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salários do Besc
boa Governo atropela
tão discurso sobre o Besc
a público. Tirar as contas-

er, a salário d;s servidores de

lá é decretar falência .
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• PELO ESTADOPROCESSO: COMISSÃO DISCIPLINAR INDEFERE PEDIDO NA PRIMEIRA DIVISÃO. 7

Cultura entre grades
• CESAR JUNKES/OCP

Os detentos do Presídio Regional de Jaraguá do Sul assistiram ontem a tarde ao espetáculo "RG", de autoria do escritor jaraguaense Carlos Henrique
Schroeder. Essa é a primeira vez que uma peça de teatro é apresentada no local, � o objetivo é ampliar o acesso dos presidiários à cultura. A peça tem

duração de 50 minutos e já foi assistida na Scar por 700 pessoas .• 5

ff) lDlFC;C
de 08 a 23 de Dezembro de 2006

47.3275-0887
Revendedor exclusivo Jaraguá e Região

Toda linha com 40% de desconto

Governo diz que
aumento do icms

é constitucional
.82

Cassulí Advogados Associados
OAB 1 se 397/99

(47) 3371 7511
Advocacia Empresarial
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Sol com muitas nuvens.

Pancadas de chuva à tarde
e à noite.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
.87 \
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• EDITORIAL

OPINIAO

o apagão ético

[Pl�
Faltou deputado para

v.otar a cassação daquele que
eTa considerado um dos
s€mbolos do mensalão, o ex

l(der do PP José Janene. A
sessão de anteontem da
Óâmara, em Brasília, teve

b�ixo quorum. Na semana

passada, em Jaraguá do Sul,
os vereadores mandaram
para o arquivo, por uma

sonora goleada de 6 x 0, a

proposta para abrir o processo
de afastamento do prefeito�
Também teve de tudo, até
vereador que desapareceu da
Cidade. Pois é assim o Brasil
destes tempos: acabamos de
passar por uma eleição em'

que mensaleiros e corruptos
notórios e/ou confessos foram
ungidos de novo ao poder,
apenas algumas semanas

d.epois de terem sido

qenunciados. Caso do ex-

Se a memória do povo
se apaga em semanas,
que dirá daqui a dois

eleiçõesanos, nas

municipais?

ministro Antonio Palocci,
aquele que mandou quebrar o
sigilo bancário do caseiro que
sabia de suas estrepolias. Se a .

memória do povo se apaga em

semanas, que dirá daqui a dois
ar' :lS, nas eleições municipais?�,

. No caso José Janene, muito
�deputados espertos alegaram
que não foram votar em

Brasília porque não

conseguiram tomar um avião
no meio do caos insta,téldo por

empresas, controladores de
v60 e Governo Federal nos
aeroportos. É o caso de Se

perguntar: os deputados não

foram a Bras{Ua por causa do
apagão aéreo ou o apagão
aéreo acontece exatamente

porque nossos deputados
nunca estão em Brasília?

Sim, porque na hora das
decisões mais cruciais para o

País, o Congresso falha. Se a

Câmara dos Deputados e o

Senado já tivessem cumprido
seu papel de pedir providências
ao Governo Federal, logo que
a ctise começou há quase 30
dias, talvez o quadro não fosse
tão catastrófico. Aliás, desta

.

vez, não foi s,ó o Congresso
que faltou: onde está o

Ministério Público? Onde está
o Judiciário? Agora, se o

assunto fosse aumentar

salário ...

.. ENTRE ASPAS

" Completamente desnecessário e inútil já que.o estabelecimento não
estava funcionando":

::;
;i;
�
. '

�.

"Ele foge da responsabilidade enganando a população, como na eleição de 2004"
Irineu Pasold, ex-prefeito, acusado pelo prefeito Moacir Bertoldi de prestar serviços irregulares ao município.

Promotor Aristeu Xenofontes Lenzi, sobre reformas nas instalações elétricas do abatedouro
municipal.

.

"lrata-se de' um atleta que ainda é exemplo para quem qu(p'seguir carreira"
Silvio Antônio Alves, fundador da Escolinha dO/Flamengo, sobre o êX-jOlg�r Andrade.• I

�t'--------
� PONTO DE VISTA If

. Chega de novos Fundos e de �
lmpostns!

,

111'1

:; o anúncio de Medida
:Provisória que eleva a

'álíqu9ta do ICMS' em
iSanta Catarina, como
10rma de gerar recursos ao,

projeto de criação do
Fundo Estadual de Com
bate e Erradicação da

.

Pobreza, proposto pelo
Governo do Estado, é

mais uma destas medidas
que contrariam qualquer
lógica de bom senso. Num
momento em que a

sociedade respira como se

estivesse em uma UTI,
pois não agüenta mais
tantos impostos, taxas e

tributos, os governos só

pensam em arrecadar mais

J araguá do Sul, re re

sentado pelo Ce ro

Empresarial e suas e ti-
I

dades, se posiciona ra' i-

calmente contra qualqij r
medida que re�:esente :�..

aumento do ja pesacj
ônus da produção, po �
essa decisão traz sérios

impactos e em nada"
contribui para a socie�\
dade, em geral. VI
Com elevação de alí
quotas e conseqüen
temente dos seus custos,
certamente as empresas
enfrentarão dificuldades
ainda maiores do que as

enfrentadas com o cha
mado Custo Brasil. O

e mais. momento é de corte de
O setor produtivo de despesas, de enxugamento

Chiodini
Presidente da ACIJS
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'11[,'&418 DE LIMA

Minuto na

telefonia
A cobrança por minuto na

telefonia fixa começará a

ser implantada em 10 de

março de 2007. A decisão
foi tomada nesta quarta-
feira pelo conselho diretor
da Agência Nacional de

Telecomunicações
(Anatel) e foi anunciada
pelo presidente Plínio de
Aguiar Junior. Com a

cobran-ça por minuto, o

usuário terá uma lista
,

detalhada de todas as

ligações locais feitas por
ele, com tempo de

duração e valor da
chamada. As empresas
serão obrigadas a oferecer
dois planos aos clientes: o

plano básico, com uma

franquia de 200 minutos,
indicado para usuários que
fazem ligações de até três
minutos; e a alternativa
com franquia de 400
minutos, para quem faz
chamadas longas e usa

telefone para se conectar
à internet.

