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Começa hoje, no Centro
Cultural, o 10 Unerj Moda,
que apresenta as criações
dos primeiros formandos.
87 -

ITRINE·
A Rede Breithautp entregou o

primeiro prêmio da promoção
80 anos. Quem quiser
participar ainda tem duas

•

oportunidades. E bom correr
.88

A festa de aniversário de
Tânia Fabiane Rozza reuniu
mulheres bonitas e

inteligentes. Confira na coluna
de Moa Gonçalves.
.88 .

I

,

I

TROCA-SE: apartamento
na praia de Barra Velha ct
2 dorms, sacada. Tratar
fone 9933 1076.

,
,

E mais
, '.i,:

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.539. R$ 1,00

COMPETÊNCIA: WEG SE DESTACA NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS E NO PADRÃO DE QUALIDADE • 4

'. • Deputados já
analisam fundo

",.

contra pobreza •

,

DIVULGAÇAO
Medida Provisória do

•

governo.estadual que
prevê aumento da

alíquota do 'ICMS,
começou a tramitar

ontem na Assembléia .

• 82

/ '

A unidade do Sesi de Jaraguá do Sul investiu este ano R$ 2,24 milhões ern programas e projetos sociais na microrregião. O valor é
�

equivalente a 46,78% da receita anual da instituição, de R$ 4,78 milhões. A despesas, porém, deve fechar o ano em R$ 8,53 milhões.• 5

. Basquete infantil inicia
a decisão do Estadual marca faz

•

'�utirãoda
Conciliação'

Malwee encara
,

SãoMiguel
pela semifinal O time da Unimed/FME

terá o apoio da torcida, que
lotou dois ônibus para

acompanhar o primeiro
jogo em Blumenau. A

. partida da volta será sexta-
,

feira, emJaraguá do Sul.
,

N a primeira fase da

Os comandados do
técnico Fernando Ferretti
enfrentam a equipe. do
Oeste às 20h30 no

Wolfgang Weege. Depois
do jogo, o grupo já
embarca para Maravilha,
onde ficará concentrado
até a partida de sexta-feira..
• 7

. - .

competiçao, os jaragua-
enses perderam as duas

partidas na prorrogação.
• a

O fórum de Guaramirim

promove a 6a edição do
"Mutirão da Conciliação"
para agilizar a resolução de
300 processos que
tramitam na comarca que

engloba, além do

� município, Schroeder e
. Massaranduba .

'.4•

,
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www.studlofm.com.br Rua Exp. Carlos Frederico Vasel n'' 99
Vila Nova eEP: 89259·330 Jaraguá do Sul- se

Fone: (47) 3376-4767
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• PELO

• PELO

Taxa de divórcio

atinge maior
nível em dez anos

•

JJiI,t.

Os divórcios'
.

l�i�
experirnentaram ui:rtà��ta
de 15,50/0 em 2005 na.

comparação com 2004.
.

'

Pesquisa foi divulgada
ontem pelo IBGÉ .

• 83 I

Bauer chefiará
outra vez os

'baderneiros �

Quando secretário da

Educação, Paulo Bauer
chamou os professores de
baderneiros. Ele reassume

a pasta em janeiro, com
ameaça de greve do

. ",. ,

. magisteno.
.3

o
•

MINIMA

Calor em Jaraguá do Sul e
região. Pode chover durante o

dia.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
.87
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· • EDITORIAL

"'

Quando se fala em cambater
a pobreza e a fame a primeira
reação do. brasileiro é. gritQ,r
"presente". Por isso, a notícia da

criação de um Fundo Estadual
de Erradicação e Combate à

Pobreza anunciada no começo
desta semana teve, a princípio, a
simpatia da maior parte da
sociedade. Principalmente porque
os produtos a terem a carga
tributária elevada em dois pontos
percentuais ou são supérfluos,
comO cigarros, armas, bebidas e

cosméticos ou são pouco usados

pelos pobres, como combustíveis .

e energia elétrica acima de 150
.

quilowatts.
No entanto, faltaram ao

·

anúncio preliminar feito pelo
diretor geral da Secretaria da

Administração, Paulo Eli, duas
informações 'fundamentais: 1)
quanto o Governo do Estado

espera arrecadar cam este fundo?

,
,

I

I,

II

Do jeito que a coisa foi
feita, ficou parecendo•

mais um balão de ensaio
do que propriamente um

projeto profundamente
estudado" .

.

2) como e para quem ele será

aplicado? Ora, sem estas duas

informações fica'muito difícil à
sociedade catarinense tomar

posição a respeito do assunto. E
•

para não dizer que ninguém se

manifestou, o deputado oposicio
nista }oares Ponticelli já detonou
idéia mesmo sem conhecer seus

fundamentos.
O que aconteceu neste caso

foi mais uma vez uma falta de

estratégia de comunicação. Não

se anuncia um projeto tão

importante assim, que vai mexer
no bolso. de boa parte da
população e, especialmente, da.
classe média, sem antes preparar
o terreno. A começar pelo name

escolhido para fazer o anúncio:

um' assessor de segundo escalão,
que nem se sabe se estará no

/ .

mesmo cargo no proxzmo
Governo.

Do jeito que a coisa foi feita,
ficou parecendo mais um "balão

,

de ensaio" do que propriamente
um projeto profundamente
estúdado e organizado. Se foi um
"balão de ensaio ", certamente vai
ter entre a sociedade a mesma

recepção' que teve junto ao

. deputado Ponticelli. Se é a sério,
então é preciso que o governador
reeleito convoque uma entrevista
coletiva e faça uma ampla e

fundamentada divulgação das

intenções.

• ENTRE ASPAS
•

•

•

Marco Tebaldi, prefeito de Joinville, exigindo mais cargos no primeiro escalão de LHS.

"A vontade por cargos vem das pessoas. Na situação atual, não posso atender".
•

,

· luiz Henrique da Silveira respondendo ao prefeito de Joinville, Marco Tebaldí.

I
.

,

"Ele é o tipo do cidadão que só faz política na base da cha ,.iagem".
Deputado Carlito Merss sobre ida de LHS à Brasília para reclamar 80 PT câtarlnense,

,
I

II

•

• Célia Gascho
Cassuli da Cassuli
Advogados
Associados

, PONTO DE VISTA
'I

III

Tem sido cada vez mais

comum o chamado redire-
,

cionamento das execuções
fiscais que, por não terem

êxito na obtenção de

garantias (penhora) para o

cumprimento da obr i-
- . .

gaçao, vem exrg ir o

montante dos tributos
,

devidos, do sócio ou
I

repre sentante legal da
I

pessoa jurídica executada.
I

.

, O Código Tribu tário
II Nacional prevê causas de
II

responsabilidade e sólida
ríedade das pessoas ligadas
às sociedades; contudo, o

faz de forma expressa e

específíca.
: Há o caso, por exemplo,
do previsto no art. 135 do
CTN: São pessoalmente
responsáveis pelos créditos

cor re sponden tes , a

obrigações tributárlks
.

r esul tan te s de atos

praticados com excesso de

poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos
[ ... ] os diretores, gerentes
ou epr e se n tant e s de

.

I

pessoas jurídicas de direito
privado.

Observe - se que o

dísposítívo legal expressa a�.
necessidade de terem sido

praticados cs atos com

excesso de poderes ou

infração de lei, contrato
social ou estatuto. O

•

simples não pagamento do
tributo ou a inexistência
de beI1S que possam

sujeitar-se à penhora, não.
configura nem excesso,

nem infração.

Cabe à Fazenda Pública
•

a prova dessa circuns-

tância, para então subme
ter o responsável ao que
determina o art. 135 do
CTN.

Como é impossível a

constituição de crédito
tributário sem o devido

processo legal, é nulo o

redirecionamento da exe

cução fiscal contra a pessoa.
do sócio ou responsável,
sem que o ato de lan

çamento da obrigação
tenha sido contra ele
lavrado. Incluí-lo tão
somente no momento da
Execução Fiscal não

assegura à Fazenda o direito
de haver o crédito e garante
ao sócio ou responsável o
direito de não ser exigido .

•

•

•

Diretor: Francisco Alves

O CORREIO DO POVij

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251 -200 - Caixa Postal1 9
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DOS BLOGS
,

JOSIAS O • A

A culpa
é de Noé
Em vias de acertar com Lula
os cargos a que terá direito no

segundo mandato, o PMDB

começa a sofrer as dores do
crescimento. De olho nos

benefícios que o governismo
pode trazer, políticos de
diferentes legendas batem

,

às portas do PMDB. E o

"efeito Arca de Noé." A fauna

que faz fila para entrar na

embarcação. é tão diversa que
o presidente do PMDB,
deputado Michel Temer (SP),
já leva a mão à cabeça: "O

sujeito vai aderir ao partido que
.

está no governo para
eventualmente receber
benesses deste

governo", disse Temer, em
palestra na Fiesp. Reconheça
se, porque é de justiça, que
Lula, o PMDB e os adesistas
são todos inocentes nessa

•

história. A· culpa é de Noé.
Descuidou na hora de
selecionar os casais que'
entraram em sua arca.

Deveria ter deixado para trás a

parelha .de ratos. Os partidos
brasileiros teriam outra cara.

�J JOSIASDESOUZA.FOLHA.BLOG.UOL.COM.BR

• DO LEITOR

MIRIAM
-

LEITAO

Claro que estou insatisfeito. Ganhou a eleição e não precisa mais da

gente" .

, ..

I
I
I

Responsabilidade dos sócios
por obrigações tributárias

Chávez, até
2020? -

.

Na Venezuela; quem nunca

atentou contra a democracia
• I

atire a primeira pedra. Hugo
Chávez tentou um golpe em

92; a oposição tentou um

golpe contra Chávez em 2002.
O candidato de oposição
Manuel Rosales assinou o

,

apoio ao grupo golpista de
Pedro Oarrmna Assinaram o

documento até empresas de

comunicação. Ninguém pode
falar do outro. Chávez ganhou

.

sua terceira eleição
presidencial e venceu todos os

referendos que houve. Mas
isso não o toma um exemplo
de democrata. Um dos seus

truques é: após uma

campanha eleitoral vitoriosa,
quando ainda se vive a onda
favorável, ele propõe
mudanças nas leis em seu

favor, com plebisicitos e

referendos. Fez assembléia
constituinte, criou a chance
de ampliação do mandato e

reeleição. Agora promete
prppor reeleições sucessivas .

De vez em quando, fala em

ficar no poder até 2020.

�!J. OGLOBO.GlOBO.COM/ECONOMINMIRIAM

A Amazônia cega e surda?
Cega e Surda.

Controladores e pilotos falam
e não são ouvidos. Acusações
e projetos de· segurança.
engavetados. Para explicar o
inexplicável acidente da Gol
(é mais fácil acertar na Sena
do que ocorrer um choque
frontal no espaço aéreo)
sobrou para a Amazônia.

Agora, além da usurpação e

definhamento das riquezas
florestais, tem o seu

"triângulo das Bermudas".
Ponto cego. Não fecham as

comunícações, Pode? Como é

que é? Memória, gente! Não
,

faz dez anos, surgiu o projeto,
.

SIVAM - Sistema de
. Vigilância da Amazônia, com
a finalidade principal de
monitorar o espaço aéreo de

5,2 milhões de km2. Neste

polêmico - e que virou até
CPI - projeto que FHC

implantou na marra, sem

licitação, foram colocados
US$ 1,7 bilhões de dólares.
Para que? Monitorar o espaço
aéreo e verificar as'

queimadas.
Estou pasmo. Em nenhum

momento deste. jogo de

.empurra que se tornou o
•

..

esclarecimento das causas do
.

acidente da Gol com o

Legacy, se tocou no papel do
SIVAM no monitoramento
do espaço aéreo da.
Amazônia. Um sistema que
custou uma fortuna não ajuda
na segurança de vôo dos
aviões que cruzam todos '05

dias essa imensa região? Seu

•

FERNANDO

,

E guerra
noPP
Os deputados e políticos em

geral do PP estão em guerra .

aberta pelo comando da sigla,
que tem convenção no dia �
12. De um lado, as
personagens ligadas aos

escândalos recentes: Pedro
Corrêa, Ciro Nogueira, o
catarinense João Pizzolatti,
José Janene, Mário
Negromonte, Pedro Henry e .

Severino Cavalcanti. Do outro
lado, o senador do PP eleito

pelo Rio, Francisco Dornelles,
e o deputado federal que foi
líder de FHC, o paranaense
Ricardo Barros. Domelles

(participante de todos os

govemos desde sempre) se

qualificou para ser o
interlocutor de Lula, pois
apoiou o petista na eleição
deste ano. Mas a tropa dos
tradicionais pepistas
encrencados não quer largar o

osso. Eles têm até candidato a
,

ministro: Ciro Nogueira, o

corregedor da Câmara que se

esmerou o quanto pode para
atrasar as apurações sobre os

•

sanguessugas amigos.
,,<gj!J UOLPOLITICA.BLOG.UOL.COM.BR

.,

• Silvio Luzardo
/

•

Professor de Oratória
Fatec Senac

Florianópolis - se

sofisticado sistema de dadcs
não se relaciona com o

sistema de tráfego aéreo e OS:

controladores? A Ae',
,

!

ronáutica tem dois sistema
de monitoramento e não se.

trocam informações? O,S,t
. - . .

avioes comerciats que cruzam

os céus da Amazônia estão.

fora domonitoramento? Não
seria o caso de implantar n�,
Amazônia, em função da).
ausência de referências

visuais, rotas diferentes de ida
e de volta, utilizando o mapa
que o SIVAM e suas antena�:
potentes proporcionam? Pode,
uma coisa dessas! Um projeto
de milhões cuida de "teco-

I

teco" e deixa um avião de,
passageiros "fora da tela", nas�
mãos do destino?

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 Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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r

é Natal?

Presentinho do "papai
noel" governador Eduardo
Pinho Moreira (PMDB). A
partir l°de abril sobem as

alíquotas de ICMS inci

dentes sobre combustíveis,
bebidas alcoólicas, cigarros,

\

perfumes e cosrné tico s ,

energia elétrica (ele preside
a Celesc 110 a110 que vem),
armas e munições e tarifa
básica de telefone fixo. Por

•

,

medida provisória. Que
cria o tal FU11do Estadual de
Combate e Erradicação da
Pobreza. Na verdade, uma
versão do Fome Zero, que
virou Bolsa Família, idéia
original do senador baiano
A11tÔ11io Carlos Magalhães
(PFL) e não adotada pelo
ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso

(PSDB) .

