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Nunca é tarde para aprender,
ainda mais sobre música. A
escola Bicho Grilo oferece
aulas de diferentes

•

instrumentos musicais.

• 87

Bazar da Karlache Malhas
oferece preços promocionais
até o próximo sábado. '

Detalhes na coluna de Moa

Gonçalves.
.88

•

,

Epoca de pensar na educação
dos filhos. Confira pesquisa

� sobre as instituições de
ensino da cidade.
.88

Hojei no
CLASS:IMa'is

..

VENDE-SE: Scenic 01, 1.6,
16v R$ 35.000,00 tr:
9175-1588

E mais

oportunidades como esta.
" I, .,. "',
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IRREGULARIDADES: PROMOTORIA PEDE O AFASTAMENTO DO PREFEITO DE JARAGuÁ DO SUL. 5

•
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Papai Noel chegou ontem em Jaraguá do Sul. Acompanhado da Mamãe Noel, o bom velhinho desembarcou, às 21 h' ras, na antiga estação
ferroviária, onde foi recepcionado pelo Coral Pequenos Vencedores, Depois, o casal seguiu para o Shopping Center eithaupt.• 4

,

JARAGUA DO SUL D�ERGÊNC'iÀS t;\, "" ,,"" ""

.

'o: ';,_'.:"_,-,::_,,, •. ,.',_�':',',:': ' _." .. "

,

Malwee sai na frente na 1
a

semifinal do Catarinense
•

P� old acusa

pr. feito de
�à sviar o foco'

Temporal causa
, estragos e deixa
a cidade sem luz

Depois da vitória por 5x2
ontem no Parque Malwee,

"
oco.

.6

O temporal de ontem
acusou destruição em

Jaraguá do Sul e deixou a

cidade sem energia
elétrica por quase quatro
horas. A Defesa Civil e o

Corpo de Bombeiros
atenderam mais de 40

.. ,

o time jaraguaense agora

joga pelo empate no jogo
de volta, amanhã às 20h30,
em São Miguel do Oeste.
A equipe do Oeste precisa
vencer o jogo no tempo.
normal para levar a.

decisão para a prorrogação.
.7 .

O ex-prefeito lrineu
P sold admitiu que o

, p.I soldLab prestou
serviços à Prefeitura no

período em que governou
a cidade. Mas disse que a

denúncia de Moacir
. ertoldi tenta "desviar o
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PEe do Fundeb
é aprovada em

segundo turno
O Fundeb substituirá o

atual Fundef, que acaba
-

neste ano e vincula a

aplicação de recursos
. ,

apenas ao ensino

fundamental.
·83 .

• PELO

,

Parecer final do
.: Orçamento será

entregue 4
a

feira
.

, ".
. '.

,
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Relator do Orçamento, o ,

deputado Dionei da Silva
informou que um novo

anexo enviado pelo
Executivo atrasou a

apresentação do.relatório, .

prevista para ontem .

.82
•

Votação do fim
da reeleição só

\ .

em 2007 .4 .

o
,

MAXIMA

Tempo instável, deve
chover durante à tarde, na
região do Vale do Itapocu.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
.87
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• EDITORIAL

OPINIAO

Ainda o Fundo
O Correio do Povo abordou

neste espaço ontem as primeiras
notícias e reações com relação à

criação do chamado Fundo
Estadual de Combate e

Erradicação da Pobreza, que
eleva a alíquota do ICMS de
vários produtos, entre eles
suPérfluos, mas também
essenciais como energia elétrica.
combustíveis e telecomunicações.
Ao contrário do que se

'imaginava, não era apenas uma
idéia ou um "balõo de ensaio",
mas sim aMedida Provisória que
já se encvontra em tramitação na
Assembléia.
Conformepreviu este Editorial,

a reação não foi nada boa.
Primeiro porque faltam
informações fundamentais que
não foram divulgadas à sociedade
catarinense. Entre elas: 1)
Quanto o Governo do Estado
pret.ende arrecadar com o

De parte do empre
sarlado, a criação do
Fundo explodiu como
um petardo nas

pretensões de retomada
do crescimento.

Fundo?; 2) Como será feita a

aplicação dos recursos e quem
serão os beneficiários? Até ontem
à tarde, estas questões
permaneciam no ar.

De parte da empresariado, a
criação do Fundo explodiu como

um petardo nas pretensões de
retomada do crescimento. Foipor
este aspecto a análise feita pelo
presidente da Facisc (Federação
das Associações' Comerciais e

Industriais), Luiz Carlos Furtado

Neves. Afinal, o tal Funcep vai
resultar num aumento real de
3,67% nos serviços essenciais.

Já o secretário-geral do
Movimento Nacional daMicro e

Pequena Empresa, Luiz Carlos
Floriani, disse que a notícia daMP
foi um balde de água fria para o

setor, que acabara de aprovar a
Lei Geral no Congresso, com

diminuição da carga tributária. Se
o Funcep for criado, vai ficar seis
por meia dúzia ou até pior - isto
é, o imposto pode ficar mais alto
do que era antes.

Dadas as manifestações de
toda o empresariado e de setores

de trabalhismo, que tambémserão
prejudicados pela medida (de
algum lugaro aumento da imposto
vai ter que sair, não é?), este jomal
apóia de forma veemente a

convocação de audiências públicas
para que o assunto possa ser

amplamente debatido.

• ENTRE ASPAS

Perdi as contas de quantas vezes telefonei para a Prefeitura pedindo uma
solução" .

José Tibes, morador do Bairro João Pessoa, reclamando do abandono da Prefeitura.

"Queremos conscientizar os motociclistas sobre sua conduta no trânsito".
..

Sérgio Zapella, sobre o projeto Ação Educativa Moto Segura previsto para os dias 11, 12 e 13 deste mês.I '. .

.

1
••

':'0 Sesi faz parte da indústria e, como tal, preclsaser utili ,,�do de forma mais
recorrente". (IJ

�oseli Capudi, gerente da regional do Sesi de Jaraguá do Sul.

• PONTO DE VISTAI

i

t' ...Nada se perde; tudo se

transforma"
Essa foi a célebre conclusão

da conservação da matéria a

que chegou o químico francês
Lavoisier, no século XVIII.
1

Trazendo-a para nossos dias e

para nossa realidade, o

teaproveitamento de dormentes1

iisados, não podres (pois se sabe
Rue a maior causa de
pegradação dos dormentes é o

feu desgaste mecânico e não o

seu apodrecimento) em todo o

�ntorno do recém-inaugurado
:bosque Tua Martins nos remete

� este princípio.Até a metade
do século XX o transporte
Iferroviário tinha considerável
!importância no sistema viário
do País. Hoje muitas das

estradas de ferro. foram
jabandonadas e quando pen
!samos na importância que ainda
fresta às ferrovias não nos

lembramos de um dos compo
:nentes de sua segurança - os

"

• Prefeito Moacir
Bertoldi escreve às
quintas nesta
coluna

O CORREIO DO POV .

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 47 3371-1919 - Fax: 3276-3258
PlantA0 Redação: 8835·1811 - Plantão entrega do lorna I: 8807-3574/9174.7873E·malls: redacao@ocorrelodopovo,com,br

comereial@ocorrelodopovo,com,br
cl rc u I acao@ocorrelodopovo.com,br

• DOS BLOGS

iíibiijiijliijl MARTINS
Eleições
complicadas
o governo tem todas as

condições de emplacar um
aliado na Presidência da
Câmara pelos próximos dois
anos. Afinal, os partidos da
sua base contarão, pelo
menos, com 300 dos 513
deputados, enquanto a

oposição, no início da
legislatura, terá, quando muito,
160 deputados, e dificilmente
conseguirá apresentar um
candidato alternativo com

chances de vitória: Mas é bom
o governo não brincar com
fogo: eleições para presidente
da Câmara e. do Senado são
sempre complicadas e exigem
muita competência e poder de
articulação. As eleições para
as Mesas da Câmara e do

, Senado são matérias do
Legislativo, da mesma forma
que a forrnação do ministério é
assunto do Executivo. E por
uma razão muito simples: no

primeiro caso, são os

deputados e senadores que
batem o martelo; no segundo,
é o presidente da República

, quem toma a decisão final.

cgl) ULTIMOSEGUNDO,IG.COM.BR

• DO LEITOR

i$ii;jt4�ii LEITÃO
Critérios dos
rankings
o Brasil perdeu
competitividade diante dos
outros emergentes, diz o

estudo feito pela Câmara
Americana de Comércio. Isso
deve preocupar? Depende.
Primeiro: não se preocupe
muito com os rankings e, sim,
com os fatos. Esse específico
ranking diz que o Brasil perdeu
pontos em "risco soberano",
entre outros itens. O que vem
a ser isso? É o risco de não
pagar divida externa. Mas foi
exatamente neste ponto que
melhoramos tanto nos últimos
anos! Onde melhoramos? Em
leis trabalhistas e funciona
mento da Justiça, segundo o

estudo. É óbvio que não
melhoramos nestes dois
pontos coisíssima nenhuma.
O Brasil cresce menos que
China, índia, Rússia. Cresce
menos até que o México. Tudo
bem. Pode até ser menos

competitivo do que esses

países todos. Mas o que me

incomoda mesmo são os
critérios dos rankings
comparativos.
<:@JfJ OGLOBD.GLOBO.COM/ECONOMIAIMIRIAM

Existe reencarnação?
Podemos em primeiro tentar

entender o que vem a ser

"Reencarnação" essa polêmica
questão. Reencarnação: seria
um procedimento considerado
normal, igual a nascer e morrer.
Que seria um instrumento de
justiça divina para que o

espírito pudesse evoluir ern
busca da sua felicidade plena.
O que temos em termos
cientifico? Temos inúmeros
relatos de médicos e pacientes
que vivenciaram experiência
ao mínimo curiosa e que
merecem ser investigadas
seriamente. Os consultórios de
tarapia, hipnose, psiquiatria
estão cheio de informações que
demonstram essa possibilidade
científica para a questão. No
aspecto religioso o que seria

dormentes. Os prim ros manutenção dessa ferrovia
dormentes feitos de bloc demanda uma troca mínima de
pedra, em 1820, logo fa m 4 milhões de dormentes por
substituídos pelos dormente de ano. Se considerarmos que uma

madeira, principalmente de árvore adulta fornece 5
carvalho, pinho ou jacaran1á, dormentes, há o equivalente a
confeccionados a machado. ,\1\ 800 mil árvores por ano. que são
abundância. dessa matérià- necessárias derrubar para a

prima (localizada sempre fabricação de dormentes. Para
próxima às ferrovias) não trazia atender a esta demanda o

preocupações. Com o passar dos Brasil conta com reservas
anos e com o aumento no<� florestais nativas, com
consumo de madeira, e em fac� reflorestamentos homogêneos
do escasseamento dessas' de pinus e eucalipto. É uma

espécies, partiu-se para a alternativa tecnológica para
madeira de reflorestamentos, viabilizar o uso racional da
como o eucalipto (de vida útil madeira; atendendo à
comprovada de 30 anos) que há necessidade de matéria-prima, '

muito tempo é utilizado em ao mesmo tempo em que se
vários países. Nossa Rede preserva o meio ambiente.E o
Ferroviária Federal, com pouco uso criativo dos dormentes
menos de 30.000 km de linhas descartados e sem nenhum'

I ,'b, possui aproxima
dnmentc 60milhões de dormcn
tcs (crroviários instalados. A

outro uso pode ser visto perto
de nós, numa bela união entre
H natureza c a ação humana.

contrario ou afetaria a fé de
alguém para a questão
reencarnat:ória? Sou uma

pessoa religiosa, sempre fui e

particularmente, a ideia de
poder reencarnar me parece
bem ajustada e justa. Não vejo
nenhum implicador que
demonstre algo pecaminoso.
Muito pelo contrário, percebo
aí uma grande possibilidade de
sé fazer justiça e de explicar
outros acontecimentos que
muitas vezes o colocamos como
"mistério". Temos que analisar
a questão por vários processos.
Um deles é que o cérebro
humano é feito no útero da
mãe, ele nasce virgem, isento
de qualquer informação.Vai se
processando informações ainda
no útero materno, nasce e

o caos

nos céus
Ontem o dia começou com
mais vôos atrasados. É o

maior caos já registrado na

aviação brasileira. As II J

respostas das autoridades são;,; ,

desesperadoras. O governo .•
disse que a investigação sobrg I
o problema demorará 30 dias'"l.
Na Câmara dos Deputados'

.

já tem a sugestão de
b

"r �J� tmontar .um grupo de

parlamentares para
investigar o assunto (dá aW 1

medo só de pensar nessa 1�

opção ... ). Centenas ou J:i S

milhares de negócios
deixaram de ser fechados ,)
ontem por causa das -

dificuldades de locomoção
'aérea. Essa é uma parte dO'].

custo Brasil. Lula vive
.

dizendo que "as' condições'
estão dadas" para o país
crescer. Nunca o presidente
esteve tão errado. Vive-se

Jum paradoxo. Os deputados�
todos dizem que a Câmara 'J
é independente, mas só
enxergam uma pessoa no

planeta Terra capaz de
aparar todas as arestas: Lula. 'I
<&í!J UOLPOLITICA,BLOG,UOLCOM.BR

j
1

• Edson Gomes
Servidor público

IiJ

1 .:

C:!J
recebe influência él
informações do ambiente. E dé
onde nascem os talentos? D�'

genética? Da educaçãq
'r

recebida dos pais?Ahistória nOS'

mostramuitos talentos vind�S"
de ambientes que nunca se'.

imaginou e de pais sem nenhuM';
talento.Vocês sabem quenlJ
foram os pais de Van Gohg,
Mozart, IsaacNewton, Milton
Nascimento, entre outros e

outros? Por acaso os pais tinham
tal talento para isso ou aquilo
e os filhos foram iguais? pode
acontecer, mas não é uma regra
absoluta, pois demonstra que

genética não influência o

talento nem o caráter comO

imaginamos. Se passamos a

colocar nesse caso que somas
na verdade espíritos em creio.