<&í!J EliOMARDElIMA.ZIP.NET

• on LEITOR

Luzes de um Natal
"Natal, nataldas crianças ...", seria
assim? Exclusivamente delas?E
nós adultos? Somos esquecidos
nessa data cheia de significações
e anseios?Não tão somente de'
presentes, mas de espe

ranças ...Acredito que seja a única
épocado ano em que todos damos
asmãos e nos entregamos para um
bem querer comunitário, época
em que esquecemos da tristeza, da
pobreza, da carência, da falta de
tudo e passamos a pensar como
um todo, a quererem socialização,
a desejar comhumanismo, a amar
sem pedido de troca. Momento
esse, que nos leva tão longe, e ao
lado de quemmuito amamos, nos
faz chegar tão perto.E é envolto a

esse turbilhão de sentidos e

emoções, que me pergunto:
porque é somente no Natal que
nos damos O luxo de olhar para o

i��Minaiiil DOLel

Crime contra
consumidor
Agora a novidade para
impedír o consumidor de se

documentar sobre os

atrasos dos vôos é o

registro do horário errado
nos cartões de embarque.
Foi o que observou a

própria diretora do Procon
de São Paulo ao embarcar
para Brasília. Para se

documentar ela comprou
um lanche numa das
lanchonetes do aeroporto,
mas o cupom fiscal
também foi emitido com

horário errado. É uma

piada! O passageiro tem
direito às informações e ao

esclarecimento sobre as

reais causas dos atrasos
dosvóos, para se for o

caso, tomar providências
judiciais, posteriormente .

Quem for prejudicado, deve
se docu-mentar sobre os

prejuízos so-fridos com os

atrasos, caso deseje
acionar o Juizado Espe-cial
Cível para o ressarcimento
por perdas e danos.

\

<&í!J MARIAINESDOlCI.FOlHA.BlOG.UOLCOM.BR

lado e perceber que existe

"alguéns?", porque não somos

capazes de levar adian'te o

mandamento "amar o próximo
como a timesmo" quando as luzes
do nascimento de Cristo não

estão a brilhar? Porque acreditar
na idéia de que devemos fazer o
bem nesta data, para assim
sermos absolvidos de nosso

pecados? Porque depois de 2
m inu to s dentro de um

confissionário somos capazes
de esquecer todo o mal que
fizemos? Quantas vezes

deixamos de dizer algo
importante e sensível a alguém
que estimamos muito?

quantos "não" dissemos
quando "não" nos custada
dizer um sim? A reposta é

simples ...porque somos seres

humanos.e estamos fadados a

,

IID·ll·l·iIl!llHII!III,·ro·i+·:t·':'P":':'IN":':T�O-J"; :
,
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Navalha
na carne

O presidente Lula está
sentindo na carne os efeitos I

de uma frase recente sua, I·
durante uma solenidade. I

.,

Lula disse que é muito fácil I!
,

você nomear um ministro. I

Mas é muito difícil demitir )
um ministro. Não é textual, I
mas essa era a idéia que o

1
presidente passou ao

público. Talvez Lula, àquela
hora, estivesse visualizando i

uma cena na qual ele se

sentirá no mínimo descon- .'
tortável.-o dia em que tiver
de chamar a ministra Marina
Silva, agradecer os serviços I

prestados, e a comunicar a

ela que não é mais a

Ministra do Meio-Ambiente.
Lula sabe. Rlle.Marina Si)vaA
tida como ,u.rna espécie' 6e_

"

ícon� do 'nleio-ambiente
pelos am-bientalistas do
mundo todo. Ela é ouvida

·i
como se fosse a I

responsável pela
sobrevivência da selva
amazônica. É vista como

uma 'Rainha da Selva' ',

<&í!J TAOGOMESPINTO.BlIG.IG.COM.BR

• Michele Camacho
Estudante de Jornalismo

acertar, mas também �
errar...porque nem sempre o;
mal que fazemos ao próximoé
que o queremos ou o que bus"
camos ...porque as coisas na

vida nem sempre acontecen�
como gostaríamos que fosse.'

Porque cada um enxerga nosso�
atos a partir daquilo que quer...1

indiferente se é ou não daquel�
maneira que ele se apresenta. !\h'1
"mundo louco, mundo cão" ess�

d"que absorve nossa "banda e
,

durante 350 dias para depois nos:
dias finais libertá-la como se fosse
escrava e num talvez nos obriga
a falar e fazer tudo de uma s6 vez;

Mas não. posso os julgar, este,
mundo também sou eu, assim
como também é 'voce que está
lendo esse texto, ou mesm�
aquela pessoa que nem vai chegar
a le-lo.i.todos somos O mundo, '

Os textos para esta coluna deverao ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
I

redaçao@)ornalcorrelodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. É obrigatório Informar nome completo, proflssao, *CPF e * telefone (* não serão publicados). '

• Paulo César

dos custos e de racio
nalidade da máquina
administrativa em todos os
níveis - federal, estadual e
municipal - e não de
maior penalização da
atividade produtiva.
Combate à pobreza se

faz com a geração de
renda, com mais em

pregos, com medidas
sociais que agregam valor
como investimentos em

educação, treinamento e

na criação de opor
tunidades de trabalho e de
distribuição de renda.
.Aumentar impostos,

agora, é ir na contramão da
história, pois o País não

suporta mais
arrocho fiscal.

tanto
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DETALHE
j

IposturaFim de ano, vésperas de

J l um recesso parlamentar
73 \, I (férias) que pOAderia ser

[tran<lÜiIO na Camara de

Vereadores. Mas a� ações
civis públicas movdas
contra o prefeito Moacir

Bertoldi obrigam a

.alguma manifestação.
1 ! Especialmente dos que

c----

assinaram relatório)'

condenando e, depois,
, I jogando a batata quente[ :

para o MP.
i
-j

I, Extraos i
Férias dos vereadores deI

I: Massaranduba estão

cil I: marcadas para dia 15:
I' Mas ontem, por convo-
) cação do presídente do

.I, I presidente Almir Trevisani
o

I reuniram-se extraordina-

la

'

riamente para a segunda
votação do projeto do

ôo
orçamento para 2007. A
recena para o ano que

r vem está estimada ern R$
Ina 16,8 milhões.
os

a Ferrando
Enquanto a promessa de

e, isentar do IPVA motos de
���; ,

até 200 cc hiberna na
n

Assembléia Legislativa, a
"

Secretaria da Fazenda
anuncia aumento médio

'1 de 4,21 % sobre esteI
imposto. Maior que a

inflação prevista para o
'

ano, de 3,5%. O governo
justifica: é conseqüência
da valorização dos carros.

