

momento em que o país precisa
,

tanto de notícia boa, não dá para
não ressaltar.1 - O governo
acabou de anunciar que vai
desonerar o setor de construção.

,

de habitaÇão, E preciso ver que
impacto terá a notícia, mas esse

é outro setor altamente

empregador. O ministro'da
Fazenda também está dizendo
que se pensa em desonerar a

folha de pagamentos da empresa
intensiva em mão-de-obra. Isso

quer dizer que quem emprega
muito não teria tanto custo como

tem hoje para empregar.2 - Foi

aprovada a Lei de Micro e

Pequenas empresas: vai ajudar
muita emprega pequena e micro,
as que mais empregam. Facilita a

vida, reduz a papelada, diminui os

impostos. Enfim, quem sabe
assim, elas conseguem
sobreviver aos desafios iniciais

que costumam matar a maioria
das pequenas e micro empresas,

oglobo.globo,com/economia/miriam

.,

• Lídia Carla Dourado

Gonçalves, estudante

atualizar seus conhecímentcs
didáticos. Isso acontece sim,
mas a grande maioria ainda é

de jovens desesperados.
Finalmente, chega o grande
dia. E é' quando o terror está
mais presente nos seres

sobreviventesdo vestibular Não
se atreva a sentir vontade na

,

hora "não" do banheiro. O
,

companheiro do lado usa a

borracha irritantemente,

impedindo a concentração para
a leitura do texto Com aquele

. barulhinho de atrito papel,
látex. E depois de tudo, a

terrível espera pel? resultadc
A dor da contagem dos pontos,
A dor da reprovação. Até o dia
em que um se matar por isso.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal tê. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e *.telefone (* não serão publicados).
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.
,

•

,

pepois de tanto barulho, a oposição fez um papelão. Retirou-

�e do plenário da Câmara quando da votação de requerimento
�
ue pedia abertura de' processo de impeachment contra o

refeito Moacir Bertoldi (PL) que, agora, dá risadas. Perguntar
não ofende: queriam ou não queriam votar e derrubar o

prefeito? A presença do tucano Eugênio Garcia Moretti em

seminário sobre agricultura familiar em Brasília no mesmo dia
•

,

era obrigatória? A resposta é, não.' A atitude demonstra
claramente que não estão preparados para o papel de oposição.

,

Dàqui para frente o descrédito vai acompanhá-los com reflexos
,

"

in-evitáveis nas eleições de 2008.

•

Normalizando
o atendimento em pe
diatria do Hospital Santo

Antonio, de Guaramirim,
será rea-tivado dia 4 de

,

dezembro junto ao Pronto
Atendimento. Vai fun
cionar diariamente entre 8
horas e 18 horas. Isso

porque a recomposição da

equipe de médicos está

consolidada, informa o

diretor do hospital, Luiz
Carlos Pereira, depois da

demissão voluntária de

alguns pro-fissionais: da
área Agora, mães gestantes
e crianças voltam a ser

atendidas no município.
Durante mais de um mês a

assistência em situações de
,

,

A • " •

urgencia e emergencia e

maternidade ficou difícil e

só foi possível graças a uma

parceria estabelecida com
.

,

o Hospital Jaraguá. Uma
atitude louvável.

b(

TodD,S ao pote

.C

.u s

2(

Deputados e senadores
andam' com apetite
singular. ,Os dez relatores
setoriais que examinam as

emendas ao projeto de lei

orçamentária para 2007
vão ter recursos totais de R$

, 2� ))

,4,79 bilhões para atender
)

, ��os pedidos de inclusão de

. ,novas despesas por meio das

jp,ropostas coletivas de

i bbancadas e comírsões. Com
oa distribuição desse

montante, o relator-geral do
, Orçamento, senador Valdir

Raupp (PMDB-RO), cata

rinense de São João do Sul,
única estância de águas
termais salgadas do

Brasil,cumpre dispositivo do

parecer preliminar que
determina a distribuição de

,

60% dos recursos resul-
tantes da reestimativa de
receitas aos relatores

• •

setoriais.
"

I f- J,f)

,.-,_ .-

J:11

O
f: Preservação

•

.: A criação de uma Unidadede Conservação na baía da
!� Babitonga, em São Francisco do Sul, está em andamento.O
:;J secretário do Desenvolvimento Sustentável Sérgio Silva
.] esteve com o presidente do Ibama, Marcus Barros, que,
r; deve vir ao Estado conhecer a área. Perigosamente poluída
.f' por dejetos residenciais e químicos, a baía é o berçário de
,i; reprodução de camarões e várias espécies de peixes. O
!"I projeto faz parte das ações positivas já deliberadas pelo

,

Conselho Nacional de, Meio Ambiente. Entfe elas,
também um abrandamento das leis de estados e municípios ,

li,
para o setor de agroindústrias de pequeno porte e baixo

,

potencial de impacto ambiental.
.

,

\
-, •

"

mosaico@ocorreiodopovo.com.br

•

,

,.

/

Não quer ,

Presidente do PFL de Jaraguá do Sul, Valdir Bardin, foi'
convidado para assumir a Secretaria de Obras Públicas e

Habitação. O ex-vereador já esteve no comando da pasta,
, de 1997 a 2000, no governo do prefeito Geraldo

Werninghaus quando se destacou à frente de "um'
progr� que asfaltou mais de 100 ruas com recapeamento
de outras 60. Também já passou pela Coordenadoria de

,

Comunicação da prefeitura, em 2001, e foi secretário de
.

,

Cultura, de 2002 a 2004, no governo do tucano lrineu
Pasold. Bardin, que presta assessoria ao presidente da
Cfunara Carlone Pavanello (PFL), recusou. Afinal, se nem

máquinas hápara trabalhar, fazer o que lá? Além do que
•

o partido é aliado do PSDB e PMDB. Ou não é?

,

,

Amém

Desafiando
Quando líder do ex

prefeito Irineu Pasold,
Ademar Winter nunca

abriu a boca para nada.
N em para elogiar, 'nem

para defender. Agora,
.ainda no PSDB, faz o

papel de líder do prefeito
Moacir Bertoldi. O

partido, bom lembrar, é

adversário. E o diretório
tucano? Quieto como

passarinho na muda.

Resgate
Relatório é da Secretaria

da Saúde: só em outubro o

programa Resgate Social
atendeu a 185 pessoas, a

maioria dos bairros Três
Rios do Narte e Ilha da

Figueira foram os que
tiveram maior número de
atendimento. São

pacientes atendidos em

postos de saúde, Pama e

hospitais com retorno para
casa garantido. .

Verbas atrasadas
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) teve que dobrar a

espinha diante da maioria

adesista do partido ao

governo do presidente Lula.
A exemplo do PFL, sempre

dependurado em qualquer
governo, o PMDB está no

governo do PT. A exemplo
,

do PFL, sempre dependurado
em qualquer governo.'
Tucanos não estão lá porque
não foram convidados.

O vereador J urandir
Michels (PV) questiona a

destinação de recursos

públicos para entidades
habilitadas foi aprovado por
unanimidade na Câmara
de Vereadores. Quer a lista e

os valores. A inadimplência
do município já atingiu\também estabelecimentos
comerciais que recebem o

vale alimentação fornecido a

famílias carentes. Também

questiona sobre quais
entidades ficaram sem

receber os recursos aprovados
através de lei na Câmara em

2006, cis motivos da falta de

pagamento e se há previsão
de repasse ainda neste ano.

O que estaria: ameaçando a

não realização do cam

peo�ato amador de futebol
, .

no proximo ana.

I,
g ,"",,*

, '

,

Mesmo que outras prefeituras L,
tenham adotado o horário I,
único e até mesmo o governo ' �,
do Estado desde a gestão de :
Esperidião Amin (PP), como I ,(4'

"

medida de economia, o

vereador Dieter Janssen (PP)

/

Bem bom Contra
Quarenta e quatro candidatos

disputam três vagas oferecidas
pela Câmara de Vereadores de
Barra Velha em concurso com

, provas marcadas para dia 10
de dezembro. Para contador,,

,

auxiliar administrativo e

serviços gerais. O serviço
público, embora pagando mal
os servidores de carreira, é

,

,

sempre atraente. E aposen-
,

tadoría garantida. Abeira mar.
'f

. . " .

mstste que a pratica na

prefeitura de Jaraguá do Sul
acarreta problemas.
Executivo fala em R$ Irni

,

I...

UFSC em Araquari '

Segunda-feira próxima o o Agrícola de Araquari cujo
deputado federal Carlita espaço seria utilizado para
Merss (PT) entra no circuito projeto de expansão da
de interiorizaçâo.do ensino UFSC com um campus
superior da Universidade avançado. Se bobear, sai antes

Federal de Santa Catarina. do projeto encabeçado pelo
Tem audiência marcada com professor Cláudio Piotto há
o reitor Júlio Botelho em quase dois anos e à espera de
Araquari. O deputado dá instalação e jáusado
seqüência entendimentos politicamente Pelo visto,
para a ampliação de vagas enter-raram uma caveira de

gratuitas no Colégio burro em algum lugar.

,

-

Emenda do deputado
Dionei Walter da Silva
destina R$ 2,5 milhões

paras as 36 corporações de
bombeiros voluntários. A

,

divisão é proporcional ao

tamanho das cidades. O
Estado havia previsto
apenas R$ 1 milhão. Para

todos. Este ano os

voluntários passaram a pão
,

e agua.

,(oi

,

O CORREIO DO POVO

DETALHE
,
•

É fantástico
Na prefeitura e fora dela o

escalão superior repete à
exaustão que 70% das
obras e ações prometidas '

pelo prefeito Moacir'
Bertoldi (PL) na campanha _

.

já foram realizadas. Como
.

estamos no final dos dois

primeiros anos, imagina-
se que em seis meses de
2007 se cumprirá os 30%
restantes. E depois, ponto �

facultativo até 2008?

Despencou
Vereadores de Jaraguá do \

Sul tomaram um susto J

assim que consultaram a

Lei Orçamentária Anu- )
,

ai para 2007. E que a

proposta reduz substan- �

ciaJmente o orçamento do '

Legislativo. Este ano a
(

despesa está fixada em R$ _\
5,7 milhões e, no próximo,

J

cai para R$ 3,9 milhões.
Acaba com a prática de

.

�

favores com chapéu-
alheio.

,

Critério .

,
,

.,

•

j

Ainda sobre o orçamento
...

de Jaraquá do Sul para
2007, ao redor de R$ 226
milhões. A Federação'
Catarinense dos Muni-.1
cípios é contemplada com

R$ 6 mil. Por outro lado, a

Associação dos Muni-.

cípios do Vale do Itapocu, 'I

com sede no município,
receberá R$ 100 mil no

próximo ano.

Vida dura 1
,

.

Os R$ 16,8 milhões que a
.

prefeitura de Massa-
t

randuba terá cornos

orçamento para 2007 é
oj
•

menos que os quase R$'�
19 mi que Jaraguá quer
arrecadar todo mês. Se.
aqui o caixa está raspado, t

imaginem' naquela pre-'
feitura para responder à'

,

população em suas ne-:
cessidades mínimas.

•

Vida dura 2 ,

Nos outros três munl-.

cípios da região o-
-

quadro não é diferente:
Gu'aramirim R$ 33,9'
milhões, Schroeder R$

.

16,9 milhões, Corupá'
R$ 13,6 milhões.'
Somando os três temos

pouco mais de R$ 80
milhões, um pouco,
menos que um terço do

orçamento previsto pela
prefeitura da maior
cidade da região.

J

,

•
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•

OSMAR GÜNTHER, COORDENADOR DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE JARAGUÁ DO SUL
"

" •

tumprindo determinação do Estatuto das
. ,�Cidades, em abril de 2005, o grupo de

� ,

: 'trabalho da Prefeitura de Jaraguá do Sul
r .

,

começou a revisar o Plano Diretor do

�.-Mupicípio para adequá-lo aos novos
" '

;��instrumentos do estatuto. •

,

Em maio do mesmo ano, foram contratados a

consultoria e a coordenação técnica do Ibam

(Instituto Brasileiro de Administração
Municipal) para auxiliar na elaboração do
futuro Plano Diretor. '

A nova proposta de ordenação do solo

. jaraguaense, elaborada com a participação de
� setores da sociedade, será enviada na próxima
•

;.., semana para a Câmara de Vereadores. Após
será instalado o Conselho da Cidade e um

decreto do prefeito obrigará a inclusão das

,.,.,propostas do plano ao PPA (Plano Plurianual). '

I'

:; Entre os responsáveis pela operação estava o
��

��engenheiro Osmar Günther, relator e
�

��condutor do processo participativo. Para
!: explicar um pouco mais sobre o Plano Diretor

e a importância dele para cidade e população,
Günther recebeu a reportagem do O Correio

..

do Povo para a seguinte entrevista:

I') •

O Correio do Povo - Por
J

rI que foi feito o Plano
B-lD ?

,
iretor.

(.J J '

Osmar Günther -

r .

f ,
1 i' J •

[aragua do Sul já tem um
,

"

Plano Diretor, que foi feito
"

-entre 1990 e 92, que era
I'. ,

,

relativamente atualizado,
com ajustes anuais. Mas em

/
'

,

. � ZQ91, foi promulgado o
j,) A ,I ,

•

,',' Estatuto das Cidades, que
· exigiu que todos as cidades

£:1 fizessem o Plano Diretor e os
O.�-f·'· .

, 'que já tinham os adaptassem
..... { í r-'. .

aos, mstrumentos previstos
B"' � ,

z, pelas novas regras até
O':"'f "

, .' outubro de 2006.
B1:"

Então, em abril do ano
r>'_ ,

.ç.j..".J \

. _ � passado foi criado um grupo
t:

-

I

n ':'
de trabalho para começar a

revisar o nosso Plano Diretor.
() ,

•

•

O Plano ülrstnr,

é o lnstrumente
que rege o

. , .

municipio no

que diz

respéito à

ordenação do
selo"

,

com outros R4 24 mil de

contrapartida. A partir de

então, o grupo participou de
cursos de capacitação e

treinamentos.

,

CP - E o que foi feito?
I

Günther - Depois da
__ revisão técnica, dividimos a

cidade em duas macrozonas,
, "

uma urbana e outra rural.

\
Em' seguida, começamos a

trabalhar a ordenação do
,

,

solo e cada uma dessas

CP - Corno se deu o

esboço do atual Plano
Diretor?

Günther - Fizemos uma

leitura técnica da cidade"
,

,

que se somou à leituraregioes.
,

E bom ressaltar que o

Ibam nos prestou consultoria
e coordenou a parte técnica

do trabalho' desde maio de,
,

2005. O Ibam tem mais de
sO anos de experiência na

área, inclusive inter-
.

nacional.
• <

O Ministério das Cidades

"

'

"re.,p.;gs,sou ·aç:>, município R$
,

': I', 120-m11 e-a·'prefeitura entrou
.' r,'. "

. .. . .

comunitana, ou seja, o que
a população quer, como é

que vê a cidade, seu bairro,
sua rua e qual a expectativa
de futuro.

Nossa equipe coordenou
o processo participativo do
Plano Diretor, que realizou
audiências públicas,
•• • •

regionais e gerais, OUV1U

representantes de todos os
I • ,I

•

,

O CORREIO DO POV

•

PIERO RAGAZZI/OCP

•

,

UEM E:

-

•

•

•

O Conselho da
Cidade vai
monitorar e J

acompanhar a

'implementação
das propostas
do Plano
Diretor"

esta semana à Câmara de
Vereadores para serem

apreciadas e votadas

Depois do plano ser

aprovado, será criado o

Conselho da Cidade e

,

•

baixado U1U decreto, pelo
prefeito, obrigando 3

inclusão das propostas aO

PPA. E elaborada 3

legislação que regularnenn
o plano.

CP - Quais as chances
de serem implementadas'

Günther' - A abri"

gatoriedade de vincular aS

propostas do Plano Diretor aO

PPA vai dificultar os desvios.
Além do mais, o Conselho da
Cidade vai monitorar e

acompanhar a implemen
.tação das propostas.

I

,

,

I
/

setores da sociedade. Desses

encontros, saíram as

propostas que definiram o

plano.

projeta a pavimentação das
rotas, de colonização, o

chamado "Caminho dos

príncipes"; além de prever a

construção de 13 pontes, a

ligação das BR-280 com a

SC-116, a J araguá do Sul/
'

Pomerode, pelo Bairro
Chico de Paulo; várias vias

para distribuir melhor o

fluxo e anéis viários para

impedir que o tráfego de

passagem e veículos pesados
passem pelo Centro .

Tem ainda o plano
cicloviário, que foi baseado
no manual de Planejamento
Cicloviário do Ministério
dos Transportes

f CP - Houve acom

panhamento do processo

por parte do ministério?
Günther - O ministério

monitorou todo o processo e

exigiu prestação de contas

de todos os passos dados.
No dia 30 de outubro, foi

feita uma conferência para
consolidar o processo

participativo, que reuniu 57

delegados eleitos pelos
respectivos segmentos - 19
do poder público, 19 das
entidades organizadas e 19
das divisões territoriais

(bairros) .

A elaboração do Plano
Diretor foi feita dire
tamente com a cornu

nidade, o que foi o grande
diferencial. Esse plane
jamento participativo foi
também exigência do
Estatuto das Cidades.

O plano foi feito
com a

participação da
comunidade, o

que nada mais é
do que o

planejamento
participativo"

as indústrias de mé d io

porte, 'dinamizar o comércio
e adensar as vias.

Na área de

CP - Qual a impor
tância do Plano Diretor

para a cidade?
Günther - O Plano.

Diretor é o instrumento que

rege o município no que diz
. respeito à arde -nação do
solo. Ele define as áreas da
cidade e projeta o futuro
dela. Mas a importância
maior é que, daqui pra
frente, o Exe-cutivo terá um

documento que vai

disciplinar o crescimento do
,

município, que foi concebido
própria população.

•

meia

ambiente, criação de
unidade de conservação
acima de todos os

mananciais. O plano
estabelece também critérios
técnicos' para atender as

principais reivindicações da

população - creche,
pavimentação ...

Além do fundo de
desenvolvimento urbano,
incorporação dos próprios
instrumentos de indução do
Estatuto da Cidade e o

controle social.
CP - O que o plano prevê
para o sistema viário?

CP - Quais são as

principais mudanças?
Günther - São várias,

mas podemos destacar

ampliação, das áreas

destinadas às indústrias em

função da vocação' eco

nômica de Jaraguá do Sul;
criação de zonas mistas

diversificadas, nos principais
eixos viários, para estimular

CP - E os passos se

guintes?
, Günther - As propostas

para o novo Plano Diretor
devem ser encaminhadasGünther - O Plano Diretor

l
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FALTA DE PREVENÇÃO: 57% DA POPULAÇÃO NUNCA USOU CAMISINHA
•

•

I
(."1 ERRATA

;;,., Bingo do bombeiro
c será no domingo
j, '

Diferente do que foi
publicado na edição de

•

;:._, .ontern, o bingo promovido
�. J pelo Corpo de Bombeiros do
'l Corupá acontece amanhã,
2, domingo, no Seminário
í '. Sagrado Coração de Jesus, a

;', partir das 13 h30. e não hoje.
r:, Os valores arrecadados serão

•

.: destinados para a manu-

I';' tenção do quartel e dos carros

da corporação.

•

FIM-DE-SEMANA, 2/3 de dezembro de 2006 I 5A

,

•

2006. Foram confirmados
579 casos de HIV positivo
na região, in c lúin do

,

também os municípios de
Barra Velha e São João do

Itaperiú.
Segundo Leníria, cerca

de 60% dos pacientes da

região são homens, a

maioria na faixa et ári a
..

entre os 15 e 39 anos de
idade. Dos casos confir
mados de HIV (Vírus da
Imunodeficiência Hu-

F .' TESTE DE HIV'
•

Onde: Pode ser feito no posto de
saúde da Reinaldo Rau

Quando: de segunda a sexta-feirá,
e o agendamento é feito
pessoalmente ou pelo telefone (47)
3275-1710

,

AC
!!lOi;IACÂ,
fIIs"Il!bi

tecnologia no segmento e

ressaltar a importância da

capacitação da mão-de-obra",
afirmou.

A informalidade e

ilegalidade do setor de

construção civil preocupam o
.

sindicato. "Para isso, vamos

trabalhar com a legislação,

CHUVAS

Deslizamentos de
terra na região

Deslizamentos de terra em

função das chuvas atingiram
três casas na Ilha da Figueira,
que ficaram parcialmente'
destruídas; duas casas, no Rio

Molha, foram inter-ditadas

pela Defesa Civil. Em Guara

mirim, uma casa foi alagada.
Em J araguá do Sul, as chuvas

provocaram queda de árvo-
•

res, que Interromperam a
•

energia.

, \1 .

\

luana), mais de 700/0 ori
. gin ar arn- se de relações
heterossexuais estáveis.

Pesquisa realizada pela
Secretaria Municipal de
Saúde de Jaraguá do Sul no

primeiro semestre deste ano

com 1.833 pessoas, mostrou

que 56,8% dos entre-vistados
com vida sexual ativa nunca

usaram preservatives, 51,30/0
deles porque confiam no

•

parcelro..

O infectologista Willy.
Hir ag a salienta que a

terapia an ti-r e trovir al

(coquetel) diminui a
.

quantidade de microor-
• •

garusmos mvasores, como

vírus, bactérias e proto
zoários. "Entretanto, os

remédios só fazem efeito se
.

.

o paciente tomar os

remédios de forma correta

e nos horários recomen

dados", explica. Hoj e, o
. Governo Federal dispo
nibiliza 16 medicamentos

para controlar a Aids.

fiscal, trabalhista e ambiental,
que devem ser respeitadas",

.: prometeu Obenaus. O vice

presidente de obras públicas
da entidade, Alessandro

Truppel Machado, também
destacou a importância da

fiscalização para que o
,

consumidor não tenha
. ,

prejuízo.
"Nosso foco é buscar a

qualidade dos.produtos, para

que os consumidores não se

preocupem no futuro",
destacou, .informando que, no

próximo dia 12, a entidade
realiza reunião' para criação
do plano de contingências.
"Nos dias 18 e 25 de janeiro,
teremos reuniões para definir
o planejamento estratégico,
para que a partir do dia

primeiro de fevereiro, seja
posto em prática", revelou
Obenaus. (Carlos Brandão)

NATAL .'

Evento marca a
I

data em Schroeder

,

•

No próximo sábado, 16,
acontece.oAuto de Natal de

Schroeder, em frente ao

ginásio de eventos Alfredo
Pasold ..O espetáculo tem

aproximadamente uma hora
de duração envolve apre
sentações de teatro, música

e dança. O elenco é

composto por 75 integrantes
que trabalham no comércio, .

nas indústrias e na prefeitura .

"

•

Preservativos e informativos foram distribuídos aos funcionários para divulgar a prevenção

Alunos protestam contra transferência
Alunos da Escola Estadual

•

Darcy Frank Welk (Extensão)
fizeram uma manifestação em.

frente à instituição na noite de
sexta-feira. O motivo foi o

.

anúncio de que a extensão, no

J aragua
.

Esquerdo, se' a

fechada pelo Estado por fa
de 'recursos para manter o

estabelecimento.
A aluna Anna Cláudia

Azevedo, 17 anos, COlltOU que
.

a manifestação teve por

objetivo reivindicar a
.

permanência da extensão. "Os
estudantes se uniram para lutar

por educação. Temos que gritar
•

para que ouçam nossa voz,

temos que fazer barulho para

que olhem para os 160 alunos
,

que estudam na extensão",
disse, apostando que mais da
metade dos alunos estavam

presentes no protesto.
Segundo Anna, a iniciativa

,

.J

•

•

I

\
, .

•

� 14 mil preservativos
foram distribuídos

.para funcionários
��'de nove empresas"', . .

.'

:�' ',�
'< •

"<t' ..
'

�'�AIANE ZANGHELINI
!,: ',11 ,

(.�;' ARAGUA DO SUL
IJ�'"
, .

'.
00.;

-

��..
'

.

�;;: A equipe do programa
.

"

}::DST/Aids,. da secretaria de
'-,,"'>I"i'-

��Saúde, distribuiu ontem
I' •

�;:,14.250· camisinhas e

�;i;informativos em nove
�. �

�;'tmpresas do município, para
,,:: lembrar o Dia Mundial de
"

f�J'.Luta Contra a Aids - 1 o de
\' .

l., dezembro. Durante a noite, o
� .

.

':,_ Rotaract Club de Jaraguá do
;; Sul distribuiu 1,4 mil
"

�. preservatives em bares e
•
�. b

'

_, oates.

�. A supervisora do pro-
'. ,

�;. grama DST/Aids, Leníria
Custo: Gratuito

� de Cássia Menel, destaca
�:

'

�: 'que, desde o ano de 1991

�;: (quando foi regis trado o . Quem pode fazer: qualquer pessoa,

�: primeiro .caso de Aids no com documento de identidade

�:; município) até outubro de
"

:", ,

"
• •

�Sinduscon discute planejamento estratégico.
r

. '.

i'" Aconteceu na última "",..,.-..,..,...",

quinta-feira, 30, no Centro

Empresarial, a primeira
reunião oficial do recém

instalado Sinduscon (Sin
dicato da Construção Civil de
Jaraguá do Sul). O encontro,

que reuniu todos diretores,
teve como objetivo iniciar o

desenvolvimento do plane-
,

jamento estratégico da
entidade para 2007 ..

Segundo presidente da
,

. entidade, Paulo Obenaus,
entre as prioridades está o . Obenaus: "Raio-x da reçtão"
raio-x do setor na região.
"Vamos fazer um

levantamento sobre a situação
do setor, através de contatos

I

nos mais variados níveis.

L, i Queremos promover a sinergia
" .do Sinduscon com as demais
.. J.... I

.
.entidades. Além disso, temos

I
. ,

i'l,que definir as ações para
c

, ampliação do uso da

Deni: "Não haverá prejuizos"

da manifestação partiu da mãe

dfe um aluno e logo muitos

aderiram à causa, inclusive

alguns professores. "Essa
-, . .

extensao e muito rmportante
para os alunos porque foi
criada pela dificuldade de
locomocâo dos estudantes e

o

professores até o local", aposta.
•

�

OPINIAO - Para a

gerente da Gerei (Gerência
da Educação, Ciência e

Tecnologia), Delli Terezinha
Barrida Rateke, a razão do
manifesto dos estudantes é um

equívoco. "A extensão não .'

será fechada,' apenas
transferida. Nenhum aluno

.

será prejudicado", garante.
A Escola Estadual Darcy

. Frank Welk possui uma

extensão que funciona na

Escola Municipal Maria
Enilda Salai Stãhelin '

no
,

período noturno. Na quinta-
•

feira à noite, a diretora
anunciou que a extensão

passaria a funcionar na. Escola I

Darcy Welk porque não havia

espaço para as at-ividades

propostas. A escola' não tem

biblioteca própria nem espaço
.

para secretária, para atender
aos pais. (Rafaela Taranto)

'I ,'� ,

, .