•

•

Irregularidades na quitação de dívidas da Canarinho com

IS'S, na reforma elétrica do abatedouro municipal, mesma
suspeita no parque de eventos, irregularidades na licitação
dacerca de madeira que dividiu a avenidaWalde1uar Grubba,
nô projeto do contorno ferroviário. E depois, não raro,

ap6ntam o dedo em riste para alguns órgãos de imprensa e

jornalistas como se fossem os culpados pelas mazelas C01U o

dtAheiro público. O que a imprensa faz é cumprir o

cómprornisso de transparência com a população na

irtforluação. O que parece não ser hábito no "lado de lá".
(),

f:

Estacionamento
c'

r;
Controle de vagas de

eJtacionamento pago através
'

dé' chips e equipamentos
.>1
como já existe em São
Bénto do Sul. Sugestão é do
vereador Eugênio Garcia
M6retti (PSDB). Ele diz que
1'2 O e qui p a m e n tos

controlam 700 vagas, com

valor de R$ 1,20 a hora. E

mais, tolerância de cinco

• minutos, desconto a cada

fração de meia 110ra e a

possibilidade da compra de

um chip por R$ 5,00 para 150
horas e ten1po máximo de
duas horas. O tucano

entende que o sistema evita

as eternas discussões entre

usuários emonitores, além de
. ,

ser 1ua1S Justo porque o

motorista pagará apenas pelo
tempo de estacionamento.

EIU ternpo.. o projeto de

criação da Guarda Civil

prevê que o sistema, quando
reativado, será gerenciado
por ela.

mosaico@ocorreiodopovo,com,br

Haja emprego
Jean Kuhlmann, vereador

de Blumenau eleito depu
tado estadual pelo PFL deve
aceitar a Secretaria de
Desenvolvimento Econômi
co a convite de LHS. Que
terá de arranjar outro

emprego para o atual titular

Sérgio Silva, "afilhado" dele
e irmão do dono do Labo
ratório Catarinense.

Pode?
No segundo escalão a

encrencá precisa ser resol
vida corn os ex-candidatos a

, governador Antônio Sontag
(PSB) e Elpídio Neves

(PTC). Eles também querem

alguma teta que dê leite. O

primeiro pleiteia a diretoria
financeira da Celesc. O

outro, pelo visto, aceita

qualquer coisa. Nas urnas de
outubro foram ridículos.

,

E igual
N a partilha do tal

governo de coalização o,
PMDB está de olho nas

elétricas estatais. A
,

Eletrosul, hoje sob controle

petista, faz parte dos planos
, ,

dos 110'VO& aliados ,de.JLLila, li:.

Lula faz exatamente o que
condenava até pouco tempo.
Corrompe com cargos e nem

se dá ao luxo de consultar o
PT. COIUO diria a Márcia, do
"Zorra": chupa essa manga,
léozinhol

,

,

Alto risco
O alto índice de aciden

tes envolvendomotoqueiros
leva a Comissão Municipal
de Educação para o Trânsito
a promover dias 11 e 13 o

projeto Moto Segura. Inclui
inspeção veicular no próprio
local de trabalho. Se servir

,

corno sugestão, deveriam ser

incluídos neste trabalho de

conscientização os emprega- ,

dores de serviços de entrega
, ,

rápida. E mais do que sabido

que boa parte dos acidentes
acontecem porque os

motoqueiros obrigam-se a

pilotar corno loucos, pres
sionados pelos prazos exíguos
estabelecidos com os usuá-

,

rios. Mas isso não está nas

estatísticas, que só fazem
crescer.

Ação civil
Vereador [urandir Mi

chels quer que o Ministério
Público localmova ação civil
pública suspendendo a

exigência dos cursos de

primeiros socorros e direção
defensiva para renovação da
CNH ou mudanças de

categoria, emitidas antes da

vigência do Código de
Trânsito Brasileiro. Liminar
foi concedida em Curitiba-
nos.

ção de dívidas com o ISS).
A Câmara rejeitou

requerimento que pedia,
abertura de impeachment
contra o prefeito Moacir
Bertoldi. O promotor,

quando recebeu o relatório,
opinou que processo de

cassação deveria ficar
restrito à decisão do Le

gislativo.

Prefeito ,Márcl:)4Yeb'alldiJ(PSDB) entra pelci'seguntl'â i('\',)[
vez em rota de colisão com Luiz Henrique da Siiveira.
Pleiteia, ern nome de lideranças do partido, dez cargos
no primeiro escalão. Não se contenta com a Educação
f '

(Paulo Bauer), Deinfra (Romualdo França) e Fazenda

(Sérgio Alves). Também queria a exoneração do
secretário regional Ma110el Mendonça, que priva da
amizade, íntima de, LHS há trinta a110S. Tebaldi, na

,

verdade', .sente seu futuro político ameaçado. Já sabe

"que não é' o candidato do líder em 2008 para novo

mandato de prefeito.

MP X relatório
Está quase expirando o

prazo de duas semanas que
o promotorAristeuXenofon
tes Lenzi estabeleceu preli
minarmente para U1U parecer
do Ministério Público
Estadual sobre relatório da
CEI que investigou e apon
tou irregularidades 11a nego
ciação entre a prefeitura e a

empresa Canarinho (quita-

•

...

Irados
'No festival de cargos para

o segundo mandato, Luiz
Henrique não só deu uma

canelada no prefeito de

Joinville Marco Tebaldi, mas
ém em Dário Berger, de
ianópolis. Os dois

tu nos, que mergulharam
de abeça na campanha de
L S por motivos óbvios,
ra gem os dentes. Não vão

,

ter a influência que

desejavam para sedimentar
vôos mais altos. Um em 2008
e outro em 2010.

Não crê
"O próprio fato de o

presidente da República
�deixar a reforma ministerial
para depois das eleições das
mesas diretoras da Câmara e

do Senado demonstra
claramente que o governo se

inclina novamente para a

política de cooptação". Do
senador Jorge Bornhausen

(PFL), descrente sobre o

projeto de reforma política,
uma das prioridades listadas

pelo próprio Lula.

•

STJ aperta Pavan
Senador Leonel Pavan (PSDB), eleito vice

governador em outubro, tern quinze dias para apresentar
•

defesa em ação penal e111 processo que corre no Supremo
Tribunal Federal. Ele (quando prefeito) e outros

servidores da prefeitura de Balneário Camboriu são

acusados de supostos desvios de verbas públicas e

contratação de empreiteiras e fornecedoras de mão de
obra sem processo licitatório indispensável naqueles
casos, entre os meses de janeiro de 1989 e 31 de
dezembro de 1992. Várias ordens de pagamento
depositadas na conta-corrente do ex-secretário de

administração [úlio César Lorensatto Ferreira teriam

sido descobertas.

;

,

DETALHE
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•

O CORREIO DO POVO

•

\

Lista
•

Conforme o CP antecipou
na semana passada, o
secretário de
Desenvolvimento
Econômico Newton Eliseu
Burdzack está fora do

governo de Moacir Bertoldi
a partir de 2007. Outro que .{ ..

sai é o titular da Secretaria
Extraordinária para
Assuntos de Gestão, Luis
Antônio Grubba.

< <

,

.
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Chororô
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, Carione Pavanello,
Ronaldo Raulino e Terrys
da Silva fizeram um mea

culpa. E pediram
desculpas pelas
agressões verbais ao

tucano Eugênio Garcia
Moretti, que no dia da

votação de requerimento
pedindo o impeachment do :�)
prefeito Bertoldi estava em ,;:'3

Brasília. Ern compromisso
agendado há dois meses

para tratar de agricultura
familiar na região.

,
.

,
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Contrito
,

','Atualmente os valores do
mundo tem atraído mais
do que os de Deus, por
isso temos que valorizar

quem promove a

aproximação das pessoas
com Deus". Do vereador
Carione Pavanello (PFL) na '

sessão de homenagem
prestada pela Câmara ao

padre Sildo César da '

Costa, que deixa Jaraguá
no final do ano.

•

< •

•

•
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,

,
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E agora?
Quando secretário da

Educação no governo de

Jorge Bornhausen, Paulo
Bauer (PSDB), durante
greve do magistério
classificou os educadores
como baderneiros, opinião
compartilhada pelo então

presidente da Assembléia

Legislativa e também
tucano Gilmar Knaesel. A
categoria ameaça abrir
2007 com greve.
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Empregos
Joinville se destaca em

2006 na geração de novos

empregos (1.925) para os
jovens, de 17 a 24 anos. A

•

informação é do Cadastro
Geral de Empregados e

Desempregados divulgado
pelo Sine e Ministério do
Trabalho. Em segundo
lugar vem a cidade de
Blumenau com 1.755

postos, Jaraguá do Sul
aparece com 1.068 vagas. '

,

•

, .
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ALTERNATIVA: COMARCA PRETENDE SOLUCIONAR A MAIORIA DAS 300 AÇOES JUDICIAIS

, �

: :4A I TERÇA-FEIRA, 5 de dezembro de 2006

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I

"

;IW """

Maioria das audiências conciliatórias dizem respeito à divisão de bens e à guarda dos filhos,

I
'

I

� Juíza Karen Reimer
afirma que intimados
podem negociar de

.

"forma mais amigável"

: DAIANE ZANGHELINI

.GUARAMIRIM

"
" • O fórum de Guaramirim

'prolnove a 6a edição do
i "Mutirão daConciliação", até
•

,
a próxima sexta-feira, entre 14

� e 18 horas.O objetivo é agilizar
a resolução de 300 processos

,

,,':, que tramitam na comarca que

... engloba além do município,
� -

Schroeder eMassaranduba.As
"

� audiências conciliatórias
•

acontecem desde segunda
• feira.
•

;"" A juíza Karen Schubert
• •

• ::Reimer explica que o mutirão

r::lembra o Dia Nacional da
�

comparecem às audiências já
foram intimadas
anteriormente. Dessa forma, os

•

intimados têm a oportunidade
de fechar acordo de fonnamais

amigável. Participam ·desse

programa duas juízas e uma
,

promotora da Vara Unica,
além de 20 conciliadores. Os
conciliadores são estudantes do
curso de Direito da Unerj
(Centro Universitário de

J araguá do Sul) e Fameg
(FaculdadesMetropolitanas de
Guaramirim). <'

.

•

"Os acadêmicos" nos'
�

auxiliam e, ao mesmo tempo
adquirem conhecimento

Conciliação - comemorado

sexta-feira, 8. Segundo ela, a
maioria das audiências

•

engloba a área cível, criminal,
O(
de execução e da família. No

to'

.r:
últimomutirão, que aconteceu

,

r
nomunicípio em julho, houveé�

r 170acordosem300audiências.
•

· '
,

"Grande parte das negociações
· r

está relacionada à divisão de
1',

,
.bens e à guarda dos filhos, no
,
caso de separação, e quitação
de tributos em atraso",

, COIneI1ta.
,
"
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As pessoas que
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A SCAR apresenta:

•

\ ,

•

Participação:
Orquestra Filarmônica da SCAR

Orquestra de Cordas da SCAR 1
Quarteto do Gr!lPO de Câmara da SCAR

Coral da SCAR

Cia. de Dança GPOEX/SCAR

Músicos Convidados

Local: Grande Teatro da Scar
Data: 10/12/2006 (d01Jlillg0)
Hora: 2011

Ingressos: R$ 10,00 inteira
R$ 5,00 meia e idosos
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Rua Jorge Czerruewicz, 160 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul- SC
www.scar.art.br - scal'([.ilscar.art.br - Fone/Fax: (47) 3275-2477
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JARAGUÁ DO SUL

,
•

A Ujarn (União [ara
guaense das Associações dos

Moradores) escolhe hoje os

delegados que representarão a

entidade nas discussões do
fórum Projaraguá.Na reunião,
que acontece no Siticom

(Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Ciyil e

Mobiliário) a partir das 19

horas, o coordenadordo fórum,
AlessandroVargas, falará sobre
a importância da indicação de
representantes de associações
no programa. Após a eleição
dos delegados, os participantes
vão analisar os trabalhos
realizados pela Ujam durante
este ano.

O presidente da Ujam,
Justino da Luz, informou que o

-

HERANÇA

Irmãos deixam para
amanhã acordo

Os irmãos Nelson e

Walmor Theilacker se

reúnem amanhã para fechar
um possível acordo sobre o

imóvel deixado pelo pai
Ernesto, que acabou
causando ação do primeiro
contra o segundo. A ação
tramitava há 24 anos e teve

o desfecho favorável a

Walmor. Essa semana, saiu o
mandado de reintegração de

posse. A polícia foi até o local
"

para cumprir a decisão.

,

e

•

prático sobre as audiências",
salientou a juíza cooperadora

,

da VaraUnica, Anna Finke. O
mutirão acontece na cidade

duas vezes por ano, e o próximo
está marcado para acontecer

em junho próximo.
NOVO FÓRUM - A

construção do novo Fórum de

Justiça de Guaramirim, .no
bairro Amizade, deve começar
na segunda quinzena de

janeiro. Durante a construção
do prédio, será instalada uma

nova vara judiciária, agilizando
os 18 mil processos que
tramitam na comarca. Neste

ano, o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina liberou R$ 100
mil para as obras, sendo que
outrosR$ 2milhões necessários
estão garantidos para 2007.

O CORREIO DO POl

número de delegados
colhidos dependerá do nÚlll
de associações de morad

, '_ '/'

presentes a reuruao, ja l

cada uma contará com �
representante no Projara
Segundo ele, a função 41
delegados será fiscalij
serviços e levar propostas
serem discutidas no fórum.'

,

participação no Projara
significá a valorização Q
trabalho das associaçõs I

afirmou.
O Projaraguá é um fó

sobre desenvolvimes
sustentável, que premes

�

• MUTIRAO

QUANDO

Até sexta-feira
o

HORARIO
-Das 14 às 18 horas

OBJETIVO
-Agilizar .ações judiciais

. , .

encontros mensais pal j
debater as necessidades

,

município em diversas ár'
"

atuando como um órgâ I

consultivo do Executivo. (
Schauffert)

Forma 1 a turma �
ensino articulado

Com cerca de quatro mli

alunos, o Senai de Jaraguá do
Sul se destaca como uma'

instituições de ensino pre>fusloi
nalizante e de serviços teem
lógicos. Atualmente, oferece
cursos de qualifícação, edu,

cação profissional em ní�el
médio, técnico e tecnológc
de graduação e pós-graduação
A primeira turma do ensino

I

médio articulado com 'a
•

educação profissional formas
este ano.

, -

PROXIMA EDIÇAO
-De 11 a 15 de junho

'Postos têm horário especial
•

CESAR JUNKES/OCP

Quem precisar de auxílio
médico público em Corupá
durante as festas de final de

aI10, tem de ficar atento aos

novos horários assumidos

pela Secretaria de Saúde .

Conforme explica a

responsável pelo setor, Alice

Maçaneiro, a escala foi feita
tomando como base a

pouca procura regis trada
em anos anteriores.