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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Il� Alíquotas do ISS
Projeto assinado pelo

a 3)1 prefeito Moacir Bertoldi,
II' i!ue trata das adequações.

I são;(.jJ<Ila 2007 do Imposto
10 '(i 'Sobre Serviço já está na

sobr� Câmara de Vereadores.

Was;,). Algumas atividades como

lOS ' de i f ,.

J I serviços e In orrnatica

"t' terão alíquota de 2,5%. Já
os serviços prestados

i até" mediante locação variam

sa ,� entre 2% e 5%. Serviços de
,;i saúde oscilam entre 2% e

3%. Diz o Executivo que
os municípios não poderão
fixar alíquota do ISS
inferior a 2% , conceder
incentivos e benefícios
fiscais para redução direta
ou indireta do percentual
na carga tributária do

prestador de serviço,
conforme determina a

Constituição Federal. Coisa

que a Prefeitura fez neste

ano.

os �� Salário melhorado

m

la,

A Comissão de Constí-
111 tuição e Justiça da Assem
I: bléía Legislativa (foto)
1'; aprovou a admissibilidade
ti

o

da Proposta de Emenda à

Ed:! Çonstituição do Estado, de
Da' ��toria de vários deputa

Q9s, que dá nova redação e

qispõe a respeito do limite
qf remuneração para
s�Jvidores da categoria de
�uditor Fiscal da Receita

E.Stadual, determinando

çãd';�
wOS'

ld0S'
a se',

ilufrl\
'J

leID'

Dhg,
[ton

"

fl'

DS e

�arrt

uilo
bde
�gra
gue

:rCara nova

b�
Is a

�os
I,
elO·

L
ali
O,

Alberto Neves/Alesc

percentuais gradativos.
Incluídos, os oficiais mili
tares e delegados de polícia
terão o mesmo tratamento.

Em 40 dias a proposta
deverá receber parecer final
e seguir à votação em

plenário para vigorar em

2007.0spoliciais, de modo
especial, pela alta periculo
sidade da função fazem
mais que 'merecer salários
condizentes.

)

MOSAICO
mosaico@ocorreiodopovoocomobr

Lotéricas .enquadradas
Depois da quase inócua lei impondo tempo

máximo de espera em filas de bancos e sempre

contestada pela Fenabran, uma outra promete dar
no que falar. E começa por Blumenau onde os

vereadores já aprovaram em primeira votação lei com
sete artigos determinando que a espera pelo
atendimento em casas lotéricas (foto) seja de no

máximo 20 minutos, já que estes estabelecimentos

credenciados pelaCaixa Econômica também prestam

serviços bancários. A proposta partiu da suplente de
vereadoraNorma Diekmann (PFL). O presidente do.
Sindicato das Empresas Lotéricas do Estado de Santa
Catarina, Frank Paulo, já estrilou. Acha impossível
cumprir a lei.

Depois
O Congresso anda muito

ocupado e, por isso, a
.

votação das propostas pelo
fim da reeleição a cargos no

Executivo ficammesmo para

o ano que vem. Porque o

assunto dominante agora é

a negociata para ver quem
vai presidir a Câmara dos

Deputados e Senado a partir
de janeiro. Muito mais

importante que a miséria de
milhões de brasileiros, não é?

Fraude
Os empresários Celso

Buratto e Gilberto dos
Santos Zatt, proprietários da
Exata Pesquisas de Opinião
foram condenados pelo TRE
por pesquisa fraudulenta nas

eleições municipais de Z.o04
em

o

Cunha Porã, Oeste do
Estado. Davam o segundo
colocado como vencedor na

eleição para prefeito. Para

ambos, multa de 50mil Ufirs
e inegibilidade por três anos.

Acertando
Bancada do PT na

Assembléia Legislativa já
trata de estratégias para Z007

naquele parlamento. Pedro
Uczai, Décio Góes, Dirceu
Dresch e Jailson Lima da
Silva conversaram na

semana com os colegas Pedro
Baldissera e Ana Paula

Lima, únicos do partido
reeleitos. Góes teve mandato
de prefeito de Criciúma

cassado. Silva foi prefeito de
Rio do Sul

'I

Verbas
A prefeitura de Jaraguá

do Sul recebeu em novem

bro R$ 11,3 mil para a

estruturação dos serviços
de assistência farmacêu
tica na rede pública e R$
92 mil para obras da rede

deesgotos.O valor está na

lista de verbas liberadas

pelo governo federal do

deputado Carlita Merss

(PT). Guaramirim levou
outros R$ 100 mil para
apoio a manutenção de
unidades de saúde.

Crescendo
Senador Ideli Salvatti

(PT) comemora aumento do
consumo de feijão, de 3 para

3,3 milhões de toneladas e de

arroz, de 1Z,5 para 13,Z
milhões de toneladas no país.
Para ela, o povo está

comendo mais. Vendo assim,
é verdade. Mas vá perguntar
ao pequeno e médio

produtor o tamanho do

prejuízo a cada sa�ra.

Cabeça a prêmio o

Por conta do "apagão" despedida do Senado em

aéreo que assola o país, o janeiro. Mas tanta preocu-
PFL se articula para der- pação não é bem com a

rubar o Ministro da Defesa
o agonia dos passageiros co-

Valdir Pires. Omovimento, muns. Está localizada mais

já batizado de "Fora Valdir", exatamente no aeroporto
bem ao estilo do PT radical, de Brasília, para onde

leva a assinatura do senador muitos parlamentares não

Jorge Bornhausen, que não�, puderam se deslocar nesta

deve deixar pormenos a sua � semana.

Do vereador Terrys da
Si a (foto): "Fico triste em

v situações que con

fro tam a boa política e

trocam os objetivos do

pO�ler
Legislativo pelas

p1l.1J
inhas e afrontas ( ... ).

G taria de ver os que

fO:l m eleitos trabalhando

p a comunidade. Será

que Jaraguá ganha alguma
cassação do

lisa
com a

efeito?".

Correria por cargos
O calcanhar de Aquiles

o

para sustentação da tríplice
aliança entre PMDB, PFL e

PSDB às eleições municipais
de Z008 está na composição
das 35 secretarias de
desenvolvimentos regional
cinco novas que serão

criadas por Luiz Henrique.
Quem vai mandar em quem

é a pergunta, já que o que

mais interessa mesmo é a

cadeira de secretário.

Curriculos de competên-

hlcia é o que não falta no

�anexo da Celesc onde a

peneira está sndo feita. O
arranca-rabo já ecoa pelos
quatro cantos do Estado e

pode desaguar, se não

contido, em processo de

antropofagia tamanho é o

apetite pelos cargos. Afinal,
na verdade são nada menos

que 14 partidos para agradar
politicamente. Pelo jeito vai

ser no par ou ímpar, ou no
o

tapamesmo.

O CORREIO DO POVO

i rçamento 2007
IMontante de R$ 214.663.065,19 é a receita estimada

------;; lia Prefeitura de Jaraguá do Su� para 2007. Só no ano

�le vem, o projeto Transjaraguá �ngolirá R$ 7,81nilhões
873 I

er emprestados do BNDES. E obra orçada em R$ 40

diMes. Exceção de R$ 3,7 milhões de investimentos da

,I cJncessionária Canarinho, tudo vai na conta domunicípio
J Outros R$ 3,3 milhões pata a mesma obra virão de

£,' parcerias". Para a rede coletora de esgoto sanitário, outros

1;' R$ 1,5 milhão da Caixa Econômica Federal. Para a arena

Ol�tiusomais R$ 3,5 milhões financiados pelo Badesc, mas,
segundo o Executivo, outras fontes de recursos serão

necessárias para sua conclusão.

lo

<,i o

Oferecer "melhores condições para o

"desenvolvimento integrado e harmônico e o bem

>star social da comunidade, atendendo as aspirações
r da população e direcionando as ações do poder
"público e da iniciativa privada". É o que diz o artigo
r, primeiro da Lei Complementar que atualiza o Plano
Diretor de Jaraguá, adequando-o ao Estatuto das

.1 Cidades, já entregue à Câmara de Vereadores. Está
baseada em oito audiências públicas regionais, duas
gerais e mais uma conferência de pré-aprovação. É
prOvável que não terá emendas de impacto das

Comissões técnicas permanentes do Legislativo, que
já participou das discussões anteriores.

DETALHE

E agora?
Por seis votos a zero e na

ausência de vereadores da

oposição, a Câmara

rejeitou pedido de abertura
de impeachment contra o '

.

prefeito Moacir Bertoldi,
embora relatório de CEI

que apontou
irregularidades na

negociação com a

Canarinho tenha sido II r,

contundente. Agora o
. ,

promotor Xenofontes Lenzi
v ,

anuncia ação civil com
,

base no mesmo relatório.

"

I,

"

Podem, sim
Afinal, se irregularidades
foram comprovadas pelos
próprios vereadores, o que
os levou a desconsiderar
tudo aquilo que eles

próprios avalizaram? Esta
história de que não cabe
ao Legislativo fazer

julgamento político não
cola. Cabe, porque é

prerrogativa legal dos
parlamentos brasileiros.
Se entenderam diferente,
neste mato tem coelho.

"

'I

,
"

Reforma 1
Depois que alguns nomes

vazaram na lista de
secretários exonerados por
conta da reforma
administrativa o prefeito
Moacir Bertoldi adiou para
o ano que vem o anúncio
das dispensas. Disse que
pediu aos titulares que
coloquem os cargos à

disposição para não criar
melindros (mais do que já
tem?).

I

I

Reforma 2
Na verdade, a reforma tem
de ser aprovada pela
Câmara conforme o CP já
havia adiantado e para
onde o projeto só vai em

janeiro de 2007 .. E isso se

o prefeito estiver no cargo,
já que hoje ou amanhã o

-

promotorAristeu
Xenofontes Lenzi deve
anunciar ação civil pública
pedindo o afastamento de
Bertoldi por improbidade
administrativa.

Dívidas
Contas de Bertoldi: desde

que assumiu, diz, a
Prefeitura já quitou R$ 19,8
milhões em dívidas de
outros governos. Por isso,
diz, não está conseguindo
pagar contas em dia.

Esqueceu se somar o que
ele mesmo já contraiu em

dívidas (algo em torno de
R$ 9 milhões). Só com o

Transjaraguá serão cerca
de R$ 40 milhões. I
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DESTRUiÇÃO: TEMPO MUDA E CAUSA ALAGAMENTOS E DESTELHAMENTOS NA CIDADE

O CORREIO DO POV'

Tempestade causa transtorno
e prejuízo em Jaraguá do Sul

�'

,: ... Corpo de Bombeiros
"� Defesa Civil
:�atenderam cerca de
<"*40 ocorrências

'DAIANE ZANGHELINI

,JARAGUÁ DO SUL

• No final da tarde de ontem,:
os jaraguaenses trabalharam

" 'para recuperar parte do que a

tempestade destruiu.ADefesa
Civil e o Corpo de Bombeiros
atenderam mais de 40
ocorrências durante o

temporal. O TuaMartins foi o
,"que teve maior número de
residências destelhadas - cerca

de 50. Em vários outros bairros,
árvores caíram no meio das
ruas e interromperam o

trânsito.
Uma das ocorrências mais

graves foi a colisão de carro

contra poste no Bairro
Amizade, que caiu, sem causar

ferimentos mais sérios na

r:
motorista. O alagamentomais

�,grave foi em uma casa na Rua
tI' ..

LeopoldoMahnke, no Centro.
::!,Algum�s salas de aula da
,.

escola Guilherme Hanemann
:3\'
e da Creche Waldir Edson

.

,Theilacker, no J araguá 84,
também alagaram.

Na Escola Maria Nilda
SalaiStaehlin, noTuaMartins,
parte do telhado e quase toda

PIERO RAGAZZI OE FREITAS/OCP

Em várias ruas do centro, motoristas tiveram que lutar contra a água para seguirem adiante

ram ocorrências comq
deslizamentos e pontoj
alagados, outras cidades d�
região não tiveram problemas
ocasionados pela chuva. Em
Corupá a tempestade durou
20minutos, seguida por mais
uma hora de garoa. Mesmo
assim, o telefone de
emergência dos Bombeiros
não tocou nenhuma vez.