•

O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO �
, -,

COLEGIO MARISTA SAO LUIS . .

,o
....

A utilização do laboratório de informática no Colégio Marista vai além de um complemento
, ,

dos assuntos estudados ernesala de aula. E nesse espaço que osalunos buscam respostas
para diversos questionamentos, seja por meio de softwares educacionais ou por meio da

grande rede mundial chamada Internet .

Neste ano foram desenvolvidos vários projetos com as turmas, entre eles: Conhecendo
os Animais;pesquisa sobre diversos animais domésticos e selvagens fazendo a apresentação

•

em sala de aula com recursos multimídia, Projeto Leituras: desenvolvimento de anúncios e

panfletos utilizando o. Publisher, Projeto Livros ; leitura realizada na biblioteca e

desenvolvimento de livrinhos utilizando o Paint, Conhecendo os Países, Estados e Regiões
com o Google Earth, Jornal Eletrônico, Jornal lmpresso, Foto Novela. '.

Também no decorrer do ano foram lançados no Portal Marista 10 novos jogos e a Turminha
Marista.

. Todos estes jogos e histórias estão disponíveis no Portal Marista: wvvvv.marista.org.br.
Confira!

,.

. .

•
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RELATOR VOTA PELO ARQUIVAMENTO DA CEI E AFIRMA QUE DECISÃO É 0'0 MP

•

�

•

•

,

... : Segundo vereador,
oposição quer desgastar'

,

pretelto para próxima
,

eleição municipal
, o

,
,

D�IANE ZANGUELINI
. JARAGUÁ DO SUL

O· arquivamento do requeri
mento que pedia a abertura de

,
•

processo de cassação do prefeito
Moacir Bertoldi (PL) confirmou

,

a éxpectativa da grande maioria
,

d� população: a Câmara de

[araguá do Sul não levaria à
,

avante a operação desenhada
,

péla CEI (Comissão Especial de
, o

Inquérito). Durante sete meses,

a �omissão 'investigou possível
I

irtegularidade cometida no ato
, .

d¢ quitação da dívida de ISS

d� Empresa Canarinho.
I

A: contradição maior ficou por
,

c<pnta do relator da CEI, o

vereador Ronaldo Raulino
,

.

(�L). O relatório conclui que
houve"expressa violação da Lei

Complernentar 46/05 ...

"
e.·

o

"também prática de atos de

improbidade atentatórios aos
. ,. ,

prlnclplC>s . regentes .
a

administração pública, previsto

o

,

afirmando que não compete aos o

vereadores fazer "julgamento
político", mas investigar
situações suspeitas' de

irregularidade.
N a opinião de Raulino, os

vereadores da bancada de

oposição estão interessados ern

desgastar a administração
municipal, para. evitar que o

prefeito se candidate nova

mente. "O que aconteceu

•

CESAR JUNKES/OCP
'00

"<lw.o

I

J

•

Raulino: "Não sou advogado, juiz ou promotor para julgar se o prefeito está certo ou errado"

. .

Associ�ção das Imobiliárias
•

empossa nova diretoria

•

I

•

.

Quem perdeu o prazo de taxa cobrada é de R$ 51;?0. fesultado extra-oficial da

entrega da Declaração de Quem deixar de declarar a . entrega dos documentos foi

Isento, que terminou na renda por dois anos seguidos positivo na região. Estima-se

quinta-feira, ainda tem chance corre o risco de ter os cadastros o que pouco mais de 345 mil

de regularizar a situação junto. em lojas negados, além de ser pessoas repassaram as

Para não ter complicações, proibido d� abrir empresas e de informações ao Fisco nos 26

como a suspensão do CPF retiraropassaporte. municípios cobertos pela
(Cadastro de Pessoa Física), BALANÇO - De acordo instituição, entre eles, os do

pode procurar as agências dos COIn o tesponsável pela Vale do Itapocu. Em

Correios, Banco do Brasil ou Delegacia da Receita Fedejal contrapartida, no Estado a meta

Caixa Econômica Federal: A
.

em [oinville, Mario Bartos, o nãofoiatingidaporpouco.Das

•

e
,

j
,

em lei... ". Raulino justificou o

voto afirmando que não é

"advogado, juiz ou promotor",
e que não cabe a ele julgar se o

prefeito estava errado,
"Como há uma corrente que

•
o

,

sustenta a irregularidade, e

outra que teln outro

entendimento, não são os

vereadores que devem dizer se

o prefeito agiu certo ou não, mas

o Ministério Público", repetiu,

.
.

ontem (quinta-feira, quando se

arquivou o requerimento) foi
o

um jogo de interesses para o

próximo processo eleitoral", .

declarou.
PREFEITO - Ern depoimento
à comissão, em julho, Bertoldi
admitiu que foi ele quem
tornou a iniciativa de procurar
a Canarinho para propor a

negociação, que a CEI
considerou irregular. ,

1,990 milhão de declaracões
,

o

esperadas, chegaram até a

manhã de ontem, 1 0, cerca de
1,965Inilhão. No Brasil inteiro,
o "leão" recebeu 62 o milhões,
pouco menos do esperado.

o Porém, segundo o delegado
Bartos, a expectativa de 63
milhões deve ser alcançada
com as atrasadas. (Kelly
Erdmann)

,

JARAGUA DO SUL
,

A Associação das
•

o

Imobílíárías de [araguá do Sul
, .

empossou ontem a noite a nova

drretoria. O atual vice

presidente, Massao Salai

Wajima, foi empossado
presidente cia gestão 2007/2008,
que se inicia no dia 1 o de janeiro,
A vice é Isolete Carlini. A
cerimônia de posse aconteceu

na Recreativa Duas Rodas e, após
a solenidade, foi servido UIU

jantar aos convidados, Ainda
, .

ontem, tomou posse o secretário

Ednilson dos Passos, o tesoureiro

Flávio Marcatto e os diretores:
Almir Menegotti Rocha, de

vendas, Daniel Andreatta, de

locação.Anderson Klein Vargas,
sócio cultural, e Anselmo
Ramos, de loteamento.

Decoração de Natal será

inaugurada na segunda-feira
GUARAMIRIM
Na próxima segunda-feira, 4,

a cidade acende as luzes para o

Natal, A decoração vai iluminar

pontos específicos em diferentes
localidades. Os principais deles
são a Estação Ferroviária e a

6'Prefeitura, Mas, a Igreja Matriz, a

Capela da Santa e as praças do

Guamiranga e Centro também
recebem os artigos natalinos,

A partir do dia 8, sexta-feira,
quem passar pelo cruzamento das
ruas Gerônimo Corrêa e Atha
násio Rosa, 110 Centro, vai poder

,

ver o Papai Noel. E que durante o

mês de dezembro, a Acig (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Pecuária de Guaramirim) abre as

portas da residência do "bom
velhinho" pelo segundo ano

consecutivo. (KE)

II INDICADORES ECONÔMICOS
'

,

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

EURO

•

,
,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,166 2,168 "

PARALELO 2,290
o

2,380 "

TURISMO 2,117 2,277 "

COMPRA VENDA

2,701 2,701
PESO (Argentina)
2,879 2,880

• BOLSAS DE VALORES • POUPANCA
,

PONTOS OSCILAÇAO
At BOVESPA' 41.327 -1,44%
At DOW JONES (N. York) 12.194 023%

At MERVAL (B. Aires) 1.929 -191%

At NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,390/0

0,6257
•

I
• CUB dezembro

R$ 895,50

II FALECIMENTOS
Faleceu às 18:30h do dia 30/11, a senhora Raulina Drews Krause, com idade

,

de 67 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério
Rio da Luz I.
Faleceu às 07:50h do dia 30/11, a senhora Verônica Demarchi, com idade de 79

•

anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério
Municipal da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 06:45h do dia 30/11, a senhora Cristina Liesenberg Daren, com idade
83 anos. O velório foi realizado na Igreja São Luiz Gonzaga e o sepultamento no

Cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 18:30 do dia 29/11, a senhora Lavina Piccinini, com idade de 91
anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no

Cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 12:20 do dia 29/11, a senhora Matilda Lennert, com idade de 67 anos.O
velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério Santo Estevão.

\ ,11
, ',

A SCAR apresenta:

•

,

Local: Grande Teatro da Scar
Data: 10/12/2006 (dolningo!
Hora: 20h

Ingressos: R$ 10,00 inteira
R$ 5,00 meia e idosos'

,
•

Orquestra Filarmônica da SCAR

Orquestra-de Cordas da SCAR

Quarteto do Grupo de Câmara da SCAR '

Coral da SCAR
'

I
)

Cia. de Dança GPOEX/SCAR
Músicos Convidados

•

�- '" : : Ii
_ j li ; it t MlliWPSiW :em ""'- _ ---=

Realização: t:;:�-IiY% "_.
..

- _/�.�

Apoio:

Rua Jorge Czerniewicz, 160 - Czerniewicz - .Iaraguá do Sul - se
www.scar.art.br - scar(j"i'scar.art.br - Fone/Fax: (47) 3275-2477

• . Po

'i ,
,

COMUNICADO \

Expresso e Ghia Ltda, pessoa jurídica de direito privado,
l

-

estabelecida nesta cidade de o;
,

Jaraguá do Sul - SC, inscrita no CNPJ sob número'
- ,

03.783.021/001-19, comunica que foi
extraviado um bloco de Notas Fiscais de Serviço em

branco com a numeração de 451 a 500.

Jaraguá do Sul, 10 de dezembro de 2006
Expresso e Ghia Ltda

•

o.

\
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o CORREIO DO POVO ,

e s p orte@jornalcorreiodopovo.com.br

BRASILEIRÃO: ÚLTIMA RODADA DEFINIRÁ VAGAS PARA COMPETiÇÕES SUL-AMERICANAS
MARCIO RODRIGUES/VIPCOMM/OCP

. """'''"'

RÁDIO ��,
JARAGUÁ

•

I
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•
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Renato Gaúcho conversa com jogadores e espera um jogo difícil contra o Figueirense amanhã em Florianópolis.

•

•

•

•
I '

II> Time carioca tem de
vencer o Figueirense
e torcer para que o

Paraná não vença

RIO DE JANEIRO
Na última rodada do

Campeonato Brasileiro, as

atenções se voltam para duas

partidas. Com o campeão e os

quatro rebaixados definidos, a

principal disputa é a última

vaga para a Libertadores. o
caminho está mais fácil para o

Paraná, quinto colocado com

59 pontos. Basta vencer os
reservas do São Paulo em casa

/ '

ou, ate mesmo, torcer para
uma vitória do Figueirense
diante do Vasco. Já o alvinegro'
carioca, com um ponto a

SÃO PAULO
.

Muricy motiva
atletas reservas

Para motivar os jogadores
reservas que entrarão em

campo contra o Paraná

amanhã, ,o técnico Muricy
Ramalho já fala em 2007. Para

atletas como Ramalho, Lúcio,
Thiago e André Dias, é a

oportunidade para con

tinuarem no São Paulo, já que
todos estarão com contratos

/

encerrados em breve. "E o

momento de mostrar serviço.
/ .

E umjogo que pode animar ou

desanimar", declarou o
,

treinador.

I

•

• ,
,

eCI em I u o em casaClassificação
.

• Col. Time PG J V E O GP GC SG • ·

1° São Paulo 77 37 22 11 4 66 32 34 , ARQUI�OIOQP'
- "

JARAGUA DO SUL' 2° Internacional 69 37 20 9 8 51 32 19
. "

3° Grêmio 67 37 20 7 10 64 44 20 As
•

da
•

meninas equipe · ,

35
"

,-t� 4° Santos 61 37 17 10 10 55 20
o Raumak/Wifer/O Boticário/5° Paraná 59 37 18 5 14 56 49 7 , 1 I ;

•
, .

15 9 57 50 7 Malhas Mohr/FME de futsal
•6° Vasco 58 37 13 ,

" -

Figueirense
'

'11 52 44 [37° 56 37, 15 11 •

do,,'$i ,

terminaram o turno8° Goiás 52 - 37 14 10 13 59 48 11
go BoJafogó $j w.37 13 . 12 es 1,2 51 47, 4 quadrangular final na segunda ! �

"

,
w.

100 Corinthians 50 37 14 8 15 36 43 -7
posição. Elas estão com quatro I

110 Cruzeiro 50 37 13 11 13 49 44 5
, ,

de
••

16 40 47 contra ,12° Flamengo 49 37 14 7 -7 pontos, nove
130 Atlético-PR 47 37 13 8 16 ,60 61 -1 Criciúma. Para ficar com a Taça14° Juventude 47 37 13 8 16 41 49 -8

Raumak, elas precisam vencer150 Fluminense 44 37 11
'

11 15 47 57 -10
16° Palmeiras 43 37 12 7 18 57 69 -12 as três partidas em casa, no
17° Ponte Preta' '38 '37 10

.. S 19 44 64 -20�
próximo fim-de-semana. Já a

�O' ,'" . - . ��., ,

{
180 São Caetano . 36 37 9 9 19 36 49 -13 i

37 14 16 38 62
� . ,.-_. 1>1,)

equipe sub-IS define hoje o190 Fortaleza 35 7 -24
- .

200 Santa Cruz 28 37 7 7 23 40 73 -33
título do estadual da categoria. Mauricio Berti comanda o sub-i?,

•

j,' ;,Ii\. •• • .
' ,'... '/ . .',

•' ,'i

, a

"
, t
\

\, ...

menos que os paranaenses,
tem de vencer e torcer pelo
menos por um empate em

Curitiba.
No Vasco, o departamento

médico liberou o atacante Jean
para a partida de amanhã, e

ele promete uma performance
melhor do que no confronto

I

com o Santos no último

domingo. "Contra o Santos
treinei só dois dias antes da

partida e isto atrapalhou.
Agora não, treinei a semana

"

inteira e vou estar bem melhor

fisicamente", afirmou o jogador.
Para o técnico Renato

Gaúcho, o Figueirense não

deverá facilitar a vida do Vasco.
"Será um jogo difícil não só pelo
retrospecto, mas porque eles '

têm uma equipe muito for.te.

•

Mas ainda buscamos um

objetivo no campeonato e eles

não", declarou.
. O Paraná Clube terá

estádio cheio para a partida
contra o São Paulo amanhã, no

Estádio Durival Britto. O,
técnico Caio Júnior ainda tem

dúvidas para escalar o time

titular, já que' o lateral

esquerdo Eltinho e o meia Beto
estão com problemas'
musculares. Como o substituto
de Eltinho também está

,

3811 RIJ,dada·
: ii;ii;!':iiíii,*'

. .

;;m"
0.0

'''ilÍi>OIi
'

Hoje
18h10 - Inter x Goiás

•
, o ,

__

'. "
_

18h10 - Fia x.S. Caetano.

Amanhã
16h - Flu x Palmeiras
16h - Figueirense x Vasco
16h - P. Preta x Atlético
16h - Paraná x São Paulo.

contundido, o treinador poderá
jogar com alguém improvisado
na posição. Já para o meio

campo, quem deve ocupar a

vaga é Serginho. O estádio do
Paraná deve receber 17 mil

pessoas, número recorde de
torcedores.

•

16h - Cruzeiro x Botafogo
• -

,-'o _- o'"
,

16h - Corinthians x

Juventude
18h10 - Fortaleza-x
Grêmio,

,
.. _ Im�'"

18h10 - Santos x S. Cruz

BOTAFOGO

Scheidt e Ruy
deixam o Fogão

Os dois primeiros joga-
,

, dores a deixar o Botafogo são

o zagueiro Scheidt e o lateral
direito Ruy. Este último foi

dispensado do jogo contra o

Cruzeiro amanhã e .já foi
liberado para procurar um

novoclube.
O relacionamento de Ruy

com o técnico Cuca não era

dos mais amistosos. No jogo
contra o Corinthians, o

treinador preferiu improvisar
[oílson e deixou o lateral
direito na reserva.

,

,

{

,
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Pec solidário
o Programa Esporte e Cidadania da FME de Jaraguá do Sul segue a

campanha Natal sem Fome. Os interessados em ajudar podem entrar
em contato com a entidade pelo telefone 3370-9555 ou deixar a

doação no posto de coleta do Jançada. Neste fim-de-semana, mais
duas modalidades fazem os encerramentos do ano. No Colégio
São-Luís, os atletas/alunos do vôlei se reúnem hoje e amanhã. E no

Pavilhão B do Parque Municipal de Eventos, os praticantes do tênis
.

de mesa fazem a confraternização.

\

Bocha
Os campeões da.3' Etapa do
Municipal de Bocha Sul
Americana foram premiados
ontem no João Pessoa. Na
Série A, o primeiro. lugar ficou
com o Baependi/Sipaca,
seguido pelo Arduíno Pradi e

os Amigos da Onça. Na série
B, o título foi para o Ponto
Piso/Kuchenbecker, na frente
da Refrigeração Frigomaq e

,

da Arweg. Depois da
'

premiação, as equipes
parfíclparam de um jantar.

Primeirona
Hoje tem Caxias e Flamengo
em Santa Luzia, às tôh. Os
donos da casa jogam pelo
empate para se garantirem na

final da Primeira Divisão, já

· ,
,

, -,

I • �
....

••, �1
I ,�I

• • •

. que venceram o primeiro Jogo
por 1 xO. No Rio da Luz, o

Vitória recebe o Atlético
precisando da vitória, pois no' ,1

-

primeiro jogo perdeu para o

rubro-negro do Estrada Nova
por 2xi. Vale lembrar que todas "ri
as partidas (inclusive dos

aspirantes) acontecem hoje.

.

�
-

- .
""', �

. . .....

··C,
· - .

· -

( -. ,II
.... )

Tiro
. O jaraguaense Samuel Lopes

está no Rio de Janeiro para
disputar a Copa Centenário da

Confederação Brasileiro de
Tiro Esportivo. A competição
acontece nos estandes do
Fluminense e da Escola .

Naval. Lopes integra o ranking'
dos cinco melhores atiradores
do Brasil, que dá o direito de

disputar as seletivas do Pan
no próximo ano .

Aspirantes -

-

. ,
, <.

Nas preliminares da Primeira
�

" r;
Divisão, tem o duelo dos

aspirantes, às 14h. No Bairro
Rio da Luz, o Vitória joga pelo
empate contra o Caxias, pois
venceu o primeiro jogo por , _,;

· ,

1 xO. No Garibaldi, o Flamengo .

· :!Jtambém joga pelo resultado
igual, já que bateu o Cruz de
Malta/Belmec por 3x1 na

primeira partida disputada no

último fim-de-semana.

) iI

, 'J"

,
.

" )

\ " 'I• •

se
GASPAR

A Malwee conseguiu uma

gral(\de vitória em Gaspar,
ontem, pelo Campeonato
Estadual da Divisão Especial. O
time goleou Indaial por 6x2 e

•

•

Os jaraguaenses fizeram um

primeiro tempo brilhante e

abriu SxO com dois gols de

Márcio, um de Chico, um de '

,
Falcão e um de Valdin. No fim -

da primeira etapa, Baega.,
descontou. No início do:
segundo tempo, Paraíba fez a -'

segundo de Indaial, mas'

,

Márcio sacramentou a goleada" ;

Para o ala Lecd, a intenção:
agora é buscar a liderança em

�

[oinville, "Estou disposto ajogar
e uma vitória lá tem até uD{1....

�

gostomelhor", comentou. .: r.

1

conseguiu a vaga para a

semifinal de forma antecipada.
Com avitória, a Malwee chegou
aos dez pontos e tem um a

menos que [oinville, que oritem

fic<8u no 2x2 com a Unisul.ern
Tubarão. Se a Malwee vencer

o [ec, fora de casa, amanhã às

, 19h, fica com o primeiro lugar
dogrupo.

•

enmas
"

· ...
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O CORREIO,DO POVO
es po rte@jornalcorreiodopovo.com.br

,

DECISÃO: GESSO JARAGUÁ E AMIZADE NA FINAL DO VARZEANO

ARQUIVO CESAR JUNKES/OCP

Amizade/Rozzaco Pneus (azul) terá vários desfalques para a decisão e o JJ Bordados (branco) disputa oterceiro lugar

- ,

� A disputa do título
,

será amanhã á tarde,
a partir das 14h,
na Arsepum

Depois
polêmica e

de muita

problemas no

time -t it u lar já está

escalado Alemão,
Augusto, Edson, Tucano e

Itamir; Tinho, Paulo,
Robocop e Quati;
Clenílson e J airzinho.

O time do Amizade/
Rozzaco Pneus 'terá o ! .

,

desfalque do z ag ile ir o

Gérson, suspenso, além
de outros jogadores que

�
I

,

tem I compromISSOS

par ticulare s. O técnico

Cláudio Balsanelli
acredita na superação para

conq ujs tar o títu lo .

"Nossos 'jogadores f;êm
compromisso no sábado e

,

domingo de manhã em

Corupá. Nem escalamos o

time ainda porque não

temos ce r t e'z a se

poderemos contar com

todos neste jogo", co

mentou.

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

, ,

tapetão,
amánhã

acontece

final doa

Campeonato Varzeano de
Futebol - Troféu Posto

•

,

Mime. As 14h entram em

campo Serysyl EC e JJ
Bordados, na briga pelo
terceiro lugar e, às 16h30,
Gesso Ja,raguá/RV
.Ve ícul os ,e Amizade/
Rozzaco 'Pneus decidem o

.título da competição. Os
confrontos acontecem no

campo da Arsepum,· no

Bairro Amizade. Até o

momento foram

dispu tados 100 jogos na

competição, com 305 gols
marcados, média de 3,05.

Com a força máxima, a

equipe do Gesso J aragua/
RV Veículos disputa a

competição pela terceira

vez e espera conquistar o

primeiro. título. Em 2004
eles' ficaram em terceiro

lugar e no ano passado
ficaram com o vice

campeonato. "A grande
. '

vantagem da nossa equipe
é a união, onde todos os

jogadores se respeitam",
declarou o técnico da

equipe, José Guizoni. O

---- - �-- -- - - -- - ,- - ,--
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PREÇO DO TOMATE
SUBIU 27% DE JANEIRO
A NOVEMBRO DESTE
ANO, SEGUNDO DIEESE * 82

,

,

EXPECTATIVA MEDIA
DE VIDA ATINGE A
MARCA DE 71,9 ANOS @ 83

,

,

•
. ,

CONFIRMADO: GOVERNADOR REELEITO FEZ ANUNCIO ONTEM
.

,

.

,

, •

•

,

,

,

,
Arquivo Cesar Junckes/OCP

Câmara Federal, aceitou a
�

proposta para a atuaçao no

Estado.

.. üeputado do PSDB
lá ocupou o cargo
durante o governo de

•

Vilson Kleinübing

reeleito em sua casa em

]oinville. .

,

A proposta de Luiz

Henrique é que o deputado.
promova uma grande
reforma na educação do
Estado. Ele acredita que
Bauer seja o mais indicado

O deputado federal Paulo
para fazer isso, já que foi

Bauer (PSDB) foi anunciado presidente do Instituto da
como o novo secretário da Reforma Agrária. O tucano,

.

Educação no próximo à época filiado ao PFL,
mandate de Luiz Henrique· também já comandou a

da Silveira' (PMDB). Bauer, Secretaria de Educação, de
que já assumiu o mesmo 1991 a 1994, no governo de
cargo de 1990 a 1994, Vilson Kleinübing (PFL).
durante o governo de Vilson Nestas eleições, Bauer
Kleinübíng; (<,li c<,l9:,:,�q._aslç>.". recebeu, 65.1-78 votos, luas

�ontem pelo governador não conseguiu ser eleito
I i" ._

.. ,-

para o quarto mandato de

deputado federal, o primeiro
representando o PSDB.
Ficou como primeiro
suplente da coligação Todos

por Toda Santa Catarina,
formada pelo PMDB, PFL,
PSDB, PPS eoutros partidos' .

menores. Em novembro,
Bauer soube que retornaria'

à Câmara Federal em 2007,
com. a confirmação de que
Mauro Mariani (PMDB),
eleito deputado federal,
assumirá' a Se ere tar ia

estadual de Infraestrutura.
O deputado; que estava

.

,
,

FLORIANOPOLIS PAULO ROBERTO BAUER

NASCIMENTO:
20/03/1957

,

-

PROFISSOES:
administrador de empresas e

.

contador

MANDATOS ELETIVOS:
vice-governador (1999-2002);
deputado estadual (1987-1990);
deputado federal (1991-1995;.

- ,

1995-1999; 2003-2007),

,

pronto para assumir a

presidência do PSDB na
D�putado aceitou convite para voltar ao comando da pasta. .

,

Horório Especial de Natal aos Sóbodos, dias 9/12, 16/12 e 23/12 dos 8:00h as 17:00 horos
Neste mês de Dezembro, a Caraguá estará aberta em ,horários
especiais, tudo para facilitar cindo mais o suo 'visita poro conhecer
toda linha Volkswagen na prontc-entreqo e todas as suas vantagens .

•

•

•

,

Ultrapasse o Desejo com a Satisfação

I

, .

Jaraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000 �
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NA CAPITAL CATARINENSE
•

•

•

,

, I
I

....Acréscimo de 3,38%
é o maior entre as

capitais pesquisadas
pelo Dieese

•

,

FLORIANOPOLIS

Florianópolis foi a capital
. brasileira que teve maior

aumento na Cesta Básica,
entre as 16 pesquisadas pelo
Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística
e Estudos Sócio
Econômicos), de janeiro a

novembro deste ano. O
aumento registrado durante
o mês de novembro, de

2,48%, é o terceiro

consecutivo. O acumulado
do ano ficou em 3,38%.

Em novembro, os

. consumidores pagatam R$
178,29 pelos 13 produtos que, ,

compõem. a cesta. Em

outubro, o gasto havia sido de
R$ 173,36. A carne foi um

,

dos três produtos que

registraram queda no preço,

cad ernob@ocorreiodopovo,com,br

de 4,32%. Um produto
permaneceu com preço

'estável e os outros sofreram
,

aumentos, com destaque para
.

" .
.

o tomate, que teve acrescirno

.
de 27% no preço. O óleo
também sofreu aumento

significative, de 10%.

Segundo o supervisor
técnico do Die e se ,

,

responsável pela pesquisa,
o que pesou no aumento da

, Cesta Básica foi o conjunto.
de aumentos dos preços dos

,

produtos. José Alvaro
'Cardoso afirma que é,

. .

provável que essa

tendência de aumento se
,

.

estenda até dezembro.
•

Mas, para o ano que vem, a

tendência é que os preços
se mantenham estáveis,
acompanhando a baixa

,

inflação de 2006 - a não ser,

segundo ele, que haja
algum descontrole da
oferta de alimentos.