A partir de amanhã, os
postos de saúde do Lions e

do Bairro Vila Izabel
fecham e somente reabrem
no dia 8 de janeiro. Já o

próximo ao Seminário

Sagrado Coração de Jesus e

do Centro ficam COIn as

portas trancadas apenas
entre 20 e 22 de dezembro.
Ambos funcionam entre às

7h30 e às 161130.
Para aqueles que

necessitam agendar
consultas e retirar remédios
na Farmácia Básica, vale
lembrar que entre 23 e 7 de

,
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Alice: "Escala pela demanda"

janeiro, os dois serviços são

paralisados. Segundo Alice,
durante esse período só

funcionam os tratamentos

fora de domicílio, corno de

quimioterapia e

hemodiálise. Enquanto as

unidades ficarem fechadas,
o Pronto Atendimento, no
Centro, vai ter lim clínico

geral à disposição dos
corupaenses 24 horas por
dia. (Kelly Erdmann)

/'i;&' r
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Pela segunda vez

consecutiva, o Grupo Weg é'

classificado como fornecedor

destaque na qualidade em

prestação de serviços à RGE

(Rio Grande Energia) no

período de janeiro a dezembro
de 2005. Avaliação envolve
critérios de conformidade;

- pontualidade; segurança;

qualificação: pós-venda;
produtividade; e condições
de armazenagem e prazo de

devolução dos materiais da
distribuidora de energia do
Rio Grande do Sul.

O Prêmio Qualidade de
Fornecedores estimula a

qualificar de forma constante
os materiais e serviços
prestados à RGE e contribui
para a melhoria dos serviços
prestados pela distribuidora
aos clientes.

Privatizada em outubro de

1997, atualmente a RO -

atende 254 cidades gaúchru
em cinco Departamentos a

Operação, que apresenta
um dos melhores índice
sociais e econômicos do pari ,

e são responsáveis pelo maio

pólo agrícola, pecuárs
industrial e turístico ia
Estado.

h

PREMIO - Na sernas

passada, aWEG conquiste '

pela quarta vez, o prêmi '

Padrão de Qualidade e«

Business to Business, n'

categoria Mecânica.

premiação reconhece a'

melhores práticas em web t

tecnologia da informação nO

Brasil.
Iniciativa é da Padrão

Editorial, por meio da Revis!'
B2B Magazine, com auditori�
e consultoria da E-Consult'
e apoio da Câmara e.net.
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OBRA: INVESTIMENTO PARA PAVIMENTAR 850 METROS DE EXTENSÃO É DE R$ 196 MIL,

..Comu,nidade do Bairro
,

Santo Antônio deve
'h

protestar dia 16 na
,

,Rua Lino Piazera
!J

,!oAIANE ZANGHELINI

'�ARAGUÁ DO SUL
.6
"

Esgoto a céu aberto, mato,
upoeira e lama. A situação de
babandono por todo o Bairro
',Santo Antônio preocupa e

revolta os moradores, que
uplanejam fechar a Rua Lino
iPiaaera no dia 15 (sexta-feira),
rcaso a Prefeitura não defina a

,

rdata de início das obras de
" �

. !pavunentaçao.
,:;� O presidente daAssociação
fide Moradores do bairro, João
íLFiamoncini, lembra que a rua

foi fechadanoúltimo dia 20para
_exigir da administração
�inunicipal solução para o
._

,wroblema. "Emmaio, o prefeito
��' ,

prometeu que a rua sena

asfaltada até outubro, mas as
obras não começaram até

! 1 '

agora", reclamou.
Fiamoncini afirma que a

Secretaria de Obras garantiu a

verba para,pavimentar 300
metros da Lino Piazera, cujo
trecho não-asfaltado soma 850
metros de extensão.O restante

do investimento, porém, ficaria
por conta dos próprios
moradores. "Mas sabemos que,
no caso de ruas que ligam um

bairro a outro (como essa, que

liga a Nereu Ramos), o

investimento deve ser feito pela

•

,

prefeitura", salienta, infor
mando que o custo para asfaltar
a via é de R$ 196 mil.
A situação mais preocu

pante, entretanto, é a do Lotea
mentoSouza. Lá, osmoradores
convivemcom valetas de esgoto
a céu aberto, já entupidas pelo
mato. Para evitar um possível
alagamento, o alinoxarife Eloir
Dias de Moraes, 46 anos, limpa
a valeta na frente de casa pelo
menos uma vez por semana.

Da mesma forma, a dona
de-casa Raquel Cordeiro, 24,
afirma que o mau cheiro e a

, ,

sujeira estão atraindo ratos e

caramujos africanos. O contato

direto com esse molusco
transmite várias doenças e pode

,

causar ate mesmo a morte.

"Quando o dia é quente,
aparecem os ratos, e quando
chove, vêm os caramujos",
lamenta. Até o fechamento

,

desta edição, a reportagem de
O Correio do Povo não havia
encontrado o secretário de
Obras, AlbertoMarcatto.

,

�:;JP,rojeto 'Moto sequra' quer conscientizar pilotos
-o A CMET (Comissão
"Municipal de Educação para
'3{l Trânsito) realiza nos dias

•rl11, 12 e 13, das 9 às 12 horas
]se das 14 às 18 horas, o projeto
():'Ação Educativa "Moto

,fJSegura". A idéia, segundo o

"presídente da CMET, Sérgio
J, Zapella, é fazer uma série de
sGatividades como palestras em
empresas, blitze educativas,
distribuição de folder com
dicas para evitar acidentes
e de como fazer a inspeção
veicular nas motocicletas.

O evento, que çonta com

o apoio da Prefeitura de

[araguá do Sul, busca
. conscíentízar os motociclistas
I"

Fifda região e tentar "mudar o

'lÍ, pensamento e comportamento
""deles". O objetivo principal é·h

,Jjreduzir os índices de acidentes
2',,,e, conseqüentemente, o

'I.'J número demorte e feridos em ,

,

,', I'I )
.'

BREITHAUPT

Papai Noel vain I,

.'Ir chegar de trem
,

li, E hoje. O Papai Noel do
(.'r,Shopping Center Brei
i. thaupt chega logo mais, às

�r' 20h30, em Jaraguá do Sul.
:, rjEste ano, ele e a Ma�ãe
I-,r' Noel vêm de trem à cidade,
desembarcando na antiga

('�lEstação Ferroviária. Os dois
}:j-iserão recepcionados pelo
ci", coral Pequenos Vencedores
�fl"e ficam no shopping até' o

Natal.
,

• PROTESTO

,

él Valorização da Agua)
acontece amanhã, a partir das
19 horas, no Ginásio Artur
Muller. Nesse ano o programa

atingiu as turmas de 4a série do
Ensino Fundamental em todas
as escolas da rede municipal,
totalizando 1.376 alunos.

O programa abordou os

problemas decorrentes da falta
d'água e ensinou formas de uso
racional dos recursos naturais -

que são finitos. "Os principais
,objetivos do projeto são

incentivar a conservação da
,

água e formar cidadãos
conscientes dos cuidados
básicos para com o meio

, ambiente", informou o

presidente da Fujama
(Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente), Carlos
Alberto Dias, lembrando os

constantes desperdícios.
(Rafaela Taranto)

OBRAS

Arquiteto da UFSC
faz palestra no CPL

O arquiteto Samuel dos
Santos, da UFSC (Univer
sidade Federal de Santa

"'::atarina), faz palestra hoje, às
19 horas, no CPL (Centro
Integrado de Profissionais
Liberais) de Jaraguá do Sul. O

evento, gratuito, é aberto, ao
público e vai abordar as políticas
habitacionais.

Mais informações pelo
telefone3276-0534.

,

Moradores fecham
Rua Lino Piazera

20 DE NOVEMBRO
-

EXTENSAO
850 METROS

, INVESTIMENTO
R$196 MIL

15 DE DEZEMBRO
Novo protesto deve acontecer

Zapella: "Para reduzir os acidentes"
,

,

acidentes de A '

transito.
"

CESAR JUNKES/OCP

Esgoto a céu aberto contraria os índices de qualidade de vida de Jaraguá do Sul

Sesi investe R 2,24 mi em programas sociais
O Sesi de Jaraguá do Sul

, investiu R$ 2,24 milhões em

os empresários contratando os

nossos serviços especializados.
Estamos aptos a atender as

demandas nas diversas áreas",
assegurou.

Durante a explanação na

plenária da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), na última
segunda-feira, a gerente do
Sesi informou que existe apenas
uma cozinha industrial operada
pelo Sesi, na região, com mil

,

refeições/dia. "Emuito pouco",
lamentou, lembrando que a

cidade tem evoluído na área

social. Roseli revelou metas

estabelecidas para 2007 dentro
da responsabilidade
corporativa: saúde ocupacional,
lazer e educação. "Temos
muitos serviços para oferecer e
queremos que mais indústrias
nos consulteme nos contratem",
completou.

•

"Queremos conscientizar os
,

motociclistas para que assim

possam refletir sobre sua

conduta no trânsito", repetiu
Zapella.

PROEVA -A cerimônia de
formatura da segunda turma do
Proeva (Programa de Educação

NATAL

Decoração tem nova

data de inauguração
o lançamento da

decoração de Natal, em

Jaraguá do Sul, acontece no

dia' 12, ,terça-feira. A

inauguração dos 17 pontos
montados pela Fundação
Cultural, com o auxílio de
artesãos, está marcada para

A

às 2011, na Praça Angelo
Piazera, no Centro. O evento

deveria ter acontecido na

última sexta-feira.

, .

, programas sociats na

microrregião este ano, o

equivalente a 46,78% da receita
da instituição - R$ 4,,78
milhões. A unidade, poré
deve fechar o ano com despes'
na ordem de R$ 8,53 milhões,
cuja diferença - R$ 3,74milhões
- é coberta pelo compulsório
arrecadado das indústrias, que
são as mantenedoras do Sesi.
A gerente da unidade,

,
Roseli Capudi, garante que o

desafio da regional é evoluir
ainda mais, mesmo diante da

situação "consolidada".

Segundo ela, a regional de
Jaraguá do Sul atende 312

indústrias, com mais de

cinqüenta serviços sociais nas

áreas de lazer, educação, saúde,
consultoria, alimentação e

f: ,.

armacia,

Roseli: "Desafio é evoluir"

'I
"Parte do serviço que

,p estamos é pago pelas
,

e presas, mas parte e

s bsidiada com recursos do

mpulsório. Muitos

empresários não sabem disso.O
Sesi faz parte da indústria e,

como tal, precisa ser utilizado
de forma mais recorrente, com

Acij� passa a ser Associação Empresarial
, Seguindo a orientação do

novo Código Civil, a Acijsi\
(Associação Comercial e iJ

Industrial de Jaraguá do Sul)
vai alterar a denominação
original. Assim, a entidade

passa a, se chamar
,

simplesmente Associação
Empresarial, suprimindo as

nomenclaturas adicionais,
mas preservando a

caracterização junto ao seu

quadro de associados corno

catalizadora de todos os

setores da economia.

O anúncio foi anunciado
na reunião plenária de

segunda-feira, dia 4, durante
assembléia no Cejas (Centro
Empresarial). Embora a

denominação mude, a sigla
Acijs foi preservada como

marca registrada da entidade.
Na oportunidade, o vice

presidente para Assuntos

Jurídicos, Humberto Pradi,
lembrou que a assembléia
também definiu outras

alterações no estatuto social
da entidade.

Segundo ele, a diretoria e I

o conselho consultivo,
integrado pelos ex-presidentes,
fizeram sugestões analisadas e
acatadas, uma das quais a

criação de mais uma vice-
•

presidência, a do meio

ambiente. Outra alteração diz
respeito à existência legal,
dentro do estatuto, dos
Núcleos Setoriais e das
comissões e grupos de trabalho.
A assembléia aprovou as

alterações por aclamação dos
associados presentes.
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REALIDADE: BURACOS TÊM ATÉ 15 CENTíMETROS DE PROFUNDIDADE

I

•

•

Arrombamento
Uma resldêncla na Rua Estanislau Vick, Bairro Guamiranga,
em Guaramirim, 'foi assaltada na noite de segunda-feira'I'Segundo o proprietário da residência dois homens armados
arrombaram a porta da frente da casa, sendo que lim dos
bandidos entrou em luta corporal contra a vítima. A esposa
da vítima fugiu antes de ser vista pelos bandidos e chamou

•

CESAR JUNKES/OCP socorro. Os homens fugiram em IJm Ford Fiesta sem levar
nada. I

,

,

JiiW.;.
., "

,-

'i '

_"" ,�,=,."""', =,. -= " .,WiiW" '.'''' h,·'o/Wr'·."", ····f· ''''" :M II �_$_w,_'�,,&�__-'

Buracos obrigam os moradores a fazer contorcionismo nas ruas do João Pessoa. Situação não é diferente em várias outras localidades da cidade

..... Secretário de Obras
diz que as máquinas
da Prefeitura estão .

a caminho do local

KEllY ERDMANN
,

,

CORUPA

O estado de conservação
das ruas dó Bairro João Pessoa
está causando revolta nos

moradores. Eles reclamam
da falta de cuidado nas

estradas próximas às casas

construídas pela
administração pública, no

Loteamento Itapocuzinho, e

. SCHROEDER •

dizem não ter as

reivindicações atendidas

pela Secretaria de Obras.
Na opinião do construtor

civil, José Tibes, 55 anos, os

buracos, alguns com até 15
centímetros de

profundidade, são problemas
difíceis de serem resolvidos.
"Perdi as contas de quantas

'. vezes telefonei' para
Prefeitura pedindo. uma
solução que auxilie a nossa

comunidade", informou,
lembrando que os operários
estão consertando somente a

rua no trecho em frente à casa

dele, porque é o responsável

pelas reclamações.
Para o gerente comercial,

Rodrigo Ortiz, 26, além dos
,

buracos, o "descaso" pode ser

visto também na em outros

locais. ''A área de lazer, por
exemplo, está sendo tomada

pelo mato e ninguém vem

limpar. Tem até moradores

que levam bois para pastar
ali", garantiu.
RESPOSTA O

secretário de Obras, Alberto
J ,,10 Marcatto, os trabalhos
b João Pessoa foram

,

iniciados na semana passada,
mas por causa da chuva
tiveram de ser interrompidos.

Outro motivo da pausa,

explica ele, foram algumas
emergências no Centro da
cidade ocasionadas pelo mau
tempo. Com a volta do sol, ele
acredita que a recuperação
das estradas leve pelo menos

mais dez dias para ser

encerrada.
Marcatto informou que

nenhuma rua do município
vai receber nova cobertura de

antipó, porque o fabricante
rião produz mais o material,
"reprovado no quesito
qualidade". O problema, por'
enquanto, será resolvido na

base do tapa-buraco.

ara
•

S
.

encerram na sex a- eira
•

•

atestado de freqüência de,
pelo menos, três semestres

da faculdade e cadastro no

Conselho Regional da área.