Situação semelhante
também ocorreu em

Massaranduba.

cacos. Na Praça Ângelo
Piazera, vários artesãos viram
boa parte do trabalho ser'

destruído pelo temporal. A,

• TEMPORAL

EMJARAGUÁ
40 ocorrências registradas
PREjuízos
Alagamentos e destelhamentos

LOCAIS ATINGIDOS
Escolas, creches, casas e lojas

cobertura da barraca dá artesã
Márcia Lipinski foi arrancada
pelo vento e todas as peças se

molharam.
Os motoristas também se

assustaram com o alagamento
empleno centro da cidade. Nas
ruas José Albus e

ExpedicionárioJoão Zapella, os
carros lutavam contra a água
barrenta que cobriu dois
trechos de grandemovimento.
OMuseuWeg foi atingido por
uma árvore, que caiu sobre o

telhado.
Segundo o Corpo de

Bombeiros o temporal causou
vários estragos, mas não deixou
ninguém com ferimento grave.

Papai Noel chega de trem
Olhares curiosos e ansiosos

acompanharam a chegada do
PapaiNoel em Jaraguá do Sul.
Junto da Mamãe Noel e dos
duendes, o bom velhinho veio
de trem para comemorar o

"Dia de São Nicolau" com os

jaraguaenses. Ele embarcou na
entrada do município e

desceu perto da antiga
Estaçãó Ferroviária, em frente
ao Shopping Center
Breithaupt.

O casal "Noel" foi
recebido com fogos de artifício
e o sorriso encantado do
público. Depois, o velhinho
acom-panhou uma apresen
tação natalina do coral
"Pequenos Vencedores" e

recebeu a chave da cidade do
prefeito Moacir Bertoldi. No
fim da festa, Papai e Mamãe
Noel convidaram o público
para entrar no shopping e

distribuíram balas para as

crianças.
O superintendente do

Shopping Center Breithaupt,

Heine Withoeft, informa que
esta é a primeira vez que o

bom velhinho vem ao
. município no Dia de São
Nicolau. Nos anos anteriores,
o velhinho veio na data da
inauguração da decoração de
Natal do shopping. "Dessa vez,
decidimos dividir a festa em

duas partes, para dar uma
alegria a mais aos jara
guaenses", salientou.

O Papai Noel vai ficar na
cidade até o dia 24. Quem
quiser conversar com o bom
velhinho pode encontrá-lo a

partir de hoje perto da praça
de alimentação do Shopping
Center Breithaupt, entre 10 e

22 horas.
SÃO NICOLAU - É o

santo invocado pelos fiéis nos

naufrágios e incêndios. Por ter
se tornado popular entre as

crianças na Europa, o santo é
lembrado pelá figura do Papai
Noel. Nicolau nasceu na

Turquia e morreu em 6 de
,
dezembro do ano 345.

i
f

•

LEIAO MUNDO

a cobertura do ginásio de
esportes ficou destelhado.
Algumas turmas tiveram as

aulas interrompidas e hoje, as
aulas estão suspensas .para
todos os estudantes. O Corpo
de Bombeiros registrou
alagamentos na Barra do Rio
Cerro, Ana Paula, Jaraguá 99,
J araguá 84 e em alguns
estabelecimentos comerciais
no calçadão da Marechal
Deodoro da Fonseca.

No centro, um raio atingiu t
a porta de vidro de u� prédio fi')
na Rua Carlos

Haffetm�nn{.
( ----------

FATO MAIS GRAVE
um homem acabo,� Colisão contra posted

9
machucan o as mãos com's

J

D��a��:�e�e:i���:�ca ���r��i:���s,í�
III Ir ,,;deixou Jaraguá do Sul às apontam queda de pos�s e

t .e scur as por quase três transformadores e rede
�":horas, na tarde de ontem, foi elétrica danificados. té o

i ••ocasionada por uma descarga fechamento dessa ediç: o, a
i-::elétrica. Segundo o gerente gerência regional da C esc

rr .da Celesc, DanilsonWolff, o ainda não havia fei I
� o

r raio atingiu a subestação do levan-tamento do circ ito: Bairro Czerniewicz e elétrico da cidade. Mas os

danificou os dois prejuízos devem s�rtransformadoresresponsáveis grandes. �
pela distribuição para todo o REGIÃO - Ao contrá�\o
município. do que aconteceu em

Por volta das 15h50, o Jaraguá do Sul e Guaramirim,
serviço foi o restabelecido na onde os bombeiros registra-
região central, mas em

.

algumas localidades, como o

Bairro Baependi, a energia
elétrica só voltou horas
depois. Os pontos conside
rados críticos pela Celesc e

que sofreram danos de maior
intensidade foram: Vila
Lenzi, Garibaldi e Vila Nova.
Nestas áreas, alguns postes
tiveram problemas por causa
do vento, que lançou galhos
de árvores e placas contra a

rede.
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IMPEACHMENT: MINISTÉRIO PÚBLICO APONTA IMPR.OBIDADES ADMINISTRATIVAS NA GESTÃO MOACIR BERTOLDI

Sentença judicial deve sair na próxima semana
SANDRA GOMES/OCP

..---

�Caso abatedouro já
foi peticionado, o
da Canarinho deve

,
ser na sexta-feira

MAURíLIO DE CARVALHO

JARAGuÁ DO SUL

o promotor de Justiça,
Aristeu Lenzi, responsável pela
Curadoria da Moralidade

pública no município, pediu a

destituição do cargo e a

inelegibilidade do prefeito
f

-

MoacirBertoldi (PL).Apetição
,

é em razão da ação civil pública
contestando legalidades da

reforma da rede elétrica do

abatedouro. Lenzi chegou à

conclusão que a reforma foi

"completamente desnecessária
e inútil, já que o

estabelecimento não estava em

funcionamento" .

Em outra ação, que

investigou a dação em

pagamento de dívida do ISS da

Empresa Canarinho para com

.

a Prefeitura, o promotor
adiantou que vai pedir também
o afastamento de Bertoldi e a

inelegibilidade do prefeito. A
petição deverá ser ajuizada até

amanhã. No caso do

abatedouro, Lenzi considerou
ato de improbidade
administrativa e solicitou a

restituição de cerca de R$ 48
mil aos cofres públicos.

"A irregularidade é o desvio
de finalidade administrativa, já
que a terceirização do serviço

• IMPROBIDADES

ABATEDOURO

Desvio de finalidade

Restituição de R$ 48 mil

CANARINHO

Anulação da dação
Devolução dos ônibus

foi feita pela empresa do irmão
do prefeito", explicou. No caso

daCanarinho, opromotorpediu
ainda a anulação da dação em
pagamento, por falta de amparo
legal; o restabelecimento do
crédito tributário de' R$
163.897,42 do município e a

devolução dos dois ônibus à

empresa, por entender que
houve improbidade
administrativa.
A dação em pagamento do

ISS foiobjeto da CEI (Comissão
Especial de Investigação) da
Câmara de Vereadores, cujo
relatório apontou

"
...expressa

violação da Lei Complementar
46/2005 ..." e "prática de atos de
improbidade atentatórios aos

princípios regentes à

administração pública, previstos
em lei..."

O juiz Edenildo da Silva
confirmou o recebimento dos

<,

documentos promotoria,
informando que está analisado
e que deve dar a sentença já
na próxima semana.

,

Prefeitura monitora barranco no C'aixa D'água
Guaramirim

(!'

o temporal que caiu no

Vale do Itapocu na tarde de
ontem causou um

deslizamento de terra, na Rua
São Bento do Sul, na Vila
Amizade. O Corpo de
Bombeiros informou que a casa
abaixo do barranco não está

ameaçada, mas que a

corporação vai fazer o

monitoramento diário do local.
, No bairro Caixa D'água, os
moradores de um terreno que
corria o risco de desmoronar
estão mais tranqüilos desde a

manhã de terça-feira.
Funcionários da Prefeitura
usaram máquinas para retirar
o barro que ameaçava cair

sobre seis casas, evitando que
a infiltração aumentasse a

fenda nomorro.
Na segunda-feira, o

PROJETO

Alunos embarcam
no Trem ambiental

Alunos da rede municipal
de ensino de Jaraguá do Sul

participam hoje do projeto
"]rem Ambiental", que sai
da antiga estação ferroviária
da cidade, 14 horas, com

destino a Corupá. Além da
-oportunidade de
conhecerem as belezas
naturais da região, os

estudantes terão aula de

cOnscieri.tização ambiental.

. ,

,

SOLENIDADE

OAB do município
empossa diretoria

A Ordem, dos Advogados
doBrasil- Subseção de Jaraguá
do ·Sul - realiza hoje, a partir
das 18 horas, a solenidade de

posse da diretoria e do conselho

para o triênio 2007/09. Raphael
Rocha Lopes assume a

presidência da ordem na

cidade. Naoportunidade, serão
entregues as "carteirinhas"

para 11 novos advogados. A
cerimônia acontece no CPL.

Lenzi disse que os dois atos - abatedouro e dação em pagamento -configuram improbidades administrativas-

Vento torte derruba placas e árvores
JARAGUÁ DO SUL

'. "I

ruas e mterromperam o

trânsito. No Bairro Baependi,
um estabelecimento comer

cial teve parte .da calha
arrancada da cobertura, � 'os
carros tiveram que desviar
para a pista contrária. (DZ)

queda de árvores sobre
telhados e estragou placas de
trânsito. Nas ruas Irmão
Leandro (Vila Lenzi), Oscar
Rieger (Tifa Martins) e

Francisco Hruschka (Chico
de Paulo) , árvores caíram nas

Na Rua Ângelo
Schiochet, Centro, um

outdoor foi destruído durante
a tempestade de ontem. O

forte vento.também causo

I '

"-

Fenda de 30 centimetros de largura no terreno preocupa moradores

técnico agrimensor. da de calhas para o escoamento

Prefeitura, Gerson Soares" da água da chuva. Gerson

explicou que a empresa que faz estimou, que, se chovesse ao

a extração de barro naquele "longo da semana, parte do

morro não está tomando terreno poderia desmoronar

atitudes preventivas, como o por não agüentar a infiltração "
plantio de grama e a abertura da água. (DZ)

o ginásio de esportes da Escola Municipal Maria Nilda Salai ficou totalmente destelhada pelo vento

I, �

EDUCAÇÃO
Matrículas em JS
encerram dia 12

Termina amanhã o período
de renovação de matrículas

nas escolas municipais de
Ensino Fundamental de

J araguá do Sul. Os novos

alunos, no entanto, podem se

matricular nos dias 11 e 12 de
dezembro. Na rede estadual

, ,

de educação, as matrículas de
novos alunos e as

transferências encerram na

sexta-feira.
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EMBATE: EX-PREFEITO ADMITE QUE PASOLDLAB PRESTOU SERViÇOS À PREFEITURA

Pasold diz que procedímentos
adotados foram todos 'Iegaís'

FOTOS PIERO RAGAZZI/OCP

Divergências entre Pasold e Bertoldi começaram logo após os dois serem eleitos prefeito e vice

... Para ele; a acusação
feita por Bertoldi é
uma tentativa de
'dlstorcer o foco'

í
,
,

KELLY ERDMANN

JARAGuÁ DO SUL
I
,

: O ex-prefeito lrineu Pasold
(P5DB),

.

que governou o

município entre fevereiro de
19;99 e dezembro de 200t
rebateu, ontem, as decla

rações de Moacir Bertoldi
(Pi) sobre a prestação de

serviços do laboratório da
família à administração

municipal durante aquela laboratório, atualmente de
gestão. Ele confirmou a propriedade dos filhos, com a

realização de trabalhos do gestão 1999/2004, enfatizou
PasoldLab no período, mas foi que hoje acontece o mesmo.

categórico ao afirmar que não "O atual secretário de Saúde,
houve ilegalidades. (Sergio Ferrazza) também

Pasold afirmou ainda que presta esses serviços à Pre
"todos os documentos dos feitura. O Laboratório Santa
exames feitos pelo laboratório Helena está no nome da,
estão na Prefeitura e "lá não mulher 'dele (Ferrazza)",
cons ta irregularidade denunciou.
alguma". Disse também que as Em resposta, o secretário
acusações de' Bertoldi são de Saúde disse que antes de
tentativas de "fugir da assumir a pasta consultou o

responsabilidade e distofcer o ,j':::E (Tribunal de Contas do
foco,enganandoapopulaq;ão �stado) sobre a cornpa-
como na eleição de 2004". I!!tibilidade dos serviços com o

Sobre a ligação do? cargo público. "Me disseram

não havia problema, pois o

credenciamento foi feito
antes, há cerca de 15 anos",
informou, lembrando que vai
se pronunciar sobre o impasse,
de forma oficial ainda esta

semana.

DESCOMPASSO - A

reportagem do O Correio do
Povo procurou Bertoldi para
ouvi-lo sobre o episódio, mas
foi informado pelo chefe de
gabinete, Celso Pirmann, que
o prefeito só se pronunciará
depois de conhecer as

declarações dadas por Pasold
à imprensa, na manhã de
ontem.