Apesar de ter registrado
nomaior aumento

acumulado do ano,

Florianópolis ainda é a quinta
capital, das 16 pesquisadas

,

pelo Dieese, com o maior

preço da Cesta Básica. A
cidade com a cesta mais cara

é Porto Alegre, capital do Rio
Grande do Sul; e a mais baixa
é Fortaleza, capital do Ceará.

.
-

EDITAL DE CONVOCAÇAO
A Cooperativa de Reciclagem de Material do Vi:\le do

Itapocu - COOPERVIT - JS, inscrita no CNPJ nº
. ,

08.047.010/0001-94, por seu Conselho Fiscal, cónvoca todo
os associados para ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA dessa COOPERATIVA, a realizar-se no

"

dia 16/12/2006, às' 09 horas, em primeira convocação,
com 2/3(dois terços) do número dos cooperados, e as

,10 horas (segunda convocação), com a metade mais

.

um dos cooperados, e as 11 horas, em terceira e ultima

convocação com no mínimo 10 cooperados, na cidade
. de Jaraguá do Sul, tendo por local a sede da COOPERVIT

-,JS, localizado na Rua: Giardini Luiz Lenzi, 95 - Bairrp:
Agua Verde; na Cidad,e de Jaraguá do Sul, SC, pa�!a
tratar dos seguintes assuntos: .

, ORDEM DO DIA:'
1. Abertura e pronunciamento do Conselho'de
Administração;

.2. Prestação de Contas;
3. Eleição da nova dlretórlae conselho fiscal;
4. Assuntos gerais.
Conselho Fiscal:
Antonio Szczerbicki, Cristina Fernandes, Vanderleia

Aparecida da Silva.

Jaraguá do Sul, 01 de Dezembro de 2006.

EMPÓRIO DA SAÚDE SUPLEMENTOS
-

ALIMENTARES LTDA ME, tendo rnatrlzna Rua
Barão do Rio Branco, 411 ,si 06, centro, Jaraguá do

Sui, SC, CNPJ 05.935.306/0001-53, I.E.

254.665.390, informa o extravio dos blocos de NF's
série 1 mod. 1 nº001 à 025, todos usados, série D1 '

. ,

, mod. 2 nº 001, usado, 1483 a 1500, em branco, e

tendo Filial na Rua Jaime Arruda Ramos, nº26, loja
21, Kobrasol Center, Bairro Kobrasol, São José, SC,
CNPJ d5.935.306/0002-34, I.E. 254.943.152 informa

o extravio dos blocos de NF's série D1 mod. 2 nº
001 a 250, todos em branco .

,

•

UNIVERS
.

PEpagri cria nova

muda de algodão
O, Brasil deve registrar

neste ano inflação já
bastante próxima de índices
de países desenvolvidos,
segundo-analistas de mais de

.

cem instituições financeiras
ouvida� semanalmente pelo

, Banco Central.
O boletim "Focus" mostra

que a expectativa de IPCA

(principal índice de preços
ao consumidor brasileiro)
neste ano caiu abaixo de 4% '

pela primeira vez;

,

ASSEMBLEIA
.

CPI da Sapatilha
se reúne amanhã

I
O Brasil deve registrar

.,

o nes te ano inflação já
bastante próxima de índices
de países desenvolvidos,
segundo analistas de mais de '

cem instituições financeiras
. ouvidas semanalmente pelo
Banco Central.

O boletim "Focus" mostra

que a expectativa de IPCA

(principal. índice de preços
ao consumidor brasileiro)
neste ano caiu abaixo de 4%

•
•

Colegiad.o de
LHS repete
figuras de
outros

Geron e Bauer
acrescentam

, " .

expenenca

O CORREIO DO POVO.
•

•

I

,

O segundo governo de Luiz Henrique será um

recorte - oú uma montagem - de todos os governos
anteriores desde os tempos de Arena e MOB. A partir
da coíigação do PMOB com o PFL, e corn a reedição
da aliança com o PSOB, inevitavelmente o álbum do
futuro colegiado vai repetir figuras que já estiveram
no poder. Se Já havia sido anunciado Antônio Ceron
para a Agricultura, deputado pefelista que atuou
como secretário de Indústria e Comércio no Governo

. ,

Amin, ontem foi confirmado o nome de Paulo Bauer

para a Secretaria da Educação. Este, além de
remontar - no mesmo cargo - ao governo de Vilson
Kleinübing, foi vice-governador de Esperidião Amin.
Também entre os peemedebistas e tucanos
escolhidos - ou bem .cotados - até agora não há
marinheiro de primeira viagem. Noves fora Sérgio
Alves para a Fazenda, a ala dos novatos na

administração estadual deve seguir com o deputado
eleito e vereador de Blumenau Jean Kuhlmann.

•

,

I

,

) r,

JI,

•
"

,

•

,�

• '

•

•

,
,

•

"
J

,

,
I

•

,
,

,

•

• I

DEFESA Entidades da classe reivindicam a indicação de um ':

médico veterinário para a presidência da Cidasc. Reação do
Conselho Regional, Sociedade Catarinense, Sindicato e

r-

j

Cooperativa da categoria antecipa-se às cogitações de nomes ou

de fora do setor ou mesmo de engenheiro agrônomo para o

cargo. A Cidasc é a companhia responsável pela defesa sanitária.
no Estado. Disputa corporativa é histórica. 1

•

ANCORADO Paulo Corsi deverá ser o novo diretor-geral do
Porto de São Francisco do Sul. Nome representarla uma .opção
técnica de Luiz Henrique, já que Corsi é reconhecido :

internacionalmente. Atuou no Ministério dos Transportes e até :
.

.

no Porto de Roterdã, na Holanda.

MUDANÇA DE HÁBITO Com o 13° salário, abonos,
participação de lucros e as folgas, o final de ano se torna

,

período preferencial no calendário de casamentos. Dezembro
"

passa a rivalizar com maio, o tradicional mês das noivas. Porque'
há maior possibilidade de parcelar despesas .

--------------------

Conflito agrário
I

,.

,

Disputa entre proprietários rurais, empresa Iguaçu Papel e
J

Celulose e comunidade Invernada dos Negros em torno de :

área de 8 mil hectares localizada nos municípios de Campos
Novos e Abdon Batista é tão séria que deve se' tornar objeto
de Fórum Parlamentar. Romilda Titan propôs o envolvimento
dos deputados por temer as conseqüências sociais da
retirada da empresa do local, com o fechamento de 1,2 mil'
empregos. Onofre Agostini volta ao tema terça-feira.

,

•

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE Luís LONGHINI/CONCÓRDIA E
.

PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS.
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E DIVULGA

Maiores ganhos
ocorreram nas

i regiões Norte
.

e Nordeste
-,

I
, A expectativa média de vida

do brasileiro atingiu a marca
/

'i. de 71,9 anos. E 'o que mostra

a pesquisa .Tábua de Vida
2005 do IBGE (Instituto

,

,Brasileiro de Geografia e
I

Estatística), divulgada
,� ontem. A esperança de vida
; do brasileiro passou de 71,7

anos, em 2004, para 71, 9

anos, em 2005 - um aumento
'

de dois meses e 12 dias. Esse
indicador estima que a

�
,

geraçao que nasceu no ano

passado viverá, em média,
até os 71,9 anos.

A pesquisa do IBGE também

comparou a esperança de
vida ao nascer entre 2000 e

, 2005 nas regiões e Estados
; brasileiros e descobriu que os

']i maiores' ganhos' ocorreram
. . ,

/
nas regiões Norte e

Nordeste. Embora ocupem os
'

" últimos lugares no ranking
da. esperança de vida ao

; nascer, os Es tados de

Alagoas, Maranhão e

Pernambuco alcançaram os

maiores aumentos. Nos dois
: primeiros Estados, o ganho
i foi de 2,1 anos de vida. Em

Pernambuco, a expectativa
aumentou dois anos de 2000

; para 2005.
Xl comparação da

expectativa de vida entre os
Q,

Estados revela' as

desigualdades e contrastes

,

,

.

cadernob@ocorreiodopovo,com,br

•

i

UANTO VIVE CADA UM
.

. Expectativa de vida para
homens e mulheres no país

112000
- 2005

- Ambos os sexos - Homens - Mulheres
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I

,

regionais do país. Enquanto
o Nordeste figura no ranking
com a pior média (69 anos),
a região Sul tem a maior

expectativa de vida, de 74,2
anos. Os Estados daquela
região também registraram os

,

avançado entre os anos de
200 e 2005, ainda é preciso
uma melhora "considerável"

para alcançar os vizinhos

latino-americanos, segundo
a demógrafa Ana Maria

Nogales, diretora do Centro
de Estudos Avançados
Multidisciplinares da UnB

(Universidade de Brasília),
que analisou os dados da

',

pesquisa do IBGE.
"Estamos atrás de países como

México, Argentina e Chile.
Ainda falta muito trabalho

para comemorarmos", avalia.
De acordo com ela, a

expectativa na Argentina e

no Equador é de 74 anos; no

Chile, de 76 e, no Uruguai,
de 75 anos. (Folha Online)

/ '

menores acrescrmos na

esperança de vida ao nascer:

Rio Grande do Sul (1,4) e

Santa Catarina (1,)).
.

Uma diferença de 8,9 anos

separa o campeão da

expectativa de vida no país,
o Distrito Federal, com 74,9
anos, de Alagoas, último da
lista com 66. O contraste,

entretanto, vem caindo: em
r

2000, a diferença era de 9,8
anos.

Embora o país tenha

��AsíLIA
A Polícia· Federal

prendeu ontem 23 pessoas
acusadas de fraude no INSS

(Instituto Nacional do
.

'Seguro Social). As prisões
foram feitas no Amapá,
Pará, São Paulo e Minas

,

Gerais durante a Operação
Licomedes.
2,
(, Segundo a Polícia

çtderal,. a quadrilha con-
,

cedia benefícios a pessoas

ll}ortas e inexistentes para
familiares e conhecidos. O

,

• ..grupo também inseria

vínculos empregatícios com

empresas ern inatividade.
Entre os presos estão

COMECOU
•

Recadastramento
,

de armas de fogo
,

servidores do' INSS

responsáveis pela inserção
de informações falsas no

'sistema. Era COIU base
nessas informações falsas

que o s. benefícios eram

concedidos.
A estimativa da PF é

que o prejuízo causado à

Previdência Social ultra

passe os R$ 5 milhões e estão

relacionados a 60 bene
fícios previdenciários inves

t igado s,' dos quais 50

Começou ontem em todo
o país o recadastramento de
armas de fogo. Todos os

proprietários devem renovar

o cadastro, seja pessoa física,
policial civil, federal,
législativo, empresa pública
ou privada. Estão liberadas
as pessoas que tiveram o

registro renovado a partir de

julho de 2004.
Para efetuar

, , ,

permaneciam m a ttvo s.

Segundo a PF, é a maior

fraude previdenciária já
investigada no Amapá.

recadastramento, é necessária

a apresentação do registro de
arma de fogo ou de uma cópia
do boletim de ocorrência,
comprovando o extravio do.
documento. O prazo termina

em 02 de julho de 2007.

•

"

o

o tufão Durian matou ao menos 388 pessoas nas

Filipinas ontem, depois que fortes chuvas e ventos

provocaram deslizamentos de terra, O número pode ser

ainda maior.

Vilarejos próximos ao monte Mayon, cerca de 320 km
ao sul de Manila, ficaram cobertos de lama e, rochas,
depois que o Durian despejou montes de fragmentos
vulcânicos por suas encostas.

"Há um monte de informações conflituosas, mas,
observando à tendência, podemos ter entre 300 e 400
pessoas mortas até a noite de hoje (ontem)", afirmou
Richard Gordon, senador e diretor da Cruz Vermelha filipina.

Cerca de 11 mil pessoas ficaram desabrigadas e linhas
de energia, cabos telefônicos, pontes e estradas foram
danificados,

Batizado com o nome de uma fruta asiática, o Durian
afetou quase 22 mil pessoas ao suspender vôos e viagens
por mar. O tufão se moveu para o mar da China Meridional
e deve perder força e se tornar uma tempestade tropical
nos próximos dias, ao se aproximar do Vietnã, Esse é o

quarto tufão a chegar às Filipinas em três meses.

,

Tufão Durian
deixa quase
400 mortos
nas Filipinas

, Outros 11 mil
ficaram sem luz
e desabrigados,

ALUGUEL DE CELAS A população britânica terá a

oportunidade de comprar celas de novas prisões em um

plano do Ministério do Interior da Inglaterra. No novo

modelo, as celas adquiridas seriam alugadas para
operadores privados em troca de parte dos rendimentos.

RISCO TERRORISTA A partir da próxima segunda-feira,
qualquer pessoa que entrar ou Sair dos Estados Unidos será
alvo de uma avaliação de risco terrorlsta sem conhecimento,
e os resultados serão conservados durante 40 anos, Um

grupo que defende as liberdades civis considera o plano
. ,

I nvasivo.

CRIANÇA MORTA Uma criança foi morta ontem em um
.

. incidente em uma escola no sul da Holanda. A morte foi
criminosa e a escola teve de ser desocupada, de acordo com

informações da polícia,' .

'

Nenhum detalhe adicional estava disponível até a tarde de
ontem.

Deputados tro am tapas
Deputados mexicanos de squerda e direita trocaram tapas

e socos no plenário do Congresso mexicano ontem, algumas
horas antes de o presidente eleito Felipe Calderón prestar
juramento. ,

No começo da manhã, terminou uma trégua estabelecida
entre os legisladores do esquerdista Partido da Revolução·
Democrática e do direitista Partido Ação Nacional , que desde

terça-feira disputam a posse da tribuna do Congresso.
O oposicionista Partido da Revolução Democrática hão

reconhece a vitória de Calderón por ssegurar que houve fraude .

na eleição de julho contra seu candi to, o ex-prefeito da Cidade
do México, Andrés Manuel López Obrador.

A briga começou quando os esquerdistas tentaram bloquear
uma das portas do recinto onde supostamente entraria Calderón.

U CORREIO DO POVO S
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Cerca de 16 milhões elegem o presldente
,
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Hugo Chávez é apontado como favorito na eleição para escolher o presidente que vai dirigir a

Venezuela entre 2007 e 2013. Uma pesquisa de intenções de votos divulgada em novembro
aponta que o ,Chávez seria reeleito com 52% dos votos, Seu principal op.ositor, o governador do
Estado de Zulia, Manuel Rosales, obteria 25,50/0 dos votos. De uma população de 26 milhões
cerca de 16 milhões estão aptos a votar, mas a expectativa é de que a margem de abstenção possa
chegar a 40%,.

I
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.-
Extra

Esta é a fotinho do 10 aninho do fofinho
Thiago do Amarante. Os pais Cristina e

Luis, os avós e tios estão mais que felizes
com esta dádiva em suas vidas!

Parabéns para a gatinha Deisy Piske que
completou 13 anos noültimo dia 23. Saúde e

felicidade é o que desejam os pais Ademar e

Claudia

As fotos publicadas nessa página vão concorrer uma

peça de roupa no final do mês da NICOLODELLI.
Mande sua fotinho também!

II

, A dinha coruja Inha e toda família deseja
: muitas felicidades para a fofinha Gabrielle
• Letícia Minatti que completou 7 meses no

�. último dia 24. "Que Deus a proteja e ilumine
sempre"

�•. ' Parabéns com muito carinho dos pais
�,_Alessandra e Evaldir e da mana Caroline para
�:. a princesinha Camila Theurer, que completou
E 9 anos no dia 28. Felicidades

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

.�
�

_)� Posto
eg

Marcolla

� ,�RU-aJ�oaq-uim-F-ran-cis�co�de-pa-Ula-,3�03------------

li

PÁGINA DA CRIANÇA

Par Daniele Santos
recepcao@jornalcorreiodopovo.com,br
As fotos deverão ser enviaelas até as 1211 ele euar

Em pose para coluna João Vitor Nicolodelli
filho de Daniele e Cleber que completou seu
10 aninho dia 28. Um grande abraço dos
pais, avós Martinha e Clemente e dos
bisavós Alice e Martin

A bonequinha Kethlill Maira Bennert filha de
Osvaldo e Maria passa para deixar um

.sorrlso especial na coluna

O presentão dos papais, Sophia Prüsse
Sudbrack completou seu 10 aninho dia 27.
Parabéns

De bem com a vida a gatinha Camila Luz
Mueller fiiha de Carlos e Larissa

A simpática garotinha Eloah consattt
completa 4 aninhas hoje. Os pais Josi e Eloi
lhe amam muito e mandam os parabéns

--
-

fi Nascimentos
da semana

.!II

I II

Francieli Maria Larsen 24-11
Davi Koslowski 24-11
Emanuelle S. Paholski 26-11
Gabriel Alfredo Krause 26-11
Matheus Henrique Arigheto
Fernandes 26-11

Emily Hoeft Padilha 27-11

Tiago Barbi Silva 27-11
Pablo Eduardo Paes 27-11

Felipe Preto do Nascimento 28-11
Vinícius E. S. Krawulski 29-11

fi Piadinhas
Sabe nada ...

Carlinhos foi pescar com o pai.
Passado algum tempo, o garoto
pergunta:
- Pai, como é que os peixes respiram
debaixo d'água?
- Não sei, meu filho!
Pouco depois:
- Pai, por que o céu é azul?
- Não sei, meu filho!

I Pouco depois:
- Pai, por que os barcos não afundam?
- Isso eu também não sei, meu filho,
- Pai, você não se incomoda de eu ficar
fazendo essas perguntas, não é?
- Claro que não, meu filho! Se você não
perguntar, nunca vai aprender nada!

fi Você sabia?
Na Idade Média, os livros eram
manuscritos em pergaminhos e

papiros pelos monges copistas,
que passavam dias a fio nos

conventos fazendo esse trabalho
- é por isso que o assunto das

obras era quase sempre
religioso, Esses monges eram

ótimos desenhistas, mas a

maioria não sabia ler,

*
mIss LOllS
LOVEWEAR
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li PROGRAME-SE

JARAGUÁ DO SUL
CINE SHOPPING 1
JESUS - A historia do nascimento

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
- SeX/Sab/Dom/Qua/Qui)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20-Seg;Ter)
CINE SHOPPING 2
Deu a louca na Chapeuzinho
(14h30, 16h30, 18h10, 19h50,
21 h30 - SeX/Sab/Dom/Qua/Qui)
(t6h30, 18h1 O, 19h50, 21 h30-Seg;Ter)
CINE SHOPPING 3

,

O,Segredo Dos Animais

(15h40, 17h30, 19h20 - SeX/Seg/
Ter/Qui) (14h, 15h45, 17h30, 19h20
- Sab/üorn/Oua)
O Sacrifício (21 h1 O - Todos os dias)

1

I

, ,

I :

JOINVILLE
CINE MUELLER 1

llm Bom Ano ,

(�14h15, 16h45, 19h10, 21h30-

SeX/Sab/Dom!Ter/Qua/Qui)
(14h15, 16h45, 19h1 0- Seg)
CINE MUELLER 2
Um Cara Quase Perfeito

(13h45, 15h45" 17h45, 19h45,
21 h45 - SeX/Sab/Dom!Ter!Qua/Qui)
(13h45, 15h45, 17h45, 19h45 - Seg)
CINE MUELLER 3
Happy Feet O Pingüim (Dublado)
(14h, 16:h30, 18h45, 21 h1 O -

'

SeX/Sab/Dom!Ter/Qua/Qui)
(14h, 16h30, 18h45 - Seg)

BLUMENAU
CINE NEUMARKT 1

Happy Feet O Pinguim (Dublado)'
(14h10, 16h30, 19h1 O, 21 h20 -

SeX/Sab/Dom!Ter/Qua/Qui)
(14h10, 16h30, 19h1 O - Seg)

,

CINE NEUMARKT 2
Jesus A História Do

Nascimento(Legendado)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h -

SeX/Sao/Dom!Ter/Qua/Qui)
(14h, 16h, 18h, 20�,-:: Seg), ,',

CINE NEUMARKT 3
O Segredo Dos Animais (Dublado)
(14h30, 16h15, 18h15-Todos os dias)
Um Cara Quase Perfeito
(19h30, 21 h50 .: SeX/Sab/Dom!Ter/
Qua/Qui) (19h30 - Seg)
CINE NEUMARKT 4

,

Volver

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

,SeX/Sab/D'om/Ter/Qua/Qui)
:(14h20, 16h50, 19h20 - Seg)
,CINE NEUMARKT 5

;Os Infiltrados
,

:(13h30, 18h30 - Todos 9S dias) ,

,

:Jogos Mortais 3

;(16h20 21 h15 - SeX/Sab/Dom!Ter
:/Qua/Qui) (16h20 - Seg)
;CINE NEUMARKT 6
:OS Cavaleiros Do Zodiaco: Prólogo
,

: Do Céu (13h45 - Todos os dias)
Pequena Miss Sunshine
,_

(15h30, 19h40 - Todos os dias)
Uma Verdade Inconveniente

(17h30, 21 h'45 - Sex/Sab/Dom!Ter/
_ ,

, Qua/Qui) (17h30 - Seg)

,

I '

,h "As trilhas sonoras que você
'

nunca esquece", este é o

"tema do grande show que
promete lotar a Scar amanhã.
A entrada é gratuita, mas os

bilhetes são limltados e devem
� .ser retirados na secretaria da

-

1; Scar. O show inicia às 19h no

Grande Teatro.
, '

Os Bombeiros Voluntários de

Corupá promovem um bingo
, amanhã, às 13:30 no

Seminário Sagrado Coração
de Jesus. O evento tem como

obj£;ltivo arrecadar dinheiro

\ ,� para a manutenção da
,

' ,','

entidade. As cartelas podem
ser ad uiridas no uaríe'.

,

/

•

, .
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• SAIU NO O CORREIO HA 20 ANOS •

•

,.

• ANIVERSARIOS ,
,

-

,

Agricultora luta por direitos
Na edição semanal do jornal O Correio do Povo de 6 a 12 de
dezembro de 1986, mereceu destaque o 20 Encontro da Mulher Rural
de Massaranduba. O objetivo foi ressaltar a importância da mulher

, dentro da família e da comunidade, e, ainda, avaliar o primeiro
encontro, que aconteceu em 1985. Um total de 61 mulheres
participaram e levantaram propostas para encaminhamento no la

Congresso Nacional de Mulheres do Meio Rural em Brasília.
,

Duas senhoras de Massaranduba - Maria Raimondi e Almide Karmirski
- participaram em Brasília, representando a região, do 10 Congresso
Nacional de Mulheres do Meio Rural. Levaram as reivindicações da

categoria e receberam homenagem. Em debate, reforma agrária,
,

discriminação nas organizações, previdência social, saúde e ensino
rural. A proposta do município, levada ao Congresso, foi: aposentadoria
da mulher aqricultora aos 50 anos, assistência médica e outros. Uma
luta que continua ainda hoje.

•

1/12
Erna Viergutz

,

2/12

Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com,br

Ieda Marisa Peixer
Erivald Maier i

Caroline Nau
Elvira H. Bauer
Sonia M. Bast
,Cristiane Kleih"da tuz
Marcelo Curcio
Saionara Steinert
Patrícia Lewereuz
Ari Kruger
Janaina Ana, Rosa

� "

Haroldo Bachmann
DivJna Isabel da Silva Santos
Fernanda Kraemer
Hilze H. Ruediger '

Hernani Gonçalves
Andreia Demarchi
Lauri A. Erdmann
Roselene KOPP {

Eduarda T. Kuester

,

•

• O DIA DE HOJE
,

.

� SANTO
, Santa Bibiana ou Viviana

,

t> EFEMÉRIDES
, Dia Nacional do Samba t�

.Día da 'Astronomia
Dia Pan-americano da Saúde

,

Dia Nacional das Relações
.

Públicas '

,

p 1804

Napoleão Bonaparte ¢ coroado

primeiro imperador da França na

catedral de Notre Dame.
,

• O euc DO LEITOR �: '

•

'I :

..

J .,' ;,�'l���()}j,lÍ, ,f""�'lllt)\tAj;"

� 1'970
.

•

, ,

O prímero-mínlstro de Portugal,
Marcelo Caetano, pede à '

Assembléia Nacional que aprove
o projeto que concede dupla

('

na�ionalidade aos<,bra�ileiro�
t. residentes naquele pais.

"

, c

t> 1974·

Regislrada a maior alta da Bolsa
de Valores do RJ até então:

,..,
'

15,1% num só dia, causada pela
valorização de mais de 50%, das

,

ações'da Petrobrás.

- '.

,

•

, Fátima Maestri
,

Maria Olos Brych .

Teófila Dias
'

,
,

Camile L. Martini
,

- Cassiana B. da Silva
Guilherme Saibert
•

Isolde .. Borchardt
Mateus Ranghetti
Francisco Grest
Isabel Cristina Rodrigues
Laura Kupas ,

Elvira. Costa
Josiane Tissi
Ana Carolina VoJkmann
'Oscar Bat$c�'auer;Neto
Bruno FossJle .'

"

,

Maria Isabelly da Silva
Vitor Alves Junckes

3/12
Carlos D. de Moura
Leonardo Ceolin
Eno Dreus ,

.

'.
.

Almir João Pedri
Norberto E. E. Baade
Johan Paul Gehrke
Amabilis Oêscanetto

I

� Leão
. Os contribuintes que não

conseguiram entregar a

declaração de isento, no

prazo poderão entregar
com atraso em qualquer
local autorizado, mas com

multa de R$ 5,50. .

!
.

,

• UTILIDADE PUBLICA
� Empretec
Em janeiro de 2007, o

Sebrai de Jaraguá, em

parceria com a Acijs e

Apevi, promove mais uma
,

edição do Empretec ..

informações nos fones
3275-7024 ou 3371-7843,

,

•

, !

� Concurso
Abertas inscrições para
Concurso da Marinha,
° aprendiz perceberá
remuneração atinente à
sua' qraduaçâo.Outras
informações no (48)
3244-0306,

, ,
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Sol e tempo seco

Tempo seco em Santa Catarina. ° sol
'. predomina hoje durante todo o dia na região

do Vale do ltapocu Remota a chance de

garoa no final da tarde, Temperatura em
, elevação no final da manhã: Nevoeiros
isolados na Serra do Estado,

p. Jaraquá do Sul e Região

H OJ E �:yt:�;-
MIN 18°e Jv/!�,
MÁX 280e ��,/'
Sol com algumas nuves.

Não chove
Sol com algumas nuves.

Não chove

� Fases da lua

CHEIA

#�

( ) 4/12t j''." A'
�,.