Além desses, os documentos
são iguais para ambos os

segmentos: cópias da
carteira de identidade, do
título de eleito e do diploma

.

do .

curso superior,
comprovante de tempo de

serviço prestado ao'

. /.

magtsterio.
O resultado da seleção vai

ser divulgado, em primeira
chamada, no dia 30 de janeiro
do ano que vem, às 9 horas, .

na própria secretaria. J á as

contratações devem ocorrer
o

ao longo de 2007 conforme a

necessidade. O horário de
. trabalho dos ACTs é das 8 ao

meio-dia e das 13h45 às 17
horas. (KE)

www.schroeder.com.br e

.

Termina na próxima Secretaria de Educação.
sexta-feira, dia 8, o processo

.

vagas abertas são para
seletivo de professóres ACTs Ensino Fundament

(Admitidos' em, Caráter Educação Infantil e Sala
• •

Temporário), para. o Recursos..

exercício de 2007, na rede Os candidatos precisam
municipal de Schroeder. Os ter no mínimo 18 anos

interess ados devem completos. Para os

preencher as fichas de concorrentes ao cargo de

inscrição disponibilizadas no professor de Educação
.

endereço virtual Física a exigência é o

• •

Aulo de Nalal do dia 16 tem a
'.. I

partíctpação de 75 pessoas
"
.

SCHROEDER •

A quarta edição do Auto
de Natal de Schroeder
acontece no próximo dia 16,
sábado. Nessa data, a partir
dªs 21 horas, os moradores

podem assistir a

apresentações de dança,
teatro e canto, todas

inspiradas na temática cristã.
•

Os espetáculos devem durar'
cerca de uma hora. Eles
contam com a participação
de 75 pessoas que trabalham
em setores da Prefeitura, no
comércio e 11a indústria local.
A encenação ocorre em

frente ao Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold, no Centro.

. (KE)

'sao empossados hole, na Amvall
JARAGUÁ DO SUL

O Conselho de Cultura,
criado pela lei municipal,
será instalado hoje, a partir
das 9 horas.. na Amvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocui). Os 20
conselheiros e suplentes
serão empossados para um

mandato de dois anos. Eles

-,

foram . escolhidos pela
sociedade civil organizada e

pela Prefeitura de Jaraguá do
Sul.
A função do conselho é

formular políticas públicas
para incentivar a cultura e

desenvolver atividades que
• A •

preservem o pa tr rmoruo

público. (KE)

N ,

• PLANTA0 DE POLICIA
,

Porte de droga .

Carli Moreira Couto, 40 anos, foi presa por porte de

entorpecente na segunda-feira, em Barra Velha. A Polícia
Rodoviária Federal encontrou 50 gramas de maconha no

. interior do Gol, placas BOW-1775, dirigido por Carli .. \

Assalto
A empresa ADV Aurora, no bairro Rio da Luz, foi assaltada
na tarde de sábado. O relatório da polícia afirmou que o

vigilante da empresa foi rendido por dois homens, sendo
que um deles portava um revolver calibre 38, os quais o

traçaram no banheiro, Os bandidos roubaram três malotes
da empresa e fugiram em uma moto vermelha. :�

I
.. ,

"

J

Flagrante
Dois homens foram presos em flagrante na manhã de

domingo pelo furto de aproximadamente 80 metros de fio 5

telefônico. Os bandidos estavam na berra do Rio Itapocú,
bairro, Ilha da Figueira, em Guaramirim, quando foram f

,

flagrados queimando os fios para retirar o cobre: Eles ':
,

torarn levados a Delegacia.
-

,

Roubo de veículo' l

O veículo VW/Golf, placas MGE-3300 de Jaraguá, foiJ
roubado na madrugada de sábado. O proprietário do veítulo
estava saindo da Pizzaria Casarão, na Rua Max Wilhelm,
junto com a esposa e a filha, quando foram abordados por
dois homens encapuzados e armados. Com a família dentro I(

do carro, os bandidos conduziram até a SC 416 acesso a 8

Pomerode, onde obrigaram a família a sair do carro e os p
levaram para o mato. Os homens juntamente com outro

comparsa fugiram, abandonando a família. Segundo alu
vítima além do carro, os bandidos levaram também jóias p,
e um relógio.

"

• INDICADORES ECONOMICOS
•

_____________________�"l
li

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL ;r

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,144 2,146 It

PARALELO 2,260 . 2,360 11

TURISMO . 2,063 2,237 It

,

.,

EURO
cCOMPRA VENDA

2,701 2,701
PESO (Argentina) �I

"

I 0,524 0,524

• BalSAS DE VALORES • POUPANCA
,

",,

PONTOS OSCILAÇAO
11 BOVESPA 39.721 0,160/0

DOW JONES (N. York) 12.134 006%
MERVAL (B. Aires) 1.765 2.43%
NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,673

• CUB outubro

R$ 895,86

ri FALECIMENTOS
-----.:...._--_---=.---=-----�-----�)j

Faleceu às 06:00h do dia 05/12, o senhor João Gorges, com idade de 55 anos.O "
d'

velório foi realizado na Capela Mo�tuárià da Vila Lenzi e o sepultamento no Cemitério .)

Municipal da Vila Lenzi. r,

Faleceu às 21 :30h do dia 04/12, a senhora Silvia Dalere com rdade 67 anos.O I"
velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no Cemitério .

I I.'

Municipal da Vila Lenzi.
.

.

Faleceu às 06:40 do dia 04/12, a senhora Cecília Eccel, com idade de 76 anos.O ,iI
velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora Aparecida e o sepultamento no Cemitério I')

•

Municipal de Guaramirim. I:i
Faleceu às 01 :00 do dia 04/12, o senhor Air Lenis de Souza Avila, com idade de

"

46 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no .)

Cemitério Municipal da Vila Lenzi. »
Faleceu às 09:00 do dia 03/12, a senhora Marga Hingeldei, com idade de 78

,
1.J

anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica do Centro e o sepultamento no

Cemitério Municipal do Centro. I ,o

Faleceu às 04:00 do dia 03/12, o senhor João Vilson Paulo, com idade de 38 '1
anos.O velório foi realizado na Igreja São Pedro de Alcantara e o sepultamento no "lCemitério Municipal de Guaramirim.

.

I
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•

Amistoso Responsabilidade
No dia 26 de -Sobre o prêmio,
dezembro, o craque Falcão acredita que
Falcão vai disputar trará mesmo mais
um amistoso em responsabi Ii dade,

•

São Paulo, no time já que cada vez

dos Amigos do mais o futsal está
Rabinho. Eles associado com o

enfrentarão os nome do ídolo, e

Amigos do Carlos vice-versa. "Eu
Alberto e a partida gosto desta
terá transmissão ao responsabilidade" ,

vivo da Rede justificou. Para
Record. O camisa Falcão, este ano foi
12 foi convidado

•

pior porque, em

para outros jogos 2005, a Malwee

comemorativos, ganhou
mas vai curtir as praticamente tudo.
férias depois da Coisa rara no

Super Liga. futsal .
•

I O CORREIO DO POVO
e spo rte@jarnalcarreiadapava,cam,br

,

REPARAÇÃO: TREINOS INTENSIFICADOS PARA A BUSCA DE MAIS DOIS TíTULOS
•

PIERO RAGAIII OE FREITAS / OCP

•

•

A�lRÁDIO

JAAAGU-Á
101 {)

,

, '

I www.jaraguaam.com.br I

51!1 Malwee, do ala Jonas (E), já embarca para São Miguel do Oeste logo após a partida de amanhã no Wolfgang Weege

•

'. , ,

,

ARTILHEIROS DO ESTADUAL

,

quesitos, os jogadores vêm se

empenhando para brigar pelo•

título.
"SãoMiguel é hoje um time

de primeiro nível e poderia
disputar a Liga Nacional. Eles
têm também umbom conjunto
que joga junto há bastante

tempo", comentou o camisa 15
Chico. Mas, para ele, aMalwee
vem hoje em uma crescente e

acredita na vaga para a final
da competição. "Tirando o jogo
contra Joinville, no último

domingo, a gente vem fazendo
bons jogos e estamos com boas
expectativas", afirmou. Chico
foi um dos poupados no

confronto de domingo e

acredita que isso ajudou na

recuperação. "Se não chegou
a melhorar, pelo menos não

perdi a condição física",
comentou.

O fixo/ala Leco também
falou sobre as dificuldades de
se enfrentar a equipe de São

Miguel do Oeste. "Eles vêm

bem desde o início do

campeonato. Já fez grandes
Augusto S. Miguel 19

-

Frede, Joinville 19
,.._�----

Tete In.daial 17
---

Marcinho Colegial 17
------_

Vinicius Colegial 16
-

Falcão Malwee 15
----_

Patryck ' Colegial 15
--_....

Eduardo Chapecó 14
----

14

14-
13

4 .. Jogo 'de qolelrn e

01 forte marcação são
o os pontos forte da

equipe do Oeste
,

Atleta Clube Gols

Pakito Indaial 25
-_._-�-

Raphael Brusque 22
-

Salsicha Xanxerê 22
l JULIMAR PIVATIO
I, JARAGUÁ DO SUL

A Malwee retomou os

11 treinamentos de olho na forte
J3 equipe de São Miguel do
I,., OIj este. Os dois times se

lJ encontram hoje, às 20130 no
,'I Parque Malwee, na primeira
:q partida da semifinal do
:l Campeonato Estadual da
G

'

Divisão Especial. Dentre os

'q 'pontos fortes do adversário,
'!I destacam-se as jogadas com o

Ig goleiro, a forte marcação e a

5 atuação do pivô artilheiro
, Augusto. E, de olho nestes

•

Jogos contra a gente e temos

de ter cuidado. Mas estamos

acostumados a decisões e

acredito na vaga para a final",
afirmou. Para o jogador, os

objetivos até o fim do ano são

conquistas as duas competições
que restam - Estadual e Super
Liga. Amanhã mesmo, depois
do jogo, a Malwee já embarca
para Maravilha, onde ficará
concentrada até o dia do jogo.
Na quinta-feira, a equipe fará
um treino na quadra do jogo.

Dani Gaúcho Xanxerê

Alexandre Chap'ecó
Gigio Joaçaba

Chapecó 12

Malwee 12

Marino

Mareio

INTER FESTA

3 mil colorados se

despedem do time
Maradona jogará
no Tupi de Minas

•
,

inicia no ano
JARAGUÁ DO SUL
o craque Falcão vai abrir,

em 2007, a primeira Escolínha
de- Futebol com a marca dele
e1U [araguã do 'SuI. Ele fechou
convênio C01n o Beira-Rio e,

para os interessados, as
,

inscrições s6 começam 11.0

próximo ano. 'Além disso, O

camisa 12 da Malwee vai abrir
,

'

uma loja com produtos dele e

transferir o escrit6rio para a

cidade, que deve se instalar na
MarechalDeodoro da Fonseca.

CESAR JUNKES/OCP

ue vem
Depois de uma negociação

fracassada com Romário, O

Tupi espera o ex-jogador
argentino Diego Armando
Maradona para particípar de
um amistoso no começo de
janeiro. A festa deve contar

ainda com as presenças de
Careca, grande amigo domeia
argentino, e Títa, ex-jogador
e atual técnico do time

mineiro. Alemão, gerente de
futebol do clube, disse que a

presença de Maradona está

praticamente confirmada.

Cerca de três mil
torcedores se aglomeraram
na frente do Aeroporto
Salgado Filho, em Porto
Alegre, para dar o último
adeus à delegação do
Internacional, que embarcou
ontem com destino ao Japão,
onde disputará oMundial de
Clubes da Fífa, Aos gritos da
torcida, o avião levantou vôo
com destino a São Paulo,
onde a delegação fará escala
para Paris e, posteriormente,
Japão, às 13h39 (de Brasília).

-j
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Falcão: negócios em Jaraguá

I'
\
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Sesiano
No último fim-de-semana, em Brusque, ,f::'
aconteceu a fase Sul-Brasileira dos Jogos do ;:

�

Sesi, em Brusque:Jaraguá do Sul foi representado
pela Weg, que conquistou os seguintes resultados
- ouro no bolão feminino, ouro e bronze no tênis

•

de mesa feminino, bronze no basquete
•

masculino, além da participação do tênis de
campo masculino e do vôlei de praia masculino.
Esta foi a última atividade esportiva do Sesi em
2006, que já começa a planejar o próximo ano .

•

•

•

•

, . �).,
,.

�-'

: .S

COB
Na terça-feira, o
melhor do mundo
no futsal vai
receber o prêmio
de melhor jogador
de futsal do Brasil.
Será a prirnelra vez

QJJe o Comitê
Olímpico Brasileiro
vai condecorar a

modalidade no

país. "Estou feliz
com o prêmio. Fui

- .

· -: �
- .,Figueirense

O alvinegro da

Capital já conhece

l .... ,-o
· '

.
� ..� t\..

- . .

os primeiros
adversários na 38a

Copa São Paulo de
Futebol Júnior. No
dia 7 de janeiro, vai
estrear centra o

Fortaleza. Além do
time cearense,
enfrentará também
Sertãozinho e

Osasco, este último
sede deste grupo.
O Figueirense
espera, pelo
menos, chegar às
quartas-de-final.

" .
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•
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- .
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�
.. ¥.-;

.. ...• •

, o primeiro a

receber na Fifa e
• •

gora o primeiro no

COB", comemorou

I jogador. •

·
"

•

,

,
.

r
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J

,
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•
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e spo rte@ocorreiodopovo.com.br

EM' BlUMENAU: DOiS ÔNiBUS PARA APOIAR A EQUIPE JARAGUAENSE FORA DE CASA'
I

•

,

• •

PIERO RAGAZZI OE FREITAS/OCP

I
I ,

• f
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Basquete infantil masculino enfrentou Blumenau duas vezes na competição e perdeu as duas na prorrogação

.. Infantil masculino
disputa a primeira
partida da final do
Estadual hoje ,

I JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL
A equipe infantil da

Unimed/FME inicia hoje,
em Blumenau, a busca pelo
título do Campeonato
Estadual de Basquete da

categoria. E terá um

grande reforço fora da

quadra para sair de lá com

a vitória. Os pais dos

atletas e a diretoria da equilíbrio na final.

Aj ab (Associação J ara- "Enfrentamos duas vezes o

guaense de Basquete) time de Blumenau e

conseguiram lotar dois perdemos as duas na

ônibus que sairão'hoje, por prorrogação. Por isso acre

volta das 17h, até ditamos que o apoio da
Blumenau. O s�,gundo il<1:orcida será fundamental",
confrontoserá nesta sexta- (comentou. Para ele, o fato

feira, em horário £' ser' de decidir em casa não trará

definido e, se necessária, a mais facilidade. "Serão duas
terceira partida será no partidas muito iguais. Como
sábado, ambas em Jaraguá não será fácil para a gente,
do Sul. também não será fácil para

O técnico Milton eles", afirmou Mateus. o
Mateus está otimista com o time que viaja para
título, mas acredita no Blumenau é Felipe,

.Dallagnol o , Leonardo,
Líd io, Vinícius, Rafael,
Gabriel, Willian, Osni,
Felipe Vazaro e Adolfo.