Um trecho de aproximadamente 80 metros na Rua Bernardo Dornbusch, no Baependi, ficou completamente alagado.
Caminhões, carros, motocicletas e ciclistas tiveram dificuldades de passar pela água que chegou a tomar a calçada;. (Ana
Schauffet)

Catador de papel quer ajuda dai
Secretaria de Bem-estar Social
GUARAMIRIM

O catador de papel Osmar
Santana, 46 anos, reclamou
da Secretaria de Saúde e

Bem-estar Social de
Guaramirim por não ter

atendido o pedido de recursos
para reforma da casa, no

Bairro Barro Branco, onde
mora com a esposa Roseli.

Santana disse que, desde�2002, reivindica tijolos e�madeiras. ;;,
[II

A coordenadora do Setor�
de Bem-estar, Francine
Espezim, informou que a

Prefeitura só atende casos de,
emergência. "N ão temos
regulamentação. Somente a

partir do ano que vem com o .'

PPA", explicou.
.

Badesc vai repassar R$ 3,5 mi
para a arena multiuso

JARAGUÁ DO SUL Pró-FDM. Aobra, orçadaem
R$ 12 milhões, recebeu R$ 5
milhões do governo estadual,
R$ 1 milhão da Prefeitura e

R$ 1 milhão da Câmara dei
Vereadores. O restante - R$:
1,5 milhão - foi. pedido às'
empresas.

A Secretaria do Tesouro
Nacional aprovou o repasse
de R$ 3,5 milhões para a

Arena de J araguá do Sul. A
operação será, realizada por
meio do programa Badesc/

� �sV

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE

CONVOCAÇÃO
ACooperativa de Reciclagem de 'Material do Vale do Itapocu
-COOPERVIT -JS, inscrita noCNPJ nº08.047.010/0001- ,,_

94, por seu Conselho Fiscal, convoca todo os associados �
para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA dessa
COOPERATIVA, a realizar-se no dia 16/12/2006, às 09
horas, em primeira convocação, com 2/3(dois terços) do �

número dos cooperados, e �s 10 horas" (segunda,�convocação), com a metade mais um dos cooperados, e·j
as 11 horas, em terceira e ultima convocação com no 8
mínimo 10 cooperados, na cidade de Jaraguá do Sul, tendo E
por local a sede da COOPERVIT - JS, localizado na Rua:
Giardini Luiz Lenzi, 95 - Bairro: Água Verde, na Cidade de J:
Jaraguá do Sul, SC, para tratar dos seguintes assuntos: I,

RETIFICAÇÃO DA ORDEM DO DIA:

1. Prestação de Contas Parcial do Conselho de Administração; --:
2.Deliberação e apreciação e votação ou não à destituição ,'.

do Presidente; . fi

3. Eleição para preenchimento de cargo vago; �,

4. Assuntos gerais. .

.

Conselho Fiscal:
Antonio Szczerbicki, Cristina Fernandes, Vanderleia Aparecida .1'

daSilva. -

Jaraguá do Sul, 05 de Dezembro de 2006 .l':

• INDICADORES ECONÔMICOS
I

DÓLAR (EUA) COMP..RA VENDA

COMERCIAL 2,145 2,147 "

PARALELO 2,080 2,350 te
-

2,235 teTURISMO 2,085

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

te BOVESPA 39.721 0,16%
Ie DOW JONES (N. York) 12.309 018%
te MERVAL (8. Aires) 1.976 005%
te NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,665
'1

• CUB dezembro

R$895,86

Jl

• FALECIMENTOS
Faleceu às 03:05h do dia 06/12, o senhor Paulo Américo de Souza, com
idade de 81 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no Cemitério Municipal de Guararninm. 'í

Faleceu às 23:00h do dia 05/12, o senhor Egidio Palhoski, com idade de ')
52 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério I'da Vila Rau.
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Malwee já embarcou para a

Maravilha, onde ficará
concentrada até o iogo de

amanhã, às 20h30, contra o

mesmo SãoMiguel do Oeste.
AMalwee começou muito

bem o jogo e abriu o placar
com Falcão, depois de bate

rebate na área. Aos 9'30"

Valdin teve de tentar duas

vezes para fazer o seguido.
Aos 13'32", Jonas roubou a

bola no meio da quadra e

deixou Valdin livre para

ampliar para 3xO. O quarto
saiu depois de bela jogada de
Jonas, que tocou paraMárcio
marcar, depois de driblar o

goleiro. No fim do primeiro
tempo, Jonas ainda fez o

quinto dos jaraguaenses.
Depois do intervalo, o

MULTO

Brasileiro briga em

treino do Sociedad
Em treino ontem, o

defensor brasileiro Rossato

trocou socos com o

companheiro da Real

Sociedad, [uanito. Após o

confronto, brasileiro levou a

pior. Um exame confirmou a

existência de traumatismo no
lado direito da face do
lateral. Com .afundamento

do ossomalar, ele foi operado
ontem. Rossato, 27 anos,

iniciou a carreira no
.

Botafogo, com passagens pelo
Criciúma.

51 Valdin marcou dois gOls na goleada de ontem e que deixou a Malwee com um pé na decisão da Divisão Especial

oE FUNOO Julimar PivalloDIVISÃO ESPECIAL: JARA�UAENSES JOGAM PELO EMPATE AMANHÃ EM SÃO MIGUEL DO OESTE • LINHA

�âJ
:' CESAR JUNKES/OCP

ai

1. Malwee goleia e fica mais
cu

EJ próxima da vaga para final
do $ � O' time' do Oeste
(la

.

• º'

e q precisa vencer

no 'B amanhã para provocar
do li a prorrogação
sa

ae J:, JULIMAR PIVATTO
i: ;t. JARAGUÁ DO SUL

Com um belo primeiro
tempo, aMalwee goleou São
Miguel do Oeste ontem no

'i Wolfgang Weege por 5x2 e

está a um empate da final do

Campeonato Estadual da
Divisão Especial. Os cinco

gols jaraguaenses saíram no

primeiro tempo, duas vezes

com Valdin e uma com

Márcio, uma com Falcão e

Outra com Jonas. Logo depois
da partida, a delegação da

ão; ;j

ão <

da

FÓRMULA 1

Massa é o mais
'I rápido na Espanha

Vencedor do últimoGP do
ano e mais rápido em treinos
em Barcelona na semana

passada, o piloto brasileiro
Felipe Massa terminou os

treinos de ontem em Jerez de
la Frontera, Espanha, com os

melhores tempos. O aqueci
mento mostrou que a Ferrari
vem com um carro que pode se

tornar imbatível para a próxima
temporada daFórmula 1,jáque
o competidor de testes da
escuderia italiana Luca
Badoer ficou em segundo.

,
"

'J

...

-

time de São Miguel do Oeste
voltou melhor e descontou

logo no inicio com Augusto,
aproveitando passe de
Hiltinho. O segundo dos,
visitantes saiu na seqüência,
com Índio aproveitando a

saída erra de bola da Malwee.

Depois das semifinais do

Estadual, os jaraguaenses
embarcam para Horizonte

(CE), onde disputam a partir
de segunda-feira, a Super
Liga de Futsal. O primeiro
jogo será contra o AABC

. (RS), mas o horário ainda
'

não foi definido. Confira ao

lado os grupos da última

competição do ano no futsal
nacional. O Grupo A

mandará as partidas em

Fortaleza.

,
-

SUPER LIGA

,QtUPJ,ilZkS ..-.m.__1

Chave A
Horizonte (CE)
Carlos Barbosa (RS)
Constelação (RR)
Afagu/Russas (CE)
Candanqos (DF)
Minas (MG)
São Miguel (SC)

Chave B
Malwee (SC)
Esrnac/Ananindeua
(PA)
ABC (RN)
Cresspon (DF)
Clube Comary (RJ)
AABC(RS)

Chips· conquista título
de fisiculturismo no. PR
JARAGUÁ DO SUL

-

O jaraguaense Luís Carlos
Krenke, conhecido como

Chips, conquistou, no último
sábado, o título da Copa dos

Campeões de Fisiculturismo,
em Curitiba, na categoria
Master. Além deste primeiro
lugar, ele também terminou
em terceiro na classe 1

pesada. O atleta compete
com apoio de Nutricenter,
Farmareis, Cia do Corpo,
Estúdio Phoenix e Marone.

DIVULGAÇAO

Mudanças Io Conselho Estadual do Desporto se reuniu nesta semana para
.

,
'"

analisar algumas mudanças propostas pela Fesporte para os :��
Jogos Abertos, A principal é o sistema de pontuação que define

o campeão geral da competição. Tanto nas etapas regionais como
na estadual, o novo critério seria pelas contagens de medalhas

de ouro, prata e bronze, como acontecem nas Olimpfadas. Os t

municfpios já aprovaram este novo sistema e o conselho só irá ,� ..rL

decidir no próximo dia 19, em um novo encontro em

Florianópolis,

Classificação Comparando
Se mudasse o sistema, os Neste ano, por pontos, do
três primeiros colocados quarto ao décimo lugares
neste ano permaneceriam ficaram, na ordem, Chapecó,
os mesmos - Blurnenau, Itajaí, Concórdia, Joaçaba,
Florianópolis e Joinville, Jaraguá do Sul, Criciúma e

com Blumenau tendo 20 Rio do Sul. Já no quadro de

medalhas de ouro a mais medalhas, a ordem ficou

que a Capital. A briga seria ltalaí. Jaraguá do Sul,
mesmo do quarto colocado Chapecó, Concórdia, Joaçaba,
para baixo, onde as disputas São Bento do Sul e Criciúma.

são bem mais acirradas, E o equilíbrio é bem maior.

Em quinto Jesc
Com esta mudança proposta Os Jogos Escolares de Santa .

pela Fesporte, Jaraguá do Catarina, para alunos/atletas
Sul teria terminado em até 14 anos, também tem

quinto lugar em 2006, com mudanças a partir do próximo '"

oito medalhas de ouro, nove ano. A principal delas é a "'I

de prata e dez de bronze. Na exclusão do judô, já que esta :�iG
pontuação, sistema adotado modalidade não é praticada
para definir o campeão, a nas escolas. Os campeões
delegação jaraguaense dos Jesc participam das �

terminou em oitavo lugar Olimpíadas Escolares do .st
com 43 pontos. Brasil.

:-:U

:0
�

COMUNICADO
:;-..!

IIOrlando Martins, comunica que requereu junto à ��
.(,0:

Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente -

II �FUJAMA licenciamento ambiental (LAI, LAp, LAO) rj'

para a atividade de supressão de vegetação.em: i) I'll
uma área de 11.997,03m2 locaãzação no município.:

.t L ...

)r
, ,

de Jaraguá do sul/se. Rua: Estrada Itapocú -

Hansa hoje Rua 918-José Martins sino Três Rio: " .

do Rlorte. ; :1

A SCAR apresenta:

••--' .-jj'
ottcerto

'atafI
Local: Grande Teatro da Scar Participação:
Data: 10/12/2006.(domingo) Orquestra Filarmônica da SCAR
Hora: 20h Orquestra de Cordas da SCAR
Ingressos: R$ 10,00 inteira
R$ 5,00 meia e idosos Quarteto do Grupo de Câmara da SCAR

Coral da SCAR

Cia. de Dança GPOEX/SCAR
Músicos Convidados

Realizaçâo:5�'
.: J

Rua Jorge Czerniewicz, 160 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul- SC
wwwscar.art.br- scal'@scal'.art.br - Fone/Fax: (47) 3275-2477

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I '

o

o '
, ,

I
'

i �

II

I ,

II

I

li

,

II

, I

1 I

I I
I '

I,

I I
I

Ii
I

'

, '

: II

II

!
"

o
,
<,

SA I QUI,NTA-FEIRA, 7 de dezembro de 2006

O CORREIO DO POVO

NO GARIBALDI: CRIANÇAS DA ESCOLINHA RECEBEM VISITA DE íDOLO RUBRO-NEGRO

• •

o,

� Ex-jogador Andrade
estará neste sábado
no Flamengo do
Bairro Garibaldi

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

o

A Escolinha Oficial do

Flamengo, de [aragua do Sul,
recebe neste sábado a ilustre
visita do ex-craque Andrade,
hoje auxiliar técnico do rubro
negro carioca. O encontro

começará às 9h, no campo do
Esporte Clube Flamengo, no
Bairro Garibaldi. Cerca de 130
alunos/atletas participarão do
evento, promovido pelo
fundador da escola, Silvio
Antonio Alves. Segundo ele,

, ..

esta e a primeira vez que a

franquia recebe um treinador
deste nível em três anos de

fundação. Na inauguração da
escolinha, que estevepresente foi
o ex-flamenguista Lico.

"Ele é mais ídolo dos pais
do que das crianças, mas

•

•

•

. "

mesmo assrm, e importante
recebermos a visita dele",
comentou Alves. Andrade fará
uma 'avaliação do funciona-

o

menta da escolinha e também
dos alunos. "Nao quer dizer

que ele vem aqui selecionar o

talentos, porque não é este o

departamento dele. Mas ele
o pode indicar algum destaque
para o departamento amador",
explicou.