20/12

MINGUANTE NOVA

�) 12/12
, Fré"

•

CRESCENTE

•

(

•

\ PllítJ i 8 ! fvlÁX 28
•

J
,
,
, '

, '
,

,

,

I
1

F�ORIANÓPÓLISi
.fvllN 18 ! MAX 26 ,

, ,

� LAGES
fvlír� 16! fl,1ÁX 29 �

,t>'\:t
' , �DOMINGO

_:;t,,....-,,
SEGUNDA /'/�.1z:��

,

TERÇA /",/�",._)?»
. MIN 19° e ' ' �\ MIN 200e ( I MIN 200e (. )
MÁX 300e \'-�._r-,J MÁX 31°e '>;;;-'1"';",/ MÁX 29°e (��;7-ri-;/

\
Sol e aumento de nuvens, Sol e aumento de nuvens, Pancadas
Pancadas de chuva durante de chuva à noite,

,
à tarde e à noite,

Irlst8vel C!�llV(lS(}

,

27/12
F.;�sülarado Parçiôirf1\�n!f)

11!.lh!adl/

•

�
l"f"ov'D2.da

1 '

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

.NOVELAS
� GLOBO -18H

o Proteta
Ruth fica radiante com a decisão de Marcos,
Camilo garante a Clóvis que ainda vai se

vingar dele. Wanda rouba as roupas de Tony
e Baby. Ester se preocupa ao saber que Tony
e Baby desapareceram. Ruth diz a Camilo e

Paulita que, juntos, eles podem transformar
Marcos num fenômeno. Marcos fica
assustado. Carola promete a si mesma que
não val deixar que Ruth se aproveite de
Marcos. Marcos explica para Ruth e Camilo
que não sabe se seu poder funciona sempre
que ele quiser. Ruth sugere que Marcos faça
um teste com alguns amigos. Carola pede
que Sônia não abandone Marcos para que
ele não faça escolhas erradas. Ester pede

. ,

que Marcos use seu dom para encontrá-los.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Guinevere ameaça contar tudo para Caco,

,

mas Ultimo diz que ela destruirá a felicidade
dele se fizer isso. Morgana percebe que
Malia sente saudades de Lance. Hussein
ajuda Lance mais uma vez e conta que já
morou no Brasil. Caco garante a Guinevere
que não vai se deixar dominar por �Itimo.
Lance percebe que Hussein é meio maluco,
mas decide não contrariá-lo. Arthur e�\
Vanessa chegam à conclusão de que não
têm outro remédio além de ir morar com

José. Caco conta para Guinevere que seu

rim não serve para Ultil)1o. Maria decide dar
uma festa para Antoinette. Lance é
contratado para trabalhar de garçom na

festa. Arthur se prepara para partir para o

sitio de José, Vanessa vê Juan observando
a e sabe que terá de se decidir naquele
momento.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Selma insiste que Angélica e Gabi fiquem
hospedadas em sua casa. Gabi comenta
com Lucas que acha muito estranho ele
estar vivendo com Selma, Tânia vê Sabrina
muito alegre após ter passeado com Sérgio
e adivinha que há um interesse entre os dois.

Sabrína nega. Livia descobre que Renato foi
visitar Isabel. Paula garante a Helena que
Clara foi bem em seu primeiro dia de aula e

gostou da escola. Helena fica mais tranqüila.
•

Jorge vê Thelma sem roupa e fica
encantado. Silvio diz a Tide que o

casamento dele com Olivia acabou devido
ao desgaste e não descarta a possibilidade
de uma reconciliação. Francisco comenta
com Marta que tem uma amiguinha nova

chamada Clara. Marta vê o vulto de Nanda.

� SBT -18h30

Rebelde
Franco diz a Miguel que com sua amnésia
não apagou apenas o seu passado mas

também o fez esquecer todas as pessoas
que o amam. As alunas contam ao

professor Pascoal que roubaram suas

roupas intimas. Depois de fazer uma revista
as roupas são encontradas entre os

pertences de Xavier. Ele reage agredindo
Diego. Téo e Roberta dizem ao professor
Henrique que Josy está no orfanato e que
estão tentando encontrar uma maneira de
convencê-Ia a voltar para o colégio. O

professor Pascoal diz' ao professor
Henrique que foi pressionado por Leon
Bustamante para que assinasse os cheques,

� RECORD - 19hí 5

Bicho do Mato
Ramalho disfarça e se afasta rápido de
Betinha que é contida por Sombra, Betinha,
que pede socorro a Joça que corre e quase
alcança Ramalho, mas ele consegue
embarcar num carro de vidros negros. No
carro, Ramalho comenta com Hilton que
estuda um jeito de se vingar de Betinha, mas

ao mesmo tempo se diz tranqüila, pois
ninguém acreditaria nela' mesmo. Betinha
reconhece Sombra como o segurança que
Tavinho chamou para expulsá-Ia da casa

dele. Graça e Nicolau estranham o jeito de
Sombra conversar com Betinha e, junto
com Túlie, vão socorrê-Ia. Ela insiste que
Ramalho está vivo e que tudo não passa de
um grande golpe deixando todos

; desconfiados.

Vidas Opostas
Alencar diz para Nogueira que deixou um

recado para Rosário. Nogueira pede para
Alencar tirar férias para não levantarem
suspeitas, pois Leonardo está atento neste
caso. Mario pressiona Lucia para mais um

encontra. Isis chega. Lucia diz a Isis que
deseja conversar com ela. Mario fica
preocupado. Miguel bate em uma porta,
Lucllia abre e o olha com estranheza, Miguel
pergunta por Joana, mas Lucflia diz que sua

filha não está. Joana diz a Rosárla que irá

arranjar uma forma de ajudá-Ia. Rasaria
pergunta de Miguel. Joana conta que ele é
noivo, Felix leva um papo com Claudia em

um bar em frente ao mar.

� RECORD - 20h

••

•

•

coisa é certa. Quem já ouviu
Cléo cantando garante que
ela leva jeito pra coisa.

.

.

Coitada, além de linda e boa
t· lnd tillatnz, am a can a ...

\

• CRUZADAS
•

•

r

.. HOROSCOPO
.

•
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Tom Cruise e Katie Holrnescorrpraarn uma casa de
seis quartos nos arredores de Londres, na Inglaterra, de
acordo com o Female First. Os atores de Hollywood,
que são recém-casados, pagaram a bagatela de
US$ 4,75 milhões pela
mansão em Dormans Park.

-

Eles já possuem uma

residência em Beverly
Hills, na Califórnia, e

uma casa de oito

quartos no Colorado,
também nos Estados
Unidos. Apesar de tantas
mansões, a famnia não é tão

grande assim. Tom e Katie
são pais da pequena Suri, de
sete meses.

extra@ocorreiodopovo.com.br
•

�

��MANSAO ��MADRASTA
No capítulo que vai ao ar no

"

próximo dia 6 de Páginas da .�:
Vida, Alice adotará uma

.

nova estratégia para afastar _

'.

Léo de Francisco. A ,

patricinha convida o menino
"

:
e Marta para um lanche em

'

sua casa, e diante da

surpresa do namorado, .

revela que pretende aceitar .�

,
,

,

•
• •

· :'
,

, .

,
,

< ,

, ,
, I '
•
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· ,

" I

Um garoto vai roubar jabuticaba na casa do vizinho. E lá está ele todo contente, " :
, i

enchendo sua sacola e colocando algumas no bolso apressado. :' :
Quando de repente ele ouve um barulho, e vê o dono olhando pra ele furioso dízendo. ;,
-'--. Seu trombadin.ha, sem vergonha, vou contar pro seu pai. : i
E o garoto tranqüilo r.esponde: .! !
- Aproveita pra contar agora, porque ele está ali no outro pé! :: !

.' I,
I

" I
•

i

•

•

i
, ,

I, • I
•

•

,
-' ,
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• DIVIRTA .. SE

Câncer 21/6 a 21/7
Você vai conseguir a cooperação que está
precisando, talvez até aquela verba de

produção tão esperada ... Enquanto aguarda,
organize seu departamento pessoal: revise'

•

planos, busque os dados ,e informações que
faltam, verifique suprimentos, etc. Você não vai
querer que lhe peguem de surpresa, de pijama
e chinelos, não é mesmo?

Leão 22/7 a 22/8
Tanta agitação, barulho e blablablá ... O que
você quer com tudo isso, você sabe? No seu

silêncio, no encontro com a serenidade,
podem estar as respostas, a realização de seu

propósito, o seu contentamento. Que tal dar
uma chegadinha no centro? Há tanto que
ouvir: a voz do si mesmo fala por diversas
linguagens, tons e escalas.

Virgem 23/8 a 22/9
Não se angustie pensando que não está
correspondendo à altura, isso só lhe deixa
mais tenso e travado. Virginianos geralmente
precisam de um pouco mais de tempo e

intimidade para sentir-se à vontade e dar o seu

melhor... Você pode ser compreendido, sim, é
só facilitar um pouco as coisas, permitir o

acesso, liberar a senha.

· ,

Mande sua piada para o Extra:'
'

extra@ocorreiodopovo.com.lir ;

•

,

-

•

I
,

,

, · ,

Pai do Ladrão

Negócios Portugueses
.

'; !
Depois de vários meses de sua chegada no Brasil, batendo cabeça pra lá e pra cá, ,�!

· ,

trabalhando de porteiro de zona, manequim de piada, enxugador de gelo, Joaquim ; I
.

Manoel conseguiu juntar um dinheirinho e montar o seu próprio negócio. .� :
· iO portuga montou uma pensão modesta e barata, no centro de São Paulo. " ,

, I

Um mês depois, todo eufórico, escreveu para a Maria, sua esposa: : i
"Querida, montei um negócio aqui no Brasil que vai me deixar rico. Com vinte e cinco. :

camas, no primeiro mês já ganhei trinta mil escudos." .�: :
· '

Alguns dias depois, recebeu a resposta: � :
"Joaquim, então acho que vou ficar milionária, pois com uma cama só, num mês já , i
ganhei quatenta mil escudos!" -, t

• , I
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I

, ,
,
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I

· ,

, I
M

SOLUÇA0BANCO 'eldo3S00Z!6 ·OS83P.GJ!L 'OIP,3P,i/9 'PUBIS!S '!P,Ul- !J!/8
.

··��O::��·T······m.··············1••.·• ���ia.••.··.l····m·.·················r··�������··
m

�:��:�:� ···�!�:,n���x��cj��\:···
ni�ade ! I �llaba d,� i

.

,rNovembro po� D.avi ça n_!l ch�mad� Ope-
(fig.) i ! pampa 1 1 labrev.) (Blblla) raçao Maos Limpas

,

r
-

'1. r: 'l�.m im-,m, i'm. -.
i 1 i i ' I

\ i ! \ '

\
I i., ,i: �:' :,

f-'---.-+-----+------+---t;-'--'-+--� ---.--+----..;---.....
! •

1·- I •

Conjunto
!

• I I i
. Ide roubos! . I i !,. .

•••••••••••••••• n •••••••_ ••• ::� •••••••••••••••:••••••••_ 40 ••••••••••••••••••••••••••_•••1 _ _1 _.._j _.

'

__ .

A acolhidá! ! 1 !' Elemento
dada ao 1

.

! ! 1 preventivo
amigo li i i i! da cárie
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Áries 20/3 a 20/4
Tome uma posição, sinalize. Você é super de
fé, ariano, dá pra contar com você, só que
nem sempre as pessoas sabe.m disso. Dar um

alõ não significa assinar um contrato.

Sossegue, ninguém vai amarrá-lo ao pé da
mesa. Se você realmente se importa, faça .

alqurna coisa antes que vão embora e deletem
seu nome na agenda.

•

.

ToUro 21/4 a 20/5
Provavelmente, você não se perdoará se não for.
Não é a primeira vez que isso acontece, sóque,
na verdade, vai muito além: isso seria deixar de

.

viver a emoção que lhe arrebata, dá arrepios
que sobedescem e enche sua vida de cor. Ah,
va.mos lá, corra de olhos fechados em direção
àquele abraço bom, escorregue no arco-íris,
voe ao paraíso ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Pensaram que você só estava querendo brincar?
Pois é, mas como você quer que adivinhem
suas intenções se, o tempo todo, foi isso que
você deu a entender, caríssimo? Talvez, se não
ficar se enrolando no discurso, você ainda
consiga mudar o curso das coisas: a pessoa
está lá, esperando 'o ônibus, quem sabe até

_ esperando um milagre ...

,

,

A gª letra
do nosso i-'"
alfabeto

•

Libra 23/9 a 22/10

Peixes 19/2 a 19/3
É só procurar um pouco mais, revire os seus

baús que você vai encontrar os recursos para
'

levar seu projeto adiante. Você vem

acumulando comeclmemos e tantas outras
coisas por esses anos todos, certamente deve'
ter também os meios para chegar aos fins. Hãn?
É, talvez você esteja precisando de um pouco
de organização.

•

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 �hegar 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
,

Talvez a solução não esteja onde você está .; .

procurando, talvez a resposta esteja em outro -':
lugar, em outro alguém. Saia para dar uma volta,
caprica, faça um roteiro diferente e mude o

enquadramento. Enquanto você estica as
,

pernas, os pensamentos se alongam, criam-se:
espaços para respiração, chances de

'

àproximação ...

•

•

Escorpião 23/10 a 21/11
.

Você já está pronto, chega de tanta elaboração.
Experimente-se, vxja como suas idéias (e você)
funcionam na práífca. Uau, de tanto pensar e

imaginar, já está saindo fumacinha da sua

cabeça! Cuidado com os rumos que tomam
suas fantasias, escorpiano, daqui a pouco você

pode implodir. Há espaço para guardar toda
essa energia?'

Aquário 21/1 a 18/2
Prossiga, ainda que pareça não satisfazer suas :

expectativas, ponha mais fichas e pague pra ver:
, ,

E tudo muito novo para você também, como

saber o que lhe agrada, de fato, senão vivendo, :
,

sentindo? O que pensamos sobre as coisas
. .

não são as coisas em si. Tantos
- ,

acontecimentos, tantos desafios, você não é o :
mesmo de pouco tempo atrás ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Grandes movimentações e realizações em

andamento, o pique vai aumentar. Aproveite
bem o seu sábado para pôr a base de .

operações em ordem e fazer estoque de

energias, para curtir seus brinquedos
prediletos. Programações obrigatórias e

estressantes? Ora, invente uma boa desculpa,
sagitarianos sao muito convincentes.

,

\
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Na segunda teira(4), Tânia Fabiane Rozza estréia idade
nova com testa para amigas no Kantan Sushi Lauge.

SHOW DE MODA

•

Por Moa Goncalves
�

,

, moagoncalves@netuno.com.br

\. JANTAR BENEFICENTE •

•

Na próxima segunda feira(4), a Associação dos Amigos Autista(AMA),
juntamente com o pessoal bacana da Confraria Du Boca, promovem no

restaurante Vale das Pedras Jantar Especial para arrecadação de fundos para a

entidade. O cardápio é show de bola. Os convites podem ser adquiridos pela
fone: 3370-1555

r
.

)
I
•

I
I
•

•

•

•
"

i
•

I
I
•

. ,.

I
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I
i

!
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•

I
I
I

Filmes que funcionam :
•

Fone: 33702900 I

. i
............... , .. , ''''''H, "" .........•... " , , , 0.0 ,

•

.

Nos próximos dias 6, 7 e 8 ele dezembro o pessoal esperto do Curso ele
Bacharelado em Moda, (1,1 Unerj, prepara eventos (los bons ern jaraguá
de) Sul. Serao três noites temáticas, corn desfiles, vídeos, apresentações e,

lógico, muitos convidados especiais. O enCC)11trC) será 11a própria Unerj.
Agendem!

..

•

vitrine@ocorreiodopovo.com.br
•

I
,

'"

f Paria, LilicaRipilica
A marca LilicaRipilica, da, Marisol, de Jaraqua do Sul, está ganhando o

mundo da moda. Com uma loja instalada na Via Della Spiga, em Milão,
Itália (fotos), a marca já se destaca no mercado internacional, sendo
inclusive, citada pela colunista de moda Glória Kalil, que esteve na Europa.
Segundo o diretor presidente da Marisol, Vicente Donini, o objetivo da

empresa é internacionalizar as marcas que administra onde, além da

lilica, figuram Tigor T.Tigre, Worghon, Pakalolo, Mineral e Sais. A Rosa
Chá, do estilista Amir Slama, e que recentemente teve o controle
adquirido pela Marisol, já está em fase de internacionalização mais

,

avançada, com desfiles exclusivos no circuito fashion americano e

europeu. Outra ação de sucesso da empresa é a rede lojas de valor One
Store, que na última quinta-feira, 30/11, inaugurou a 11 a unidade no

Brasil. A previsão da rede é ter 50 lojas até o final de 2007 e 300 em todo
o País, até 2010. Carlos Brandão

.

,

,,�... I ,

•

, ,

ITAU EM JARAGUA
Inaugura neste mês de

dezembro, a primeira
agência do Banco Itaú, em

]araguá do Sul. Localizado
,

na Marechal, em frente ao

Colégio Bom Jesus/Divina
•

Providência, um dos
maiores bancos privados do

País, chega para coriquisrar
o mercado.

,
•

BOM JESUS
,

O colégio chegou em
.

]araguá do Sul, agregando
seu nome a tradição do
Divina Providência.
Com certeza,' o segmento 'de

educação n�'município só

•

Kethley e Nilton Natali na festa VIP Open Bar
no mezanino da Combat

,

Santa Catarina

,

O CORREIO DO POVO

•

o médico Dr. Walter Falcone; e aprendiz de

dançarino convicto, depois que descobriu sua

paixão pela música gaúcha, e foi literalmente
a fundo na cultura dos pampas, está agora se

dedicando no mínimo dois dias da semana

para tomar aulas de dança gauchesca. .

Verdade! E quem quiser saber se Falcone já
aprendeu alguns passos é só conferir suas

constantes exibições no final de semana, no
. famoso Metrô, no Balneário de Camboriú.

E o boa gente e figura espirituosa Jefferson
Bonatti está rasgando elogios para a primeira
festa Open Bar, reaüzada no último final de
semana no mezanino da Combat. Segundo ele,
além de curtir muita mulher bonita e a boa
música do U2 cover, ele aprendeu a segurar na

mão com perfeição os dois pauzinhos. Calma
que eo explico! E que a festa era regada à
comida japonesa. Bonatti teve que aprender na

marra a lidar com os pauzinhos, caso contrário
iria passar fome.

•

Recebo, quase que diariamente, informações
, dos motociclistas aventureiros Dulcidio Bógo,

Luis Carlos Floriani e Mauro Bramorski que
partiram em suas motos dia 17 de novembro)
numa viagem de 20 dias por alguns países da

•

América do Sul. Na quinta-feira eles estavam
curtindo o Chile, hoje aportam na Argentina.

E hoje quem recebe todo o carinho e apreço dos
seus amigos e familiares pela estréia de seu

aniversário é o bem-lançado Hernani Gonçalves .

O festerê para comemorar a data será no futebol �
GT Society na próxima terça-feira.

o meu abraço de hoje vai para José" Tato" de
Moraes, figura gente boa, sempre prestes a

ajudar os amigos.

Brilha a

estrela da
Liberte

•

•

O Fi!fa .está rindo à toa. Calma, ,eu explico.
Renato Ervino Pfiffer, o popular Fifa,
de Guararnirtm; foi sorteado na promoção

•

"Operação Portas Abertas" da Renault,
que distribuiu 10 veículos Clio por todo o

Brasil. Ele preencheu cadastro de
.

inscrição na revenda Liberte, de
.

Jaraguá do Sul, igual a milhares de pessoas.
Contudo, sua estrela, e da revenda,

.

estavam acesas naquele momento, e ele
acabou ganhando o veículo.

Agora, além de toda qualidade,
a Liberte ainda é a pé quente da Renault

•
. -

na reqrao.

., \
•

Não se deixem enganar pela chuva. O verão está aí
e logo o calor do sol estará torrando cabeças e

paciências. Nada melhor do que programar as .

férias, e dentro delas, um passeio familiar pelo
Arquipélago das (Jraças, em São FranciSco do Sul,
com uma das embarcações do Marujo Amigo I
Ramos. Outras informações: 47-449.0875 e .

I

9146.3986.

I

• !

Neste Natal, a venda de televisores de plasma. DVD's,
panificadoras automáticas, bicicletas, e

condicionadores de ar, deve ser até 30% maior do

que em 2005, na rede de lojas e supermercados
Breithaupt. Com preços reduzidos em até 70%, estas
são as principais apostas de boas vendas.

,

Espumantes, vinhos, bacalhau, chocolates e

importados também tiveram redução de preços em

relação a 2005, o que deve impulsionar a venda
destes produtos, nos supermercados, para festas

Ide final de ano. O consumidor agradece! (CB)
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Pérola Faria sofre no papel de
Gisele, mas ao lado de Rafael
Almeida, comemora o

.

sucesso na vida real.
.87 o

I?ált- ..

.. ..OA.

•

ITRINE

o artista plástico H. Perea
faz exposição em Jaraguá do
Sul, ê partir de hoje, no

• Shopping Center Breithaupt.
• 88

I,

•

, ,

Hoje no .

•

ClASSIMais

LOCADORA - Vende-se, de
vídeo, só dvds, cf ótima
clientela. R$ 50.000,00

.

•

neg. Tr: 9104-5133.

•
'I', "

E mais

I

oportunidades como esta.
•

"

" ...aU' i C,

�; (;-: .,-

"'%%x.;.;i)�
,

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.538. R$ 1,00 . �-_._--_._._-- _... - - -- . _ .. _ ..... _. . .. ... .

•

. ,

ABATEDOURO: PROMOTORIA APONTA IRREGULARIDADES NA REFORMA ELETRICA. 5
I

• •

•

CESAR JUNKES/OCP

A equipe juvenil do JuventusfFME conquistou, no último sábado, o título do Campeonato Estadual da categoria. Na final, o Moleque
Travesso bateu o XV de Outubro, de Indaial, por 4x1 com dois gols de Medina, um de Tomazelli e um de Edmo • 7

•

I

PFL continua no comando do

Legislativo de Guaramirim Pt feitura retira
a divisória da
Rua Joinville

•

Barranco corre

risco de cair em

Guaramirim
Mesmo sendo secreta, a

votação não deve trazer

surpresa eleição da Mesa
Diretora da Câmara de
Vereadores de
Massaranduba para o

biênio 2007 - 2008 será

realizada na próxima
quarta-feira. Patrícia

.
Souza (foto) sendo

Um morro utilizado para a

extração de terra corre o

risco de desabar a
.

qualquer momento. O
técnico agrimensor da
Prefeitura de Guaramirim,
Gerson Soares, classifica a

situa como uma
•

verdadeira bomba-relógio.
• 6

�

secreta, a votaçao.
• 85

•

Depois de sete anos e

muita polêmica, a

Prefeitura de J araguá do
Sul decidiu retirar a cerca

que divide as pistas da
Avenida Waldemar .

Grubba.
A decisão atende os

pedidos do PFR e Dnit .

°.4
..

"" "

Fellows'

www.studíofm.corn.br

IDIOMAS

,

inglês • espanhol,

tfpiúJ- #)i
.__.,..........

.

• MOSAICO

Bornhausen'

prova que ainda
tem poder
o kaiser Jorge
Bornhausen manda, sim.

Neste segundo mandato
de Luiz Henrique da
Silvera, o PFL leva seis

• •

cargos no primeiro
escalão .

• 3

• PELO

Fim da reeleição
pode ser votado
nesta semana

Existem diversas

propostas sobre o tema e

os parlamentares ainda
devem discutir um acordo..

Antes de apreciar a

matéria, eles também .

precisam liberar a pauta,
trancada por três Medidas
Provisórias.
.83

Cestas básicas e

brinquedos fazem
o Natal de

•

las
I

Funcionários da Dalila
Têxtil distribuíram cestas

básicas e brinquedos para
cerca de 30 famílias de

Jaraguá do Sul. A
iniciativa é fruto de

gincana interna.
.83

•

..

MAXIMA

Tempo instável no Vale do

.ltapocu. Previsão é sol
com intervalos de chuva
CONFIRA O MAPA TEMPO.
.87
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• EDITORIAL

1'0.1

OPINIAO

Um cenário melhor
Depois do desastre que foi a

eleição deste ano para o Vale do

ltapocu, que não elegeu séquer
um deputado estadual, aos

poucos o cenário de representa
tividade da Região vai melhoran
do por conta das articulações e

estratégias que estão sendo feitas
pelo governador reeleito Luiz
Henrique. Nunca serã a mesma

coisa do que se tivéssemos

conseguido colocar dois ou três

representantes 1).0 Legislativo em

Brasília e em Florianópolis, mas

já é melhor do que ruÍda.
Com a 'escolha do deputado

federal Paulo Bauer para a

Educação! [araguá do Sul e

região têm a oportunidade de
buscar recursos e ações adminis
tiatioas numa área em que se

atende exatamente à vocação
desenvolvimentista e industrial do
Vale do lsapocu. Se Bauer deixa
a Câmara, entra no seu lugar

Aos poucos o cená�o de
representatividade da
Região vai melhorando por
conta das articulações
feitas pelo governador
reeleito".

Mauro Mariani, com uma

vantagem: fechado o apoio de
Luiz Henrique às reformas
estruturais propostas pelo
presidente Lula, o caminho de
Mariani a ministérios e estatais
estará aplainado, ao contrário do
que ocorreu com Paulo Bauer,
que durante a legislatura que
agora termina estava no PFL e

depois do PSDB.Outro nome

ligado à região por laços
empresariais vai ocupar a

importante diretoria financeira da

Celesc. É Arnaldo Venâncio de
Souza, atual diretor
administrativo da Assembléia,
ex-superintendente do Banco do
Brasil e conselheiro da Weg. Um
homem que certamente conhece
as necessidades e os gargalos
deste setor em nossa Região.

Com a escolha deste perfil de
administrador, Luiz Henrique dá
um bom exemplo ao Vale do
Itapocu: o ocupante do cargo
pode até ser um político, mas a

condição sine qua non é a de que
tenha competência adminis
trativa e uma folha de serviços
prestados ao Estado, que inclua
a idoneidade. Se pensássemos
assim na hora de votar, não

'seríamos obrigados a conviver

depois com amargos dissabores.
Aos poucos o cenário de
representatividade da Região vai

melhorando por conta das

articulações feitas por LHS.

• ENTRE ASPAS

" o plano (Diretor) foi feito com a participação da comunidade, o

que nada mais é que planejamento participativo".
Osmar Günther, engenheiro, relator e condutor elo novo Plano Diretor de Jaraguá do Sul.

"Vamos trabalhar com a legislação fiscal, trabalhista e ambiental".
Paulo Obenaus, engenheiro e presidente do Sindicato da Construção Civil de Jaraguá do Sul.

"Político não escolhe missão e nem prefere serviço".
Paulo Bauer (PSDB), deputado federal não reeleito e secretário de Educação indicado por Luiz Henrique da
Silveira (PMDB).