MIRIM - No último fim
de-semana, as duas equipes
mirim disputaram os

quadrangulares finais do
Estadual. O masculino da
Unimed/FME ficou em

segundo lugar, perdendo a

final por 58x50 para
Concórdia. J á as meninas do .

Jangada/FME terminaram

em terceiro lugar em

Florianópolis.

amue

I I
,

JARAGUA DO SUL
No fim-de-semana, o

atirador Samuel Lopes
esteve no Rio de Janeiro,
onde participou da Copa
Centenário da

Confederação Brasileira de
Tiro Esportivo. Ele disputou
finais' nas três categorias
em que disputou e ficou
com o bronze na carabina
ar comprimido. Corr

resultados, ele, a parti, .

ano que vem, disputará a

seletiva para os Pan
Americanos do Rio de

Janeiro na carabina

deitado, na 3x40 e na ar

comprimido.
As provas que começam

\

. a definir os classificados

para o Pan acontecem em .

fevereiro, e m Tirnbó e

Curitiba, e em março, ern

Resende (RJ) e Rio de

Janeiro, com os cinco

melhores atletas do ano em
j'

cada categoria. Ser ão]
.

.

realizadas quatro provas

por seletivas e cada atleta

poderá descartar o pior
resultado, computando os

três melhores na

classificação final. Os dois
melhores colocados de
cada categoria integrarão.a
Seleção Brasileira, que fará

parte dos Jogos Pan
Americanos no Rio de

Janeiro.
1

• J

O CORREIO DO POVO

•
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•

•

•
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TAXA DE DIVORCiaS ATINGE
MAIOR PATAMAR DOS
,

ULTIMaS DEZ ANOS, REVELA
PESQUISA DO IBGE ® 83

DEPUTADOS ANALISAM
FUNDO ESTADUAL DE

"

COMBATE A POBREZA • B2

DESTINO: PARTE DOS RECURSOS SUBSIDIOU COMPRA DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES ONTEM

•

Rafaela Munaretto/DM

•

do Nascimento, a Chapecó.
O montante também corres

ponde à parcela destinada

pelo governo federal este ano
e parte dele subsidiou a

•

compra de equipamentos
entregues noOeste.

Aos agricultores familia
res, foram repassados 15 tan

ques de expansão para o ar

mazenamento do leite, que
serão utilizados por associa

ções. O equipamento, de
alto custo - o que acabou
excluindomuitos produtores
do mercado - permite que o

produto seja adequado aos

padrões exigidos pelas
,

agroindús trias.
O ministro enfatizou que

a agricultura catarinense

tem sido pauta de várias

discussões do governo
federal, especialmente em

função das estiagens e das

restrições nas exportações de
carne. O secretário da

Agricultura, Gelson Sorgato,
pediu apoio ao governo para
a construção de cisternas que
permitam o armazenamento

da água da chuva.
Na visita, o ministro

também participou da insta

lação do centro de usinagem
para o setor moveleiro.
Avaliada em R$ 350 mil, a

máquina foi instalada na

escola profissionalizante do
Pólo Moveleiro do Oeste
catarinense. Cerca de' 400
empresas instaladas em 86

municípios poderão usufruir
dos serviços.

� Pedro Brito visita
Chapecó e garante

I

que governo está
de olho na agricultura

I

Rafaela Munaretto
Cenlral de Notícias Regionais

Chapecó

Santa Catarina, Paraná e

Rio Grande do Sul receberão
no próximo ano R$ 6milhões
do governo federal. Os
recursos serão aplicados no

desenvolvimento dos 381
;

,�. .

mumcipios que integram a

mesorregião Grande Fron
teira do Mercosul e foram
anunciados ontem, durante
a visita do ministro da Inte

graçãoNacional, Pedro Brito
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de centro de usinagem que deve estimular exportaçoes no setor rnoveleiro
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O CORREIO DO POV '

CHEGOU ONTEM
,

cadernob@ocorreiodopovo,com,br

�MP vai elevar em
2% a alíquota do
ICMS para 'financiar

ações do governo
,

FLORIANOPOLIS

•

O Fecep (Fundo
Estadual de Combate e

Erradicação da Pobreza),
apresentado na forma da
Medida Provisória nº 131/

. 06, começou a tramitar

ontem na Assembléia

Legislativa, depois de ser

lido no expediente' da,

sessão ordinária. Agora, a

matéria será encaminhada
às Comissões de Justiça e

de Finanças para

aprovação de sua

admissibilidade também em

plenário. Na seqüência, a

Mp, que tem como objetivo
financiar ações nas áreas de

nutrição, habitação,
educação, saúde e reforço
da renda familiar, volta para

.,.., "

muruçoes, cosme ticos e

perfumaria, gasolina e

álcool, eriergia elétrica

(consumo superior- a .150

:1

II

Ponticelli criticou a medida

voltados para o resgate
social da população de
baixa renda, fundo terá

como principal forite de
financiamento um

adicional de 2 % sobre a

alíquota do ICMS que
incidir sobre produtos e

s-erviços supérfluos como

cigarros, refrigerantes e

bebidas alcoólicas, armas e

I.

. - . ,..,

apreciaçao nas comissoes.

Para custear programas '

•

quilowatts) e telefonia fixa
(consumo familiar acima do
valor da tarifa básica

, cobrada). O adicional não
incide sobre operações e

pres tações realizadas por

empresas enquadradas em

tratamento 'tributário
diferenciado dispensado às

•

microempresas e empresas
de pequeno porte, assim

como não será considerado

para efeito de cálculo de

qualquer benefício ou

incentivo fiscal.
No plenário, da

Assembléia, o deputado
Joarez Pon.t ic e ll

í

(PP)
atacou. a proposta. "Será

" .

que e so o rico que tem
•

necessidade de energia
elétrica, de utilizar o álcool
como' combustível? O
mesmo governo que vetou

a proposta de acabar com a

tarifa de assinatura básica
na telefonia,·é o mesmo que

agora ataca de novo o bolso
do contribuinte com a

desculpa de criar o fundo

para erradicar a pobreza".

,

� I

II
,

Jorge Luis Feldmann - Credita o crescimento do orçamento do município at b?m r

desempenho daAdministraçãoMunicipal. "Teremos quaseR$ 341tlilllõespara o ano

(JI{e vem, 'e cresce lodos os anos em torno de 40% CIO ano. Acredito que esteja simpor
uma boa administração do prefeito Mário Sérgio Peixer, que em seis anos,

pavimentou mais rU{IS que às admin istrações anteriores",
Marcos Mannes - Critica a AdministraçãoMunicipal pela falta de investimentos em
Guaramirim. "Tem quefazer economiapro que sobre dinheiropara os investimentos
del/idos. Eprecisofazer uma reforma administrativa coerente e cuidar com os gastos
desnecessários. Guaramirim arrecadou até o mês ele outubromais deR$ 261Ililh�'1s.
epoucas obrasforam realizadas". 'Ii
Evaldo João Junkes (Pupo) - Explica que quando 'se coloca contra o desmatamento
irregular no município, não é contra qs agricultores. "Há comentários na agricuiiura
que eu sou contra os agricultores..E menüra. Sou sim, uni grande defensor isse

setor no municipio, e contra apessoa que não respeita a natureza derrubando a �ata
proxima às nascentes-de água ". .., "

Osni Bylaardt - Votou contra ao projeto que retirava recursos das balsas de est Ido,
para serem investidos na manutenção do Parque de Exposições. "Os verea I res

queriam o repasse das bolsas de estudo para os alunos e o prefeito vetou. Nen �1111
�studc!nte recebeu os R,� 100 de ajuda de CUS/I) para p[l�ar as mensalidades lias,
[aculdades. EI11.fiJ/'Il1a deprotest,o esta/lias votando contra'. '.
Maria Lucia da Silva Richard - Apresentou projeto que institui o mês anti-drogas
no municipio, "Penso que em virtude de tantos jovens estarem envolvidos coni as'

drogas 110 municipio, precisumosfazer um trabalhopreventivo com campanhas que
poderão ser desenvolvidas neste mês anti-drogas. Envolvendo todas as entidades e

combatendo essemal dentro (los IIOSSOS lares".
Alcibaldo Pereira Germann - Pede o empenho de todas as autoridades I)ara
viabilizar recursos para reforma. da represa que corre sério lisco de rompimento, "O
tapume que represa a água do Rio ltapocu apresenta danas elevados em sua

estrutura. O rompimentopoderá acontecer (1 qualquermomento. Caso isso ocorra,
,

os agricultores serão seriamenteprejudicados".
Luiz Antônio Chiodini - Destaca os investimentos que serão feitos pelo setor de
ensino, com a aprovação dos vereadores de uma abertura de crédito suplementar 110
valor de R$ 110 mil. "Escolas estão sendo construídas e outras reformadas. O novo f;I
prédio da Secretarla de Educação 'está recebendo melhorias. Esses recursos vão (II
servirpara a C0l11pra elematerial".' .

,

Belmor Bernardi - Sugere que as lideranças municipais e o ConselhoMunicipal de
Trânsito rediscutam a mão única no município, "Está na hora de mudar esta filão

.

única, que vai [acilitar e muito para os moradores de todos os bairros de
Guaramirim. Por váriosmotivos, 11111Sprinctpalmentepara melhoraria do acesso ao
hospital. Ell sou contra aforma (ille aíestá ".
João.Diniz Vick -Diz que o dinheiro que está sendo arrecadado pelo município não é

,

bem aplicado pela administração, Para .ele a prefeitura está inchada COIn muitos
cargos comissionados, "O dinheiro que deveria estar sendo investido na saúde,
educação, agricultura e O!ltI'OS selares in'lport(lnt<!s do nlullicípio, está sendo usad()
pClra II n·,a/illteIlÇão (lestes cargos ".

•

Registre seu e·mall no site WWV{.çmgJ!,(;,gov.br, espaço "Câmara
News" e receba as notIcias dos Vereadores de Guaramlrlm.

Rádio Câmara "ia internet, Acesse:
,

www.cmg••c.gov.br
,
.

COCAlOOSUl
,

•

('''Prefeito cassado
•

val recorrer
O prefeito cassado de

Cocal do Sul, ] arvis
Gaidzinski Filho (PP), vai
recorrer da decisão para

recuperar omandato após ter
sido afastado em sessão na

Câmara de Vereadores na

última sexta-feira. Ele era

acusado de .cometer quatro
arbitrariedades político
administrativas. Gaidzinski
Filho não compareceu à

sessão e alegou que não foi
intimado oficialmente.

,

UOICIARIO

Volnei Tomazini
toma posse no TRE

O, Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina

empossa amanhã o juiz
Volnei Celso Tomazini. O

magistrado assume como

membro efetivo do pleno na
categoria de juiz de Direito.
O novo integrante substitui
o juiz Henry Petry Junior, que
teve seu biênio encerrado no
dia 3(0 de novembro. O juiz
estava atuando no TRE
como juiz substituto desde o

dia 16 de janeiro.

•

Começam, lentamente, a esfriar os cadáveres da eleição,
O governador reeleito Luiz Henrique, garantem interlocutores
do PMDB, poderia refluir da nomeação do ex-senador Geraldo
Althoff para a Articulação Nacional. Se as' relações entre o

PMDB e o PT de Lula já não estão lá grande coisa, colocar um
pefelista para articular projetos e ações em Brasília seria um

despropósito, se não uma provocação. Por conta disso, ontem
foram cogitados para a função nomes de peemedebistas como�'
Edison Andrino, Renato Vianna e Paulo Afonso Vieira. Valdir,'
Colatlo já antecipou que quer ficar na Câmara dos Deputados III
- para tratar de nudanças na legislação ambiental ern favor dalI
produção da pequena propriedade rural - e não pretende voltar�i
ao cargo. Na outra ponta, a bancada do PT na Assembléia
aceita o jogo de passar a limpo a relação e "desmente" a,
declaração de LHS de que o PT "fez oposição raivosa em se",'
De 179 propostas de autoria do Executivo em 2005, votou�'
favoravelmente a 167 , ou 93%. Proporção que subiu ainda,' I

mais este ano, para 97% das 118 proposições govemamentais, �Ji i

"Não somos intransigentes, nem irresponsáveis", sustenta 01: I,
líder Francisco de Assis sobre o levantamento. \ .

I

LHS deve
,

evitar PFL na

Articulação
Nacional

.' Bancada do PT

nega ter feito

oposição raivosa

•

,

i\ .

•

5: 11

Antídoto - O Fecep/SC, fundo que aumenta em dois pontos as1n, :
alíquotas de_ICMS sobre supérfluo� �ara,combater a pobreza, j��: �
e uma cnaçao do governo de transiçáo. E, na verdade, uma

.

reação à perspectiva de que a Justiça considere inconstlíuclcnl' (

o Fundo Social, como ocorreu no Rio Grande do Sul. Ainda qúel, (

para aplicações diferentes, seria a forma do governo garantir R$(i í
20 milhões por mês a partir de abril, quando os R$ 12 milhóeshü (

mês do Fundo Social poderão ter de voltar ao caixa único do
Iesouro. Até que seja consertado.

SDR Brusque': O titular Jair Sebastião Amorim, o "Nanga", '�l
pretende seguir no cargo com o apoio dos prefeitos de Tijucas,
Canelinha, Major Gercino, Nova Trento e Brusque. Mas não •

pretende fazer pressão: "O que o governador decidir, está, .

decidido". Há pelo menos mais três nomes disputando o cargo
Marcão Silva, João Beuting e Valter Vicente Gomes Filho.

SOR Concórdia - Única definição é que o PMOB ocupará 70%1 t j
dos camos da regional. Partidos coligados reúnem-se amanh3 r i
para começar a tratar de nome de consenso. Antes disso, terão

. ouvido notáveis dos setores da indústria, comércio e agricultuf� I
O atualldair Piccinin, do PMOB, já colocou cargo à disposição
mas, com apoio da maioria dos prefeitos da região, segue fort1
para continuar no cargo. Concorre com ele o vereador e T' 1
presidente da sigla em Concórdia, Dirceu Biondo.

'

OJ r (

, {,
'

!
----------------------""

.' (,

. ,
, .

Pra rua (0i (

Na prática, o novo plano de segurança do TJ antecipa a, I

contratação de empresas privadas para substituir PMs nOL I

palácios Barriga Verde e da Justiça e nos fóruns, coI11p., '

quer Luiz Henrique. Com mais a contratação de burocrala�,
para servir cafezinho e mexer com papelórlo na�1 .