Ter também um exemplo
próximo das crianças é também
outro ponto positivo, segundo
Alves. "Ele foi um atleta que

sempre se dedicou e ainda é um

exemplo para quem quiser
seguir carreira", justificou.
Depois de ver as crianças,
Andrade também promete

•

entrar em campo, em um Jogo
festivo com os pais dos alunos.
Andrade é um dos únicos

pentacampões brasileiros,
conquistando quatro título com
a camisa do Flamengoeum com

adoVasco, alémda Libertadores
.

e do Mundial em 1981.

•

•
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Vo O CORREIO DO POVO

FUNDEB É APROVADO NA
CÂMARA COM APOIO DE
TODOS OS PARTIDOS .. B3

que existam 10 mil novos

alunos, em função do
decreto estadual que torna

obrigatório o ingresso aos seis

anos na 1 ª série e implanta o

ensino de nove, a partir de
2007. Nas 1.320 escolas do

sistema, o encerramento das
aulas segue calendários dife

rentes, desde o dia 5 até o dia
20 deste mês, dependendo
das peculiaridades de cada

região e do plano de reposi
ção das aulas.

Em sua maioria, os 832
mil alunos da rede entram

em férias a partir do dia 15 e

os professores a partir do dia
20, depois do Conselho de
Classe e avaliação do

'Imogen� de cunhe) meromente ilustrativas,

81

PARECER FINAL DA COMISSÃO
DE FINANÇAS DO ORÇAMENTO
DO ESTADO PARA 2007 SERÁ
APRESENTADO QUARTA-FEIRA 082

FIM DO PRAZO: PAIS CORREM PARA GARANTIR V�GA PARA OS FILHOS

período. A secretária de

Educação, Elisabete An

derle, está encaminhando
ofício para as 30 Secretarias

Regionais reforçando a ne

cessidade de cumprimento
das 800 horas/aula e 200 dias
letivos. Antes do recesso as

escolas precisam garantir
aulas de recuperação, exames
finais e fechamento do

processo de avaliação.
Para viabilizar o início do

ensino fundamental de nove

anos, a Secretaria acompa
nha a decisão de outros esta

dos, respaldada em parecer
do Conselho de Educação de
não reprovar alunos que es

-tão na primeira série este ano.

Jaraguá do Sul· Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000

I
i

Matrículas na redepública estadualencerramdia 11
J� Antes do balanço,

Secretaria estadual

já registra aumento

na procura por vagas,
dez mil a mais só no

ensino fundamental

FLORIANÓPOLIS

o prazo das matrículas

para a Rede PÓblica Estadual
encerranapróxima segunda
feira, dia 11, mas mesmo sem
efetuar o balanço, a

Secretaria da Educação já
registra aumento na procura

por vagas. No ensino funda

mental, a expectativa é de

VENHA PARA O HAPPY CAR NESTA SEXTA DAS 18:30HS. AS 20:00HS" COM MÚSICA AO VIVO.

�,

Com o ingresso das crianças aos seis.anos na primeira-série, expectativa é ter 10 mil novos alunos em 2007

I,
'I

I; I:.I I

: II
! '

I

Cara9u�
Ultrapasse o Desejo com a Satisfação
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SANTA CATARINA O CORREIO DO POVO

COMISSÃO DE FINANÇAS DA ASSEMBLÉIA

cad ernob@ocorreiodopovo.com.br

Parecer do orçamento
será entregue 4a-feira
�Executivo enviou
ontem novo texto
de 1,7 mil páginas
com as metas

FLORIANÓPOLIS

Um novo anexo enviado
pelo Executivo ao Orçamen
to do Estado para 2007
determinou que o relator da
peça orçamentária, deputa
do Dionei Walter da Silva
(PT), hão apresentasse
ontem seu parecer. final na
Comissão de Finanças, que
será entregue na próxima
quarta-feira. Ele havia solici
tado diligência para que
fossem esclarecidos alguns
pontos como valores diver
gentes entre a programação
financeira (demons trativo
com origem dos recursos para
ação) e física (descreve a

obra constando valores
também).

Porém, na resposta a esta

diligência o Executivo en

viou UIJl novo anexo de

Relator defende inclusão das prioridades do Orçamento Regionalizado
metas, onde constam discri
minados dos programas,

ações, valores destinados à
sua execução, além da
origem dos recursos. Estas

informações, explica Dionei,
estão impressas em mais de
1.700 páginas, o que dificulta
o comparativo que está
sendo feito pela Coordena
doria do Orçamento da
Assembléia Legislativa.

Entretanto, o parlamentar
acredita que as prioridades
indicadas nas audiências

públicas do Orçamento
Regionalizado vão nortear o
conteúdo do texto final.

De acordo com o depu
tado, essas prioridades não
foram 'incorporadas pelo
governo estadual, cabendo à

Comissão de Finanças aprová
las como emendas, indicando
a dotação ,orçamentária
própria desde que os recursos

não sejam vinculados à

educação, à saúde e fundos
específicos. (Assessoria de
Imprensa da Assembléia)

.'

Ensinar é uma

arte,' aprender é
urndesafío.

SÃO LU;S\
Q

Aulas para a vida. li\ I I
. �

va ores para sempre.

Matrículas abertas

Educação Infantil ao Ensino Médio

www.marista.org.br
3371-0313

PROFESSORES

,j. Abertas inscrições
para concurso
Professores, da rede

pública estadual, interes
sados em mudar de escola
onde atuam devem fazer sua
inscrição hoje e amanhã, nas
Gerências Regionais de

Educação,' Ciência e

Tecnologia, das 13 às 19
horas. A nova lotação do
professor será em uma única
unidade escolar e a vigência
para o exercício a partir de
1 Q de março de 2007.

COMUNICAÇÃO

Veículos faturam
R$ 543 milhões

Pesquisa realizada pelo
Instituto Mapa com jornais,
rádios, TV e mídia exterior,
avaliou o mercado de
veiculação publicitária em

Santa Catarina entre os

meses de maio e setembro de
2006. Segundo o levanta
mento, em uma amostragem
dé 179 empresas de comuni
cação, o bolo de investimen
tos em veiculação publicitária
no Estado foi de R$ 543
milhões.

• PELO
Secretário
ganha metade
do subsídio
de deputado'

Titular na Alesc
pode optar por
valor maior

Ao trocar o Legislativo pelo governo do Estado, o i
deputado tem o direito constitucional de levar consigo o"
maior rendimento. Enquanto o secretário de Estado ganha
R$ 6 mil, o deputado estadual percebe praticamente o '

1

dobro. São R$ 11..885,43 mensais, somados os subsídios J
fixo, variável, adicional e auxílio-moradia. Isto sem contar'
o reajuste previsto para o ano que vem. Pelos anúncios
feitos por Luiz Henrique até o momento, cinco deputadosF
estaduais - Dado Cherem, Altair Guidi, Ronaloo Benede!, .,'
Jean Kuhlmann e Gilmar Knaesel- vão assprnir secretariaslr.�
de Estado. Para manter o subsídio maior no Executivo 8�:
terão de assumir a cadeira de deputado no início de fevereir�Vll
- um mês depois da posse do governadpr - e só então
passá-Ia ao suplente. É provável que aqueles que já São��deputados assumam as secretarias ainda em janeiro, mas

I

o estreante Kuhlmann já disse que vai deixar para rnarç;
Noves fora a intenção de acompanhar a votação da reformalIadministrativa na Assembléia, também deve ter pesado Oi

r,

pragmatismo do bolso. Entre os deputados federais -' �

apenas Mauro Mariani deverá valer-se da prerrogativa d�,r 11

subsídio maior. O benefício não vale para suplente.

CONFIRMAÇÃO Lb c
"Está tudo encaminhado (a posse em janeiro na secretaria). O[J5
cidadão precisa de dois pré-requisitos para a função: r: e
credibilidade e relacionamento. Se o governador me indicou é �

J

r F
porque os preencho", afirmou Althoff. O pefelista, que teve

"

destacada atuação nacional durante, por exemplo, a CPI do rol

Futebol, aplica a mesma condição para a relação entre o Governo1
de. SC e a União. "As instituições estão acima dos partidos, se ell

Luiz Henrique representa o Estado e Lula, o país, i,;!J
obrigatoriamente haverá interação", estimou. rJJ Q

REGIONAL
O Sul do Estado, que elegeu uma dezena de deputados
estaduais e terá a maior representação distrital ano que vem, bero"
que gostaria de ampliar a bancada federal com a posse de Acélío ..
Casagrande na Câmara dos Deputados. Mas ele não terá como �

ficar fora da SDR de Criciúma, sob pena de entornar o caldo
entre peemedebistas da Região Carbonífera. A coisa anda tão \;
confusa na base de Eduardo Moreira que até uma tucana

J

assumiu o PMOS Mulher no Distrito de Rio Maina.

COMBUSTÃO .

Amanhã, aliás, reúne-se o Diretório do PMOS de Criciúma. Hoje,
na véspera do pinga-fogo, o governador deve passar pela Ti (
cidade. Há pressão para demissões no colegiado do prefeito .) l
Anderlei Antonelli.

,;; p
_-------------------

bq P
li! �Impasse ,,; �

Deputado eleito Valdir Colatto apelou a Luiz Henrique p�!;a !l

falar com presidente Lula sobre legislação da Mata AtlântlCj, �
que está para ser sancionada. O novo texto é muito ma,I� �

taSrigoroso que a atual lei florestal e limita a ocupação prodU I�.
do solo em área que concentra pelo menos 70% da economia B
brasileira. Estende o limite de Mata Atlântica, dos atuais 15,� �Iquilômetros a partir do Litoral, para qualquer área em que

i�haja remanescente de floresta superior.
J,'

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FABíOLA GAZONI/CHAPECÓ,. li r; n

PRISCILA LOCH/TUBARÃO. KARINA MANARIM/CRICIÚMA E NANCY ARAÚJO/BRASILIA í e
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�NDO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA

ORAMA O CORREIO DU POVO

Câmara aprova Fundeb
em segundo turno

�

), o �
,

la o

lnha
te aT!
jios �
ntar"
Cios
dosj. PEG, que segue
�et'lí;� para promulgação,
nas 1

iva 0)' recebeu 328 votos a

leir�vll favor e quatro contra

jtãoSãoJ1� BRASíLIA
ras
[ço. ACâmara aprovou ontem

rmaq 8 a PEC (Proposta de Emenda
la OJ, à Constituição) do Fundeb.
ais,',"

If ,! ados os partidos foram
do

is'
.

favoráveis à aprovação. No

plenário, em segundo turno,
, falam 328 yotos a favor e

qUftro contra.A PEC deverá

serpromulgada em sessão do

CJngressoNacional.
A principal mudança

I feita pelo Senado foi a

ii. díminuição, de cinco para

quatro anos, do prazo para a

União completar os recursos
destinados aos fundos que
serão criados pelos.Estados e

peío Distrito Federal para o

desenvolvimento da educa-
•

;�' âo básica.
O Fundeb substituirá o

atual Fundef, que acaba
II neste ano e vincula a

apJicação de recursos apenas
), ao ensino fundamental.

C9m duração de ,14 anos, o

If;; Fundeb atenderá os alunos
Lb da educação infantil, do

O[Jj ensino fundamental e médio
\

,J 5 e da educação de jovens e
U e.

d ItF a u tos e será implantado de
Ir) forma gradativa. O novo

vern� �ndo contará com recursos

se .;, de outros impostos hoje não
(;Il distribuídos para esse fim e a

«o complementação da União
1":1 será maior.

Parlamentares participam de sessão extraordinária para votação do Fundeb

Além dá parcela comple
mentada pela União, o Fun
deb é constituído por 20% de
uma cesta de impostos e

transferências constitucio
nais de Estados emunicípios.

Polêmica eleitoral

A aprovação do Fundeb

por uma Câmara em final de
mandato (48% dos atuais

parlamentares não vão voltar
em 2007) ocorre mais de um
mês após o final da campanha
presidencial, na qual o fundo
foi abordado em debates
entre Luiz Inácio Lula da
Silva e Geraldo Alckmin

(PSDB).
O candidato tucano

acusava Lula de não ter tido

força política para aprovar o

Fundeb no Congresso, en
quanto deputados acusados
de "mensaleiros" eram

absolvidos rapidamente.
Lula rebatia dizendo que

o Fundeb era prioridade de

seu governo e que, se não

havia sido aprovado ao longo
dos três primeiros anos de sua

gestão, a culpa era da

oposição e de um suposto
"corpo mole" de parlamen
tares que não teriam

interesse em aprovar um

provável trunfo eleitoral para
Lula. (Site Uol)

INVESTIMENTOS ANUAIS:
mais de R$ 45 bilhões, a partir
do quarto ano do programa

NÚMERO DE ATENDIDOS:
47,2 milhões de alunos da

educação básica e creches

DESTINO DOS RECURSOS:
Pelo menos 60% dos recursos

vão para salário dos

professores

VIGÊNCIA DO FUNDO:
pela menos 14 anos

beJ1l� r,

c�! 'TeU elege presidente e

vice para o próximo ano
��: BRASíLIA

oje, , o plenário do TCU
TI (Tribunal de Contas da

União) elegeu ontem seu

»: £residente e vice-presidente
Para 2007. O �inistro

II! Walton Alencar Rodrigues
��Sumirá a presidência e' o

�inistroGuilherme Palmeira,
�Icargo de vice. A posse dos
s�eitos será realizada no

Próximo dia 13. O mandato
Side um ano e pode ser

��novado uma única vez por
IgUal período. Atualmente, o
residente do TCU é o

lllinistro Guilherme Palmeira
e o vice, ministro Walton

pá:ta
ntic'â.