" /
€::

• PONTO DE VISTA

Desafios econômicos para
2007

'

"Carta Capital" é uma

revista emblemática da
análise político-econômica
no Brasil. É certamente um

dos veículos mais imparciais
de análise jornalística e

sempre que contato

presidentes de empresas ou

executivos, uma de minhas
perguntas é: "Você lê Carta

Capital?" E quase sempre,
nas mesas daquelas pessoas
cujo desenvolvimento
empresarial é crucial, a

resposta é que sim, se lê' com

regularidade a revista.Ela
antecipou alguns dos temas

.

prementes e que viriam a

ocupar as matérias

jornalísticas em às vezes

quatro, cinco meses. Em

episódios iluminados,
antecipou a emergente
quebra das Org anízaçõe's
Globo em quase dois anos, o

apagão energético em p�uco
mais de um e f as

movimentações da Brasil
Telecom em igual período.
Assim, é um meio confiável
para se ter ao se projetar os

cenários de desenvolvimento
para 2007. Como vivemos
todos em uma única
sociedade a política mais
macro afeta o menor negócio,
da mesma maneira que a

análise da vida cotidiana do
País, leva certamente a uma

melhor análise das políticas
macroeconômicas a serem

adotadas. Segundo a

reportagem de uma velha
"Carta", de set/2006, as

previsões para o PIB brasileiro
neste ano vão de 2,5% a 3%,
enquanto o Fundo Monetário
Internacional (FMl) prevê
uma taxa de 5,1 % para o

mundo e de 4,8% para a

• Randal Gomes
Relações Institu
cionais e do Curso
de Comércio Exterior
da FatejL-.õ;====;;;;;;..J

América Latina. É algo
gritante, que tem mesmo

assustado setores do
Governo (a Ministra Dilma
Rousseff à frente) e pode se

dizer que até o Presidente
reeleito, Lula.

Exceto por um choque
econômico, não devemos
esperar para 2007 grandes
mudanças que evitem o

apagão logístico iminente.
Nem grandes mudanças na

. tributação brasileira ou na

quebra que se anuncia na

Previdência. Mas para
garantir a continuidade do
projeto do Governo,
certamente Lula fará a

queda dos juros para
patamares aceitáveis. E aí,
talvez resida o grande espaço
de manobra para os

empresários no ano que se

abre.
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.. DOS BLOGS

PT idolatra
Fidel Castro
O regime cubano festejou
sábado os 80 anos de Fidel

Castro. Para representá-lo nos

festejos do companheiro
ditador, o PT enviou a Havana
o sociólogo Emir Sader.
Portava uma carta do partido.
No domingo, o texto da
missiva foi divulgado no portal
do petismo. É um tributo ao

esquecimento. Faz menção a

quase tudo. Mas olvida-se de

qualquer tipo de referência à

democracia. Ou, por outra, à
falta de democracia que vigora
na ilha. A carta do PT trata
Fidel de "querido presidente".
Começa assim: "H� muitas
razões para felicitá-lo ( ... ) ao

líder de uma revolução que
conquistou çlireitos básicos

para seu povo ... ", O partido de
Lula justifica os maiores

,

atentados à liberdade e a toda
a atrocidade de Fidel com

os que ousam fazer-lhe

oposição ..

0L.-rj joslasdesouza.folha.blog.uol.com,br

• DO LEITOR

PIB fraco e

duas vitórias
o PIS saiu fraquinho, mas a

semana não foi ruim. Há fatos
a comemorar, até no PIS.

Exemplo: 13 trimestres de

expansão do consumo das
familias. O investimento que
andava sumido, reapareceu
nas estatísticas do terceiro tri,
e a agropecuária voltou a cres
cer. Mas o que é razão para
comemoração mesmo são
dois outros fatos, fora da eco

nomia: Primeiro, o Congresso
aprovou o projeto de lei de

proteção da Mata Atlântica,
depois de quase quinze anos

de longa, tumultuada e, às
vezes, perigosa tramitação. A
bancada ruralista, vez por
outra, tentou pôr nesse galho
facilidades para desmatar ou

vantagens a auferir. STF
decidiu que os casos de
trabalho escravo serão
julgados pela Justiça Federal.
Esse é um velho pedido da 'Orr,
antiga bandeira de grupos de

'

defesa dos direitos humanos.
Na ponta do lápis, foi uma

semana ganha.

".(:�D og'lobo.globo.com/economla/mlrlam

Mercosul: a passos curtos, mas

caminhando ...

li3;j�M�illalRODRIGU�

Se o Brasil deseja manter

sua filosofia de "a união faz a

força" (a grosso modo) para
solidificar o Mercado Comum
do Sul, receber a Venezuela de

braços abertos no bloco é um

avanço. Primeiro que,
economicamente, o PIB
venezuelano somado ao .do
Mercosul chega a 1 trilhão de
dólares, o que o torna mais

reconhecido internacio
nalmente. Outra que o bloco
se expande territorialmente e

ganha influência de um outro

, país com a mesma filosofia que
a nossa ('anti-bilateralismo',
especialmente com os EUA). E

ademais, é um país com fortes
recursos energéticos que tem

aumentado sua relação
comercial com o Brasil em mais

de 50% até o final do primeiro
semestre de 2006. É visível que
existem problemas de

adaptação por parte da
Venezuela junto às regras do
Mercosul, como, por exemplo,
as tarifas da Comunidade
Andina (com a .qual a nação
de Chaves tem um compro
misso tarifário a honrar por mais
5 anos) e as tarifas da OPEP.
Contudo, a solução para essas

tarifas cruzadas ainda não foi
encontrada, mas, se olharmos

para o grande objetivo, que é
uma união de mercados muíto

além de uma simples união

aduaneira, esses problemas

Adesão por
cargos
o PMOS aderiu a Lula. Ou,
dito de maneira eufemística,
fica formalizado o tal governo
de coalizão.Único dissidente, o
senador eleito Jarbas Vascon
celos (PE) acha que o prazo
máximo de validade dessa
coalizão é de seis meses.

Enquanto isso, os cargos
serão rateados como nunca

para os peemedebistas. Como
é mesmo o nome desse tipo
de ação política ... ? Ah,
fisiologia. Alguém acredita que
o PMOS vai votar unidos sobre
temas polêmicos Ou será

'

necessário, a cada votação,
satisfazer os desejos dessa
turma? Michel Temer,
presidente do PMOS, é
candidato a ficar na cadeira,
impedindo a tomada do poder
por parte do ex-presidente do

STJ, Nelson Jobim. Ao menos

a Câmara dos Deputados
aprovou o fim do voto secreto
Acabou aquela demência de

deputados votarem em papei
zinhos. Mas falta o voto aberto

j

para cassações.

",-<Ii) uolpolilica.blog.uol.com.br

"

• Edison Wilson Pinter
Acadêmico de Comércio
Exterior
FATEJ - 3a fase

ficam pequenos e devem ser

considerados inconvenientes.
Fora isso, nota-se também a

necessidade de um grande jogo
de cintura para lidar com o

polêmico presidente venezue

lano, de personalidade difícil e I

nada amigável às idéias de

negociações muito estreitas
com os EUA e a UE .. A
entrada da Venezuela vem até
como um fôlego que o bloco
estava precisando contra a

baixa estima do Paraguai e do
Uruguai. Esses' devem ser vistos
como sócios menores, que
precisam participar do processo,
com programas de desenvolvi
menta, mas não esperar uma

inversão da noite para o dia.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, 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 200,
Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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DETALHE

Contradição
Vereadores que votaram
contra requerimento de
Rudolfo Gesser (PP) para
abertura de processo de

impeachment do prefeito
Bertoldi acham que não
cabe à Câmara fazer

•

. julgamento político. Mas
foram buscar exatamente
na lei 210/67, que trata da

cassação de prefeitos,
impedimento para que o

autor votasse.
\

Realidade
Dados preliminares do
Censo Escolar de 20.06
apontam crescimento de
12,4% nas matrículas de
alunos com deficiências
nas escolas regulares da
rede pública estadual do
Estado. Em Criciúma, 54
educandos do. Centro de

Reabilitação e

Profissionalização Dorina
Govêa Nowill estão indo

para o mercado de
trabalho.

.

.

-,qUI, nao.

Frase atribuída a um

policial depois da prisão
do assaltante de bancos
Cláudio Adriano Ribeiro, o

conhecido "papagaio",
respondendo a pedido
dele mesmo para cumprir
pena 00 Estado, onde ele
tem familiares. "O
papagaio não volta para
Santa Catarina nem com

um mandato do Ibama".

.

Reação
Cada vez mais prefeitos
se mobilizam para ampliar
os debates sobre projeto
de lei do Senado que
amplia para oito horas
diárias a carga horária do
ensino fundamental que
hoje é de cinco horas.
Além da qualidade de
ensino que pode cair, os

prefeitos temem o

impacto econômico que
,

isso possa causar nas já
combalidas finanças.

Não sabem
Na prefeitura ninguém
sabe de investigação do
MP sobre a reforma ,

.

elétrica feita no

abatedouro. O procurador
Jurandyr Bertoldi diz que
no próximo dia 6 vai com

o secretário de
Desenvolvimento Rural
Amarildo Sarti conversar

sobre aquele eletante
branco com o promotor
Xenofontes Lenzi.

I

L O CORREIO DO POVO

•

mosaico@ocorreiodopovo.com.br

Depois da carona que o presidente Lula deu a\) senador
amazonense Arthur Virgílio, crítico feroz e diuturno do

governo do PT, tucanos de boa plumagem já estão

pensando seriamente na possibilidade de se empoleirarem
em órgãos do ,governo, da mesma forma o PDT. Inclusive o

próprio Virgílio, que já deu meia volta no tom virulento de
seus costumeiros discursos. Depois da adesão quase absoluta
do PMDB, não há o que estranhar daqui para frente. Os
tucanos são dissidentes do PMDB e não pensam diferente

quando não estão no poder. Além disso, quem se serviu do

governo durante oito anos sente falta. Muita falta.

•

• •

Praias poluidas

\

Na semana que vem a

Fundação do Meio Ambiente
deve divulgar o primeiro
relatório do ano sobre a

balneabilidade das praias
catarinenses para esta

temporada. Mas já se sabe que
de 182 análises feitas em

novembro, 31 delas
constatam que existe poluição
de todo tipo. Ou seja, mais de
um mês antes do verão e

antes da invasãode banhistas.

IPVA carros
Assembléia Legislativa

1 • •••

aprovou projeto que msnnn

a isenção do IPVA para

pessoas portadoras de
deficiências físicas e seus

representantes legais. A

proposta do deputado Onofre

Agostini (PFL) isentar as

pessoas classificadas nesta

categoria do tributo dos
automóveis de passageiros de

fabricação nacional e,

A situação é grave. Exemplo:
a água contaminada foi a

responsável por parte dos 386
casos de hepatite A

registrados no ano passado em

Florianópolis. No Estado,
. apenas 130/0 da população
urbana têm sistemas de
saneamento com redes'
coletoras e tratamento de

esgotos. Só perdemós para o

Piauí, historicamente um dos
estados mais pobres.

detalhe, "equipados com

motor". Já imaginaram a

"utilidade" de um-carro sem

motor? O'projeto sugere ainda
uma ampliação, que abrange
também os deficientes

mentais, justificando que a tal
. -";'

isençao e Justa uma vez que a

particularidade de sua

deficiência comprovada
mostra que jamais poderão ser

proprietários de veículos.
•--------------------�-----------------

•

Marcatto fica
Procurador Jurandyr Bertoldi
transmite à coluna afirmação
do prefeito Moacir Bertoldi
de que convite. ao, pefelista

I Valdir Bardin, para assumir a

secretaria de Obras e

Habitação não existiu.

Considera Bardin como

homem qualificado, mas diz

que Alberto Marcattosegue
merecedor de toda a

confiança (dele).

;

CESAR JUNKES/OC?

No segundo turno da

campanha, Esperidião Amin

(PP) anunciou insenção do
IPVA para motos até 200cc
desde que proprietários
comprovassem ser

instrumento de trabalho. O

governador reeleito Luiz

Henrique acusou o adversário
'de ter clanado idéia sua,

anunciando que o projeto
estava indo para a Assembléia

,

Legislativa E foi mesmo, com

a assinatura do governador
Eduardo Pinho Moreira. E
continua· lá esperando
aprovação. Com o caixa mais

que raspado, economizando
até palitos para dentes e sem

vocação para papai Noel, não

é intenção do Estado abrir
mão desta receita ainda em

2006. Afinal, são mais de 500
mil motos no benefício.

De quem? 1·
o diretório nacional do PT
reúne-se em Congresso nos

dias 6, 7 e 8 de julho em

Brasília, para um debate

"amplo, fraterno e cons-'

trutivo", diz nota do

partido. No ano que

completa seu 2 7° aniver

sário de fundação, o

encontro do PT terá como

tema central "O Brasil que

queremos". Perguntar não

ofende: o Brasil do PT ou

de todos?

"

J I '
�

II•

I
,

-

De quem? 2
A pergunta é pertinente
porque a discussão fica em

âmbito interno. Quem disse

que o que é bom para o PT é
,

bom para o Brasil? E a mania

histórica que lideranças
petistas têm de falar pela boca
dos outros. Sé eles querem

pressionar por cargos que o

façam diretamente. ao

presidente Lula, sem engodos
nem disfarces.

MP neles! Quem viveu, viu
Correm informações de que
na prefeitura de J araguá do

,

Sul alguns servidores lotados
em cargos comissionados de
diretorias recebem salários

equivalentes aos dos
secretários. A diferença viria

de notas fiscais emitidas por
fornecedores de confiança.
Cópias de um destes

procedimentos já estão

circulando.

,

AGENCIA SENAOO/OC?

.

Não querem A distribuição de
secretarias de Estado e

de garantir o segundo
mandato de deputado
federal para o filho Paulo
Bornhausen na eleição

Parlamentares que
defendem o fim da reeleição
para, cargos no, Execu tivo

justificam que, no caso de

deputados e senadores os

projetos em tramitação
nas assembléias legis
lativas, Câmara dos

Deputados e Senado não

podem sofrer processo de
continuidade. Perguntar
não ofende: e nas

prefeituras e governos de

estados, pode?

. . ,,; .

autarquias ja tem cotas

definidas: cinco de

indicação pessoal de Luiz
HeJ ique da Silveira,
cine. para o PMDB, cinco

para o PSDB e, talvez
PDT e PPS. E quem leva
mais? O PFL, com seis

nomeações. Ou alguém
achou que o senador Jorge
Konder Bornhausen, além

,

proporciona, iria vestir o

pijama da aposentadoria?
Como já se tinha certeza

quando da consolidação
da tríplice aliança, O'

senador manda mais que os

ditos peemedebistas his-
, .

torrcos

mandato.
neste .n ovo

,

Complicação
o Transjaraguá é exemplo
clássico. Com o nome de
Transfácil, foi projetado no

governo de Irineu Pasold

(PSDB). Mudanças intro

duzidas depois não impli
cavam troca de nome, feito

"
.
- .

so para nao caractenzar ter

sido idéia de adversários

políticos. Para o BNDES, é
,

outro projeto. Portanto,
toda a burocracia de novo.
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OBRAS: PREFEITURA RETIRA A DIVISÓRIA DA AVENIDA WALDEMAR GRUBBA

Decisão atende a pedidos da
Polícia Rodoviária e do Dnit
� Cerca, construída
em 1999, custou R$
76,5 mil e foi alvo de
criticas e denúncias

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

" I

Funcionários da Prefeitura
devem terminar o plantio de
flores e de árvores baixas na

divisória de pista da
Avenida Prefeito Waldemar
Grubba (trecho urbano da
BR-280) em duas semanas.

Na última sexta-feira, as

cercas de madeira
instaladas em 1999,
começaram a ser retiradas,
por solicitação da PRF

(Polícia Rodoviária Federal)
e do Dnit (Departamento
Nacional de Infra-Estrutura
de 'Iransportes}.
O secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera Neto, informa

que a cerca foi retirada para
melhorar a segurança. Há
cerca de três meses, a PRF
informou a Prefeitura que a

madeira poderia ser perigosa
'no caso de uma colisão
contra o cercado. "Além
disso, as trepadeiras serão

substituídas por- uma

arborização baixa, já que elas
estavam riscando a pintura
dos carros", acrescentou.

III

PIERO RAGAZZl/OCP

Caminhões da Prefeitura retiram a cerca de madeira que divide a pista da Rua Waldemar Grubba

Questionado sobre o estado
de conservação da madeira,
o secretário informou que o

.

material está bom, apesar de
alguns moradores e

comerciantes próximos da
rodovia afírmare m o

contrário. Segundo Piazera,
a prefeitura sempre fez a

manutenção do cercado,
substituindo os troncos que
ocasionalmente quebravam
por outros. "Quando
alguma parte da cerca

apresentava problemas"
geralmente era por causo

de co l isõ e s , e rfâ o em

virtude do tempo e do

11111.11

1
II

O Interact Club de Jaraguá do Sul premiou na última sexta

feira, 1 Q, doze alunos de escolas estaduais e municipais com

o III Prêmio Aluno Nota 10. O projeto busca incentivar a

educação e premiar os esforços e conhecimentos dos
estudantes durante o ano letivo;

clima", salienta. O
secretário também informa

que o cercado não será
substituído por material de

concreto ou aço, como se vê
em rodovias federais.
Segundo ele, o meio-fio já
garante a segurança dos

\ motoristas.

Reutilização - Piazera

garante que o mat'erial
retirado será reutilizado para
fins de decoração no Portal
da Etnia Alemã (próximo da

empresa Chocoleite, Bairro
Rio Cerro) e no bosque
ecológico da Tífa Martins:
O secretário não soube
precisar com certeza o prazo
de garantia dado à cerca

pela empresa que fez a

instalação.

O CORREIO DO POV�

A cerca da polêmica
e da disputa política

Logo após assumir o

comando da administração
municipal, em fevereiro de
1999, o então prefeito Irineu
Pasold (PSDB) autoriza a

construção da cerca de 1,7
mil metros, na Avenida
Prefeito Waldemar Grubba.
A empresa [obrink,
vencedora da licitação,
comprou R$ 76,5 mil pela
madeira e colocação da
divisória. O que seria apenas
mais uma obra pública tornou
se objeto de disputa política,
�om denúncias e acusações
entre governo e oposição.

Na época, o vereador
Antônio Berns (PFL)
denunciou superfaturamento
da obra, afirmando que as

outras empresas que

participaram da licitação - a

POMERODE

TCE considerou
o preço superior

O TCE considerou o preço
da cerca superior aos

praticados pelo mercado,
contrariando o disposto nos

artigos 3Q e 4Q da Lei 8666/93.
Pelo equívoco na escolha do

tipo de licitação, redundando
em escolha antieconômica aos

cofres públicosde R$ 8.075,00".
O tribunal disse ainda que

o processo licitatório não foi
regular, sem embassamento em

projeto básico e orçamento
detalhado da obra.

Carimbrás Indústria t

Comércio de Brinquedos e �

Brinquepark, que apre.
sentaram propostas de RI
80.325,00 e de R$ 78,455,00.
pertenciam ao mesmo grupo.
Garantiu que pesquisou
preços e o menor valor orçado
foi de R$ 18.897,50, da Krenkt
Brinquedos Pedagógicos.

Pasold ameaçou processm
Berns por calúnia e difamação
e o desafiou a apresenjg,

provas. Em resposta, o

vereador disse que uma cem

de alumínio, com a mesma

metragem, custaria aprc
ximadamente R$ 60 mil. '�
durabilidade do alumínio é
muito superior à da madeira",
lembrou Berns, que envioujl.
denúncia ao TCE (Tiibunald
Contas do Estado) ..

SCHROEDER

Ex-prefeito também
é citado pelo TCE

Na época, o Tribunel de
Conta do Estado decidiu
ainda marcar audiência Cali,

o prefeito Irineu Pasold para

que ele' apresentasse.
justificativas ao "come,
timento das irregularidades
causadoras de danos ao

erário, referente a despesas
de R$ 12.240,00, efetuad�s
na estão do ex-prefeito
Geraldo Werninghaus
(PFL) ... ", que deu início ao

projeto da cerca.

Comissão parlamentar
nãn vê irregularidades

Pressionada pela
imprensa e opinião pública,
a Comissão de Transportes,
Comunicação, Obras e

Serviços Públicos da Câmara
de J araguá do Sul decide

investigar as denúncias,
Levanta os dados apresen
tados por Antônio Berns e

convoca os proprietários das

empresas participantes da
carta-convite e das
madeireiras pesquisadas pelo
vereador para depor.

A comissão formada por
vereadores da situação
concluiu que não houve

superfaturamento por parte
da administração, "tão

pouco (sic) houve

locupletação ou malversação
do dinheiro público ou

vantagens de quem quer
que seja", Ignorou inclusive
as denúncias de que as

empresas que participaram
da licitação pertenciam se

mesmo grupo, conforme a

carta-convite - endereços
iguais e mesmo nome de

contato, Mauro.
Os argumentos da

comissão foram os mesmo'
utilizados pela administração
municipal para justificar o

valor pago pela obra: a

madeira recebera trata'

menta especial, o que
garantia 15 anos de vida útil.
Respaldado pela decisão da

Câmara, Pasold partiu para
a ironia sobre os orçamentoS
apresentados por Berns.

Disse que o governo
pretendia construir, uma

cerca de características
semelhantes na estrada do
Rio Molha. "Se ele (Berns)
vier com esses preços, vence

facilmente a licitação".

. FEVEREIRO

DE 1999
INíCIO DA CONSTRUÇÃO
- Jobrink cobra R$ 76,5 mil.

EXTENSÃO
-1,7 mil metros

DENÚNCIA
- superfaturamento

INSCRiÇÕES
ABERTAS <::� C O L É G 10

.

PARA 2007 1:1fif o �RIST,A
www.marista.org.br �\i1 S A O L U I S

33710313

-

ENCERRAMENTO NO MARISTA

Na última quinta-feira, dia 30 de dezembro, tivemos o

encerramento das atividades de 1 ª a 4ª série do Ensino
Fundamental I do Colégio Marista São Luís. O eventc

aconteceu à noite no auditório do colégio e toda
comunidade educativa esteve presente: pais, alunos,

professores, funcionários, enfim, foi uma noite de partilhe
e integração.

As crianças fizeram apresentações artísticas, corno:

dança, teatro e música. Elas encantaram e emocionaram a
platéia com muita beleza e graça. As apresentações

coroaram o trabalho desenvolvido pelo grupo de

professoras durante todo o ano letivo. Trabalho realizadc
com olhar especial aos diversos e importantes aspectos
do desenvolvimento infantil: artes, linguagem, expressão
corporal, música, dança, além das áreas específicas do

conhecimento.

Agradecemos o envolvimento de, toda comunidade
educativa marista na caminhada letiva de' 2006. "Nossa
caminhada foi marcada por momentos educativos muito

significativos, construídos em parceria com a família e a

escola" destaca Jaqueline Novello Coordenadora

Pedaqóqicada Educação Infantil e Ensino Fundamental I
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DENÚNCIA: SUBCONTRATACÃO PARA SERVICO DE REFORMA ELÉTRICA É IRREGULAR
� �

""Promotoria pede
devolução de
dinheiro usado em

obra no abatedouro

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

O Ministério Público entrou

na sexta-feira passada com ação
civil pública contra o prefeito
de Jaraguá do Sul, Moacir
Bertoldi (PL). A denúncia

aponta irregularidade na

reforma elétrica do complexo
que engloba o abatedouro e a

usina de leite, localizada no

Garibaldi, realizada em março
de 2005.

A promotoria pede a

devolução de aproximada
mente R$ 48 mil aos cofres

públicos, além da suspensão dos
•

direitos políticosdo prefeito e o

afastamento dele do cargo.'
Conforme o documento do
Ministério Público, a reforma

teria beneficiado o irmão do
o

,

!

•

O procurador-geral do

município, J urandyr Bertoldi,
revelou ontem que já sabia da

possível ação civil pública.
Segundo ele, informado pelo

�próprio promotor de Justiça
Aristeu Lenzi. Amanhã,
J urandyr, acompanhado pelo
secretário de Agricultura,
Amarildo Sarti, deve se reunir

com Lenzi para discutir o

assunto. "Vamos propor um

terno de ajustamento de
conduta", adiantou.

[urandyr informou que a

Prefeitura tem planos para
investir no abatedouro e

terceirizá-Io. Na avaliação
dele, serão necessários entre

R$ 300 mil e R$ 400 mil para
, deixar o local em condições

,
.

de uso. "Tem algumas
, empresas interessadas, entre

elas, o Frigorífico Tomelin",
,

contou, lembrando que para

,

f I

•

(
, ,

NATAL
,

( Comércio adota
novo horário

,
,

Desde ontem, o comércio
de Jaraguá do Sul e região

, está atendendo em horário
,

, especial de Natal. Até sexta-

feira, as lojas ficam abertas
das 8 às 19 horas. A partir do
dia 9, sábado, cada município
vai atender em horário

próprio até dia 1 o de janeiro.
Nos dias .25 e 26, o comércio

fica fechado em toda

,

•

. . �

rmcrorregiao.

prefeito, Alvacir Bertoldi. A
vencedora da licitação foi a

Instaladora Elétrica Conti, mas

parte do serviço foi terceirizado

para uma empresa de

propriedade de Alvacir. AB obras
de melhorias foram orçadas em

. ,

R$ 48.406,73, valor repassado
pela prefeitura à Conti.

O abatedouro municipal foi

inaugurado no dia 25 de julho
de 2004, com custo de R$ 600

mil, e nunca funcionou, O
estabelecimento tem área física

OBRACUSTOU

R$ 600 mil

MARÇO 2005

Reforma elétrica
•

AGOSTO 2006
- Auditoria investiga denúncia '

DEZEMBRO 2006

Ação civil Pública do MP

,

Jurandyr: "Vamos propor ajuste"
,

concluir as obras do
abatedouro conforme o

projeto inicial serão precisos
R$ 1 milhão.

"O abatedouro tem

capacidade de abater 100,
200 animais por dia, bem

,

acima da necessidade do

município. Por isso não há

ALEGRIA

Dia do samba: '

festa em Jaraguá

total de 948,27 metros

quadrados, área para abate de
R$ 324,96 metros quadrados e

cinco câmaras frigoríficas.
O estabelecimento foi

construído na gestão do ex

prefeito, Irineu Pasold, com

início no ano de 2002 e término

em 2004. Em entrevista ao O
Correio do Povo no dia 24 de

novembro, o secretário de
Desenvolvimento Rural,
Amarildo Sarti, comentou que
"o abatedouro foi inaugurado,
mas não foi adequado para a

operacionalização". '

DAÇÃO - O MP analisa
ainda a denúncia de suposto
favorecimento da Canarinho na

quitação de dívidas do ISS, que
culminou com o pedido de

'cassação do prefeito em função
do relatório da Comissão

Especial de Inquérito que

apontou irregularidadês. O

requerimento pedindo a

abertura de processo de

cassação de Bertoldi, foi

arquivado na semana passada .