,
.

corporações militares, o segundo governo pretende liber�(:
efetivo para policiamento de rua. No máximo, ser��

. ,�

reincorporados policiais aposentados para as funções.
ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇAo DE LETIcIA SCHLINDWEINIBRUSaUE, LU�'
CARLOS LONGHINVCONCÓRDIA, KARINA MANARIM/CRICIÚMA, RAFAELA MUNARETTO E .j/,
FABIOLA GAZONVCHAPECÓ,

[
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:��. m 2005, foram
Isill alizados 835.846
lall samentos, 3,6% a

ais que em 2004

ai
As Estatísticas do Regis-

•

U
I, oCivilmostram que, entre

la: 004 e 2005, a' taxa de

l, ir ivórcios no Brasil passou de

01: l,2 para 1,3 por mil pessoas
:� � 20 anos ou mais e atingiu
I' u maior patamar desde
995. Por outro lado, aumen-'

, u rambém a proporção de
, asabentos nos quais um dos

f .

ôn�vges ou ambos eram

ivdrciados. Os dados foram
ivulgados ontem pelo IBGE
[nstituto Brasileiro de

,

:
-

eografia e Estatística).
! Em 2005, foram realizados
35.846 casamentos no

f ra�il, 3,60/0 a mais que em

: OO� (806.968). O aumento

/2 egJe uma tendência obser
b' ada desde 2001 e resulta,
'I m ifuarte, da legalização de..

• y, -

iI,' nip_ês consensuais. Em
il. á�bs Estados, vêm ocorren

" o casamentos coletivos,,

» [ecorrentes de parcerias
1 ntfe'ptefeituras, cartórios e

J: igrejas. Dezembromanteve a

If: tendência observada nas três

IS�l: (!ltimas décadas de ser o mês
I demai A' dj e ma10r ocorrencIa e

lafo ca�fmentos. Do total de

luél. ca�amentos -realizados em

i$íl iO�5, 85,9% eram de
SliD cônjuges solteiros, percen
:1,1' tualligeiramente inferior ao
.

" de 2004 (86,4%). Compa
ill, rando os dados do período
I� 1995-2005, observou-se a

s,

•

cadern ob@ocorreiodopovo.com.br

•

•

Aumento do divórcio nas _ regiões

•

Sul: 5,80/0 - .

, .

tendência de queda contí

nua nos casamentos entre

solteiros, com pequena

desaceleração em 2003.

Segundo a pesquisa, o

fato de os divórcios apresen
tarem o dobro de cresci-

religioso.
A pesquisa revela ainda

Ulna evolução no percentual
de crianças registradas, de

80,60/0 em 2000 para 88,5%
no ano passado, e a manu-

, teriçâo da- tendência de :

queda na mortalidade infan
til e nas mortes por causas

violentas, especialmente
entre os homens, N a região
Sudeste, porém, houve um

crescimento na mortalidade
causada pe-la violência entre
as mulheres (de 40/0 em 2004

para 50/Q em 2005). O Rio de

Janeiro mantém a liderança
no ranking de mortes por
causas violentas de homens
de 15 a 24 anos, mas o Ama-

merito que as separações
,j udiciais demons tra Ulna

mudança no comporta
mento da sociedade. Para o

institute, o brasileiro passou
a aceitar o divórcio commais

na turalidade. O i11S ti tu to
.

também cita a mudança da

legislação que facilita a

dissolução de casamentos

pelo divórcio direto e a

separação judicial. A'

separação judicial é a

dissolução legal do casamen
to, mas não permitindo o

,

novo casamento civil ou
•

• •

zonas teve o malar cresci-

mento desse tipo de óbito
entre 2004 e 2005 (450/0).

-

�t
O

l�� BfrAsíLIA
)

t�
,

!-

O conselho político do
T' PT decidiu ontem lançar a

'jf candidatura do líder do
I, governo na Câmara, Arlindo

.... -

:(L Chinaglia (SP) para a presi-
:0' dência da Casa. O presiden-, .

I a· ttll do PT, Marco Aurélio
I

IO( ()jrcia, afirmou que o lança-
mp., nMhto de uma candidatura

-

la�, p�pria não significa que o

I��\ pªt·tido desistiu de buscar
r�!: ultl consenso com as demais

•

'ã,,�) l�endas da base aliada.
" ,

"E fundamental que a

� bie aliada esteja unida e

.li, estável para dar tranqüili
,r-� dade ao governo. O PT quer

. . "

ra a SENADO

\

amara
Super-Receita é

aprovada na CEA

buscar o consenso em torno

de um nome para evitar

anomalias como na eleição
passada", disse o presidente
do partido.

O PT quer evitar a repeti
ção de 2005, quando mesmo
sendo a maior bancada per
deu a eleição para a presidên
cia da Câmara para o então

deputado Severino Caval-'

canti (PP-PE). Naocasião, o
partido lançou a candida
tura de Luiz Eduardo

Greenhalgh (SP), um nome

de pouco trânsito nas demais
bancadas. O petista Virgílio
Guimarães (MO) também se

candidatou.

A Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado

aprovou ontem o projeto de
lei que cria a Secretaria da
Receita Federal do Brasil,
conhecida como Super
Receita. O projeto funde a

secre taria _ da Receita
•

•

Federal, do Ministério da

Fazenda, com a Receita

Previdenciária, doMinistério
da Previdência Social.
A Super-Receita terá

competência para arrecadar,
fiscalizar, administrar, lançar
e normatizar o recolhimento
de quase a totalidade dos

impostos e contribuições que
cabem à União.

•

•

I
•

Ina
." .

rest encia a

O chefe das Forças Armadas de Fiji, Frank Bainimarama,
tomou ontem o poder, destituindo o governo do primeiro
ministro Laisenia Oarase, no quarto golpe de Estado no

pais nos últimos 20 anos. Ern entrevista coletiva em Suva,
Bainimarama anunciou que Jona Senilagakali, ex

presidente da Associação de Médicos de Fiji, será o

primeiro-ministro transitório até a formação de um governo
interino.

O general disse que não pretende prender o primeiro-
•

ministro deposto nem os membros de seu gabinete.
Bainimarama acrescentou que a Constituição de 1997
continua em vigor, exceto pelos poderes de emergência.
O chefe das Forças Armadas estabeleceu o prazo de um

•

mês para que os ministros de Oarase apresentem sua

renúncia e devolvam todos os bens públicos que possam
estar em seu poder. "A situação de estagnação (da crise)
me forçou a dar' este passo", afirmou.

Hoje, Bainimarama se reunirá com os diretores
executivos da administração para pedir que prossigam seu

trabalho' enquanto se forma um novo governo.

Fiji passa pelo
quarto golpe
de Estado
em 20 anos

Senilagakali
, • A

sera O premie
transitório

•

FAVELAS DEMOLIDAS
As autoridades de Pequim demolirão construções ilegais nos

arredores da Cidade para criar um "melhor ambiente olímpico"
para os Jogos de 2008" que terão como palco a capital chinesa.
Uma área de 3,32 milhões de metros quadrados será demolida.

MORTES NO PERU
Pelo menos 50 pessoas morreram ontem quando o ônibus em

que viajavam caiu em um precipício de 400 metros nos arredores
da localidade peruana de Macusani. Relatórios preliminares
assinalam que somente duas pessoas sobreviveram ao acidente.

-

,

ACORDO MILIONARIO
,

.

Afabrlcantede-equlpamentos de telecomunicações Ericsson
anunciou ontenvque ganhou contrato "multi-milionário" por uma
rede de IP da operadora versateí, naAlemanha, além de duas
encomendas na China e na Colômbia. Os detalhes financeiros
não foram revelados.

•

Rede que extorq e famosos
A Promotoria de Régio Calábria, I Itáliaa investiga uma suposta
rede que pedia dinheiro a person idades do mundo do

espetáculo e dos esportes para não, pubficar fotos
comprometedoras. O promotor de Potenza John Henry
Woodcock, conhecido pela investigação que levou o príncipe
Vittorio Emanuele de Sabóia à prisão, investiga há meses as

.

extorsões a famosos .

A Promotoria não confirmou o caso, as entre os investigados
estariam o agente de famosos mais c�nhecido do país, Lele
Mora, e o fotógrafo Fabrizio Corona, a' sados de criar uma rede
de extorsão.
A investigação surgiu a partir de algun I

detalhes que apareceram
nas escutas telefônicas realizadas no so de Vittorio Emanuele
de Sabóia, sem que o príncipe esteja volvido neste caso.

O CORREIO DO POVO
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Só 2 % detêm mais da metade da riqueza mund.ial, diz ONU
,

�
..

•

I

_,

•

Dois por cento dos adultos
do planeta detêm mais de
metade da riqueza mundial,
incluindo propriedades e

. ativos financeiros, revelou
um estudo realizado por um
instituto de
desenvolvimento da ONU

(Organização das Nações
Unidas) e divulgado ontem.
Mais de metade dessas

pessoas mora nos EUA ou

no Japão. Apesar de a

renda global estar
distribuída de forma

desigual, a distribuição da

riqueza é ainda mais
distorcida. Os 50% mais

pobres concentram um por .�
cento de toda a riqueza.

�

,

I
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1a OLESES: ALUNOS DO 6° AO go ANO PARTICIPARAM DE ATIVIDADE ESPORTIVA

"Santo Estevão" aposta
na dinâmica e na arte,
e desperta interesse
contínuo pelo aprender

•

DAIANE ZANGHELINI
,

J,ARAGUA DO SUL
Já pensou em aprender a arte da

serigrafia na escola onde
estuda? Ou de fazer

A

voce

contas de
" . " . .

m a temanca em, um mmi-
�

mercado" de embalagens plásticas
vazias? Esses e outros projetos são

desenvolvidos na Escola

Municipal de Ensino Fundamental
Santo Estevão, BairroGaribaldi.

De acordo com a diretora Sueli
Marlene Todt Campestrini, o

grande destaque da instituição são

os projetos interdisciplinares e

extra-classe, desenvolvidos graças
à união e apoio dos professores em
todas as atividades. Um dos pontos

trabalhados na escola é o
•

mais

incentivo à leitura, por meio da

contação de histórias e da leitura

compartilhada de jornais.
Uma vez por semana, a auxiliar

de biblioteca Marlene ArentBruch
"encarná o personagem" e se

fantasia para aguçar a imaginação
dos estudantes do jardim ao 9° ano.

Que o diga a aluna do jardim, Ana
Carolina Darn,S, cujos olhinhos
atentos não desgrudavam da
historinha. "Trocamos até o piso da
biblioteca e colocamos almofadas

para o espaço ficar mais

aconchegante", comenta Sueli.
Em relação ao projeto de

"Leitura Compartilhada de

Jornais", à diretora ressalta que

começou apenas como a leitura
desse material em sala de aula, que

PROJETOS'

•

"

,

l10 dia II, de outubro, que contou

corn s participação dos alunos do

jardim ao 9° ano,
Outra didática' interessante fez

•

.

as crianças aprenderem mais sobre
as "baleias"; os estudantes

pesquisaram sobre as diferentes

espécies, e o comprimento de cada
uma era medido por um barbante
enrolado em uma lata, Os alunos
também mostraram seus dons
artísticos ao confeccionarem "bois

de-mamão", com papelão e muita

criatividade para relembrar o

folclore brasileiro. Outros projetos
desenvolvidos na Santo Estevão
- \ "X d " "TA

.

d M "

sao; a rez,
' ems e esa,

Futebol de Campo,' "Copa do
Mundo", "Tecnologia na Educação

O CORREIO DO POVO

•

•

I
,

Secretaria da Educação

Com papelão e criatividade, estudantes confeccionaram "bois-de-mamão" para relembrar·folclore brasileiro

evoluiu
temas

socialização
de atividades

Através de Computadores" e

"Incentivo à Pesquisa".
Entre as (melhorias que a escola

,

pretende realizar no futuro está a

ampliação física da cozinha e da área
administrativa. Os funcionários e

alunos também estão na expecta
tiva do cercamento da quadra
coberta, com uma rede própria para

" . . " .

praticas esportivas, no proximo ano,
A área física da Escola Santo
Estevão é composta por diretoria,
secretaria, sala de orientação, duas
salas de professores, laboratório de
informática, cozinha, depósito de
alimentos, refeitório, biblioteca,
parque infantil, quadra de esportes, I

coberta, depósito para materiais de

educação física, área coberta para

"

•
•

I
•
,
•
•

t
'.
�
•
•
•

�

eventos, pátio, dois depósitos part,
.

ferramentas e outros materiais,
uma sala de artes, dez salas de aula, ,

três banheiros e uma área coberta J

com tanques para lavação .

A Escola Municipal Santo
Estevão atende 373 estudantes do

jardim ao 9° ano, divididos em 1�
turmas nos turnosmatutino e vesper
tino. A equipe de, funcionários e

formada por diretora, IS professores,
uma auxiliar de biblioteca, Ulna

duas especialistas
auxiliares

, .

secretana,
.

educação, quatro
serviços gerais, duas merendeiras e

duas bolsistas. A instituição foi
•

inaugurada em novembro de 1986, e
atendia inicialmente apenas 36
estudantes de sa a sa série.

em

de

para

por

a dos

I ,

�

,

I
,
I
,
,

. , ,'.,'"
i

, •. '

" , i,",
,

. ,

� i

< t'" ,
"

,
' .

•

,

melo
,

artísticas, como música e teatro. "E
uma forma de melhorar a

deinterpretação
desenvolver a oratória", salienta.

o

Neste ano, a prática do esporte
foi estimulada de m neira mais

{\ r'

profunda com a real'i.ação da 1 a

Oleses (Olirflpía ;.;. Esportiva
que englobou,

estudantes do 6° ao 9° ano em

atividades como o atletismo e jogos
de mesa. O evento aconteceu 'nos

dias 31 de agosto 1 ° de setembro,
e os vencedores Dram premiados

me d a I �9a s . Ta m b é m

aconteceu um 1:lia de jogos em

"Dia da Criança"

texto e

•

Santo Estevão),

com

-

comemoraçao a
�
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A personagem
Marta, de Lília Cabral,
vai levar uma surra de
Alex em "Páginas da
Vida", O
marido' da vilã vai
descobrir que a neta
-

nao morreu e que
Marta é a responsável
pela farsa,

As grorldes morccs rnundiois
bern perto voe.S.

,

cosmética e perfumaria

,

, ,

A Unerj promove, de hole até sexta-feira, um mega evento de moda.
O objetivo 'é apresentar novos talentos, que acabam de se formar, e

debater tendências.
,

,

,. ,

•

,

.�
,

I

, .'

ifl

,
,

,
"

i

apresentar os

talentos da moda, o evento

traz a J araguá do Sul

profissionais experientes,
atuação internacional.
convidados

no tema

central de cada noite, 011de

será possível abordar e

questionar , aspectos da área

damoda, contribuindo para o
conhecimento e a divulgação
das pesquisas e estudos.
desenvolvidos neste âmbito .