,rJ

maiS
utiv�
omia
15e
qu'é
);,1

Alencar Rodrigues.
A base aliada do governo

na Câmara decidiu apoiar o
deputado Paulo Delgado
(PT) para disputar a vaga de
ministro do TCU. Os partidos
aliados fizeram uma eleição
prévia com 213 deputados
para encontrar consenso em

torno do nome do candidato.
Os deputados Osmar

Serraglio (PMDB) e Luiz
Antonio Fleury (PTB) abri
ram mão das candidaturas,
assim como o PSc. Pela oposi
ção disputam a vaga os depu
tados Aroldo Cedraz I (PFL),
Gonzaga Mota (PSDB) e

Ademir Camilo (PDT).

Preso médico que
cobrava cirurgias
A Polícia Federal do

Paraná prendeu ontem o

médico Luiz Lauro Lacks,
na cidade da Lapa, a 60 km
de Curitiba. Ele é acusado
de cobrar cirurgias de

pacientes encaminhados
para hospitais 'públicos, pelo
SUS. O médico, que
trabalha há 30 anos como

cirurgião .do município, foi
preso em casa. Ele nega as

acusações e diz estar sendo
vítima de uma armação.
Segundo as investigaçôes,
num livro apreendido,
haveria anotações das

cobranças ilegais.

• PELO

Ele foi reeleito
ao vencer o 2°
turno das eleições

Joseph Kabila, de 35 anos, assumiu ontem a

Presidência da ROC (República Democrática do Canga)
em um evento realizado na capital do país que contou

,

com a presença de vários chefes de Estado e governo do i
continente africano. Ã

Kabila foi reeleito para o cargo ao vencer o segundo
turno das eleições presidenciais, realizadas em 29 de
outubro e nas quais concorreu com o ex-vice-presidente
Jean-Pierre Bemba. Ele ocupa a Presidência da ROC desde )
o dia 26 de janeiro de 2001, quando substituiu no poder )
seu pai, Laurent Kabila, assassinado por um segurança.

Esta é a primeira vez, em mais de 40 anos, que a ROC J

(ex-Zaire) conta com um presidente eleito democraticamente.
O país, que se tornou independente da Bélgica em 30 de �

junho de 1960, viveu quatro décadas de guerras civis, ditaduras
e golpes de Estado.

Ao jurar seu cargo perante representantes da Corte
Suprema, Kabila se comprometeu a defender os interesses
gerais e a "ser um servidor fiel" de seu povo. Além dos .J

chefes de Estado convidados para a cerimônia, estava
1

presente o secretário-geral da ONU, Kofi Annan.

Kabila toma

posse como

presidente
do Congo

MEXICANOS NOS STATES
Um em cada sete trabalhadores mexicanos deixou seu país e está
trabalhando nos EUA. Há mais de 7 milhões de pessoas de
origem mexicana integrando, neste ano, a força de trabalho dos
EUA, ou 2 milhões a mais do que a cifra registrada seis anos
antes.

GUERRA PIORA
O informe do Grupo de Estudos para o Iraque entregue ontem ao

presidente George W. Bush assinala que a situação no conflito
iraquiano é "grave e se deteriora". "Se a situação continuar se
deteriorando, as conseqüências serão severas", afirma o

documento.

FIM DA URSS
O líder do Partido Comunista da Rússia, Gennady Zyuganov,
definiu hoje como "o maior dos crimes contra os povos da União
Soviética" a assinatura do acordo de Belovezhskaya Pushcha,
que determinou o fim da URSS e que completa 15 anos amanhã.

Genes da nicoti�. são descobertos
Uma equipe de cientistas da Un;" rsidá?le de Osaka, oeste do
Japão, descobriu que o comport ento de determinados genes
provoca dependência do tabaco, rmitindo seu uso em terapias
genéticas que ajudem fumantes a I gar o vício, informou hoje a

imprensa local.
Em pesquisa realizada com trezenta ,pessoas que fumam ou

deixaram de fumar, a equipe cescobl u que os fumantes mais
inveterados têm um gene muito ativ:: hamado CYP2A6, que
produz enzimas capazes de decamp a nicotina e, como

conseqüência, incentiva a dependência.
O estudo mostra que, dentre as pessoas com o gene CYP2A6
muito ativo, 70% eram fumantes habi ais que acendem um

cigarro logo após acordarem. També foi descoberto um gene'
relacionado a um tipo de proteína qu .i inüuencia as secreções de
dopamina, fator-chave na dependên r! a da nicotina.

.

I

�--------------------�!��--------------------------------------,

Filha lésbica de vic -presidente dos EUA está grávida
I

Mary Cheney, 37 anos, filha publicamente lésbica do vice-presidente americano Dick
Cheney e sua mulher Lynne, está grávida. Mary, e sua parceira há 15 anos, Heather Poe,
45 anos, estão entusiasmadas com o bebê. A outra filha de Cheney, Elizabeth, está
deixando o cargo de secretária assistente de Estado depois de ter seu quinto filho com

seu marido em julho. Não houve anúncio formal do escritório do vice-presidente, mas'
Cheney e. sua mulher estariam ansiosos pela chegada do sexto neto.
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Confira a cobertura completa dos eventos em nosso blog: www.poracaso.com

E.mail: contato@poracaso.com
Durante as próximas 3 semanas, em cada edição estaremos divulgando fotos que

marcaram 2006. Nesta edição fotos de janeiro à abril deste ano na Combat,
Moinho Disco, Baile de Carnaval do Baependi e Choperia Bierbude.

Pablo Vargas e Sabrina Formigari

Karla Sohn e Juliana Bartel

Abraços Grátis em Jaraguá do S.,�
Tudo' çomeçou qua Ido o

australiano Juan Mann ir .ciou o
movimento "Free Hu .s" au

"Abraços Grátis". Ele e .creveu

esta

fr�see.m.uma Pla�..
1 e saiu

pelas ruas de Sidney com a

solen são de S· por aí
â' }

estran fos na
te de trazer novamente o
b'rilhb para a vida das pessoas.

O vídeo que foi foi colocado
no site ¥iouTube

teve��
iais de 1

milhões de visualiz ções e

acabou fazendo co que o

movimento fosse p 'ar em

diversas cidades d, todo

mundp,
No o sábado a partir das 14:30h a earnpant :? Free

Hugs e acontecendo em Jaraguá do Sul. O pc �to de
encontroserá em frente ao museu db calçadão.

No local, serão distribuídos os cartazes e também de. nidas
as duplas e locais onde os mesmos estarão a postos para
distribuir os abraços. Até o momento mais de 50 pessoas já
estão cadastradas para participardo Free Hugs JGS.

.

)nteress.ados em conhecer o vídeo que deu iníei I ao

movimento e também em mais informações de como parti .ipar
da campanha acessem: www.poracaso.com.

Dirceu e Adri Conti

Israel "MIO" Berns e Juliana Hertel Luchtenberg

Coldplay
Atrav.és do site

viafunchal.showare.ch já
possível garantir seu

ingresso para a tão

,
aguardada apresentação do
Coldplay no Brasil.

A banda irá se

apresentar nos dias 26,27 e

28 de fevereiro na Via
Funchal em São Paulo.

No show será possível
ouvir àlgumas músicas do
novo álbum da banda que
esta em studio. Os valores
dos ingressos variam de
150 até 400 reais.

Pagodeira
Mais uma noite de

muita diversão, gente bonita
e casa lotada é o que
promete a combat para este

sábado, 9 de dezembro.
A atração principal da

noite será o pagodaço com

a banda Kibelleza. Logo
após o DJ residente Igor
Lime estará apresentando
seu fino repertorio de House.

Maiores informações e

reservas no fone: 8412-,
2799 ou através do site
www.sitecombat.com.br.

Outros Shows
o ano de 2007 promete, entre os artistas já confirmados

para se apresentar no Brasil estão: RogerWaters, Aerosmith,
Simple Plan, Bryan Adams, The Blue Man Group e Ben
Harper (este com possível apresentação no EI Divino de
Floripa).

-

Ainda estão em negociação as apresentações do
Radiohead, Bob Dylan, Rush, Evanescence e Pet Shop Boys.
Durante o ano ainda será possível assistir a apresentação do
Cirque du Soleil que estará em turnê por 6 capitais brasileias.

O CORREIO DO POV

Rafaela Cardozo e Juliana Lazzaris

Adriano Junkes e Josyane Gonçalves

Balada na Bier Moinho Disco
Nesta quinta-feira

Moinho Disco abre sua
" portas para apresentaçã '

da Banda Os Chefes a .

Curitiba. Logo .em seguia
.

rola o repertório Hip Hop ,

Xalinho ..
Os ingressos ante

cipados já podem se'

adquiridos aos valores o '

10 reais masc e 5 reais te '

no Posto Mime Matri;
Center Som Shoppin!
Licoreria e Posto Maioct
(Guaramirim). Reservas n "

fone: 9136-0793.

A choperia Bierbude
traz nesta sexta-feira para
Jaraguá do Sui o TOP OJ
uruguaio Javier Misa,
considerado um dos
maiores nomes da cena

eletrôncia na América
Latina.

Na sequêneia haverá
apresentação dos DJs
residentes Xalinho (hip-hop)
e Rodrigo Fabro
(EletroHouse ).

Mais informações e

reservas nos fones: 3275-
1686 e 9604-8777.
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( (Eu sempre quis tocar". � .

assim que o técnico

judiciário, Arnaldo
Pereira Junior, 26 anos,

resume omotivo que o levou
à escola de música Bicho

Grilo, em Jaraguá do Sul. A
paixão pelo som do violão o

acompanha hámuito tempo,
mas a concretização do
sonho aconteceu só em julho
desse ano, quando as. aulas

na faculdade acabaram e ele

pôde reservar o tempo vago

para aprender as técnicas do
instrumento.

Ainda no início do curso,

Junior não se desestimula
com a expectativa de passar
três anos e meio nas. salas da
Bicho Grilo. Muito pelo
contrário, o músico novato
diz que não vê omomento de

poder dedilhar as canções dos
artistas prediletos. "Sempre

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

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

O CORREIO DO POVO

via as rodas de amigos na praia
e batia aquela vontade de
participat Nesse final de ano

não vai dar, só que no próximo,
vou comandar o grupo",
comenta.

Por enquanto, as perspec
tivas de Junior não incluem a

formação de uma banda,
apenas a intenção de tocar

sem compromisso algum.
Segundo a responsável pela
escola, Bruni Schwartz, esse

As grandes marcos m.md.ois
bem perto você

Eliana grava programa

Especial de Fim de Ano na

Record.A apresentadora
recebe Daniela Mercury e

Wanessa Camargo.

-�.�?
...._ -
"'...�-
'l'

Ellen's
cosmética C? perfumaria

Shopping Breithaupt � 10 PISO

3371 1590· cllens@ellens com br

A escola Bicho Grilo oferece aula para os .

interessados em aprender um pouco mais sobre
música, independente do estilo preferido.

, I

não é o perfil mais comum F garagem e pegar a estrada"
entre os 110 alunos atual- t rumo aos palcos do Brasil
mente -rnatriculados. "O t afora. Só que entre amadores
celeiro musical em Jaraguá é ? e profissionais o problema é o
muito grande . Mesmo i mesmo: afaltadeespaçopara
ficando mais na diversão, as tocar e se aperfeiçoar. Para a

bandas são comprometidas proprietária da Bicho Grilo,
com a qualidade", explica. 11. basta a administração muni-

A 1 ém dis so, B run :J cipal ceder locais públicos,
também lembra, que na como a PraçaÂngelo Piazera,
cidade, há muitos grupos no Centro, aos músicos, para
preparados para "sair da resolver parte do problema.

ONDE APRENDER
Bicho Grilo

AULAS
Violão, guitarra,
bateria e contrabaixo

MENSALIDADE
R$75

CONTATO
Pelo 3371-9201 e

www.escolabichogrilo.com.br

Megastore - 3275 0137

Shopping - 3275 6400
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

� EVENTOS

AUTO DE NATAL
A Marisol realiza auto de Natal
amanhã, a partir das 20h, em
-írente à sede da empresa. O
evento terá apresentação do
Coral Marisol e de um

.quinteto formado pela

.Orquestra das Comunidades
de Florianópolis.

� SOLIDARIEDADE
O Grupo dos Amigos
Solidários de Jaraguá do Sul
promove a campanha Natal
sem fome, para arrecadar
alimento para as famílias
carentes da comunidade.
Para participar é só
confirmar a doação pelo

, I

'fone 9981-0298.

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

QUINTA-FEIRA, 7 de dezembro de 2006

• O DIA DE HOJE
� SANTO

Santo Ambrósio

� EFEMÉRIDES
Dia do Pau-Brasil
Dia Internacional da Aviação
Civil

� 1866
D. Pedro II abre rios à navegação de
navios mercantes estrangeiros.