,

porque obedecer o projeto
inicial", justificou, apostando
em um prazo mínimo de seis

meses, a partir do próximo
ano, para resolver a questão.
A idéia da administração
municipal é abrir um edital
de concorrência pública para
a exploração do abatedouro.

A

SILENCIO - Em nenhum
momento o procurador-geral
comentou o teor da ação civil

. pública, que aponta
irregularidades na reforma
elétrica do local, que segundo
o Ministério Público,
beneficiou o irmão do prefeito
Moacir Bertoldi - Alvacir
Bertoldi. Tampouco, de a

promotoria pedir a devolução
de aproximadamente R$ 48
mil aos cofres público, a

suspensão dos direitos

políticos do prefeito e o

afastamento dele do cargo.

RECURSO

Pedra gigante
será implodida

Aexemplo deoutras cídade Uma pedra com cerca de
brasi, Jaraguá do Sul também

-

20 toneladas e cinco metros de
comemorou o Dia Nacional do . extensão deve ser implodida
Samba, no sábado. A data foi no loteamento Zastrow. Por
lembrada com a presença de causa das chuvas dos últimos
duas escolas: "Sem Precon- dias o local sofreu erosão e por
ceito" e "Em Cima da Hora". isso há risco para, pelo menos,

Das 9 ao meio dia, quem passou dez famílias que moram nas
A

pela Praça Angelo Piazera pode . proximidades. A expectativa é

acompanhar passistas dos dois de que a ação, conjunta entre

grupos e curtir' a festa do bombeiros e Prefeitura, ocorra

samba. até a quarta-feira, 6,

R� Prefeitura vai propor. 'ajuste de conduta'
�

" :',

'I

,
t

"I,
I, i,,'

j'

Dalila faz a alegria de famílias carentes
O Natal vai ser mais feliz

para cerca de 30 famílias
-

jaraguaenses.. E que urn

grupo de funcionários da
Dalila Têxtil aproveitou o

sábado passado para

entregar cestas básicas e

brinquedos em comunidade
carentes da cidade. A
iniciativa é resultado de'
uma gincana organizada
dentro da e mpr e sa , em

novembro, e que contou

com a participação de 160

dez bairros, presenteando
desde crianças até adultos.
Foram doadas em torno de
200 latas de leite em pó,
cinco rnil fraldas, R$ 400 ern

brinquedos e pelo menos 30
cestas básicas'.

Noemi Schneider, 38, foi

umaglas beneficiadas com o

"Natal Solidário Dalila".
Para a dona de casa, a visita

surpresa se transformou lla

garantia de que os dois filhos
não correm o risco de ficar.

na lista de famílias
,

escolhidas, ela ganhou
pacotes com fraldas e

algumas latas de leite em pó.
Já as crianças, aglomeradas
em volta do Papai Noel,
puderam se divertir
recolhendo as balas jogadas
por ele. '

A carreata passou pelos
bairros J araguá Esquerdo,
Nova Brasília, Vila Rau, Tífa
Martins, Barra do Rio Cerro,
Garibaldi, Alto da Serra, João
Pessoa, Centro e Vila Lenzi.
Esta foi a primeira vez que a

empresa realizou esse tipo de
atividade. Por causa do

,

envolvimento dos
colaboradores, não descarta a

hipótese de continuar a

ajudar famílias carentes C01U

o UN a tal Solidário Dalila".
. (Kelly Erdmann)

pessoas.
. No início, o objetivo era

somente arrecadar
,

alimentos suficientes para
fazer a alegria de .12
famílias. Mas, o empenho
dos colaboradores fez a

,

sem comida. "Vai ajudar
bastante, principalmente o

leite, porque as crianças já
est. vam sem", explicou
sorj' ndo.

.

merendeira desem

pregada, Rosania Subtil, 29,
também ficou' contente ao

receber os funcionários da

empresa. Mesmo não estando

brincadeira tomar

proporções maiores e, por
fim, o Papai Noel passou por

, "

;.:
'" ',',

, ,"ij,i,\

Papai Noel chegou mais cedo para cerca de 30 famílias de Jaraguá do Sul.

•

•
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BOMBA-RELÓGIO: TÉCNICO DIZ QUE O PERIGO É EMINENTE

,

II

•

•

•

•

•

,
--�

•

CESAR JUNKES/OCP
•

I

.Eíi.

O proprietário do terrene, Arlindo Meurer, mostra a fenda causada no barranco em função das chuvas, que pode desmoronar a qualquer momento

� Local comprometido
chega a 1,6 mil m2 de
área e os moradores
estão apreensivos

KELLY ERDMANN

GUARAMIRIM

,

Uma bomba-relógio. E desta
forma que o técnico agrimensor

.

da Prefeitura, Gerson Soares,
classíficou parte do terreno de
Arlindo Meurer. Localizada no

, .

Bairro Caixa D'Agua, a área
está prestes a desbarrancar,
atingindo assim, pelo menos,

•

seis casas.

Monitorado pelo Corpo de
Bombeiros desde a manhã de
ontem, o morro tem uma fenda
de mais de 30cm de largura.
Esta induz a queda do barro,
que aos poucos se amontoa nos

fundos das construções.
Conforme o comandante
Nelson Gonçalves, o local é

perigoso e os moradores precisam
ficar atentos. "Pode demorar

a 1,6 mil metros quadrados de
terra. Essa quantidade é

suficiente para causar danos às

casas e o problema preocupa
ainda mais porque há pouca
coisa a se fazer. O técnico

explica que o barro não pode
ser retirado agora, pois tende a

aumentar o risco de
deslizamento. Mas, caso nada

seja feito e chova ao longo da

agindo de forma correta naquele
morro. Mesmo autorizada para

explorar o terreno, ela deveria
tomar atitudes preventivas como

o plantio de grama e a abertura
de calhas para escoamento da

água das chuvas, esclarece o
, .

tecmco.

MEMÓRIA ' Arlino
Meurer já foi surpreendido por
umdeslizamento no mesmo local
há pouco mais de um ano. Em

.

26 de setembro de 2005, a

garagem da casa do filho, que

.

mora ao lado, acabou invadida

pelo barro. Na época,umveículo
Celta ficou destruído, mas,

ninguém se feriu.

'Ação Comunitária' ensinar a prevenir doenças e a cuidar da saúde
O Hospital e Maternidade

Jaraguá promoveu durante
todo o dia de ontem, 4, a 1 ª

. Ação ,Comunitária da

instituição. O objetivo foi
. conscientizar os funcionários
sobre a importância e os

cuidados que devem ter corn

a saúde. O projeto foi.
idealizado e iniciado pela
nutricionista Sandra Maria

Pereira, a farmacêutica Etiene

.

dois, três dias para acontecer semana, o terreno não

algo, mas também há chances agüentaria a infiltração de
de cair tudo daqui a um água e o desbarrancamento

minuto", alerta. ocorreria da mesma maneira..

Caso o deslizamento fique t De acordo com Soares, a

mais intenso, Soares estima que r empresa responsável pela
podectesmor6naroequi�alente extração de barro não vem

.�

. Brand e pela ouvidora
Teresinha Fodi, ouvidora.

,

Corpórea) dos interessados .

"Estamos realçando a

beleza delas", disse a gerente
•

da Loja do O Boticário

Elisangela Domingues, que,
,

ao lado da colega Débora,
maquiaram os visitantes. A
assistente administrativa da
Rede Feminina de Combate
ao Câncer, Emília Alquini,
prestou orientações sobre
como prevenir os diversos

tipos de câncer.

Aldair e Rosane Teresinha
da Silva, praticantes de

Reiki, explicaram o que é e

como funciona essa terapia.
"O Reiki é o equilíbrio das

energias através da imposição
das mãos", salientam,
acrescentando que a técnica
de harmonização energética
pode ser aprendida por meio
de cursos. (Rafaela Taranto)

\

.

O evento contou com a

parceria do Sesc (Se viço
Social do Comércio que

prestou atendimento n área

de educação física e

apresentou vídeos educativos
às crianças relativos a saúde
bucal. Além de outras coisas,
os profissionais mediram o

,

IMC (Indice de Massa

Final de 2006 deve ser de

pouca chuva no Estado
REGIÃO

Conforme o meteo

rologista Maurici Mon

teiro, da Epagri/Cirarn de
. Florianópolis, a chuva vista

nos últimos dias na região
do Vale do Itapocu não

deve continuar em

dezembro. A previsão é de

que o final do ano vai ser

de céu claro e tempera-

,

Hospital Santo Antônio
reabre maternidade

turas elevadas, ocasiot
nando sensação de abafa
mento. Para os próximos
dias, Monteiro diz que há
chances, de pancadas de

chuva, pelo menos até
. sexta-feira. A instabilidade
vai se formar p r in c i

palmente nos finais de
tarde e durante à noite.

(Kelly Erdmann)

GUARAMIRIM
A maternidade \ do

Hospital Santo Antonio
reabriu as portas na manhã
de ontem, depois de 45
dias fechadas. A inter

rupção das atividades foi
ocasionada pelo Conselho
Federal de Medicina, que

obriga a entidade a ter um

pediatra disponível para

I '\
,

acom-panhar os partos
realizados. Durante o

último mês, as gestantes
acabaram sendo enca

minhadas ao Hospital e

Maternidade Jaraguá.
Além disso, na segunda-··
feira, a pediatria também foi
reaberta e passa a atender
a população, diariamente,
das 8 às 18 horas. (KE)

•

,

•

•PLANTÃO DE POLíCIA
Morte '

A jovem Naiada crystlne Mafra ,Martins, 25 anos, morreu

ontem por volta das 9h, em um acidente na BR-1 01, em

Araquari. Ela conduzia o veículo GM Celta, placas MIM-
0390, de Jaraguá do Sul, quando no km 57,6 bateu
contra uma mureta. Naiada foi levada ao IML de Joinville .

Imprudência
Sadi Miguel Ribeiro, 40 anos, condutor do veículo VW/
Saveiro, placas MCR-2723, de Joinville, foi detido na

noite de sábado por dirigir alcoolizado e com carteira de

habilitação vencida. O homem foi flagrado no km 49,7 da
BR 280 ultrapassando pelo acostamento em frente ao

posto da Polícia Rodoviária Federal, em Guararnirlrn.

-

EDITAL DE CONVOCAÇAO
A Diretoria da Associação dos Moradores do Bairro
Vila Nova (AMBAVIN), em conformidade com seu

Estatuto Social, Art. 11, § 3Q e 4Q convoca os

moradores do bairro, para comparecerem a

Assembléia Geral Extraordinária que
se realizará dia 7 de Dezembro próximo, às 19:00h
no Salão Social da Comunidade Rainha da Paz,
para tratar dos seguintes assuntos:
1 Ó) Maior engajamento da Comunidade nos

destinos da Associação.
2°) A Associação e o Poder Público.

3Q) Iniciativas da atual diretoria em 2005 e 2006 ..I
.

4°) Mandato da atual diretoria.

5°) Elaboração da programação de atividades para 2007.

6°) Assuntos gerais pe interesse dos Associados.
Conforme preconiza o Estatuto da Entidade, não
havendo número mínimo de

presenças para realização da Assembléia em

primeira co�voc_ação, a mesm� acontecerá 30 I;,�
minutos apos, com qualquer numero de presentes.

,

Jaraguá do Sul, 03 de Dezembro de 2006.
Francisco de Assis Soares
Presidente da AMBAVIN

"

INDICADORES ECONOMIC OS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

,

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA
•

COMERCIAL 2,166 2,168 11

PARALELO 2,290 . 2,380 11

TURISMO 2,117 2,277 11

'EURO
COMPRA VENDA

2,887 2,889
PESO (Argentina)

I 3,075 3,055

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 42,654 3,21%
11 DOW, JONI!S (N. York) 12.2.83 n

11 MERVAL (B. Aires) 1,957 147%

fi( NIKKEI (Tokio) 16.951 -139%

0,629

• CUB dezembro

R$ 887,73
\

I,

• LOTERIAS

• Megasena • Quina
concurso: 1683

.

• Lotomania • Loteria Federal

concurso: 676

.00 - 03 - 07 - 09 - 28 - 34 - 42

58 - 64 - 65 - 68 - 69 - 76 - 79

84 - 88 - 90 - 91 - 96 - 99
•

COMUNICADO

•

"Almir Keunecke, procurador de Adolpha e Elfi Keunecke,
informa que requereu na FUJAMA • Supressão de

Vegetação em área urbana com área de 3.893,21 m2,
sendo ,778,64 m2 cobertura florestal m mima em área
urbana e 3.114,57 m=de supressão, situado na Rua

Piçarras sino em Jaraquá do Sul I se".
•

I

,

I
J
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É CAMPEÃO: MELHOR CAIVlPANHA, ARTILHEIRO E DEFESA MENOS VAZADA
CESAR JUNKES/OCP

Medina (D) foi um dos destaques do Moleque Travesso na final, marcando duas vezes na qoleada em cima do time de lridaial

•

I
•

t
o

r

F (i� Do grupo campeão,
:

.

cinco inteqrarào a

(·:'equipe principal no

próximo ano

, .

cornpe tição. Além de
Medina, marcaram para o

tricolor Edmo e Tomazelli. O
título é inédito nas categorias
de base do clube.

O Juventus terminou a
._ .. ".

cornpetiçao com oito vitonas,
três empates e uma derrota,

.

ficando também com o troféu
de artilheiro (Tomazelli com

sete gols) e de defesa menos

vazada (seis gols sofridos).
"Foi a coroação de um

trabalho que vem de bastante

tempo. Fomos superiores em

todo o campeonato e tivemos

a melhor campanha da
� � "

competição , comemorou

Biro-Biro.
Para o treinador, ou tro

ponto positivo é a

"convocação" de cinco

atletas para a equipe

I �ULIMAR,PIVATTO
, "JARAGUA DO SUL

A equipe do J uventus/
FME foi absoluta na

competição. No último

sábado, os comandados do
técnico Biro-Biro precisavam
de uma vitória simples para
ficar com o primeiro lugar do
Campeonato . Estadual

Juvenil Aberto. Com um

show de Medina, autor de
dois gols, e bela atuação do
meia Baiano, O Moleque
Travesso' goleou o XV de
Outubro de Indaial por 4x 1

e ficou com o título da

•

INTER
-

SAO PAULO ,

Rentería fora do
Mundial de' Clubes

Tricolor é oitavo
no ranking da Fifa

O atacante Rentería
deixou o Estádio Beira-Rio
chorando e não conseguiu
esconder a decepção por ter

sido cortado da delegação do
Internacional que vai ao Japão
disputar o Mundial de Clubes.
O colombiano sofreu uma

torção no tornozelo esquerdo
durante a derrota do clube
colorado para o Goiás, por 4x 1,
no último sábado. O jovem
atacante Léo foi convocado

para ocupar a vaga' do

companheiro.

O São Paulo, campeão
brasileiro de 2006, ficou em

oitavo no ranking mundial
de clubes elaborado em

novembro pela Federação
Internacional de História e

Estatística de Futebol e

divulgado ontem. O Sevilla
se mantém na liderança do

. ranking após as últimas
vitórias conquistadas fia Copa
da Uefa e no Campeonato
Espanhol e só depende de si

mesmo para se tornar o clube
vencedor de 2006.

•

I

'n

I
,

principal do clube no

Catarinão 2007. Medina,
Tomaselli, Baiano, Diego e

Jefe já estão com o grupo em

,I tapoá, participando da pré-
temporada. "Para mim é um

prazer enorme poder usar a

minha experiência de

jogador e também de trei

nador para poder lapidar
)

estes talentos. Fico muito

feliz pelos atletas e pela
estrutura que tem em volta
do time, que faz isso tudo

acontecer", comentou.

Biro-Biro também elogiou a

estrutura. esportiva de

Jaraguá do Sul em todas as

modalidades. "Estou feliz de
morar aqui e poder ajudar
a melhorar cada vez mais o

,., ,,' :.:, ,. ,,"

.

":�': '

':

"," "':�.��::.'"

:�,::< "

',:': :'l.;,
',' ',,'

.•;j :.,,":, ""

esporte
concluiu.

. "

J araguaense ,

t-

TÓQUIO
O técnico da Seleção

Brasileira masculina' de vôlei,
Bernardinho, espera que os

_jogadores mantenham a

motivação elevada para a

'próxima temporada. vencedo- .

•

ra do Mundial doJapão, a atual

geração da equipe conquistou
praticamente todas as compe

tições do circuito. "Espero que
os jogadores ainda tenham
dentro deles uma reserva de
vontade", afirmou. Bernardinho quer o mesmo empenho

•

Duatlo I
Os atletas da Academia Impulso estão partindo para novos

desafios. No fim-de-semana, quatro deles estiveram na última

etapa do Circuito de Duatlo Aquático, em Balneário Camboriú.
A prova consistia em dois quilômetros de corrida, 500m de

'

natação e mais dois quilômetros de corrida. Elke Bernardino
ficou com o título na categoria 25/29 anos e Nara Watanabe
foi a campeã na 40/44 anos. Nesta última categoria, Elizabeth
Bavaresco terminou em segundo lugar.

Natação
A equipe Ajinc participou,
no fim-de-semana, do

Campeonato Brasileiro
Juvenil - Troféu Carlos
Campos Sobrinho, em

Porto Alegre. Dois atletas

conseguiram chegar às
finais. Soelen Bozza ficou
em 6° nos 400m livre e

Henrique Fructuozo foi
sexto nos 1.500m livre.

Basquete
A equipe infantil masculino da
Unimed/FME disputa,
amanhã, a primeira partida da
final do Campeonato Estadual

. .

da categoria, em Blumenau.
Os pais estão organizando

.

ônibus para os torcedores e

até ontem à tarde, dois já
estavam lotados.

Divisão Especial
Talvez o maior adversário da

•

Malwee nesta semifinal seja
jogar em São Miguel do Oeste.
Não só pela distância até lá,
mas pela pressão da torcida
local. A Malwee já passou
noites no hotel com foguetório
que tiraram o sono de quase
toda a equipe. Tomando este

cuidado, eles se hospedarão
em Maravilha .

Final
A decisão da Primeira
Divisão promete grandes
emoções. De urn lado a

melhor.campanha da

competição, o vitória, e

de outro o bom conjunto
do time do Caxias, que
venceu as duas partidas
da semifinal.

. , .

I orla na
. . ,."

'Ivlsao

•

anas e
•

Ina a

JARAGUÁ DO SUL
Definidos os finalistas do

Campeonato Amador da
Primeira Divisão da Liga
[aragigaense. Caxias e Vitória

iniciam, no próximo domingo
no Bairro Santa Luzia, a

decisão da principal
competição do futebol
amador da região. Nos

aspirantes, a decisão também
. terá o Vitória, que enfrentará

o Cruz de Malta/Belmec e a

pr it l ira partida será no
•

está.' io Eurico Duwe, no

Bair o Rio da Luz. .

O Caxias conquistou a

•

vaga ao vencer o Flamengo
por 3xO, com gols de Deca,
Fernando e Eduardo. Já na

outra semifinal, a decisão foi

para os pênaltis. No tempo
•

normal, o Vitória fez 21 no

Atlético Enec, com gols de
Dioriei e Magrão, com

Maurici descontando para o

time do Estrada Nova. Nos

pênaltis, a equipe do Rio da
Luz levou a melhor, vencendo
por 5x4. Nos aspirantes, as

semifinais tiveram os

seguintes resultados - Cruz
de Malta 3xO Flamengo e

Vitória 2x2 Caxias.
CESAR JUNKES/OCP

Caxias (branco) passou pelo Flamengo e faz a primeira partida em casa

,

•

•

/

,

'\
,

•
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SA I TERÇA-FERIA, 5 ,de dezembro de 2006

... Malwee termina em

segundo lugar no
grupo e disputa a

semifinal amanhã

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Depois da goleada sofrida
emJoinville por 7x2, a Malwee

agora concentra as atenções
para a semifinal do Cam

peonato Estadual da Divisão

Especial. A primeira partida
será amanhã, no Parque
Malwee, contra São Miguel do
Oeste e o .jogo de volta
acontecerá na sexta-feira, no

Extremo Oeste do Estado. Os

ingressos para o jogo emJaraguá
do Sul começam a ser vendidos

hoje, por R$ 7, no Posto Mime'
da Walter Marquardt.

O time se reapresentou
ontem, inclusive com os cinco

jogadores que não disputaram
o clássico em Joinville - Falcão,
Márcio, Leco, Chico e Valdin.

•

O técnico Fernando Ferretti
•

acredita que terá muitas

dificuldades contra São Miguel
,

do Oeste. "Eles têm um bom

plantel e um dos artilheiros do

campeonato (Augusto, quarto
na lista com 19 gols). Acredito

que eles vão complicar bastante

para a gente".
.Ferretti quer vencer o

• • •

pnrnerro Jogo em casa e

evitar que a segunda
• 1 .

"

. partioa va para. a

prorrogação. "Jogar lá é

bastante difícil", resumiu.

Para ele, agora o desgaste
dos atletas está controlado.

,

"Estamos poupando alguns
jogadores e isso vem

ajudando bastante. Já vejo
a equipe jogando melhor,
quando estamos completos
princi-palmente. E isso vem

dando bons res ul tados",
comentou.

O treinador também aposta
que a equipe está voltando à

velha forma. "Não sei se ainda
, '

.

estamos neste estagio, mas

estou apostando nisso", afirmou
,

o treinador. I

O CORREIO DO POVO
es po rte@ocorrelodopovo,com.br

•

,

DIVISÃO ESPECIAL: AGORA É CONTRA SÃO MIGUEL DO OESTE

\
•
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CESAR JUNKES/OCP

QÁDIO

'JAQAGUÁ

I ,

� Gols pró ' ""r """r"
'

I
II' '_' .. '., ",

"

Gols sofridos '

I (www.]araguaam.com.§r I
,

•

•
• .,_.

!
•

.�. .,1-,

•

•

�, Saldó gols
"
.,

'

'-.'''' 'ci'; ....;..

Faltas

•

•

. 1 '

...._•

{
o' ••.

. ,
"

jI ,

-, _.-

.i,' ,
. ,

,
' ",'.

, ,
•

•

; C. Amarel.os
,.-,\.,_ .. ,,, '.,\. ,-' ,- ,"'",

C. Vermelhos
" "'". .,", " ..... ' '\"',l"-' •

1 Class. Geral

. • I: "' ",",....,..,
,

13

Malwee, do ala Willian, terminou em segundo lugar no grupo e joga a primeira partida semifinal amanhã, no Parque Malwee
•

•

.

Xande: "Nos sentimos pressionados com as derrotas"
O alaXande é conhecido porter uma

visão diferenciada dos jogos da
Malwee e sempre faz boas

colocações sobre a situação da

equipe. Ele acredita que nos últimos

jogos a equipe teve umà'sensível
melhora, principalmente qusndo
todos os ijogadores estiveram em

quadra. ffle preferiu não falar sobre
•

o desgaste físico do excesso de

jogos e acredita que cada jogador
deve se empenhar nos treinos e nos

jogos para conseguir os resultados.

. Pontos ,

"_'," ..,..

Artilheiro

sensível melhora da equipe. Alguns
jogadores estão podendo
descansar e estamos nos

preparando da melhor maneira

r'lssível. Temos de ver nossos erros
. .orno espelho para as partidas
seguintes. Agora, com o grupo mais

.

completo, teremos a oportunidade
de nosprepaarros melhor para esta
semifinal.

Romano). Mas nós não podemos
,

fugir da nossa preparação. E muito
fácil usar esta desculpa se não

jogarmos bem. O que precisamos é

concentração e ter um cuidado
maior no cumprimento das nossas

obrigações. O que atrapalha também
é que não temos uma seqüência de
treinos.

.
.

; Jogos

OCP - Você acha que as últimas
derrotas para Joinville podem
criar uma pressão da torcida?
Xande- A pressão vem primeiro de
nós jogadores. Depois passa pela
comissão técnica e torcedor, mas em

primeiro lugar, a gente tem de se

cobrar.

OCP - Por que a Malwee começa
jogando bem e acaba relaxando
no segundo tempo? Seria por
causa do desgaste físico?
Xande - Acho que quem poderia
falar melhor sobre isso era o

Joãozinho (preparador físico João

OCP - Você acredita que a equipe
está se recuperando nesf'-\ls

,

últimas partidas? fI
Xande - Sim, acredito nessa Xande acredita na recuperação

',"'.'

Vitórias 13
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ElTlpates 4
•

Derrotas 9
,

Gols marcados

Gols sofridos

Saldo gols
Faltas

I C'. Amarelos
I.

C. Vermelhos

Class. Geral
,

Pontos
""'\'.\\"1" "r,' ·'1'" ,-

I" -.. I•

.' Augusto (19)
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, Artilheiro

Uma vitória
para cada lado.

Malwee e São Miguel
Oeste se enfrentaram d s

vezes na primeira fase desta

competição. Fora de casa, no

dia 8 de julho, os jaraguaenses
perderam por 5x3. Os gols da
Malwee foram marcados por
Mayco. No segundo encontro,
no dia 17 de novembro em

Gaspar, a Malwee venceu por
5x4 com gols de Xarrde, Dimas,
Ell, Falcão e Márcio. Para o time

do Oeste marcaram Dede

(duas vezes), Vinicius e

Cidinho.

ozzaco vence

JARAGUÁ DO SUL

. Depois de \02 jogos e 306

gols o 24° Campeonato
Varzeano de Futebol - Troféu
Posto Mime conheceu o grande
campeão. A equipe do
Amizade/Rozzaco Pneus

conquistou o título ao vencer o

Gesso Jaraguá na disputa de

penalidades, após empatarem
em OxO na final realizada

domingo à tarde, na Arsepum,
O campeão poderia ter

decidido o jogo no tempo
normal, mas o juiz anulou
corretamente o gol marcado.

'

•

JARAGUÁ DO SUL
Duas equipes disputaram o

quadrangular do Estadual de
Futsal no fim-de-semana. A

.

equipe masculina sub-I3 da

Aurora/Cej/FME terminou a

fase final com nove pontos, um

a menos que Orleans, que ficou
com o título. Na rodada

decisiva, os jaraguaenses
perderam por 6xO para os

campeões, venceram Xanxerê

por 9x4 e Lages por 6x3. Os
atletas que participaram da

competição foram Alan, Luan,
Jean, Daniel, Diego, Rafael,

•

vices no
•

a annense
Nas cobranças, o placar

.' ,

terminou 4x2. O terceiro lugar-
•

.

ficou com a Serysyl, que bateu
.

o JJ Bordados por IxO .