Então, vamos todos
andar de carroça.

Opinião
Sobre o "apagão" na
aviação comercial, o

L deputado Carl�o Merss
(PT) sustenta que, em

� termos de equipamentos
"de controle aéreo, o Brasil
I; não fica devendo nada

sse,

if

ninguém. Entende que
;tOdo o bate-boca origina-
"

se em disputá pela
, desmilitarização do setor.

. f\h,: .'Vai ver está usando asa

ess� j,de�a para chegar a
d

,i I, Brasília nestes dias.a e'

snos
I

Escolafoss�
riga Nas 1.320 escolas

i vez:
I estaduais designadas a

este
, i expectativa é de que 10SSlffi

est� mil novos alunos neces-

stnd j sitem de vagas em fun-

legau I: Ção do obrigatório ingres:-
�o, I so aos seis anos na 1 a

L série e implantação do

I�all en-sino de nove anos a

partir de 2007. Problemas.00,
à vista.

MOSAICO

Bomba-relógio 1
N a ótica do governo do Estado combustível,
comunicação e energia elétrica são supérfluos, por isso
incluídos na lista de produtos que terão aumento da

carga tributária de 2% sobre o ICMS para arrecadar

recursos destinados ao tal Fundo de Combate e

Erradicação da Pobreza. Alguém acredita nisso se os

pobres também serão penalizados nas contas de luz e

telefone. A oposição garante tratar-se de engodo para

reeditar o Fundo Social com outra roupagem e que em

outros Estados já foi extinto pera Justiça por conta de

sua inconstitucionalidade.

Bomba-relógio 2
A repercussão negativa
com o anúncio do novo

Fundo foi tão grande que
até mesmo os deputados
da base aliada do

governo, de olho nos

resultados das urnas e nas

eleições municipais de

2008, estão temerosos

pela sua aprovação. Na

campanha o governador
reeleito Luiz Henrique da

Silveira disse que usaria

Bomba-relógio 3
Se Esperidiâo Amin pode

, " I d"ser VIStO como cu pa o

pelo processo que levou à

federalização do Besc, nas
mãos do governo federal
desde dezembro de 1999,
o governador reeleito Luiz

Henrique, se conseguir seu
intento de leiloar a conta
salário de 175 mil

servidores do Estado,
entra para a história como

sua folgada base de apoio
na Assembléia Legislativa,
onde terá 27 dós 40

deputados a seu lado, para
torna obrigatória a

contribuição de ICMS

hoje depositada na conta

do Fundo Social. Que é

alvo de .urna ação de

inconsti tucionalidade

�ovida pelo PP na Justiça
Federal. Agora, é pagar

para ver.

o mentor da falência do
banco que existe há 43
anos. Entre servidores
ativos e inativos, são R$
350 milhões que irão para

banco privado. Tirar de lá
é decretar a quebradeira no
momento em que o banco

se recupera. Se na proposta
a assinatura é de Eduardo

Pinho Moreira, por certo
tem o aval de LHS.

Atenção!
Na quarta-feira e ontem,

outra vez a cancela

eletrônica no início da
Reinoldo Rau "endoidou".

Soou o alarme enão baixou.
Passou por 'ali uma

composição de manutenção
da linha férrea quase

colidindo com carros.Não é,
repita-se, 100% segura como

disseram quando foram
instaladas. É só chover forte .

CESAR JUNKES/OCP

I I

Feriadão no Natal

DIVULGAÇÃO/OCP

Meia verdade
Deputado Paulo Eccel (PT), não reeleito, voltou a

acusar a mídia impressa de usar dois pesos e duas

medidas. Segundo ele, quando se trata do governo

federal é só crítica. Mas que o comportamento com

o governo estadual é diferente. Cit0':l.o Fundo da

Pobreza que, segundo ele, todo mundo elogiou. Dois, ,

editoriais, dos dias 6 e 7 últimos doCP desmentem 0":.- i

parlamentar, que generalizou a crítica numa postura".
que ele próprio condenou no discurso feito na

Assembléia quarta-feira. Aliás, isso ele faz com

freqüência britânica. Só não exp�ic� p porquê de os

eleitores não terem dado a ele um�yo mandate....

O CORREIO DO POVO

Problemas q

O �endaval que atingiu
Jaraguá do Sul na tarde d��

f bé r;
quarta- eira, tam em

trouxe problemas para a

Delegacia Regional de

Polícia, afetando a" rede dell

computadores. Até ontem"
à tarde não havia �om��
alguém registrar boletim de

ocorrência, que há muit(f'
- , ._J

tempo já nao e maI�cI
manuscrito.

Resolvido, Hi
JG

Situação e. oposiçã9q
chegaram a um consensçn
na Assembléia Legislativar
Através de emenda subs-,
titutiva as corporações de,
bombeiros voluntários, ení,
número de 36, passam a teli:\.
existência legal e, com issop
recursos assegurados. Pará'
2007, R$ 3,5milhões repar-'
tidos entre todos: R$ lü

milhão previsto no orça.P
mento e outros R$ 2,P

, milhões através de emenda"
',1 I

O governador Eduardo

Pinho Moreira decretou

ponto facultativo nos

órgãos da administração
direta, autárquica e

fundacional nos dias 22;
26, 27, 28 e 29 de
dezembro de 2006 e no dia

2 de janeiro 2007. Os

serviços considerados de
natureza essencial, Saúde

e Segurança Pública e

Defesa do Cidadão (só
faltava mesmo dispensar a
polícia), deverão ter

plantão durante o recesso.