Centro

Universitário de Jaraguá do

Sul. O Unerj Moda promete
ser um evento plural, repleto
de atrações como desfiles,

ONDE
Espaço Panorâmico do Centro

,

Cultural Scar

especiais
, -

cnaçoes

um prato cheio não só para,
,

profissionais, mas também

para simples admiradores. Ao
lado das apresentações' dos

trabalhos dos formandos, da
programa-ção científica com

as mesas-redondas e das
diversas ativi-dades que vão

envolver o público em tomo

da temática, 6 evento contará
ainda com uma pequena

exposição de projetos
realizados por outras fases do
curso de moda daUnerj. Vale
apena conferir.

QUANDO
De 6 a 8 de dezembro•

I Unerj Moda pro
mete transíormar

o Centro Cultural
,

p ar cicipam
redondas focadas

de rn e sas- de se formar na primeira
turma do curso de bachare

lado em Moda do

gráficas, editoriais,
grafias, desenvolvimento

coleções, de estampas', entre
outros, que poderão ser

apreciados gratuitamente
pelo público durante os três

dias, das 19 às 22 horas. Enfim,

foto
de

•

HORÁRIO
Eventos das 19 às 22h30min;

,

Mesas-redondas das 19h30min
às 20h30min

da Scar, de hoje até sexta-feira,
,

em Ulna verdadeira passarela.
Além de

•

vitrinas, documentários,
. pesquisas teóricas, planos de

marketing, estratégias de

comercialização,

QUANTO
Entrada gratuita

com

Os
, ,

Na passarela, criações de
novos talentos, que acabam

-

INFORMAÇOES
(47) 3275,8214

\
\'¥' \'1 W . fj r a f i pel , c om, b r

•

,

"

�,
,
'"

o
_

" VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI
I

Centenas das melhores sugestões para
presentea r criativo neste Nata I,

y
, '

,_

,

Megostore • 32750137

Shopping - 3275 6400 '

•

"""" '" ''''
'"'' " ,.", .. , ,. ' .. ' ..... ••••• .. ••••• o ",. •• o ••••• • ". o •••••••• o •• O" o .

" 0..... .. o.... . .. . ... " .... 0..... . . . .. ,

I •

,
,
,

,

•
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li PROGRAME-SE

•

,

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

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
- S'ex/Sab/Dom/Qua/Qui)
(15h50,17h40, 19h30, 21 h20-SegfTer)
CINE SHOPPING 2

f
•

Deil a louca na Chapeuzinho
(14h30, 16h30, 18h1 O, 19h50,
21 h30 - Sex/Sab/Oorn/Oua/Oui)
(16h30, 18h1 O, 19h50, 21 h30-SegtTer)
CIIlJE SHOPPING 3
O Segredo Dos Animais

(15h40, 17h30, 19h20 - Sex/Seg/
Ter/Qui) (14h, 15h45, 17h30, .19h20
- Sab/Dom/Qua)
O Sacrifício (21 h1 O-Todos os dias)

JOINVllLE
CINE MUELLER 1
Um Bom Ano

(14h15, 16h45, 19h10, 21h30-
SeX/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)
(14h15, 16h45, 19h1 0- Seg)
CINE MUELLER 2

.

tim Cara Quase Perfeito

(13h45, 15h45, 17h45, 19h45,
21 h45 - Sex/Sab/Dom!Ter/Qua/Qui)
(13h45, 15h45, 17h45, 19h45 - Seg)
CINE MUELLER 3

I

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

I

Volver

(14h20, 16h50, 19h20, 21 h40 -
Sex/Sab/Dom!Ter/Qua/Qui)
(1:4h20, 16h50, 19h20 - Seg)
CINE NEUMARKT 5

,

O� Infiltrados
'

(1.3h30, 18h30 - Todos os dias)
,

Jogos Mortais 3

(1:6h20 21 h15 - Sex/Sab/Dom/Ter
,

/Qua/Qui) (16h20 - Seg)
CINE NEUMARKT 6
üs Cavaleiros Do Zodiaco: Prólogo
D,b Céu (13h45 - Todos os dias)
Pequena Miss Sunshine.
(15h30, 19h40 - Todos os dias)
Uma Verdade Inconveniente

(17h30, 21 h45 - Sex/Sab/Dom/Ter/
Qua/Qui) (17h30 - Seg)

AUTO DE NATAL
A Marisol realiza o auto de
Natal na próxima sexta-feira, 8,
á partir das 20h, em frente à

.

sede da empresa. O evento, já
tradicional na cidade, é aberto
para comunida.de.

PARA APENADOS

Q espetáculo teatral RG terá
uma platéia diferenciada na

próxima quinta-feira: os ape
nados do Presídio Regional de. .

Jaraguá. Com direção de Iná-
cio Carreira e texto do roman-
� .

cista e dramaturgo Carlos Hen-
I

rique' Schroeder, RG explora a

crise da identidade' contem

porânea através demetáforas .

•

,

ff'

• SAIU NO O CORREIO HA 20 ANOS
--------�----------------�.----·----------�----------------------------------------------------�-!I

I I

Seleção Regional e posse na ACiag . ,
, I

Na edição semanal do jornal O Correio do Povo, de 6 a 12 de dezembro de 1986, a inauguração do estádio de
) i

futebol, em São Bento do Sul chamou a atenção. O campeão brasllelroda época, o Coritiba FC, enfrentou uma ) I
1 iseleção regional, que reuniu atletas de São Bento, Mafra, Rio Negrinho, Campo Alegre, Joinville e Jaraguá do Sul, I i

dentre os quais Chicão, Perolo, Amauri, Juca e Moqcir que atuavam na cidade, além de Raul Rodrigues, convidado I

para dirigir o selecionado.
Outra reportagem que mereceu destaque foi a posse de Aclino Feder na presidência da Aciag (Associação ' I

I
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim), ; i
O ex-presidente Francisco Schork, destacou dentre as conquistas da Aciag, no quadriênio 83/86, a estruturação I i
da entidade, ampliação do número de associados de 28 para 128, criação do SPC, obtenção do reconhecimento ):I
da utilidade pública municipal e estadual, convênio com a Junta Comercial para autenticação de llvros.contábels. : i
Outra grande conquista da sua gestão foi o Centro Empresarial de Guaramirim, que na época estava em fase de

I'

iacabamento.. '1 iO novo presidente Aclino Feder, apresentou como meta da sua gestão, apoio à instalação de uma emissora de , I
. .

rádio-difusão, construção de rodoviária, conclusão do prédio do CEG, revestimento do acostamento da BR-
280 e arborização de todo o trecho.

extra@ocorreiodopovo.com.br
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,
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DO TEMPO

• O DIA DE HOJE
•

> SANTO
São Nicolau (de Mira e de Bari)

,

> EFEMERIDES

Dia de São Nicolau (Papai Noel)
> 1941

•

As forças soviéticas, sob o

comando 'do marechal Zhukov,
lançam uma ofensiva co�tra as

tropas de Hitler, expulsando-as do
perímetro de Moscou. .." .

, �, ,

" C) presicente Vargas envia ao

Congresso o projeto de lei que cria
a empresa Petróleo Brasileiro S.A.

� 1955
A Comissão Especial de Política
Nacional de Drogas, da Câmara dRS

.

Deputados, aprova por unani.?li
dade um projeto que dercrírnl ,1iza
o uso de drogas, distinguin�o' o
usuário do traficante. :l

> 1995
Cientistas declaram ter' identifi
cado substância capaz 1 deter areprodução do HIV. ?'

""

.• PREVISA

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

Diferentes maneiras de olhar é o tema da foto enviada pela estudante Ana Laís.
. ?

• UTILIDADE PUBLICA

6/12
..

,'.
"

Nickolas Leonardo Knihs
,

Beto Fausel
"

'·Nicolau Hinsching
José Gonçalves
Ana Hostin
Valdete Hernacki

\

"

,
Daniela Engelmann
Aline Valentini
Paulo Roberto Pedri·

,
,

Fernando' da'Costa Júnior
,

Lucas da Costa
•

.

" Soraia Sebert '

., ''C"

''''A:licke Adriano Matzanke ...
'

,i ••••.
.

.

. Robert C. Cerpa "i;G� !

César José I}!arietli$,"
Igor Rodrig�es Jurci

'

Cliarles Harnack
,

Eronildes B. Krug.
,

Jean Oel,so Neiberg
,

Jean Cesar Naiberg
Jacir Buzarello
Nicolau Costa
Aires Mengarda

,
'

Nicolau Judacewskt
. ,.

Fabiano C. Bassanisi
Jéssica Gesser ..

,"' .

" Luis R. Costa ,',�
.. ';: 'c :,{.f 'c"' . "o: <,j.:::-,,' ,,'�'::�
.�' co," .:';" ..:._: " '.

.

" .'" ';
'

.. " -"�, ," (.",::'
o", ,", ':':'"'' •••�.:::;;;.; � ..
".!.�', �.' '",,'.,.' ,

'. �:�,.:

,
, �

., .
, , ,

� Encontro
Vai até dia 20 o período
de inscrição para o "
Encontro de Músicos
da Cultura Alemã,

.

O evento será realizado
no dia 11 de março,
'Informações no

fone 3275-1300.

� Solidariedade
O Grupo dos Amigos
Solidários de Jaraguá
promove a campanha
Natal sem fome,
Para participar é só
confirmar a doação
pelos fones 9981-0298
ou 9929-0289.

� ACTs
A Secretaria de

Educação de Schroeder
abriu inscrições para o

processo de admissão
de professores
temporário.
Informações no site
www.schroeder.com.br.

, ,
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I
Tempo instável
Santa Catarina tem tempo quen j."
principalmente no Oeste, onde faz 34°C. Na
faixa leste e litoral, ventos do quadrante sul e
o calor provocam chuvas de verão. Em

Jaraguá do Sul e região, o tempo não muda
muito, com calor e pancadas de chuva no

decorrer do dia.

, .

, Jaraquá do Slit e Região

\

� CHAPECÓ
. r.�íN 22! MÁX 34 •

•

Tempo instável, deve Tempo instável, deve .
Chuva durante todo dia.

chover durante à tarde. chover durante à tarde.

� Fases da lua

SÁBADO ./""'�
MIN 20°C 1,,,,, �,./

, �;;j'''''!�"
MAX 27°C
Sol com muitas nuvens.

Pode chover

�LAGES
rvlíN j 8/ MÁX 31

I

CHEIA

; 20/12

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

.f'\!·f \. 27/12" ,

,,�

, ; "(""'I'j'l"F "-\'\3\�; uoo

�
,

1'rO\/02(1�1"
: '-ll"""'"V·, " . .)''<

f

•

,

i I
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i
!

�JARAGUÁ
"

1;)0 SUL.
. , ,

"
•

i
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I
I
I

I
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I
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I

FLORIANÓPÓLIS i
• •

fvllN 20 ! 01f-\X 28

. "

• I
I
I
I
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NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta
Sônia fica chateada ao ver Marcos
cercado por repórteres, pois acha que ele
está gostando da situação. Ruth declara

para os jornalistas que Marcos, em breve,
fará apresentações públicas. Padre
Olavo aconselha Zélia a contar a Rosa que
ela é adotada. Marcos se recusa a falar
oom os repórteres, apesar da insistência
de Ruth. Henrique conta para Ester que vai
se mudar para São Paulo. Marcos sente

que Carola gosta dele. Carola garante a

Marcos que ele está enganado. Wanda vê

Tony descendo da sacada de Baby e diz

que vai dedurá-lo. A história de Marcos
sai em todos os jornais com grande
destaque. Marcos fica horrorizado ao ver.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Lance vai atrás de Maria, mas não

•

consegue alcançá-Ia. Ultimo "paparica"
Elizabeth. Maria contessa para Morgana
que tem pensado muito em Lance e

gostaria de encontrá-lo. Caco desiste de
trabalha� natabríca de Último e volta a ser

caminhoneiro. Elizabeth encontra um.

vestido lindo de Maria na fazenda e o

experimenta, sentindo-se culpada. M.a�ia
comenta com Morgan� que está
pensando em se mudar para Deus me

Livre e checar a contabilidade da fazenda.
José concorda em hospedar Arthur e sua
família. Guinevere descobre que Caco
não saiu com o caminhão. Chateada, ela
decide levar o caminhão para o chefe de
Caco e acaba atropelando Arthur, que
atravessava a rua sem olhar.

•

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Sandra aparece no casarão, à caminho da

exposição, onde chega sem ter sido
convidada e, para afrontar a família,
mostra os folhetos do carros que vai

ganhar, pedindo a opinião da mãe e .da
irmã para a cor que deve escolher. Esnoba

I
-. ... : '. " ,

•

Thelma, diz que é tão boa no trabalho que
faz que até teve aumento de salárioterpor .' J
• •

ISSO val comprar um casrn. .zero
quilômetro. O encontro de Renato e Isabel
na exposição transcorre cheio de

surpresas e Livia fica com raiva de Isabel.
As duas têm uma discussão forte. Nessa
festa acontece também o primeiro beijo
consentido entre Marina e Rafael. Olívia
tem uma conversa séria com Silvio, a

. quem acusa de não ter sido leal com ela.
Ele a acusa de não ter sido boa mãe e

esposa.

� SBT - 18h30

Rebelde
Terá seu último capítulo exibido nesta

sexta, dia 01/12

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Ramalho disfarça e se afasta' rápida de
Betinha que é coritida por Sombra.
Betlnha pede socorro a Jaca, que corre e

quase alcança Ramalho, mas ele
consegue entrar no carro antes. Ramalho
comenta com Hilton que estuda um jeito
de se vingar de Betinha, mas ao mesmo

tempo se diz tranqüilo, pois ninguém
acreditaria nela. 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 Iúllo, vão socorrê-Ia. Ela insiste que
Ramalho está vivo e que tudo não passa
de um grande golpe deixando todos
desconfiados. Ruth e Emílio combinam
de achar um modo de separar Juba de
Cecília no Pantanal.

� RECORD - 20h

Vidas'Opostas /

Mário chegifà casa de Isis e ela fala que
ele recebeu o prêmio "Empresário do
Ano" da Associação do Comércio e

Indústria. Joana fala para Lucilia e

Haroldo como conheceu Miguel. Erlnla
chega à casa de Isis e recebe a

Informação de que Miguel não está em

casa. Mário pede isis em casamento e ela
diz que precisa de um tempo para pensar.
Jéferson se despede dos companheiros
no presIdio e diz que val dominar a 'boca
de fumo' no Torto. Erlnla se prepara para Ir
ao desfile. Sérgio diz para Cllene que está
Com sérios problemas financeiros e

afirma que terá que vender as partes das

ações que ele tem do hotel. Erlnla acerta
os últimos detalhes do desfile, Miguel
chega ao desfile e dá de cara com ela.

•

tra

��CASTIGO .