•

O troféu de equipe mais

disciplinada ficou com a JJ
. Bordados, que levou 18 cartões

•

na competição, enquanto o

Gesso Jaraguá teve a melhor

defesa, com apenas quatro gols
sofridos. O artilheiro foi Daniel
Pereira, da Kiferro, que mareou .

17 vezes. A revelação do

campeonato foi o atleta Dirceu'

Klaus, da: equipe Amizade/
Rozzaco Pneus. Amizade/Rozzaco (amarelo) conquistou o título do Campeonato Varzeano

arzeano nos

•

"

•

OIS

Eduardo, André, Diogo, Kaio,
João Lucas, Jean, Juninho, Igor,
Willian, Felipe Bellettini,
Andrei, Felipe Júnior.

Já as meninas do sub-IS da
Raumak/Wifer/O Boticário!
Malhas Mohr/FME termina'

ram em segundo com nove

pontos, contra 12 do campeão
•

Balneário Carnboriú. Na
rodada final, elas perderam por
9x3 para Concórdia e por lxO

para as campeãs, vencendo
Herval d'Oeste por 4x3. A fase
final da competição recebeu o

nome de Taça Raumak. I

•

,,'
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CONSELHO AUMENTA
TETO DE PROMOTOR'
PARA 24.500,00 83

,

SEMINARIO DISCUTE
,

ATENDIMENTO AO
IDOSO NA REDE
HOSPITALAR DO SUS 82

81
.

. . .. . ..

César Junckes/OCP

, �,

AGROINDUSTRIA: EQUIPAMENTOS VAO ATENDER FAMILIAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO

... Pedro do Nascimento
visita a cidade
também para

• A \ •

assinar converuos

cidade das 9 às 14 horas,
chega acompanhado da
arquiteta chapecoense
Márcia Regina Sartori

Damo, que em julho
assumiu a secretaria de

programas regionais do.

Ministério, e do gerente
nacional do Programa de

mesorregiões, Marcelo
Moreira.

Os compromissos de
Pedro Brito na cidade come

çam na escola profissionali
zante do Pólo Moveleiro do
Oeste, onde será inaugurado,
de forma simbólica, o centro

de usinagem da escola,

recém-adquirido e em fase
,

final de instalação.
O ministro também

entregará equipamentos do
.

programa de fortalecimento
de pequenas agroindústrias
familiares. São 27 tanques
de resfriamento de leite,
.com capacidades que
variam de mil a três mil
litros por dia.

Outro compromisso da
visita é o lançamento do

projeto de incentivo ao

artesanato regional .. A

execução está a cargo da

Associação Sorrindo para a

Vida, que vai receber R$

r

CHAPECO

O ministro da Inte

gração N acional, Pedro
Brito do Nascimento, visita

h 'e €:hapecó, no Oeste do

B,'cado, para assinatura de

1I",1vênios e' entrega, de 27
,., ." <' . i

�'�ques de resfriamento de

I\/! te a agroi�drú,striasf�;,1';t2àtes do mumcipio.
O ministro, que fica na

,

I

100 mil do governo federal
para o projeto.

Ao meio-dia, Pedro
Brito será homenageado
com' almoço pela Associa

ção Comercial e Industrial
de Chapecó e pelo Sebrae/
SC, no Hotel Bertaso.

- Inauguração na escola de Pólo
Moveleiro;
- Entrega de equipamentos-do
programa de agroindústrias;
- Lançamento do projeto de

, incentivo ao artesanato;
- Homenagem com almoço,

1M)!' r '"'

" t lro de visitas com inauguração de centro de usinagem
Ministro inicia ro el

Telefônica
, •
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TERCEIRA IDADE: POPULAÇAO CHEGA A/475 MIL NO ESTADO
,

... Seminário que
acontece hoje
pretende sensibilizar
profissionais da área

FLORIANÓPOLIS

A Gerência de Atenção
Básica da Vigilância Epide
miológica, ligada à Secreta
ria estadual da Saúde,
realiza hoje, a partir das 8

horas, na Associação dos
Funcionários do Hospital
Regional de São ] osé,
o Seminário de Acolhimen
to Hospitalar para Pessoa
Idosa. O objetivo é sensibili
zar os profissionais de saúde
sobre o atendimento dispen
sado às pessoas da terceira

idade nas unidades hospita
lares que integram o SUS

,

(Sistema Unico de Saúde).
O envelhecimento é um

-

processo dinâmico e progres

sivo, com alterações morfoló-.

gicas, funcionais, bioquími
cas e psicológicas. Santa
Catarina possui hoje uma

•

•

resl en e a usca

ex eriências ca arinenses(r"
(J)

população de aproxima
damente 475 mil idosos,' De

janeiro a setembro deste ano

foram registradas 65.732
internações de pessoas com 60
anos ou mais. Doenças do

aparelhocirculatório (18.925),
respiratório (14.766), diges
tivo (6.650) e neoplasias
(6.133) lideramas internações
hospitalares.

O Brasil está caminhando

para o envelhecimento popu
lacional. Desde o início da
década de 60 vem sendo

DOEN.ÇAS DO APARELHO:

,

CIRCULATORIO: 18,925

,

. RESPIRATORIO: 14.766

DIGESTIVO: 6,650

NEOPLASIAS: 6,133 '.

* janeiro a setembro de 2006

observada uma transição
demográfica com a mudança '.

no padrão reprodutivo da
população, resultando na

queda acentuada da taxa de
natalidade associada à

diminuição da taxa de
mortalidade e ao aumento da .

expectativa de vida, esta

última conseqüência dos

avanços da medicina e das
,

inovações tecnológicas.
Ao atender idosos no

ambiente hospitalar, a equipe
de saúde deve estar atenta às

alterações físicas, psicológicas
e sociais que normalmente

,

ocorrem nesses pacientes e por
• •

iSSO mesmo exigem um

cuidado diferenciado. O
isolamento social imposto'
pelas rotinas hospitalares faz
,

com que o idoso sinta-se

inseguro e com medo.
Promover o processo do
acolhimento no ambiente

hospitalar faz com que cada

profissional reflita sobre sua

prática entendendo qual o seu

papel e qual o impacto de suas

ações sobre a saúde do idoso.

•
,

-

Ediberlo Ribeiro (dir.) visitou ontem a Acaert, em Florianôpolis

Florianópolis (CNR/ADI)

,

\

Ediberto de Paula Ribeiro;
presídente da Associação das
Emissoras de São Paulo e vice

presidente
.

da Abert

(Associação Brasileira .de
Emissoras de Rádio e Televi
são), esteve ontem e)TI

Florianópolis, Ele veio conhe
cer o trabalho da Acaert
(Associação Catarínense de
Emissoras de Rádio e

Televisão)' e da Central'
Acaert de Rádio,

Ribeiro também visitou a

sede da ADI/SC (Associação
dos Diários do Interior) e o

,

•

Sebrae, onde conheceu o

projeto de capacitação para
radiodifusores. O presidente
da AESp, entidade que

congrega 645 emissoras de
rádio do Estado de São Paulo,
esteve ainda na 'CNRISC
(Central de Notícias Regio
nais), que diariamente en,vi�
conteúdo jornalístico para as

emissoras filiadas à Acaert e

também aos 29 jornais da Rede,
ADI/SC, "Nesta nossa visita .

aproveitamos para pedir
permissão para implantarmos,

também em São Paulo parte
do que está sendo feito aqui,

, e com muito sucesso".

FIES

Caixa divulga
lista de inscritos

A Caixa Econômica
Federal divulga hoje a

relação dos candidatos
inscritos no Fies (Fundo de
Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior). O prazo

,

,
. . - . ...

para mscriçao terminou a

meia-noite de domingo.
Quase 135 mil universirário
se inscreveram. Quem não

tiver o nome confirmado

poderá entrar com recurso

até quarta. A relação final
será divulgada dia 8 próximo.

, . MEDIDA

Instituído fundo
contra pobreza

O governador Eduardo
Pinho Moreira editou ontem

medida provisória instituin
do o Fundo Estadual de
Combate e Erradicação da
Pobreza, O objetivo é

proporcionar aos catarinen
see condições de acesso a

níveis dignos de subsistência,
O fundo vai financiar, entre

outros, programas de micro

crédito, habitações popula
res, saneamento, refloresta-

,

mente.

I,

,j

Articulação de
LHS deverá
ter comitê
de notáveis

Luiz Suzin Marini
foi acionado para
voltar à vida pública

,

\ O CORREIO DO POvo'

�

o ex-prefeito de Concórdia, ex-deputado estadual e

ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado Luiz Suzin
Marini foi acionado pelo governador Luiz Henrique para
retomar a vida pública, Conversam na capital nos

próximos dias. Já foi sinalizado que o resgate do
peemedeblsta seria para ocupar posto da Secretaria
de Coordenação e Articulação, Em prlnclplo, como

diretor, A escolha Indica que Luiz Henrique deve manter
o titular Ivo Carmlnattl • de reconhecida atuação na

articulação política durante o governo Eduardo Moreira
- mas acoplar à pasta uma espécie de comitê de

'notáveis dos partidos da coligação. Carminatti disse
ontem que ainda não foi convidado a permanecer no

cargo, mas confirmou que a Secretaria de Articulação
transforma-se em importante "caixa de ressonância"
numa coalizão tão ampla como a do segundo governo
LHS.

/

COMBATE À POBREZA Mercadorias de consumo supérfluo -

como cigarros, bebidas alcoólicas, perfumes, carro zero

quilômetro e até telefonia e energia elétrica - passarão a ter um

adicional de 2% na alíquota de ICMS em Santa Catarina se a

Assembléia aprOvar Medida Provisória encaminhada ontem pelo
Governo do Estado. A MP institui o Fundo Estadual de Combate
e Erradicação da Pobreza - Fecep/SC replicando determinação
da Constituição Federal estabelecida em 2000 e com prazo até
2010 para viabilização nos estados e municípios.

SDR MAFRA Secretário de Desenvolvimento Regional de Mafra
deverá ser o atual presidente da Câmara de Vereadores de São
Bento do Sul, Deodato Raul Hruschka. O tucano Geraldo

,

Weihermann, que disputou a deputado estadual, foi cotado para
o cargo. Das sete prefeituras da região, apenas duas são

. administradas pelo PSDS. As cinco demais são do PMOS, que
leva a vaga, portanto. Nome confirmado por Mauro Mariani.

SDR LAGES Dois nomes são cogitados para substituir
Francisco Küster: deputado Ivan Ranzolin, que não se reelegeu,
e Oswaldo Uncini, que é presidente do PFL local. Ranzolin já
antecipou que prefere cargo na capital. Uncini é, portanto, o

nome mais provável, mesmo porque o partido quer abrir
caminho paraque concorra à Prefeitura de Lages. O

peemedebista Elizeu Mattos assume cadeira na Assembléia,
ainda que, dizem, a contragosto.
---- -- --- --------

Sinal
Os cinco sinos da Catedral Metropolitana de Florianópolis
voltaram a bada1ar ontem à tarde, depois de silêncio de
quase dois anos. Era só um teste, mas o Centro da capital
Já festeja a reabertura do prédio bicentenário, restaurado
com Investimento de R$ 1,8 mllhAo do Fundo Social. Mais

,

recursos da Prefeitura de Florianópolis e da Iniciativa
privada. Será relnaugurada na sexta, às 10h30, com missa
de Jubileu de Ouro do padre Lufs Bertotl.

ADRIANA BALoISSARELLI, COM COlABORAÇÃO DE LUCIANO WEBER/SÃO BENTO DO SUL, Luis
LDNGHINI/CDNCÓRDIA E OLiVETE SALMÓRIA/IAGES,

,

r

1
,
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�Procurador da

República vai .

entrar com Adin
no Supremo.

,

BRASILIA

Os integrantes do CNMP

(Conselho N acionai do
Ministério Público) aprova
ram ontem proposta de

resolução que equipara o

teto salarial dos integrantes
dos Ministérios. Públicos
Estaduais - hoje, em R$
22.111- ao valor máximo
pago aos ministros do STF

(Supremo Tribunal Federal),
de R$ 24.500.

Com isso, o CNMP aca

bou com o chamado subteto

que dividia os valores
máximos pagos no Ministério
Público Estadual dos venci-

.rrrentos do Ministério Público
Federal.

O procurador-geral da

epública, Antonio Fernan

� do de Souza, afirmou que vai
•

t ••trar com uma Adin (ação
direta de inconstitucionali

dade) no Supremo Tribunal
Federal contra a resolução
aprovada pelo Conselho.

Para o procurador-geral,
. que vai esperar a publicação

da resolução no Diário
Oficial para entrar com a

Adin, a regra infringe artigo .

da Constituição que
estabelece um teto para os

funcionários dos Ministérios
Públicos Estaduais equiva-

cadern ob@ocorreiodopovo.eom.br

Lula já havia vetado a criação do jetom dos conselheiros do CNMP

lente a 90,250/0 do teto dos
ministros do STF.

Na semana passada, Lula
havia vetado a criação dó

jetom dos conselheiros do
CNMP. O salário dos

procuradores que integram o

Conselho subiria de R$
23.275 para R$ 28.861,

I

ultrapassando o teto do
funcionalismo público fede
ral, que é de R$ 24,5 mil.
Além do veto, Lula também
havia suspendido a criação,

de 58 cargos de confiança do
CNMP.

O Conselho tem por

atribuição o controle da

•

situação. administrativa e

financeira do Ministério Pú

blico, tendo sido instalado
,

em junho de 2005. E com-

posto por 14 membros, entre

o procurador-geral da Repú
blica, quatro membros do
Ministério Público da União,
três membros dos Ministérios
Públicos Estaduais, dois

juízes (um representante do
STF, outro do Superior
Tribunal de Justiça),. dois

advogados e dois cidadãos de
"notável saber jurídico"

.

' (um indicado pela Câmara
e outro pelo Senado).
(Folha Online)

BRASíLIA

O Senado poderá votar

nesta semana o fim da

reeleição para chefes do
Executivo - presidente da

República, governadores e

prefeitos. Existem diversas
. propostas sobre o tema e os

parlamentares ainda devem
discutir um acordo para

chegar ao texto final.
Antes de apreciar a matéria,
porém, os senadores precisam
liberar a pauta, que está.
trancada por três medidas

provisórias. A pr.imeira
reajusta em 5,01 % salário de

aposentados e pensionistas

T;

da Previdência Social.

Deputados de oposição
queriam um aumento maior,
de 16,60/0, mas foram
derrotados por 184 a 158
votos.

. Na fila de votações estão

ainda a MP que amplia o

número de beneficiários de
dívidas rurais e a que abre
crédito extraordinário de R$
858 milhões para a

Presidência da República,
para os Ministérios da

Educação, da Justiça, das

Relações Exteriores e da
Defesa e para operações de
crédito de programas
oficiais .
•

•

,

ESTAVEL

Inflação deve
fechar. em 3,15%

o IPCA (Índice Na�ional
de Preços ao Consumidor

Amplo), que serve de

parâmetro para a inflação
oficial, deve terminar o ano

em 3, 15%, segundo pesquisa
realizada pelo Banco Central
com uma .centena de
analistas de mercado e de

instituições financeiras.
O índice é o mesmo da in

flação no varejo, apontada na

. pesquisa anterior, e bern abaixo
•

do centro da meta de 4,50/0,
definida pelo Conselho Mone
tário Nacional. A perspectiva
dos economistas do setor

privado é de que a inflação
permaneça abaixo da meta.

fi

O CORREIO DO POVO

•

Chávez ataca
Estados Unidos
e chama Bush
de "diabo"

Reeleição foi
anunciada já
no domingo

•

Diante de uma multidão reunida na frente do Palácio
Miraflores, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez,
proclamou sua vitória para mais seis anos de mandato e

atacou os Estados Unidos. Segundo Chávez, sua reeleição
"é outra derrota do diabo que pretende dominar o rnundo",
em referência ao presidente americano, George W. Bush.
Chávez, que se projeta como herdeiro do presidente de

Cuba, Fidel Castro, garantiu que "a Venezuela nunca será
colônia americana nem de ninguém". Mesmo assim,
enviou "ao povo americano nossas saudações e nossa

solidariedade".
.

A vitória de Chávez foi anunciada ainda no domingo.
Com 78,31 por cento das urnas apuradas, ele alcançava
61,35 por cento dos votos válidos, frente aos 38,39 por
cento do principal candidato da oposição, Manuel Rosales, .

que reconheceu a derrota. O presidente reeleito, que desde

que chegou ao poder superou diversas crises políticas e

uma tentativa de derrubá-lo, recebeu durante a campanha
o respaldo de líderes importantes da região, como o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do argentino Néstor
Kirchner.

MORTOS NO AFEGANISTÃO
Soldados da Otan mataram entre 70 e 80 supostos rebeldes
talebans em uma batalha no sudeste do Afeganistão. A Otan
atacou os supostos insurgentes depois que a polícia afegã
afirmou às autoridades militares que insurgentes começaram a

se agrupar na região.

Fusão
O Bank of New York

Company e a Mellon
Financial Corporation
anunciaram ontem sua .

fusão, que resultará no 110
banco dos Estados Unidos
com ativos de 1 ,1 bilhão de
dólares. A nova empresa se

chamará The Bank of New
York Mellon Corporation.

Prova
.

Os imigrantes que quiserem
se estabelecer a partir do dia
2 de abril de 2007 no Reino
Unido terão que fazer provas
de inglês e sobre os

costumes deste país. Os
requisitos já são exigidos
desde 2004 às pessoas que
querem obter a

nacionalidade britânica.

Estuprador é condenado
O Tribunal Popular Intermediár , de Chuzhou condenou à morte

"

um camponês de 28 anos acus
',

o de estuprartrês estudantes e

de ter tentado, sem sucesso, abusar de �utras seis.
O tribunal considerou provado que o camponês, chamado Shi

Jidong, estuprou entre 22 de fevereiro e 3 de abril deste ano três
-

adolescentes de um instituto da localidade Ide Tianhe, na qual o

condenado vive .

Segundo a "Xinhua", uma das vítimas tinha 13 anos quando
sofreu a agressão, o que piorou a situação de Shi, já que a lei
chinesa prevê penas de entre três e dez anos de prisão para
crimes de estupro, mas se a vítima tiver menos de 14 anos as

penas são mais duras. Um porta-voz d tribunal defendeu a

sentença de pena de morte. Por enqua I o, não se sabe se o réu
pensa em apelar da sentença.

Pesquisa
A China ocupará no final '

deste ano o segundo lugar
.

entre os países que mais
dedicam investimentos à

pesquisa e ao desenvolvimento,
superando pela primeira vez o

. Japão neste âmbito, segundo
projeções da OCDE
divulgadas ontem.

• • IW .

� m
. a ree e,1 ao

\
o e

•

ser vo a o nes a semana

TEMPLO EGíPCIO
Um templo completo, com cerca de 3,5 mi1 anos, foi encontrado
em Sohago, 500 quilômetros ao sul do Cairo, no Egito, em uma

região que possivelmente esconde numerosos templos
faraônicos do Império do Novo Egito (1539-1075 a.C).

CADÁVERES EM BAGDÁ
. A Polícia do Iraque encontrou 55 cadáveres com sinais de

,

tortura. Muitas vítimas tinham marcas de tiros, e estavam com as

mãos atadas. A descoberta dos corpos se soma ao assassinato
de 11 pessoas ontem em ataques na província de Diyala, em

Bagdá.

Tribunal concede liberdade condicional a Pinochet

o ex-ditador chileno

Augusto Pinochet, de 91
anos, internado desde do

mingo devido a um infarto do
miocárdio, obteve ontem a

liberdade condicional no

caso Caravana da Morte, pelo
qual estava sob prisão
domiciliar. �

Os membros da V Sala da
Corte de Apelações aprova
ram por unanimidade a

libertação do ex-ditador, que
deverá pagar uma fiança de

,

um milhão de pesos (US$
1.880) para que a liberdade
seja oficializada. Ontem, o

general' permanecia em risco.
de vida, mas com uma

evolu ção satisfatória.

.,
,

•

. .
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,

,

o

Para serem publicadas nessa coluna, as fOI
devem ser enviadas até sexta-feira de manl

•

E obrigatório o envio em alta resolu1i:
Par Franciane Fagundes
pu blici d ad e@jornalcorreiodopovo.com,br

o

,

Janice Briese

Completou idade comemorou
".

.. . ,

aniversario no
nova no dia

dia 28/11._:/' 30/11, Cláudio
Felicidades do� Dalsochio. Quem•

namoradodeseja muitas -

Mauricio e

\., felicidades é o
familiares•

� filho Adilar e'o
. �"f

� «� '��¥1,

� família

\

•

Os gêmeos
André e Laís de
Carvalhe
Ferreira
completam 18
anos hoje. Os
familiares e

amigos desejam
um feliz

Unem-se as laços do matrlrnôplo no dia 9, Regiane Klug e

Gedivaldo Ferreira. A cerimônia religiosa será na Igreja Evangélica
Assembléia de Deus. Após os convidados serão recepcionados no

salão de Festas da igreja. Felicidades dos amigos de trabalho de

montagem da fábrica 5 da Weg

--,

•

•

<li
,I

Familiares e Amigo:
parabenizam o

.

�
jovemAndré
Ricardo de Oliveira
que completa 1�
anos dia '8 .

Felicidades!

, . ,

aniversario

•

o

,

Completa idade
nova dia 7,
Ivone Correia

. Zapella. Quem
deseja
felicidades é o

marido
Wanderlei

Comemorou
aniversário no dia 3,
Rícharde Haffermann
Amorim. Quem. deseja
felicidades é a

namorada Paula que
lhe ama muito

Rose, Ingrid, Lena e Tata, festejando no Baile de Encerramento da LRVIBB
no salão Alvorada, no dia 25/11. Estavam todas super alegres

o

•

,

. Festa em

comemoração do
aniversário de Vani

.
'

Krau�e(ç), no último
dia i7, ao lado do
marido Natalinb e

amigos. As

M,arlises(D),
proprietárias da

empresa Marlise
Comercio de

,

Reciclagem, em

momento de

descontração na festa
Casam no próximo sábado, dia 9, na Igreja Nossa Senhora Rainha da
Paz, Vantuir Martins e Marisa Stein. Felicidades de toda família

•

I

\1
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entrar nà novela de Manoel
Carlos.
Eles são unânimes em

afirmar que a empatia foi
imediata e se tornaram

amigos. Quando perguntam
•

se existe possíbilidade de
romance, eles desconversam,
são muito novos e tímidos

para falar nisso. Por

uciano e Gisele, o

casal de adolescentes
de "Páginas da Vida"

que vem conquistando o

público-fã de novelas a cada

dia, ainda deverão passar

por algumas amarguras antes

do provável final feliz

quando for exibido o último

capítulo do folhetim. -

De natureza aparentemente
frágil e sonhadora, Gisele

� .

enquanto, sao amigos e se

dão muito bem no trabalho.
A amizade alcançou a família
dos dois e hoje não é raro

passarem os finais de semana

todos juntos.
Apesar da falta de

experiência, os dois atores

estão conquistando o sucesso

por causa da autenticidade
de sentimentos que

.

consegueln passar através de
seus sofridos personagens que

passam por aflições que

poderiam ser a de qualquer
adolescente na vida real.
Pérola Faria é Ulna das

campeãs no ranking de
recebimento de cartas da
Globo.

Agora é torcer para que
tudo acabe bem no final
da novela e que este

realmente seja o primeiro
trabalho da dupla que, pelo
sucesso, deve repetir a

dobradinha em outra

produção global.

•

carrega consigo os exageros

�os cuidados de sua mãe

r Anna (Deborah Evelyn),
uma mulher obcecada pela
dança que jogou sua

•

l frustração em cima da filha

\ "'\.gue hoje sofre de bulimia,
uma doença grave que pode
levar à morte. Ele também
sofre e carrega as marcas do
relacionamento com um pai
machista que não faz questão
nenhuma de entender o

universo do filho. Tímido,
Luciano é sensível e

•

encontrou em Gisele uma

espécie de alma-gêmea.
Apaixonados, eles
descobriram juntos a

sexualidade e agora, traçam
um caminho para viver isso,
embora ainda pareçam ter

alguma dificuldade com o
- .

assunto. E neste ponto que o

problema de Gisele tende a

•

se agravar uma vez que a .

adolescente sente-se gorda e

tem problemas em mostrar o

seu corpo ao namorado.
Caindo na vida real, os

personagens em questão são

interpretados por Rafael'
Almeida, um brasiliense de
17 anos que há dez mora em

São Paulo, e Pérola Faria,
uma carioca de 15 anos.

Ambos são estreantes na

carreira de ator e se

conheceram no dia em que
enfrentaram os testes para

Quem
Pérola Faria e Rafael Almeida

Profissão
Estréia de ambos na televisão

Vida real .

Os dois negam romance

Critica
Elogiados pelo trabalho em

Páginas da Vida

,� ." ".", ... " .....H 'n" o •• " .'. .'.. .,,� ..

O CORREIO'DO POVO

As grandes marcos mundiais
bem perto você,

Que tristeza nada! A
apresentadora
Adriane Galisteu já

• circula com novo

namorado. Ela e �/
Gabriel Bety foram k'
juntos ao

.

aniversário de

Angélica e não
esconderam a

paixão.

��.�f
�.�.

E 1'1 en's
cosmética e perfumaria

,

• Interpretando Gisele e Luciano em "Páginas da Vida",
Pérola Faria e Rafael Almeida começam a sen\ir o

gostinho da fama

•

I

•

I
" ,-,
o' rr•

�i

•

'li "

,-' r
.

i
•

_-

Pérola e Rafael já
são considerados
os campeões de
cartas da Globo

, .

•

•

- o
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VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

Centenas das melhores sugestões para
presentear criativo neste Natal.

, "" , , , , .. "" " .. , .. " """ " ". '''' .. " " " , "" " " " .. " , / .. w .. " •• , .. ,

Megostore - 3275 0137

Shopping. 3275 6400
......... " .. ..... ..