� 1941
A base naval de Pe,w! Harbor,_)lQ, ,,�,�

Havaí, é atacada de surpresa por
cerca de 400 aviões japoneses.
Em duas horas a frota americana
foi praticamente destruída.

�.1972
A NASA lanca a nave lunar A(JIO
17, a última do proqrapta esr-cialApolo, com três tripulantes. I

� 1979 /
O

.
presidente Figueiredo j'decreta.

uma desvalorização de 130% do
cruzeiro e anuncia .a e �inaçãogradual dos subs dio s e

incentivos fiscais e de c .dito.
f

Temporal causa pr.ejuízo
Na edição semanal do jornal O Correio do Povo, de 13 a 19 de dezembro de 1986, as fortes chuvas de verão
que caíram na região foram destaque. Os temporais causaram prejuízos e transtornos no sistema viário do
município, notadamente nas ruas e estradas com revestimento primário. No centro, duas regiões críticas de
alagamento continuam provocando problemas até hoje, a Marechal Deodoro, e a Reinoldo Rau.
Outra reportagem que mereceu atenção, na mesma edição do jornal, foi sobre a empresa Marisol, que
anunciava investimento na ordem de US$ 4,7 milhões para aumentar o volume de sua produção em 20% a
partir de fevereiro de 1987, além de elevar ainda mais o grau de qualidade dos produtos que industrializa
no setor têxtil.
Entre os equipamentos adquiridos naquele ano, destacaram-se 300 máquinas de costura, 15 máquinas
circulares de malharia, três "Econ-o-Flon" para tingimento, com capacidade individual para 900 quilos de
tingimento por partida e uma rama de acabamento de malha.
Além dos equipamentos adquiridos, a Marisol investiu também na ampliação de sua estrutura física,
acrescentando ao seu parque fabril mais 8.700 metros quadrados de edificações. Também inaugurou mais
quatro unidades industriais de costura em cidade vizinhas a Jaraguá do Sul e previu gerar 900 novos

empregos.

• O CLIC DO LEITOR MandesuafotoparaoExtra: • ANIVERSArRIOSextra@ocorreiodQPovo.com.br

Paisagens belas de um dia corrido na cidade foi a inspiração do clic para o
leitor Jorge Natanael.

07/12 .

Anelore Kohler
Carmem R. Fugel
Ivone C. Raduenz
Jonathan Luis de Sousa
Salomom
Paulo, Bertold Marquardt
Amanda Floriani
Valentin Rosa Corasini
Claudinei César Gielow
Pietro Kaique Gurnz
Roberson Carlos Falenski

.

Tamara de Cássia Petry
Nathan Ziener
Nilson Prestes

Agenor Butzke .

Nilson Ferreira Prestes

JARAGUÁ DO SUL
CINE SHOPPING 1
JESUS - A historia do nascimento
(f4h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
- SeX/Sab/Dom/Qua/Qui)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20-SegiTer)
CINE SHOPPING 2
Deu a louca na Chapeuzinho
(14h30, 16h30, 18h1 O, 19h50,
21 h30 - SeX/Sab/Dom/Qua/Qui)
(16h30, 18h1 O, 19h50, 21 h30-Segffer)
CINE SHOPPING 3
O Segredo Dos Animais

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

JOINVILLE
CINE MUELLER 1

Um Bom Ano

(:l4h15, 16h45, 19h1 O, 21 h30 -

SeX/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)
(14h15, 16h45, 19h1 ° - Seg)
CINE MUELLER 2
Um Cara Quase Perfeito
(13h45, 15h45, 17h45, 19h45,
21 h45 - SeX/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)
(13h45, 15h45, 17h45, 19h45 - Seg)
CINE MUELLER 3

Happy Feet O Pingüim (Dublado)
(14h, 16:h30, 18h45, 21 h1 ° -

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

BLUMENAU

'II CINE NEUMARKT 1
fi,

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

SeX/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)
(14h10, 16h30, 19h10 - Seg)
CINE NEUMARKT 2
Jesus A História Do
Nascímentcüaqendado) "

(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-Todososdias)
Um Cara Quase Perfeito
(19h30, 21 h50 - SeX/Sab/Dom/Te'r!
Qua/Qui) (19h30 - Seg)
CINE NEUMARKT 4
Volver

(1:4h20, 16h50, 19h20, 21 h40 -

SeX/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)
(1;4h20, 16h50, 19h20 - Seg)
CINE NEUMARKT 5
Os Infiltrados
(13h30, 18h30 - Todos os dias)
Jogos Mortais 3

(1:6h20 21 h15 - Sex/Sab/üom/Ier
/Qua/Qui)(16h20 - Seg)
C�NE NEUMARKT 6
Os Cavaleiros Do Zodiaco: Prólogo
D� 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)

• UTILIDADE PÚBLICA
� Concurso
A Secretaria de Estado da
Saúde lançou o edital para
concurso que será realizado
no dia 25 de fevereiro de
2007. As inscrições podem
ser feitas no site
www.ses.feese.ufsc.br.

� Treinamento
O Celas promove
treinamento sobre
Gestão e Qualidade -

Auditorias Internas-
de 11 a 1.5 de
dezembro. Informações
no telefone (47) 3371
7843, com Michele.

� Empretec
O Sebrai de Jaraguá
promove mais uma edição
do Empretec, em janeiro de
2007. As inscrições vão
até amanhã. Outras
informações nos fones
3275-7024 ou

3371-7843.

• PREVISÃO DO TEMPO

SÁBADO
MIN 19°C '

MÁX 28°C

Áreas de instabilidade propag II�-se pela
. Região Sul, provocando pane tas de
chuva e trovoadas. Intervalos tm sol
devem deixar a temperatura mal'S alta no

Norte do Estão. Perigo de

trovo��as
e

temporais em todo Estado. \
\

� Jaraguá do Sul e Região

DOMINGO

MIN 200C
MÁX 27°C

� LAGES
MiN 18/ MAx 31

�JARAGUÁ
DO SUL

ç'
MIN 21 ! MAX 29

FLORIANÓPÓLlS
MiN 20! MAx 28

SEXTA

MIN 20° C
MÁX 2rC
Tempo instável, deve
chover durante à tarde,

HOJE

MIN 21°C
MÁX 29°C
Tempo instável, deve
chover durante à tarde. '

> Fases da lua

Chuva durante todo dia. Sol com muitas nuvens,

Pode chover durante à tarde.

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

12/124/12 20/12

Chuvoso

27/12 .,.
TrovoadaEi1solarar;Q Parc!;:)l;nenw

nuhlado
Nubia(jo Instável
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��UNDOOOO
Atenção, garotas: vocês vão ver Fabio Assunção como nunca

ninguém viu na capa da revista 'Joyce Pascowitch", que

chega semana que vem às bancas. Ele está lindo, leve, solto
e falando coisas que nunca tinha contado sobre a sua vida

particular...
O seu

casamento, a
atual fase de

trabalho,
relacionamento

s abertos, o seu

namoro com a

publicitária
Karina Tavares,
sexo e por
aívai.

Preparem-se.

��DEDINHOS
A Record também vai ter

• � ,

sua versão para o �""'
Especial de Fim de Ano.
Eliana é quem comanda

.

a atração - em formato
"

de programa de auditório,' ,

mesmo. Entre os
'

.

convidados de palco,
Daniela Mercury e

Wanessa Camargo, _ ,

Eliana ainda embarca �
,

para o Maranhão, neste ': I

fim de semana, onde

grava alguns quadros
para este mesmo

especial. Ela promete
levar o marido na mala

para namorar nas horas'
,�

vagas.

��CONVERSAS
Ratinho foi chamado
ontem para conversar

com Silvio Santos no SBT.

Apesar dos fortes
rumores de que há

planos para o contrato do

apresentador ser
rescindido, o dono do
SBT propôs outro
programa para ele, que
entraria no ar em janeiro.
Adriane Galisteu também
ficou trancada com o

chefão no camarim dele,
no SBT, durante pelo
menos uma hora e meia.
Fazia um bom tempo que
Silvio não a atendia
pessoalmente.

��MAMÃE
Ângela Leal entrará

em "Páginas da Vida"

como Hilda, mãe de

Marcelo (Thiago Picchi),
que incentivará o filho a

adotar uma criança
com o marido dele

Rublnho

(Fernando Eiras).
Já Sandra (Danielle
Winitss), deve tentar

matar Jorge (Thiago
Lacerda), tudo por
ciúmes do bonitão com

a irmã dela.

��OAMOR!
E também nas revistas, Ellen
Jabour abriu o coração à

"Contigo" desta semana e, pela
primeira vez, falou de Rodrigo
Santoro, seu namorado há três

anos e meio. Á repórter do
"Vfdeo Show" contou que
sente tanta saudade do ator

que nem assiste mais aos

caplíulos de "Lost". I'NãO vi

nem quero ver", disse.Prestes
a completar 28 anos, Ellen
também conta ela e Rodrigo
tiveram um encontro de almas .

gêmeas. "O amor é linda!
j ,� .. ,

� GLOBO -18H

o Profeta
MarcoS confessa para Ester que está
ensando em se apresentar publicamente.

�ster não gosta da idéia e diz a Marcos que

Ruth é uma má influência. Miriam sugere a

Alceu que faça as pazes com Marcos e

peça-o para se apresentar na lanchonete.

Ester prolbe Tony e Baby de namorarem.

MarcoS pede para conversar com Sônia,
mas ela se recusa a falar com ele. Henrique
decide mandar Baby passar algum tempo
com os avós, bem longe de São Paulo.

Marcos vê uma mulher vestida de branco

dentro do carro com Henrique. Marcos se

apresenta na lanchonete de Alceu. Ele

adivinha o que Tainha tem no bolso: tem um

bilhete premiado da loteria.

a

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Guinevere encontra Arthur debaixo do

caminhão e sai para procurar ·um médico.

Antoinette exige que Mari� desminta para os

jornais que ela está falida, mas ela.se recusa.

O médico garante a Vanessa que Arthur não

teve nada. Deodato passa a tratar Elizabeth de

forma diferente. Tadeu garante a Giácomo

que não foi Lance quem roubou a padaria.
Leila diz a Elizabeth que sabe que ela não é

nenhuma santa. Juan vai até o sítio de José e

diz a Vanessa que veio buscá-Ia. Guinevere

fica feliz ao ver que Arthur está bem e o

abraça. Arthur fica surpreso, mas gosta do

abraço. Maria liga para Pietra e Lance atende.

Lance reconhece a voz de Maria. ,
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No céu
Três amigos e suas mulheres morreram e para entrar no céu São Pedro perguntou
para o primeiro: -Quantas vezes você traiu sua mulher? -Nenhuma vez

- Então você vai andar de carro importado. Depois disse para o segunda:
-E você quantas vezes traiu sua mulher -Umas 15
E para o terceiro: -Bem e a sua vez: -Eu trai umas 30 vezes

-Você ganha um carro popular
Dez dias depois os três se encontram e o de carro importado estava triste e seus

amigos o perguntaram porque ele estava triste e ele disse:
-Eu vi a minha mulher andando de fusca.
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Páginas da Vida
Olivia ceixa claro que não quer mais discutir

a relação. Renato diz a Isabel que vai se

separar. Isabel insiste que não vai dar o seu

aval para esta separação. Lívia brinca com a

repórter que Isabel pode roubar seu noivo.
Isabel sente a estocada. Felipe e Rafael

brigam. Mirael e Anna brindam ao

casamento. Silvio diz a Olivia que quase não
tem visto Tânia. Olivia ironiza que ele vai
encontrar uma mulher que se dedique à
familia. Silvio retruca que ela está afiada,
talvez por influência de Léo. Olivia pede que
ele não faça insinuações, porque ela

sempre lhe foi fiel, mesmo tendo

oportunidades e deseios. Olivia diz que vai

pedir a separação o mais rapidamente
possivel e Silvio concorda. Silvio liga para
Tânia e conta que alivia voltou. Cecilia se

recusa a dar carona para Camila, que insiste
em se insinuar para Horácio. Renato e Lívia
se despedem de Isabel. Renato sussurra

que vai ligar. Isabel responde que não vai
atender. Sabrina e Sérgio se abraçam
fortemente quando se lembram de Nanda.
Giselle e Luciano combinam de se encontrar
quando os pais tiverem dormido. Sandra
liga para Greg e diz que já escolheu o carro.

Livia fala do bebê e Renato finge dormir.
Thelma leva um suco para Jorge em seu

quarto que pede que ela se sente para. ver
umas fotos. Luciano e Giselle se encontram
no quarto dele. Anna acorda e se levanta.

Camelos X Bêbados
Dois bêbados batem um papo muito animado. Um deles que está lendo o jornal, diz :',; f
ao companheiro: ::

'

- Luiz! Você viu que coisa mais interessante?
'

r

- O que é? ',(_

- Eu estou lendo aqui no jornal que um camelo pode trabalhar oito dias seguidos :.�.;:
sem beber, .: I

.�.� :
O amigo, então, responde:

-

\ :
- É curioso, eu sou exatamente o contrário! '.� :
- Como assim?

..

�
:

.