Marta () vai levar uma
surra de Alex (Marcos
Caruso), em "Páginas
da Vida". O marido da
vilã vai descobrir que a

neta Clara (Joana
Mocarzel) não morreu

e que Marta ganhou
um cheque de Léo

(Thiago Rodrigues)
para ajudá-lo a

conseguir a guarda de
Francisco (Gabriel
Kaufmann). Ainda na

novela, os
adolescentes Giselle e

Luciano transarão sem

camisinha. Ela deve
ficar grávida.

��CARTA .
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��CANDIDATO ��CONVITE
Não é nenhum segredo que r

a carreira de Daniele Winits • ,v

está em alta. A atriz que está •

super bem em Páginas da
Vida, interpretando a

descarada Sandra, recebeu
uma proposta irrecusável!De
acordo com a assessoria da
atriz, 'dias atrás a global foi ,

convidada para participar do
elenco de The producers.·A
equipe do musical da
Broadway irá· fazer uma
montagem ano que vem aqlj,i, "

no Brasil. I
• ,

-

Juliana Silveira ainda não

assinou contrato com a

Record: mas a autora Ana

.,
Mariâ Moretzsohn já conta

com a atriz na novela

"Segredos de Família'!. Na

• trama que vai substituir "Bicho
•

do Mato", Juliana deve entrar

por volta do capítulo 70. A ida

de Roger Gobeth, namorado
da atriz, para a emissora,

.

estreitou ainda mais os laços
da intérprete de "Floribela': com

",-

a Re.cord. Reiger vive o
..
Félix

Y .::
,

em "Vidas Opostas;\'

O ex-modelo Allan Passos, namorado de Grazi, faz testes
no SBT. O ex-participante do

"Big Brother Brasil" briga por
uma vaga no elenco de

"Maria Mercedes", próxima
trama da emissora, que
será protauoneada por
Bárbara Paz em 2007 .

Depois de participar
do BBB, Alan se

dedicou ao teatro.

"Quero seguir a .

carrelra de ator e

estou me

preparando cada vez

mais para isso", diz.

• CRUZADAS
•

, "

•
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Depois do barraco que Mel
Gibson protagonJ4ou ern

julhô, ele �inda p'êde Que
seus fãs compâreçqm na

;::

:4 estréia de seu novo filme,
, Apocalypto.Glbson que foi '

preso por dirigir bêpado e, .....

ainda por cima, mostrou-se 1i
indiferente ao ofender com,

.

palavras de cunho racista '

os policiais, está
preocupado com a

receptividade. de seu

. longa,De acordo com OS ,
,

, críticos de plant�o, a �bra
....

que coirta detalhes do povo
'

..

Maia tem tudo Para Ser úm
",tremendo fraêass'o. . ....
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• DIVIRTA-SE
Sonho de loira
Uma loira, uma morena e uma ruiva estavam conversando, a morena diz:
- Eu tenho sonho de ir para a lua, porque nenhuma mulher nunca pisou lá ..
A ruiva retruca:
- Já eu tenho sonho de ir pra marte, não sei porque mas sempre sonho que estou
em marte ...
A lo,ira pensa um pouco e diz:
- Eu tenho vontade de pisar no sol.
E a morena diz:
- Mas se você chegar perto do sol você vai se queimar... !
A loira explica: .

. -ALLOOOU! eu vou de noite!

Mande sua piada para o Extra: ':
.

extra@ocorreiodopovo.com.br :-,
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A loira e a cerveja
,

Uma loira foi em um bar e pediu uma cerveja 'tonqnec", mas ela não tinha a mínima :�:
- ,

idéia de como se abria aquilo. (Se fosse pra abrir outra coisa ela sabia, né?)
� Garçom, por favor, cara! Como é que abre isso, cara?

•

- E só torcer! _ respondeu ele. -

Então a loira colocou a cerveja em cima do balcão, se concentrou e começou a

gritar: .

_ Eô, eô, a cerveja é o terror! Eô, eõ, a cerveja é o terror!
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� Aries 20/3 a 20/4
Seu regente Marte transita em Sagitário até
16/1/2007, o que é muito estimulante,
sobretudo para sua cabeça. Este período é
especialmente indicado para atividades que
possam expandir sua mente e visão de mundo.
Procure experiências que enriqueçam e

ampliem seus conhecimentos, como cursos,
viagens, papos com pessoas interessantes, etc.

� Touro 21/4 a 20/5
o trânsito de Marte (até 16/1/2007) marca uma

fase de transformação interna e em seus

relacionamentos mais Intimas. Mesmo que
•

atualmente você não esteja ligado a alguém, o que
se transforma é sua maneira de ver a si próprio e o

outro, assim como sua atitude nas relações. t um
momento de reformulaçao, de passagem para um

novo cicio, num nfvel mais profundo.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Com o trânsito de Marte por Sagitário, seu
oposto, pode haver certa dificuldade nos

relacionamentos, sobretudo nas relações de
mais Intimidade ou parcerias de trabalho. Se
você canalizar positivamente as energias de

. Marte, sem entrar em processos competitivos e

separatistas, este perfado, até 16/1/2007, pode
ser superprodutlvo para ambas as partes.

,

� Câncer 21/6 a 21/7
Mãos à obra! A passagem de Marte por
Sagitário (até 16/1/2007) vai fazer você ficar
orgulhoso do quanto será capaz de produzir e

,

criar nesse período. E possível que você
funcione melhor trabalhando e atuando de
forma independente, sem a interferência de
outras pessoas. Evite confrontos com chefes e

superiores, não entre em conflitos de ego.

� Leão 22/7 a 22/8
Marte transita em Sagitário até 16/1/2007,
renovando sua vitalidade e criatividade. Traz
mais vigor na sua forma de se expressar e faz

você tlcar mais positivo e confiante. Nos
relacionamentos, talvez você sinta mais
necessidade de contato nslco: ande sempre
prevenido, pols seus Impulsos criativos podem
se manifestar em horas inesperadas.

.• Virgem 23/8 a 22/9
Com Marte em Sagitário, até 16/1/2007, talvez
você tenha que diminuir um pouco o ritmo,
Podem ocorrer algumas dificuldades no setor
profissional, obstáculos podem atrapalhar o
seu avanço. Não desanime, mas também não
se logue na fogueira. t um bom momento para
ficar no seu QG, cuidando da sua estrutura

pessoal e acumulando forças.

..

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Marte em Sagitário pode levá-lo a se retirar e

imergir em seus mares internos. Até 16/1/2007,.
talvez você fique um pouco irritável e/ou
impaciente e use suas oríticas incisivas com

mais freqüência, defendendo ferozmente seu

espaço e suas convicções. Fique atento para
suas reações, podem ser o sinal de energias que
você tenha reprimida anteriormente ...

• Peixes 19/2 a 19/3
O trânsito de Marte por Sagitário, até 16/1/2007,
movimenta o tráfégo na área profissional e
assuntos ligados à carreira. Este planeta simboliza
ação, Impulso e Impele a direcionar seus esforços
para a conquista do espaço, o seu próprio, aqui
neste mundo. Além de. produzir mutto e encarar

desafios, você tende a se destacar pelo que faz.
Você coma,Qda.Çl espetáculo, .

.

';'
.

'.'.' "
_ ',.••. ,',.

1'1" .

.r

,

A passagem de Marte ar Sagitário intensifica
sua atividade mental. Neste período. até
16/1/2(107. você tende a ficar mais comunicativo

. .

e persuasivo, identificando-se fortemente com

suas idéias e opiniões. Se não quer se desgastar
e perder tempo com discussões, não insista em

impor suas posições sobre os outros sem antes
avaliar se está realmente certo.

.

,

� Escorpião 23/10 a 21/11
Marte transita em agitário até 16/1/2007 e lhe
dá força para leVa, diante os projetos
Implantados quan, Marte estava em Escorpião
(desde outubro) e auxilia a fazer adaptações e

mudanças necessárias para o progresso de seus

empreendimentos. Essa energia contribui para
que você dê novo Impulso em seus negócios e

agilize suas formas de gerar recursos ..

.
� Aquário 21/1 a 18/2

..

A passagem de Marte por Sagitário, até 16/1/2007,
é um born momento para formular (ou reformular)
seus obleílvos e ideals e agir positivamente em

direção a eles. Unindo-se a grupos com que
compartilha suas metas, você val conseguir
reallzá·las mais rápido e melhor. Um dos
aprendizados desta fase é equilibrar seus próprios
Interesses e os das outras pessoas.

•

� Sagitário 22/11 a 21/12
'

Marte, o planeta da ação, transita em seu signo
até 16/1/2007 e recarrega suas baterias. Sua
saúde e energia vital ficam superaltas, com gás
para enfrentar desafios, obstáculos e realizar
muitas coisas. t uma fase de multa atividade,
onde você pode mostrar ao mundo do que é
capaz. Você tende a ficar animado, assertivo e

a causar forte impressão". Mais alnda?1

·

,

j
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Por �lIoa Goncalves
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Fone: 3370 2900 i . ,
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E logo após aportar em Blumenau,
depois de urna temporada de quase
três anos na Cidade do México, quem
já está comemorando o sucesso, em

terras brasileiras, é o bem lançado
estilista Walmir Beduschi. Yalmir
acaba de inaugurar em Balneário o

Bazar Mix, só pra Yips. Uma das
parceiras de Walmir no
empreendimento é a sra AnaWeikert,, .

mae da top model Mariane Weikert.

·a·"j',.c,.. '

"

:
"

," c"

.. ,

Daniela Hutenüssler, Isabel Taranto, Rosângela Schmitz e Patrícia Schimid brindam durante testa de
aniversário de Tânia Fabiane Rozza(de branco) na segunda-teira(4) no Kantan Sushi Lounge·

BB KING
Quem esteve curtindo a apresentação do astro do Blues, B.B: King, de 81
anos, um dos maiores instrumentista do mund, no último dia 2 de dezembro
no Via Funchal em São Paulo, foi o casal Dr. Márcio Renê Rocha e sua esposa
Ana Lúcia Rozza. Os dois voltaram maravilhados com a vitalidadeelY'Cf)
espiritualidade do cantor. Quem também deu vôo rasante por lá foi o casal Dr. .;:;:
Vicente é Vali Caropreso. B.B. King faz a sua última apresentação no Brasil, dia .�
7 no Rio de Janeiro.

i I,. I

(
Santa Catarina

•

,

vitrine@ocorreiodopovo.com,br

AS NOVAS MARCAS
O mercado de

. concessionárias autorizadas
de fábrica, em Jaraguá do

Sul, está crescendo

vertiginosamente. Já temos

Yolks, GM, Fiat, Ford,
Renault, Honda e, em breve,
Peugeot e Kia. Outras estão

Natal com

prêmio
Breithaupt

•

Qualidade Internacional

j_ I

.

O casal Alessandro e Ariane, engenheiros civis e proprietários da

Hexagonal Engenharia, receberam no dia 28 de novembro último, em
cerimônia realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo, a edição
brasileira do Prêmio Qualidade Internacional. O mérito é concedido a

empresas e organizações que se destacam nacionalmente em seu

segmento de atuação. A premiação encerra um ano de desafios e

conquistas da empresa, que em 2006 lançou sua primeira incorporação,
.

entrando no segmento de conjuntos de apartamentos residenciais de
bom padrão, O primeiro é o Residencial Mont Vermont, localizado no

Champagnt, em Jaraguá do Sul, área nobre e de boa valorização, cujas
vendas estão à todo o vapor. Para o próximo ano, a empresa deverá

lançar mais um empreendimento residencial com recursos próprios, em
local a ser definido, mas que, com certeza, vai surpreender o mercado
imobiliário da região. Parabéns empreendedores. Carlos Brandão

Já começou a distribuição de prêmios da

promoção de 80 anos das lojas e supermercados
Breithautp. No último domingo, dia 3, o morador
de Nereu Ramos, Marcelino Wendorff, foi o
grande vencedor, Ele ganhou o primeiro dos três
Fiat Palio Fire OKM, que serão sorteados, Outros
dezessete clientes do Breithaupt também foram

contemplados com televisores. Os próximos
sorteios de veículos da promoção de 80 anos,
serão dias 9 de dezembro, outro Fiat Palio, e 23

•

de dezembro, um Ford Ecosport XL, 1,6 Flex,

,

BERGOINAUGURA
A Bergo Equipamentos de

Segurança comemorou seus

12 anos em grande estilo,
inaugurando no último dia

30, sede própria. O evento

reuniu amigos, clientes e

fornecedores.

,

r

O CORREIO DO POVO

,

, .

.

,

..

E o conhecido DJ Marcelo Luis, e
•

comunicador da Studio FM, breve, breve.
.

deve circular com look novo. Marcelo quer .�.
•

radicalizar: está deixandQ o cabelo crescer
.

e cuidando muito do corpinho. Trocou 50 %
a loira gelada por suco de caju. Ele quer
chegar na alta temporada totalmente
repaginado, com visual de dar inveja a

qualquer ROdrigo Santoro.

•

)

Quem está desfilando feliz dá vida num

reluzente fuston Ok é o boa gente e advogado
dr Ricardo Maier, que, aliás, nas horas de

•

folga é um excelente cantor.

Olha que notícia boa 01 Grêmio Esportivo
Juventus, o "Moleque travesso'' �.
consagrou-se, no 'último sábado, campeão
Catarinense de futebol juvenil. Numa vitória
convincente de 4 x 1 em chna do XI de
Outubro de Indaial.. ' ,

,

Para mulherada de plantão, que estava com
.

'1
saudade do bom vivant Ricardo Men�ghélli,
pode ir preparando a testa Nó pr6Ximd dia 17 i
.de dezembro ele aterrissa em Jaráquá: :>, "",'
Meneghelli está a quase um ano em

Montevidéu, no Uruguai, comandando uma

das empresas do grupo Dipil.

Quem vem fazendo um belo trabalho na

Associação dos Moradores do Bairro Tifa
dos Martins é a minha amiga Sandra Rosa
Machado, a nossa querida Nega Sandra.

Quero agradecer os mimos e cartões que
venho recebendo, todos em função do Natal

que se aproxima. Valeu o carinho!

•

!
Digno de aplauso o trabalho feito pelo engenheiro
Maurício Anísio Ferreira à frente da gerência geral
da unidade local do Senac. Sempre procurando
desenvolver projetos em parceria com a

comunidade e adequando a oferta de cursos à .

demanda das empresas da região, com objetivo
ampliar o desenvolvimento regional.

Acaba de chegar à Ellen's Cosmética e

Perfumaria, com exclusividade, o lançamento
da Hugo Boss, o Boss Selection, com a

fragrância do sucesso, da sofisticação e da

elegância. Seu conceito esta relacionado a

atitudes
notáveis e

\

, .

urucas,
que
deixam
uma marca,
,

E distinto, .

indefinido,
sempre
presente.

A Ellen's
está na loja
110, no

, .

primeiro
piso do Shopping Center Breithaupt,
telefones 47-3371-1590 e 3273-00304. Visite o

mundo das fragrãncias. (CB)

"
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