Para compensar esses dias,
os funcionários,que
trabalham só meio

expediente deverão

cumprir uma hora a mais

de serviço, no período de
3 de janeiro até 14 de
fevereiro de 2007.

Perigo Atenção com a água
No primeiro semestre

deste ano a prefeitura
distrtbui cartilhas de

orientação sobre a

obrigatória padronização e

recons-trução de calçadas.
Deu prazo de 90 dias aos

proprietários. Algumas
foram refeitas no centro".,
Mas a maioria continu�
esburacada. Uma arma- \

dilha real para grávidas e
\

idosos.

DIVULGAÇÃO/OCP

Solução
Nesse caso, o vereador

Dieter Janssen (PP)
questiona a legalidade de o
serviço ser feito pela
Codej as e a prefeitura
cobrar no IPTU. Empresa
de economia mista, está

habilitada para atuar em

várias frentes, inclusive em

redes de energia elétrica

desde que credenciada .

� -o«:

t;'

\ Profundidade da praia,
q stáculos e de sem

E. cadura de rios e lagoas
sã perigos permanentes.
Arrebentação das ondas,
tipos de praia e buracos e

c rrentes de retorno

(�f puxo) são situações de

ri', co ocasionais.
," O alerta é da Polícia
I

J' ditar para quem
I

rocura banhos de mar e

m lagoas e rios durante

a temporada de verão. �
mais: 66% dos acidentes.
ocorrem com bandeiras
amarelas (si�al de atenl
ção) hasteadas nos post<j
de salva-vidas: 97,5%
com bandeira vermelha

I

(pengo): 57% em dias corr
ondas de até meio metr.9
de altura e outros 40�
envolvendo adolescentes
com idades inferiores a 115

1

Crédito livre

anos.

Conseqüências
Trechos de ruas centrais I

ficaram alagados' no

temporal de quarta-feira à

tarde. Leve-se em conta a

intensidade da chuva, mas
deu para perceber que

embaixo de nossos pés a

canalização! deve estar·

bastante entupida. Mesmo
porque não se conhece

qualquer trabalho neste

sentido como prevenção.

'Com apoio da Câmara deVereadores está sendocriada
a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de)
Associados de Guaramirim com apoio da classe II
empresarial. Em oficio os vereadores expressam não.,
ter dúvidas que uma cooperativa de crédito irá

G

alavancar de forma muito significativa o,
,

. J

desenvolvimento do município, especialmente nas,
1

questões ligadas à economia interna. No mesmo
j

embalo os vereadores aprovaram durante votação em
",)

primeiro turno emenda à Lei Orgânica doMunicípio
d

- I
que estabelece o fim o pagamento por sessoes
extraordinárias. Convocadas ou não pelo Legislativo.

)

�L-__� �\ ������� � __
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CONFRONTO: SINTE ACUSA GOVERNO ESTADUAL DE TENTAR RETIRAR DIREITOS DA CATEGORIA

jFui O 1° a visitar o
Blnte', afirma BauerProfessores temem retorno da

"relação 'rontlttuosa' com Bauer O deputado federal Paulo
Bauer (PSDB), indicado para
assumir a Secretaria Estadual
de Educação, no próximo
ano, garantiu que nunc? teve
conflitos com o Sinre
(Sindicato dos Trabalhadores
em Educação), muito menos

com os professores. Disse que
a declaração do coordenador
'do Sinte regional, Sebastião
Camargo, "anuncia uma

sentença". Na opinião dele,
Camargo é desprovido
memória.

"Não podem se basear
numa frase dita há 16 anos.

Acredito na evolução e sei

que 16 anos é tempo
suficiente para isso",
reclamou, informando que
içstará à disposição do

sindicato para o diálogo, mas
que não vai admi�r
provocações, . .nem ações
premeditadas. Bauer lembr�u
que foi o primeiro secretário
de Educação de Sadt
Catarina a visitar a sede do
Sinte, "por vontade própri�",
O parlamentar lembrou que

na época, a presidente da
entidade sindical era a atual
senadora Ideli Salvatti. 'f\tddi
e resolvi 75% da pauta de
reivindicação apresentada pelo
Sinte", afirmou, sugerindo ao
coordenador regional tlo
sindicato que estude else
informe mais antes de fazer
discurso para jornalista. "Serei
secretário para fazer educação,
e não para discutir coni o

Sinte", concluiu.

\
PIERO RAGAZII DE FREITAS/OCP

� Categoria ameaça
greve se LHS enviar
Plano de Cargos e

Salários para ALESC

JARAGUÁ DO SUL
•
o'"'" �'''-

���:.

�� O Sinte (Sindicato dos

�:Trabalhadores em Edu

���.cação) regional promo-ve
�::amanhã, partir das 9 horas,
�2::reunião de avaliação da lei

:�:-estadual que institui o Plano
�':de Cargos, Carreira e

" .Salário do magistério. O

"�:'projeto do governador Luiz
� ,Henrique revoltou a

i,categoria, que entrou em

'"" greve em protesto contra o

:::que classifica de "maio�
...

.

,-ataque aos direitos dos

H-�
trabalhadores". O Sinte

" aponta dez propostas que

�prejudicam os professores.
O coordenador regional do
Sinte, Sebastião Camargo,
revelou que a categoria teme

ainda o retorno da "relação
,
conflituosa" entre os pro

r.r. fessores e o futuro secretário
il» de Educação, Paulo Bauer.
.a':"Ele (Bauer) não tem um

(.1:histórico de bom rela
Jr: cionamento com omagistério.
"" Chegou até nos chamar de

baderneiros", lembrou,
acrescentando que o governo
tem a maioria na Assembléia

Professores acamparam na Praça Ângelo Piazera, durante a greve da categoria, em julho CASO ABATEDOURO

Legislativa, o que facilita a

aprovação do projeto.
Entre os pontos da proposta
governamental considerados
polêmicos pelo Sinte, Camargo
destacou o fim do corn

plemento do contrato, a

transformação da regência de
classe em gratificação por aula
efetivamente trabalhada (1%),
a retirada dos diretores e das
Gerências Regionais' o direito
de conceder licença aos

professores e a instituição do
controle da prática pedagógica, " I

através da avaliação de i
desempenho. C'.