- Eu posso beber oito dias seguidos sem trabalhar ,; :
., I
, I
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Rebelde
Terá seu último capítulo exibido nesta sexta,
dia 01/12 Diz.se do

nu desne- .....
cessário
à cena� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Cecilia se despede de sua familia e se

prepara para ir ao Pantanal com Juba.
Maurinho resolve pedir ajuda aos

estudantes para cuidar da saúde de Jota
Jota, que não pára de chorar. Ramalho
seqüestra Rosana. Betinha está convencida
de que Ramalho está vivo. Silvia fica bêbada
e começa a falar para Laura que ama

Tavinho e que ele é muito bom de cama.

Cecilia e Juba se beijam no táxi, enquanto
Emilio resmunga com eles, dizendo que não
quer ver os dois se beijando na frente dele.
Francisca pensa em fazer uma torta para
Maurinho e colocar folhas que dão sono ao
serem ingeridas. Assim, ela pode libertar
Mariano equanto o delegado dorme.
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• HORÓSCOPO
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� Libra 23/9 a 22: O
Invista tempo e recur/: s (incluindo cremes,
banhos de espuma &t utras perfumarias) na
pessoa que mais

m�
ce ser amada nesse

mundo: você mesm Depois de muito lutar pela
paz entre os homenj depois de muito se ocupar
com acordos e con Ij iações, vale um trátinho

caprichado. E os se1js cabelos, continuam os

mesmos? Xampu, ondicionador, hidratação ...

� Áries 20/3 a 20/4
Nossa, quer dizer então que você vestiu a

fantasia, é? Pelo jeito, o Carnaval chegou antes

para o antecipado ariano, que iá está pronto pra
sair pulando pelo salão, deixando a imaginação
ditar o ritmo. E a festa que está começando no

seu apê promete ser movimentada. Nada de

petit comité ou coisa do gênero, é pra juntar a
galera. Alalaõ, ooõ, ooõ ...

� Capricórnio 22/2, a 21/1 I

Vamos lá, você consegue: mostre como é bom; I

em deixar as objetividades e planilhas para
outra hora. Neste momento, o que importa é
observar sem compromisso. Não é inspeção

.

do controle de qualidade, e sim um olhar de
.

cientista em busca de fenômenos raros. Um

jeito curioso e alegre de redescobrir as artes da
natureza ...

� Câncer 21/6 a 21/7
Tá todo mundo ligadão e você aí, tranqüilo, no
seu pique de sempre? É, você está certo. Não
é hora de acelerar. Siga seu ritmo pessoal,
olhando bem onde pisa. A Lua pode estar

agitando as pessoas, mas, no seu caso, os

astros dão sinais de que muita correria pode
gerar atropelo. Tchum, tchum, tchum, tchum ...

porn seu passo de caranguejo, você vai longe.

� RECORD - 20h � Touro 21/4 a 20/5
Irritado com a falta de persistência alheia?

Calma, tourinho querido, nem todos nascem no

berço da paciência e da constância que nem

você. Além disso, o dia está um tanto quanto
fora de curso. Se não está a fim de se estressar,
melhor entrar na dança. Experimente novas

sensações, novas canções. Com jeito, tudo se

encaixa e rima.

�

EscorPiãOi3/1
O a 21/11

Ahá! A sensibil ida ; que você tanto procura
esconder, lááá no ndão da sua alma, não poderia

"
mesmo passar oc a o tempo todo. A gente já
sabia que seus nervos não são de aço e que o

escorpiano também se 'emociona, fica todo
molinho e se derrete feito manteiga ... Aproveite,
deixe a vida tocar sua pele e curta o momento.

� Aquário 21/1 a 18/2
Revoluções, mudanças, novidades? Uaah, por
favor, passem outro dia. Agora você quer mais

I

é curtir uma doce tranqüilidade. Sem
sobressaltos, sem reviravoltas, flutuando no

aquário. Em meio a tantas correrias e -�
,

concorrências, um pouco de vagar e rotina :

fazem bem a qualquer vivente. Se uma nova .-
moda bater na sua porta, que volte amanhã.

� Leão 22/7 a 22/8
Sua vontade de encontrar o(s) seu(s) querido(s)
é tão grande que você consegue abraçar o
muqdo. E ainda mais nesse momento vibrante,
alto-astral. Chega de ficar socado na leo

caverna, o negócio é soltar o corpinho. E aquela
roupa que você estava guardando para uma

ocasião especial? Será que um dia/alguém
assim não merece trajes de festa? Hein, hein?

Vidas Opostas
Ennla cumprimenta Miguel mas ele permanece
fno ao beijá-Ia. Ele vai para a platéia e combina
de conversar com Erinia após o desfile. Cicio
diZ para Joana que Jéferson saiu da cadeia.
Jéferson fala para Pé de Pato e Zaqueu sobre o
plano de invadir o Torto. Erínia recebe os.

Cumprimentos de ísis, Rute e Isabel após o

desfile. Bóris e Sérgio se encontram no hotel.
Sérgio diz que precisa vender as ações do hotel
porque está com problemas financeiros e Bóris
lhe faz umaproposta. Após darentrevistas para
Latife, Erinia vai ao encontro de Miguel e ele fala
que se apaixonou par outra mulher. Perplexa,
Erinia diz que prefere conversar sobre esse

assunto em sua casa. Ele diz que se apaixonou
por uma gUia de escalada e ela, desesperada,
afirma que todas as providências para o

casamento já faram tomadas.

_IS

� Sagitário 22/11 a 21/12
Dinâmico você sempre foi, desde quando era

um pequeno centaurinho. Mas agora uma

dose reforçada de entusiasmo corre

vertiginosamente por suas veias. Beleza,
assim você decola de uma vez por todas com

os projetos que ainda estão no porta-malas"
Para uma viagem sem turbulências, segure
firme o leme e controle um pouco as emoções.
Ok, comandante?

� Gêmeos 21/5 a 20/6
o convite é pra você, geminiano. Responda logo,
com um grande sim, à convocação, atenda o

telefone cantarolando, acione o porteiro ...

eletrônico e abra as portas. É hora de

(re)encontros, de formar e firmar parcerias e,

quem sabe, gerar algum novo empreendimento.
Bateu um nervoso? Normal, tome um suquinho
de maracujá que passa.

� Virgem 23/8 a 22/9
Se nesta época todo mundo está correndo,
imagina o virginiano, que é acelerado por
natureza. Certamente já está organizando as

férias e pensando pra onde vai viajar. O período
é mesmo excelente para planejamento. Faça
pesquisas, troque idéias com amigos, informe
se. No que depender de você, tudo
maravilhoso, tudo de bom.

� Peixes 19/2 a 19/3
Deu vontade de ficar de molho? Entre tantas
coisas a fazer, talvez nem você mesmo tenha

se dado conta dessa necessidade de
recolhimento. Estude bem o seu íntimo e

responda: será que não é hora de tirar um

pouco o time de campo pra deixar a poeira
baixar? Assim, você ganha fôlego para dar seu I

show no final de semana, marcar aquele gol. .. J

--
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Deliria Bago, esposa do empresário Dulcídio Bago,
presente no Kantan Sushi Lounge

rnoaqoncalvesõpneíuno.corn.br

Por Moa Goncalves
,

INAUGURAÇÃO
Hoje a noite, a partir das 20 horas,
durante concorrido coquetel,
acontece em Jaraguá do sul a

inauguração da Nova Strasbourg
Concessionátia Peugeot. A CMV
eventos está a cargo da recepção.

BALI
o empresário Antidio Aleixo Lunelli, presidente do grupo Lunender, está hoje
em Bali. Pra quem não conhece, Bali é uma das 13.667 ilhas da Indonésia, t1l

+-'

simplesmente encantadora e paradisíaca. Antidio foi exclusivamente participar .�do casamento do filho de um empresário e amigo residente naquela ilha. O (J)
....

lugar é paradisíaco para se visitar. E outra coisa, os casamentos por lá duram
sete dias, e pelo menos três dias Antidio ficará participando do festerê.

BAZAR
O empresário Hélio Mícheluzzi
está movimentado até o

próximo sábado, dia nove de
dezembro com preços diretos de
fábrica, o primeiro Grande
Bazar Karlache Malhas. E o que
é melhor, em horário bem
flexível, começa às oito horas e

vai até as dezoito horas, sem
horário para o almoço.

Dona Carla Mayer (presidente da AMA), Denara
(Consultora AC/JS) e voluntários da Confraria
du Boca, no jantar especial realizado na última

segunda-feira no hotel Vale das Pedras

NOSSA

Melhores também na educação �,
As entidades representativas do segmento mercadológico da região �r
têm batido na tecla da valorização do que é de Jaraguá,
incentivando o consumo na cidade, até porque, temos marcas,
produtos e serviços iguais ou melhores do que os de fora. No
segmento de educação particular não é diferente. Mesmo com a

grande evasão de alunos para colégios de Joinville, os de Jaraguá do
Sul continuam surpreendendo pela qualidade, Neste período de
matrículas é importante que os pais façam consultas sobre os

resultados que estes colégios apresentam, O site da Ufsc, por
exemplo, é um bom começo. Lá consta que no vestibular 2006, dos
18 aprovados em Jaraguá, 14 vieram de escolas particulares, sendo
sete do Jangada, quatro do Divina, dois do Evangélico e um do
Marista. lrnportante destacar que o Jangada, por exemplo, aprovou
24% dos alunos inscritos. Percentual1 0% maior que o Positivo
Joinville, que aprovou 14,9% dos alunos inscritos, Carlos Brandão

A colima errou ao

afirmar que a agência
do banco Itaú, que
será inaugurada
dia 21 próximo, será a

primeira em Jaraguá
do Sul. Na verdade é a

segunda e muito bem
vinda. O banco ltaú

já está presente na

cidade há 27 anos.

CONFRATEBNIZAÇÃO
Acontece no.dia 9,
em Guaramirim, o primeiro
encontro de reparadores
de veículos promovido
pela Javel, concessionária Fiat

parà Jaraguá do Sul e região.
Vai ter festa.

Santa Catarina

Nova opção
para o

bom gosto

Inaugura hoje, 20 horas, a mais nova opção
de concessionária de veículos da região.
A Strasbourg Peugeot abre as portas
para o Vale do Itapocu, com o objetivo
de atender um cliente exigente, de bom gosto
e apreciador das boas coisas da vida,
como os carros da marca,

Com modelos para vários tipos de clientes e

personalidades, a Strasbourg Peugeot,
atendia em espaço no Super Angeloni.
Agora, com a nova loja, oferece airida
mais comodidade, buscando soluções às
necessidades específicas de cada comprador.

• TE CONTEI?

O CORREIO DO POVO

Quem está de volta a Jaraguá depois de um
cruzeiro entre o litoral de Paranaguá e o

Nordeste foi o empresário Paulo Floriani, que
singrou pelos mares com mais trinta e quatro
empresários. Na bagagem, além de contar mil
maravilhas do passeio, Paulo trouxe muitas
fotos de pescarias e um bonito bronzeado do
verão nordestino.

E quem está se preparando para ser candidato a
vereador e já vem mobilizando as bases é o

popular Marcelo Mulier, assessor parlamentar do
vereador Cacá Pavanelio. A coisa é tão séria,
que Marcelo já encomendou a uma agência de
publicidade o slogam para campanha. É o

seguinte: "O povo quer, o povo sente, Marcelo é
o vereador da gente". É mole?!

E os esportistas Sérgio Alberto Martin e o boa
gente Ivanildo de Souza; o "'Nil de Sá", estão
preparando para o próximo ano através da
Associação Desportiva de Atletismo Master, a
primeira maratona de Jaraguá. Serão
percorridos pelas ruas da cidade 21 km. Boa
pedida.

O fiscal da fazenda Norberto Kuhnen, aBeto
Fiscal, já programou suas férias. Ficarão ele,
sua esposa Elaine e a filha Julia, trinta dias na

orla de Barra Velha. Vai destampar poucas!!

Errata: na coluna do dia dois de dezembro, eu
havia comentado que o meu amigo Dr. Walter
Falcone estaria tendo aulas de dança gaúcha,
errei. Na verdade Falcone está aprendendo
mesmo é dança de salão. Valeu!

E meu abraço carinhoso de hoje vai para o

empresário e pescador dos bons Ézio Spézia,
figura gente boa e sempre um bom papo.

BAZAR
Ainda não é volta às aulas, graças a Deus
diriam alguns pais, mas já é possível comprar
uniformes com 50% de desconto. A Majoka,
fábrica e loja de uniformes escolares, está
fazendo uma promoção de aniversário -

completa 12 anos - e oferece sua linha de

produtos pela metade do preço. Até o dia 15 na

loja da rua Marechal Deodoro, Mais

informações pelo fone 3275-2295,

.lrnaqine um lugar muito
confortável, moderno e racional.
Um lugar para viver bem, com tudo que é

importante para você. Agora imagine uma

marca que pode fazer tudo isso para.
Está chegando a Jaraguá do Sul a
Criare Móveis Planejados. Aguarde.

O crescimento de Jaraguá do Sul tem
impulsionado uma série de inaugurações. Quem
ganha é o consumidor que, por sua vez, deve

prestigiar o que está aqui. (CB)
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