,
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• PROGRAME-SE

JARAGUÁ DO SUL
CINE SHOPPING 1
JESUS - A historia do nascimento

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- SeX/Sab/Dom/Qua/Qui)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20-SegfTer)
CINE SHOPPING 2
Deu a louca na Chapeuzinho
(14h30, 16h30, 18h1 O, 19h50,
21 h30 - SeX/Sab/Dom/Qua/Qui)
(16h30, 18h1 O, 19h50, 21 h30-SegfTer)
CINE SHOPPING 3
O Segredo Dos Animais

(15h40, 17h30, 19h20 - SeX/Seg/
Ter/Qui) (14h, 15h45, 17h30, 19h20
- Sab/Dom/Qua)
O Sacrifício (21 h1 0- Tódos os dias)

JOINVILLE
CINE MUELLER 1
Um Bom Ano

(14h15, 16h45, 19h10,21h30-
SeX/Sab/Dom!Ter/Qua/Qui)
(14h15, 16h45, 19h1'0 - Seg)
C!NE MUELLER 2
Um cara Quase Perfeito
(13h45, 15h45, 17h45, 19h45,
21 h45 - SeX/Sab/Dom!Ter/Qua/Qui)
(13h45, 15h45, 17h45, 19h45-Seg)
CINE MUELLER 3
Happy Feet O Pingüim (Dublado)
(14h, 16:h30, 18h45, 21h10-
SeX/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)
(14h, 16h30, 18h45 - Seg)

BLUMENAU
CINE NEUMARKT 1

Happy Feet O Pinguim (Dublado)
(14h10, 16h30, 19h10, 21h20-

SeX/Sab/Dom!Ter/Qua/Qui)
"

(14h10, 16h30, 19h1 0- Seg)
CINE NEUMARKT 2
Jesus A História Do

Nascimento(Legendado)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h -

SeX/Sab/Dom!Ter/Qua/Qui)
(14h, 16h, 18h, 20h - Seg)
CINE NEUMARKT 3
O Segredo Dos Animais (Dublado)
(14h30, 16h15, 18h15-Todosos dias)
Um Cara Quase Perfeito

(19h30, 21 h50 - SeX/Sab/Dom/Ter/
Qua/Qui) (19h30 - Seg)
CINE NEUMARKT 4
Volver

.

(14h20, 16h50, 19h20,'21h40-
SeX/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)
(14h20, 16h50, 19h20 - Seg)
CINE NEUMARKT 5
Os Infiltrados

.

(13h30, 18h30 - Todos os aias)
Jogos Mortais 3 .

(16h20 21 h15 - SeX/Sab/Dom!Ter
/Qua/Qui) (16h20 - Seg)
CINE NEUMARKT 6
Os Cavaleiros Do Zodiaco: Prólogo
Do Céu (13h45 - Todos os dias)

.

Pequena Miss Sunshine
(15h30, 19h40 - Todos os dias)
Um" Verdade Inconveniente
(17h30, 21 h45 - SeX/Sab/Dom!Ter/
Qua/Qui) (1,7h30 - Seg)

•

� LANÇAMENTO
Dia 14 de dezembro, às 19h,
acontece, no Museu Emílio
da Silva, o lançamento do
livro: Alfaiates
Imprescindíveis: Imigração,
Trabalho e Memória. Autores:
Bernadete Wrublesvki e

Roberto Eissler.

·

� EXPOSiÇÃO
A exposição "Alfaiates
Imprescindíveis", que
iniciou dia 22 de novembro,
no Museu Emílio da Silva"
irá até fevereiro de 2007.
A mostra apresenta um

pouco da história da
· profissão.

I

,
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SAIU NO O CORREIO HA 20 ANOS

"
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PREVIS O DO 'TEMPO

o DIA DE HOJE

• •

Magistério Municipal cria Estatuto
Na edição semanal do jornal O Correio do Povo de 6 a 12 de dezembro, reportagem sobre o encerramento
das atividades na Câmara de vereadores de Jaraguá do Sul mereceu destaque. Na época, o presidente da
Casa era o vereador, Ademar Winter, que entregou placas de bronze a todos os vereadores, marcando o fim da
sua gestão na presidência. Nos dias 10 e 2, no entanto, o Legislativo Municipal realizou sessões
extraordinárias, "limpando a pauta", aprovando os projetos-de-Iei pendentes.
Dentre eles, foi aprovado o Estatuto do Magistério Municipal, para melhor organização do ensino de 10 grau e

funcionamento mais satisfatório das unidades escolares. Segundo a mensagem do executivo, o pessoal
envolvido, direta ou indiretamente nas atividades de ensino - docentes, especialistas em educação e auxiliares -

teria "um relacionamento mais transparente com a administração e a cornunidade". Decreto federal, de outubro
do ano anterior, estabeleceu que a habilitação dos rhunicípios à obtenção dos recursos do salário-educação
ficava condicionada à aprovação, por lei, do Estatuto do Magistério Municipal e que, a partir de 10 de janeiro de
1987, o município que não possuísse diploma legal, ficaria privado dessa fatia de recursos.

Na oportunidade, o Legislativo aprovou também projeto de lei concedendo auxílio ao Samae de
Cz$ 250 mil, para. ampliação de rede de distribuição de água na cidade, visando atender a

população necessitada de água tratada.

•

O CLIC DO LEITOR
•

Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

,

ANIVERSARIOS
.'

,

O belo cogumelo, que nasceu no jardim de Rudiberto Gaedke, mereceu o

clic. A foto foi enviada pela leitora Erica Adam. .

r

• UTILIDADE PUBLICA
� Curso
Acontece, em janeiro de
2007 mais uma edição do

Empretec. O treinamento
tem como objetivo
desenvolver
comportamento.
empreendedor. Informações
no fone 3275-7024.

� Concurso
Estão abertas as

inscrições para Aprendiz
da Marinha.Os
participantes recebem
salário e ficam em

internato durante um ano.

Informações (48)
3244-0306.

� Pública
Acontece no dia 12 às
15h uma audiência

pública no Auditório da
Amvali sobre:

Segurança Sanitária e

Defesa do Consumidor.
As inscrições são

gratuitas.

•

Tempo instável em S
.

A terça-feira começa com aumento de
nebulosidade com a chegada de uma nova frente
fria ao Estado. Esse sistema provoca pancadas de
chuva no centro e leste catarinense. Nessas
localidades, as temperaturas entram em declínio.
No extremo oeste, o tempo segue seco e com

temperaturas elevadas. Nos próximos dias, a

frente fria avança pela região e a semana segue
com pancadas de chuva e temperaturas amenas.

� Jaraguá do Sul e Região
•

QUINTAQUARTA
MIN 19° C

•

MAX 27°C
Sol com muitas nuves.

Pode chover

HOJE

MIN 20"C
. .

MAX 27°C ...____�

Tempo instável,
muitas nuvens

•

FLORIANÓPÓLIS
MiN 21 í �I1ÁX 27

SEXTA

MIN 19°·C MIN 19°C
, .

MAX 25°C, , , I ' J MAX 28°C ,,"ii-r1,
Céu nublado. Céu nublado.
Possibilidade de chuva Possibilidade de chuva

� Fases da lua

CHEIA

12/12

MINGUANTE NOVA

•

4112

,

CRESCENTE � l.egendas

�
��
I';"� vos )":,,T ", lrovoatla

(

. I
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o Profeta
Camllo garante a Ruth que tornará Marcos

manchete de [crnal. SOnia explica para Clóvis

que ainda ama Marcos, embora ache que a

hlst6ria dales não val dar certo. ClOvis deixa

claro para SOnia que val esperarpor ela. Natália

tem uma crlso de choro e Teresa promete que

nAo val contar a ninguém que elo tem mentido.

Cedê diz aArnaldo que elo precisa S9 aproximar
de Tereoa quando Henrique voltar paro o

Interlor. CBmilo sugere que Walter, um repórter
amigo oeu, entrevlate Marcos. Ruth liga para 09

outros lornols contando como Marcos

descobriu onde Baby estava. Baby diz a Tony
que, se ele quiser, fogem luntos. Margarida
conta para Zélia que descobriu que Rosa nào é

sua Irma. Zélia pede que Margarida náo diga
nada a Rosa. Gilda conta para Teresa que lá
sabe do problema de Natália e elas decidem

unirforças para ajudá-Ia. Os repórteres cercam

Marcos. Ruth afirma para SOnia que levará

Marcos cada vez mais para longe dela.

• NOVELAS
� GLOBO -18H

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Vanessa decide ir com Arthur. deixando Juan

pasmo. Caco fica arrasado por não poder doar

o rim a Último. Guinevere quervoltar para casa.

mas Caco a convence a ficar mais tempo na

fazenda. Elizabeth diz a Último que vai fazer o

exame para ver se seu rim é compatível. sem

exigir que ele faça um teste de paternidade em

troca. Lance vai trabalhar de garçom na festa

de Mana: sem saber que ela é a anfitriã. Mana

explica para Antoinette que a festa é para

anqaríar fundos para restaurar o castelo dela.
deixando-a furiosa. Ultimo convida Elizabeth

para ficar na fazenda enquanto faz os exames.

Último se aproxima de Guinevere. que

consegue se desvencilhar. Caco vê os dois

juntos e pergunta o que houve. mas Guinevere

dá uma desculpa. Mana pensa ter visto Lance

na festa e fica muito nervosa. Elizabeth vai para
afazenda para se afastar de Cândido. Caco fica

com ciúmes ao ver Elizabeth chegar. Tio José

não se lembra de Arthur. Lance é perseguida
por policiais e fuge. Ele vê Mana correndo pelas
ruas de Paris e fica encantado.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
31sabel confessa para Simone que ainda não

sabe se deve voltar a se envolver com Renato.

Jorge comenta com Carmen que vai pedir que
'Simone venha morar com ele. Thelma ouve e

fica chateada. Livia mostra a Belita algumas
fotos que Renato tirou de Isabel e afirma que o

romance entre eles continua. Selma afirma

para Lucas que Gabi e Angélica ficaram com

nojo da comida que ela fez. mas ele não
.

,

acredita. Alice convida Marta e Francisco para
fazerem um lanche. Marta aceita o convite.
encantada. Léo desconfia. das intenções de

Alice. mas ela afirma que vai aceitar Francisco

como se fosse seu filho. Alex não gosta de
saber que Francisco vai lanchar na casa de

Léo. Giselle deixa claro para Anna que ela não

pode impedi-Ia de ficar com Luciano. Anna
afirma para Giselle que vai leva-ia para longe do
Rio. Giselle ofende a mãe e Anna reage.

� SBT - 18h30

Rebelde
Até o fechamento desta edição não havia
sido editado o resumo desta novela.

� 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. Cecilia ouve e não
acredita em Ruth. Juba fala que Ruth é louca.
Mana Elisa e Eduardo se divertem com João e

Mana, 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 Caiuru e Margarida. Betinha
reclama que está sentindo muito calor no

enterro. Ela eJoca se despedem de todos. Túlio
pede para a filha ir jantar na casa dele. ela diz
que vai pensar e quando se vira. esbarra em

Ramalho. que deixa escapar "Olha para frente.
garota". Betinha reconhece a voz dele.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Joana convida Miguel para entrar em sua casa.

Eles começam a conversar e Miguel diz para ela
que está apaixonado e que val terminar o seu
noivado com Erinla. Joana fica confusa com as

declarações de Miguel e, após ele dizer que a
ama, acuba cedendo e lha dil um longo beijo,
Joana afirma que seu pal pode chegar a qunlquer
momento e convida Miguel para uma eocalada.
�Ies Baem da caoa de Joana a sAo vlotos
ontrando no cerre por Lucilia e Marcelo. Palrlcla
val até a onla de Leonardo e pede para ele
antecipar a pensA0 de Carta, pols eatll passando
por um péssimo momento financeiro. Na praia,
Alfredo apresenta Carta para Caninhas. Ela diz
que querconhecerum baile funk no morro. Pé de
Pato fala no celular com Jackson e afirma que
conseguiu multas armas pesadas. Jackson diz
para Torres que tem um plano para fugir da
cadela. Marta Lúcia pergunta para Eneida se o

. doutor Mário ligou, pOls havia marcado uma
reunlao com ele sobre li proleto de Portugal.

,

o
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��PRÊMIO
A espanhola Penélope Cruz recebeu no Sábado,
o prêmio de Atriz Européia de 2006 pelo filme

Volver, último trabalho de Pedro Almodóvar,
entregue pela Academia

Européia de Cinema, em

uma cerlmOnla realizada
em Varsóvia. Almodóvar

ganhOU o prêmló de
Melhor Diretor de
Cinema Europeu pelo
longa-metragem,
produçao que
também recebeu o

Prêmio do Público
de Melhor Filme
do ano.

�� TÁ NAMORANDO
Adriane Galisteu
tem novo namorado. O
nome dele é Gabriel Bety.
Foi acompanhada do rapaz
que ela surgiu na testa de

Angélica, na sexta-feira,
no Rio. E por falar na

moça ela acaba de
aderir ao time das
bonltonas que saem na

noite desprevenidas.
A bordo de um micro
vestido branco, Gallsteu
foi sem calclnha ao

aniversário da mulher de
Luciano Huck. Quer mais?
Adriane Galisteu desfila,

·

sim, na Rocinha.
'

HNAS BANCAS
Hoje, chega às bancas a

edição de dezembro da

Playboy. A publicação traz

na capa a atriz Karina
BacchI. Em seu último papel
na tevê, ela Interpretou a

advogada Bruna Montovanl,
na novela Cldadao Brasileiro,
da Record, O ensaio nu foi
clicado por �uls Crispino,
em Búzios, Foram três dias
de trabalho que resultaram
em 20 páginas mais um

pOster. Dourado, lenços,
bandanas e chapéus foram
utilizados nas fotos que tem

como tema uma mulher

linda e bem sucedida.

I,

, d,A: novembr
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show, demons

qHe �in9i� sentem
carinho Um 'pel
outro.sera qu� ele
voltàní?

��,CO.M TUDQ.
Gisele Bündchen fecha o

ápà��.Ge
deu ela

[iiEspàn
Portugal, C.hlnà e por ai··
vial .. , Alémdfsso, a top foI·,·
cllcada editorials

iiiiilMt!l para a b�litanl�a. E
;, janeirO já êomeça bem:

G'�i�t� �i���mR�ii� �,�R�';i�i� ,

':;VOQ ue" .i] apQnesa:' A'!I)"jj ::

.. brasileira eSm :"''',,:''')'0)'ii' cOm tüc!o.

• CRUZADAS
© Revistas COQUETEL 2006

o das
Diretório Américas
(abrev.) é o Acon

cágua

,

• DIVIRTA-SE
. Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreíodopovo.com.br

Deplo- i
rado; I

lamentado!

Eleições no Hospício
Havia no hospício uma eleição pra eleger o novo presidente. Com a disputa acirrada

pelo cargo, um cos candidatos vai falar com os loucos:

Se vocês me elegerem, eu prometo que vou colocar uma piscina aqui no hospício.
Os "eleitores" adoraram a proposta e no dia da eleição, todos do hospício votaram no

candidato, é claro, pensando na piscina.
O candidato foi eleito e, no dia seguinte, começou a construção da piscina para os

loucos. Em dois meses a obra foi terminada e, na inauguração, foi aquela alegria, os

loucos pulavam de costas, de barriga, caíam sentados, etc... .

Passados dois anos, época de novas eleições no hospício, o atual presidente diz aos

loucos:
Se vocês me reelegerem, eu prometo que vou colocar água na piscina ...

Boca dos Sonhos
o rapaz conhece a garota num barzinho e depois de meia hora de bate-papo ele a

arrasta para um canto mais escuro e após o primeiro beijo, ele fala no ouvido dela:

A sua boca foi feita para mim!
.

'.'. E ela: ,.vol· "j.", � v .. L, ," -

Puxa, você é tão romântico!

Não, eu sou dentista!

Libra 23/9 a 22/10
Se o seu espírito está pedindo suplemento
alimentar, vá fundo. Bombá-Io com leituras,
meditações; amigos e o que mais der na telha

resultará num excelente upgrade Interno. Uma

espécie de faxina autolimpante que não requer

esforço nem manual de instruções. Como as

opções são muitas, cabe fazer as vontades

seguindo a sua aérea intuição.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Dezembrão, piração? Nessa época todos se

encontram numa panela de pressão. Não é
diferente com você, claro, que .sernpre tem

tantas questões complexas com as quais lidar.
Resolva pendências, coloque em pratos limpos,
sim, mas procure levar as coisas de uma forma

mais leve. Fim de ano, na real, é só uma

mudança na folhinha do calendário.

---1--·-

,IRemo, em

inglês

._._-_._.+_ .......

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

I
T

Escorpião 23/10 a 21/11
Desperte cedo e tente resolver logo as

questões que pedem mais que monossilábicos
sim e não, Como ninguém é de ferro, e mesmo

o Superman tem ur1J.a folga e.ntre um feito e

outro, destine o resJhnte das horas para a

dlversfto, conJuglindo o verbo sacudir e tirando
as telas de aranha das gargolhadas, Aproveite
sem culpo, você merece.

Aquário 21/1 a 18/2
Corre nas aquarianas veias o fluido da

criatividade. Esse povo é eletricidade pura, tudo
e todos eletrizando. Continue a desenvolver

aquela Idéia original e mirabolante. Você sabe

que hâ detalhes superlmportantes para o

funcionamento da engrenagem. Convide outras

pessoas bacanas para participar de seu grande
plano paraI! humanidade.

I
J

Artifício ! '

ilegal em-]

I pregado i
I

em �._.

eleições! .

Fruto
1------;: silvestre

Diver- roxo
l gência i Animado

I �-�-
-- --- ----------

r.
Louco, em:

inglês �

Sagitário 22/11 a 21/12
Uaul Um centauro em chamasl Puxa, do Jeito
que você está, vallncendlar o quarteirão.
Você não precisa de sugestões, naturalmente,
mas que tal chamar para bem perto de você

aquela pessoa Interessantlsslma que conhece
seu ponto de fervura como ninguém? Love,
lave, lave ... Há maneira melhor de aproveitar
o seu dia?

Peixes 19/2 a 19/3
Arrumação, conserto, faxina, açãol Esperando
o quê? Deixar pra amanha, além de acumular
mais poeira embaixo do tapete, pode queimar o

seu filme. Aproveite que os ralos da Lua

conspiram para sua organização Interna.
Transformar em realidade e. concretizar ce

planos que latejam ai na sua cabeclnha vão lhe:
deixar de alma lavada e encerada:

I

• HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 2b/4
Aroma de flores no arslninhos tocando ... A

primavera, além de perfumar, dá um tom mais

colorido à paisagem e às pessoas, enfeitando

tudo para a grande festa. Que festa? A festa que
é este dia, todos os dias da sua vida.

Chateações e obrigações? Tudo depende de
como a gente encara. Passos de dança, risos

de criança, vamos nessa!

Câncer 21/6 a 21/7-
Já roeu as pinças até a raiz, caranguejo?

.

Talvez, como já fez tantas vezes, você só

esteja complicando as coisas, principalmente
para si mesmo. Qual o problema em mostrar

seus sentimentos? Fica ai, imaginando coisas,
esperando que os outros tomem uma posição.
Deixe suas sinuosidades e rodeios para
situações mais interessantes.

Touro 21/4 a 20/5
Bateu aquela vontade louca de comprar a loja
toda e depois ver no que dá? Opa, opa, muita
calma nessa horal Não é por ar. Você tem o

dom de fertilizar II terra, taurino. Tudo quI!. você

planta vinga e o seu destino carregá II

prosperidade. Há alguém ai por perto que.
trocaria todos os diamantes do mundo apenos
por sua doce companhia ...

· Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu nome hoje bem que poderia ser beija-flor".
Como seu regente Hermes-Mercúrio, o deus

mensageiro da mitologia, você tem o dom de
facilitar o trânsito das associações, de fazer uns

& outros perceberem sutilezas que passariam
batido. De flor em flor, você conseguirá não só

captar, mas traduzir outros mundos e

sensações ...

Leão 22/7 a 22/8
Venha, junte-se aos comuns mortais, Rei
Leão. Não deixe o pessoal esperando. Ilumine
com sua luz os quatro cantos do mundo e

espalhe seu calor para as platéias ansiosas ..

SUB companhia, além de agradável, é um

COliflo para muitos olhos ... Especialmente para
oS.oll1os de corto alguém. NAo acha quo está
na hora de fazer aquola prometida visita?

Virgem 23/8 a 22/9
Se não tem pao, corra até a padaria atrás de

rosqulnhas, tortas, o que for, mas, por favor,
.

não passe o dia emurnadc. As coisas boas da
vida não virão "O, de casal" bater na sua porta.
Vale marcar aquele café ou cineminha, mesmo

que seja via Internet, sinais de fumaça ou

tambores. Quem não se comunica, se

estrumbica.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O empresário Edson Junkes (da Olho Fatal) e sua esposa
Tayana em noite de champanhe e sushi

•

,

,

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

CEBOLA.
Para os amantes da cantora

, '

Ivete Sangalo, a morena já
. está confirmada para
abertura da Festa Nacional
da Cebola, que acontece no

próximo sábado(9), em

Ituporanga. Evento que

•

Filmes que funcionam

Fone: 3370 2900
............................................................................................................... - .

PESSOAS QUE MARCAM
*Chico Tomazoni, pela sua.

espiritualidade.
*Maria Augusta Furtado

Nicolodelli, pela sua

serenidade.
.

*Silvana junkes Mannes, pela
�

EXPOSIÇAO'
A partir do dia 5 de dezembro o artista plástico H. Perea,
conhecido internacionalmente com expssíçáo bem sucedida �
erT) Jurerê Internacional e em Blumenau, estará ern Jaraçuá do .s;
Sul com um acervo de mais de 450 obras é ficará até o dia 23 .

Q)
.

.

�

de dezembro, divulgando seus trabalhos na área cultural do

Shopinng Center Breithaupt. Um dos grandes incentivador do
artista, que, aliás, fez o meio campo para a vinda dela para
cá, foi o ernpresárío e amigo Silvio. Modonese.

vitrine@ocorreiodopovo.com.br

Planelamento estratégico 2007
A prlmeírareunlão de trabalho do Sinduscon - Sindicato da

Construção Civil de Jaraguá do Sul, aconteceu na

última quinta-feira, dia 30, no Centro Empresarlal ..
O encontro teve como objetivo traçar parâmetros para o

desenvolvimento do plano estratégico do Sindicato para 2007.
Na pauta, informalmente, a preocupação com a •

regularizãção e regulamentação das construções no município.
Contudo, isso passa pela conscientização dos
consumidores em adquirir produtos de qualidade,

que não se transformem em um problema com o passar
dos anos. Segundo fonte do mercado, muitas das obras

residenciais que estão em andamento na cidade, vão fazer do
sonho da casa própria um pesadelo da obra com defeito.
Um conselho para não fazer negócios furados é justamente
procurar os órgãos de defesa do consumidor para ver

se a empresa de quem está comprando, não tem denúncias e

conversar com compradores de outros imóveis da
mesma empresa.

,

"

AMA
Gente bonita e animada foi o

que não faltou no Jantar
Especial promovida pela AMA
em parceria com a Confraria
Du Banca, no domingo à

noite, no Restaurante do Hotel
Vale das Pedras. Sucesso
absoluto, todos os convites

foram vendidos. A renda será

revertida em prol da

,

" .. ,:;;0',
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Carla do Amaral Costa, Liris Bago, Dione
Koch e Lenice Bago Bastos durante o

lançamento da coleção de óculos e jóias da
Seifert

I

r

,

PARABENS
A obra desenvolvida pela
arquiteta Daniela Heck, na

loj a Tendéncia J eans Wear,
do Shopping Breithaupt.O
trabalho, digno de aplauso,
é criativo e de bom gosto,
vem ao encontro da

proposta do local.

,

MOVEIS EM ALTA
A recém inaugurada
franquia da Todeschini, em

Jaraguá, já está dando

frutos. Segundo o arquiteto
Renato Escobar, sócio-

. '".' . "

propnetano, o movimento e

acima do projetado.

Santa Catarina
•

,

O CORREIO DO POVij

• TE NTEI?
Depois de muitos anos de namoro e separa e

volta, separa e volta, a bonita Adriana Ceruti, e �
bem lançado Ivan Roberto Bortoloti, o popular
"Bombeiro", resolveram agora! literalmente,
dividir o mesmo edredon. Já há, inclusive, a

data de casamento, agendado para o dia 7 de
lulhede 2007. Será?? Vamos.aguardar o

•

próximo capítulo .

•

Olha só: descobriram em Jaraguá do Sul que o

presidente do Juventus, Lia Tironi, tem um sósia, .

igual, separado dele no berço. Trata-se do ex-vereador
,

Zé Padre. E tanto verdade que recentemente, em Barrn
Velha, Zé Padre foi questionado por algumas pessoas
se era ou não verdade que o Juventus não disputanao
campeonato catarinense de 2007. As pessoas
pensaram, logicamente, que fosse o Lia;
Sinceramente?! Eles até são parecidos, mas com

certeza o Lia é mais bonitinho ..

Hoje à noite os meninos do futebol Soçiety que
jogam e brigam juntos há mais de 8 anos, vão s!

reunir na Recreativa Malwee para festejar com

chave de ouro o enceramento do ano. Beta
Fiscal, o nosso eterno Zangado, Cézinha Pradi, o

poderoso Jibóia e o Miro Maba, o fortíssimo
orelha, são quem movimentarão o babado.

E quem foi dar uma esticadinha até no Mato
Grosso, com direito a muito passeio e pescarias
foi o meu amigo e ex-professor Paulo Moretti.
Retorna esta semana.

A arquiteta Ruth Borgmann Randam, manda
notícias dos Estados Unidos', onde mora ���
atualmente depois de seu casamento, em

. outubro. Ruth curte o dia todo limpando a nev .

que rodeia a sua casa. É loucura o inverno de

O meu abraço carinhoso de hoje Amauri Gani.
Amauri é uma daquelas pessoas do bem que a

gente pode chamar de amigo. . .

Nova loja
oferece marcas
•

conhecidas
•

•

A loja Tendência Jeans W'ear,
inaugurada no 2° piso do Shopping

Breithaupt, chega para atender um

público que valoriza o bem vestir e a

sensação de juventude, independente da
idade. Aberta no dia 23 último, a loja coloca
à disposição do mercado marcas de jeans
nacionalmente conhecidas, como Byzance,

. Gazoz, Lemier e Kothos. Algumas destas
marcas têm artistas do primeiro time da
Globo, como Thiago Fragoso, o Marcos de O
Profeta, e Grazi Massafera, a Thelminha de

Páginas da Vida, em suas campanhas.

/

.,

Exemplar e muito profissional o trabalho
•

desenvolvido pela assistente de logística do Cejas
- Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, Márcia
Fari. Responsável pela área de eventos, atende a

todos com muita qualidade e total presteza,
sabendo o que fazer para que os eventos tenham
sucesso.

Acaba de chegar à Ellen's
Cosmética e Perfumaria,
com exclusividade, o

_ lançamento da Kenzo
Perfumes, o Kenzo Amour,
que promete uma viagem

•

de amor à Asia.
O frasco mostra a

evocação estilizada de um

pássaro abstrato. A
fragrância é sensual,
suave e feliz, com

evocações olfativas de

viagens ao Oriente. .

A Ellen's está na loja
110, no primeiro
piso do Shopping
Center Breithaupt,
telefones 47-
3371-1590 e 3273-0304. Visite o mundo das

fragrâncias. (CB)

,
-t
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