Segundo Camargo, todos

dez pontos prejudicam os

professores, mas o mais grave é
o que propõe o controle da

prática pedagógica, através da

Juiz ainda não analisou
petição da Promotoria

avaliação de desempenho.
"Isso pode causar o fim da
estabilidade do servidor

_

público, já que a avaliação será
permanente e não estabelece
critérios", explicou, afirmando
que as reivindicações da

categoria foram apresentadas
ao governo em julho, quando
entrou em greve.
"Na época, o governador
prometeu enviar à Assembléia
.0 que fosse de consenso,
incluindo a eleição direta para
diretores. E não cumpriu. O
que esperar agora com um

secretário conservador?",
indagou Camargo.

• EDUCAÇÃO O juiz Edenildo da Silva disse

que recebeu apenas ontem a

petição da Promotoria sobre ,.

a ação civil pública movida.
contra o prefeito Moacir
Bertoldi (PL), no caso do
abatedouro. Afirmou também
que ainda não iniciou a

análise dos documentos.
A informação do magistrado
é em função doO Correio do
Povo ter publicado que ele
teria confirmado o

recebimento da petição e que

deveria dar a sentença até a

próxima semana.
'�Na verdade.os documento
que analisei se referem à ação
civil pública sobre a

renovação da carteira de

habitação, e não sobre o

abatedouro", explicou
acrescentando que, nos dois,

, I

a decisão não é a sentença
como o jornal afirmou, mas de
uma liminar favorável ou �ão
ao pedido do Ministérie
Público.

GOVERNO

APRESENTA PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS

SINTE

PROFESSORES VÃO EPRDER
DIREITOS

Vigilância exige exame médico Funclonano do Itaú é
acusado de racismo

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Para adquirir a carteira de .

\ saúde que autoriza o trabalho
dos profissionais de beleza,
sexo e de manipulação de
alimento é necessário passar
por exames clínicos. Quem
trabalha em salões de beleza,
por exemplo, precisa
consultar um médico e

apresentar atestado negativo
de sífilis. Os profissionais do
sexo e de manipulação de
alimentos devem fazer exame
de fezes e orofaringe (uma
das divisões da faringe, e que
está compreendida entre 0_
palato mole, acima, e a borda
superior da epiglote, abaixo;
bucofaringe.) .

A coordenadora de
Vigilância' Sanitária de
Jaraguá do Sul, Fernanda
Santos, informou que se o

resultado dos exames for
normal, o profissional deve
procurar o Posto de Saúde da
Reinoldo Rau. Após consulta

O juiz arbitral, Edemir
Vicente, 39 anos, acusou

um funcionário do Itaú de

Jaraguá do Sul de prática
de racismo. Segundo
Vicente, ontem, quando foi
ao banco, a porta giratória
travou; imediatamente a

I -

médica obrigatória a segurança pediu que
carteirinha é emitida na abrisse a pasta que
hora, gratuitamente. "Ao

.

carregava. Em seguida, o

adquirir a carteirinha a funcionário chegou e per
pessoa pode exercer a guntou se ele era corren

profissão com tranqüilidade tista. Com a negativa,
e a população tem a exigiu que mostrasse o

carnê de pagamento.
,"Abri a pasta e mostrei

que não tinha nada dentro,
mas ele (o funcionário)
insistiu e só liberou a porta
depois de ver o carnê",
contou, admitindo que a

revista é normal, mas

reclamando da forma de

abordagem. "Só passei por
essa humilhação porque

sou negro. Um branco nâo
teria esse problema",
denunciou, informando
que tinha pelo menos "uns

30 dentro da agência com

pastas na mão".
OUTRO �ADO ' Em nota

oficial, 0 Itaú disse que
"a porta giratória, funciona
de forma automática,
detectando objetos metá'
licos, tornando-se também
necessário abordar o cliente

para as verificações de

praxe. Nossas equipes são '

treinadas para tratar as i

diversas situações 'da forma [

mais amigável possível,
'r 1

justamente para dar mala

tranqüilidade às pessoas ,

abordadas.Ressaltamos que
'm [

os seguranças não te

dispositivo para travar a f

porta giratória. Seu

travamento é sempre
automático" .

Fernanda: "Segurança necessIrla"

_, . "

segurança necessana,
acredita,

Segundo Fernanda, nenhum
desses profissionais pode
trabalhar sem a carteira, que
tem validade de um ano. ''A

vigilância fiscalizará as

atividades e quem não possui
o documento tem prazo de 15
dias para adquirir", informou.
(Rafaela Taranto)

A Fundação ,Municipal de Esportes promoveu no domingo, 3,
no Bairro Czerniewicz, a última edição do Projeto Lazer no Bairro.
Os programas Escola Aberta e Viva Jovem, também realizados
pela fundação, já encerraram as atividades deste ano. No total
os projetos beneficiaram 19.737 crianças, jovens e adultos,
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PERIGO: 88% DOS ACIDENTES SÃO OCASIONADOS POR IMPRUDÊNCIA DOS MOTORISTAS

Cidade é a terceira em mortes no trânsito
Q,Il1as

ltni�r
ações

mbr�u
:etádo
Sarlt
�de do
5pri�",
)uqIle
lte da
l atual
t\te�di
Ita de
lapela
ldoào
ai tio

I,I:)J

,,�Em 2005, proporção
;cde mortes no trânsito

ufoi del 32,75 para

:�1 00 mil habitantes
(,i)

":pAIANE ZANGHELINI

:.l�ARAGUÁ DO SUL

f"b Levantamento recente do
"I

:;Ministério da Saúde constatour:.h

�Lque o município é o terceiro

I.commaiornúmerode acidentes(lj,

OBno BrasiL Na proporção de

dlnortes no trânsito para cada

"I(,grupo de 100 mil habitantes,
13Jaraguá do Sul perde apenas

ispara Rio Verde (Goiás) e

i",,Çampos dosGoytacazes (Rio de
"Janeiro). A cidade manteve a

colocação do ranking de 2004,
quando foi superada apenas

�pelo município fluminense e

��Rondonópolis (MT).

I �
O r�sultado do estudo foi

�jdivulgado durante

apresentação do índice de

acidentes no município em

l2005, que é de 32,75 mortes

II
OU
•

la
1 até a B S

para cada 100 mil habitantes.
O limite considerado admissível

pela Organização Mundial de
Saúde é de 25 mot;tes/lOOmil.

O chefe do setor de trânsito
do 14º Batalhão de Polícia

Militar, Gildo de Andrade
Filho, salienta que 88% dos
acidentes são causados por

imprudência dosmotoristas.De
janeiro até outubro; a Polícia
Militar registrou 26 mortes em
2.622 ocorrências somente nas
vias municipais, sem contar o

,PERICULOSIDADE
531,55 acloentes/í O mil veículos

,
ACIDENTABILIDADE
2.347,21 acidentes/1 00 mil hab.

MORTALIDADE
32,75 mortes/í 00 mil hab.

FATALIDADE
1,39 mortes/i 00 acidentes

perímetro urbano das rodovias
federais.

. "Em relação aos índices de

periculosidade, ultrapassamos
todos os parâmetros aceitos pela
Organização Mundial de

Saúde", alerta Andrade. Ele
também informa que 42

,

jaraguaenses morreram em

virtude de acidentes de trânsito
em 2005, o dobro de vítimas em

. relação ao ano anterior. Hoje,
circulam pelomunicípio 63 mil
veículos com placas de Jaraguá
doSuL

Para reduzir esse índice

trágico, a prefeitura planeja
ampliar o número de projetos
sobre educação no trânsito a

partir de 2007. Entre as ações a

serem realizadas está a

intensificação de atividades

interdisciplinares e de concursos
estudantis com foconotema,Em

março também será instaladono
Estado o FórumCatarinense de

Educação para o Trânsito, que
contará com a participação de
diferentes entidades.

lento· .Peça de teann é apresentada no Presídio Regional
à ação -

re a B, OS detentos do Presídio
.ra de st1\egional de Jaraguá do Sul
,bre o o

assistiram ontem ao

liceu ,I!(espetáculo "RG", de autoria
s d9is, ,'ildo escritor j araguaense .

::S�;; '"l;Carlos Henrique Schroeder.
�:Essa é a primeira vez que uma

)u,�ãO UI'\Jeça de teatro é apresentada
s teno 011

I lb" /

no oca, e o o letivo e

ampliar o acesso dos
presidiários à cultura.

'

"RG" explora a crise da
identidade contemporânea
por meio da história de' três
desconhecidos, que fazem
uma disputa de ego e poder

) não �''dentro de um elevador.
ma", "'Encenada pelos atores
lndo ()IDaniel da Silva, João Luís
"uns 'fChiodini e Liandro Piske, e

com mdirigida por Inácio Carreira,
o espetáculo tem duração de

nota CJ50 minutos e já foi assistido
que 'JLpor cerca de 700

:::iona '\iespectadores do Centro
tica, "Cultural da Scar
letá· '�(Sociedade Cultura Artis
lbém IfI:Üca) de Jaraguá do Sul. A
iente �;'Peça foi apresentada no

s de j, presídio às 14 e às 16 horas.
; são ',i; O juiz da Vara Criminal,
if as li Infância e Juventude, Hélio
:Jrrna r:i,David Vieira Figueira dos
ível, !<:

•
,

naior li),

;soas ii,

s que Jl,

têm rr;

'ar a �

Seu IJ�

apre �i/

PIERO RAGAZZI DE FREITAS/OCP

Juiz Hélio dos Santos sugeriu apresentação da peça

Santos, explica que a

sugeriu a iniciativa porque
o espetáculo propõe, a

quem assiste, uma reflexão
sobre a própria identidade.
"Essa peça mostra que nossas

atitudes dependem do
contexto em que cada um está

inserido, e- que ninguém é

totalmente bom ou ruim",
afirma.

O presidiário Gilson
Caetano, 28 anos, que assistia

atentamente ao espetáculo,
ouviu a divulgação de "RG"
no rádio e ficou muito

contente ao saber da

apresentação no presídio. "É
uma atividade saudável e

uma oportunidade para
'muitos presos assistirem uma

peça de teatro pela primeira
vez", comentou. Atualmente,
o Presídio Regional de Jaraguá
do Sul comporta 130 detentos.

(Daiane Zanghelini)

ARQUIVO/OCP

Tenente Andrade e Sergio Zapella, da secretaria de Urbanismo, apresentaram índices durante coletiva

Estudantes viajam para Corupá de trem
A antigaEstação Ferroviária horas.

foi o ponto de embarque de 50 Durante a-viagem, os alunos

estudantesdaEscolaMurúcipal tiveram a oportunidade de
Maria Nilda Salai Staehlin apreciar as belezas naturais da

(Tifa Martins), na tarde de região dentro de um vagão
ontem. Eles participaram temático, e aprender sobre a

projeto "Trem Ambiental'�, preservação ambiental e a

desenvolvido pel� seg'itJ.rança nas ferrovias. O

Concessionária da Rede \� consultor an.;,biental da ALL,
Ferroviária ALL (América \ Rodrigo Cardel, informa que
Latina Logística). Um vagão q 00 crianças do município,
temático levou os estudantes \', tre estudantes e filhos de

até a Estação Ferroviária de í ncionários da empresa,

Corupá e retomou para ponto (vem participar do projeto.
de embarque perto das 16 '", Hoje, é a vez dos estudantes

do Ensino Fundamental da
EscolaMunicipalRenato Pradi
participarem da viagem
educativa, encerrando o projeto
que começouemJaraguádo Sul
na segunda-feira. Os alunos das
escolas municipais Waldemar
Schmitz (Ilha da Figueira) e

Ataíde Machado (Czerniewicz)
tambémviajaramno vagão essa
semana. O "Trem Ambiental"
é desenvolvido desde o ano

passado pela ALL e já atendeu
1.200 crianças nos três estados
da região Sul. (DZ)

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 3ª Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.250-300, Jaraguá do Sul-SC - E
mail jgsciv3@tj.sc.gov.br f.
Juiz de Direito: Edenildo da Silva li
Escrivã Judicial: Marisa Schroeds I' feliti
EDITAL DE CITAÇÃO - RITO O� DINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória n° 036.98.002932-01
Autor: Kohlbach Motores Ltda ,

Réu: BMW Ferramentas lndustt ais Ltda

Citando(a)(s): BMW Ferramenta] Industriais Ltda, ultimo endereço conhecido: Rua Eugênio Parolim,
345, Curitiba-PR, atualmente � h local incerto ou não sabido. '

.

Por Intermédio do presente, a i pessoa(s) acima indicada(s), atualmente em local incerto ou não

sabido, fica(m) ciente(s) de qu: ,neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para r� spondertem) a ação, querendo, em 15 (quinze) dias, contados do
transcurso do prazo deste edit\ . ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo rnarcado,
presumi-se-ão aceitos como,,� rdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.285,
c/c rt. 319 do CPC). E, para qu: chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 3 vez(es), com intervalo de

15 dias na forma dalei Jaraguá do Sul (SC), 01 de Dezembro de 2006.

HOJE H A P P Y H O U R NA CARAGUÁ VEíCULOS
das 18:30 as 20:00 hs. - MÚSICA AO VIVO Caraguá

Ultrapasse o Desejo com a Satisfação

"

_j
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TRANSTORNO: AGRICULTORES PERDEM PARTE DAS PLANTAÇÕES DE BANANA

População faz as contas dos
I

prejuízos causados pela chuva

� Região do Garibaldi,
Barra do Rio Cerro
e da Tifa Martins
foi a màis atingida

I
KEllY ERDMANN
JARAGuÁ DO SUL

Ontem foi dia de
contabilizar os prejuizos
causados pelo temporal de
quarta-feira. A chuva forte
e o vento intenso causaram

medo por toda a cidade e

destruíram plantações de
banana no interior. As
áreas mais atingidas,
segundo a Defesa Civil,
foram os bairros Garibaldi,
Barra do Rio Cerro, Rio da
Luz e Tifa Martins.

Na região do Alto São

Pedro, dois postes caíram
sobre a rua, que ficou
interditada até a manhã de
ontem, quando a equipe da
Celesc passou pelo local
para consertar os estragos.
A aposentada Florentina
Fernandes viu a cena e

ficou �pavorada. "Em 67
anos de vida nunca tinha
visto uma tempestade
dessa. A sensação era de o

mundo girando", explicou
ainda assustada.
A localidade "onde

Florentina mora c foi

surpreendida por ventos
'

fortes e granizo que chego /

a ficar acumulado em cercI!
de 40 centímetros do chã 1.
O fenômeno ajudou a

quebrar árvores de bam. ,

danificar pastagens 'e

plantações de milho e

banana. É o que aconteceu

na propriedade da

agricultora Ursula Lenz, 61,
no Garibaldi.

Ela e os filhos têm algo em
torno de 40 mil pés da fruta
e ainda não conseguiram
fazer as contas do quanto
perderam. Mas, a destruição
pode ser vista de longe e

entristece a aposentada. O
bananal da família teve pés
arrancados pela raiz e a

iecuperação deve demorar
I cerca de um ano.

O mesmo ocorreu nas

terras de Alida Gessner. A

produtora rural diz que,
mesmo horas depois, o medo
e 8. angústia continuam. "A
chuva: veio de repente e

perdemos boa parte da

plantação", contou com as

lágrimas escorrendo pelo
rosto. Menos desesperado,
Vilmar Rowe, 29, estima que
das 4,5 mil bananeiras, 300
tenham sido danificadas,
somando R$ 2 mil de

prejuízo.
FORA DA REGIÃO

RURAL - Na Barra do Rio
Cerro e no Loteamento Ouro
Verde a população precisou
reconstruir os telhados das
casas. A ventania arrancou as

telhas de amianto do teto da
Igreja Imaculada Conceição
e jogou o material40 metros

adiante. No J araguá
Esquerdo, uma árvore de
pouco mais de dez metros de
altura caiu na lateral da casa

de Agenor Grosklgas
destruindo parte do telhado.

Celesc precisou trazer
transformador adicional

O caos ocasionado pela
chuva também atingiu a rede
da Celesc. De acordo com o

gerente de distribuição,
DanilsonWolff, o serviço só foi
restituído por completo
durante a madrugada de
ontem. O problema maior foi
a queima de um dos dois
transforrnadores da subestação
do Bairro Czemiewicz,
responsável par repassar a

energia elétrica para toda a

cidade.

Enquanto grande parte de
Jaraguá do Sul estava às

escuras, a equipe precisou
substituir o equipamento. Mas,
para isto, teve de esperar a

chegada do transformador
móvel da Celesc armazenado

emGaspar, no litoral do Esta b.
Na manhã de ontem, expli ia
Wolff, a situação esta I

controlada e a qualidade
I

energia distribuída,era norma
"Os pontos que aind
continuaram sem luz tiveram

problemas pontuais e não

podemos afirmar que omotivo,
foi a chuva", explicou.

Sobre o pedido adicional de
economia de energia feito net

noite de quarta-feira, o gerente
diz que ele pode ser

desconsiderado porque teve o

objetivo apenas de prevenir
outro "apagão". A rede
trabalhava no limite e caso o

consumo extrapolasse o limite

poderia ter mais problemas.
(KE)

Danos na rede municipal de
ensino chegam a R$ 10 mil

O temporal de terça
feira causou danos em seis

instituições de ensino do

município. A mais atingida
foi a Escola Maria Nilda
Salai, na Tifa Martins,
onde 50% do telhado da

quadra esportiva e cerca de
150 telhas do colégio
quebraram por causa do
vento. Pai; causa disto, as

aulas tiveram de ser

interrompidas, retornando
somente hoje pela manhã.

N a Escola Antonio
Estanislau Ayroso, no

Jaraguá 99, teve infiltração
na cobertura, mas, as aulas
continuaram normalmente.
O mesmo aconteceu no

Centro de Educação

Infantil Valdir Theilacker,
no Jaraguá 84.
Além disso, a Escola

Guilherme Hanemann

registrou pontos de des
telhamento.

J á os centros de

Educação Infantil Fran
ciane Ramos, na Vila
Lalau, e Carla Andrei
Emmerdoerfer, no Rio
Molha, foram alagados. Em
ambos a tubulação para
escoamento de água
entupiu. Conforme o

engenheiro civil da
Prefeitura, Humberto
Travi, o levantamento
inicial feito da rede de
ensino indica prejuízo de
R$ 10 a R$ 12 mil. (KE)

• PLANTÃO DE POLICIA

Preso
A Polícia Militar prendeu um homem na manhã de ontem por
atendo violento a pudor. A detenção aconteceu às 8 horas na
ciclovia atrás do Posto de Saúde da Rua Reinaldo Hau

Perturbação
O homem R.L.P., 30 anos, foi levado à Delegacia de Polícia
por perturbação de sossego. Segunda denúncias, P. estava

.

embriagada na Rua Felipe Frenzel, fundo da loja Milium, no
Centro, às 15h30 de quarta-feira, perturbando os moradores,

Estupro
Um adolescente de 14 anos foi detido na noite de terça-feira
par estuprar uma menina de 7 anos. A mãe da vítima contou
a polícia que nas proximidades da casa, quando a menina
voltava da escola às 12 horas foi abordada pelo jovem, que a ,

levou para o mato e forçou-lhe ter relações sexuais com ele,
A mãe relatou ainda que viu lesões na criança quando foi dar
banho nela, O adolescente negou a ação, mas foi reconhecido
pela vítima. Ele foi levado a Delegacia e a menina
encaminhada ao Pronto Socorro.

Flagrante
O homem M.A" 35 anos, foi preso em flagrante por roubo
em residência na terça-feira. Ele estava furtando um aparelho
de som no bairro Corticeira, quando o dono da casa chegou 111, �
e pegou-o em flagrante. A poncla foi chamada e M.A. foi
detido.

Tentativa
\
..

O menor J.E.G,G., 17 anos, foi detido na terça-feira por furto
de capacete. O jovem foi preso no estacionamento da empresa \
Kohlbach tentando furtar um capacete de motociclista )

• INFORMATIVO ACIJS/APEVI
Encontro de Negócios da Micro
e Pequena Empresa
A APEVI convida para o

Encontro de Negócios da
Micro e Pequena Empresa,
que fará realizar dia 11 de
dezembro de 2006
(segunda-feira), às
19h30min, no Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul-CEJAS.
Na ocasião, sete empresas
apresentarão seus serviços

U�
e produtos. tnscnçãcs
gratuita, com vagas
limitadas a 50 participantes,'U
Durante o evento haverá,r;:
espaço para troca de;:,
cartões e, ao final, será,
servido coquetel de J
confraternização. ,'1 I

Inscreva-se naAPEVI, com c

Silvia, pelo fone (47) 3275)J
7004. ;lj

;;!

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,141 2,143 "

PARALELO 2,260 2,360 "

TURISMO 2,097 2,237 "

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

2,701
PESO (Argentina)
-IOc..::,52'::':4��0,�52-4-�;) Q

• POUPANÇA l)• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 42.909 -0,43%
" DOW JONES (N. York) 12.282 -022%

" MERVAL (8. Aires) 1.969 -033%

" NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,670

• CUB dezembro
R$887,73

• FALECIMENTOS
.

)
Faleceu às 04:00 do dia 07/12, o senhor Luiz Pinier, com idade de 45
anos.O velório foi realizado na Igreja Santo Estevão e o sepultamento no "

Cemitério da Estrada Garibaldi. I"
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, IN,DEFINIÇÃO: EQUIPE DO BAIRRO ESTRADA NOVA DECIDE HOJE SE ENTRA COM RECURSO
•
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� Rubro-negro, alega-H,
,

Que o Vitória tenha
atuado com jogador

, '

irregular na semifinal

JULIMAR PIVATTO
,

JARAGUA DO SUL
A Comissão Disciplinar da

Liga [araguaense de Futebol
indeferiu ontem o processo do
Atlético EIl.eC contra o

Vitória. As duas equipes se

enfrentaram na semifinal do

Campeonato Amador da
Primeira Divisão, com o

auriverde do Bairro, Rio da
Luz vencendo nos pênaltis e

ficando com a vaga para a

final. Segundo o advogado do
Atlético, Luiz Alberto
Atanásio dos Santos, o Vitória

hristian "pode
ir para o Timão
o Corinthians estuda a

contratação de um nome
. ,

expenente para o ataque: e

Christian,' que já passou por
Palmeiras e SãoPaulo emareou

11 gols no Campeonato,
Brasileiro de 2006 pelo
Juventude. O contrato do
atacanté COIn o clube gaúcho
�abou na última terça-feira e

ele está livre para negociar,
Todos os contatos que o

Corinthians vemmantendo até
Qmomento são com jogadores
em fase £.119.1 de contrato.
lo;"

\

teria escalado irregularmente
o jogador Jacir Cunha,
conhecido como Casca, na
partida de volta, realizada no
último sábado.

"Recebi o resultado extra- ,

oficial e vou repassar para os

diretores do clube. Eles que
decidirão se entrarão com

recurso na Fede,ração,
(Catarinense de Futebol) ou

não", afirmou o advogado. "Se
eles não aceitarem, o caso se

'. " .

encerra por aqui e pronto ,

emendou. O processo enviado
. pelo Atlético questionava a

escalação de,Casca por ele
estar vinculado ao América de

,

Joinville e, então, por

competir por outra liga, no
caso a joinvilense. Se tivessem
ganho a causa, o Vitória

INTER

Colorado, chega
pata o Mundial
A delegação doTnter

nacional foi recebida por dois
torcedores no desembarque
ern Narita, no Japão.
Moradores do país .que
recebe oMundial de Clubes,
eles foram ao aeroporto
munidos de camisa e

bandeira do clube gaúcho.
Nascidos em Uruguaiana e

Cachoeira do Sul, 110 Rio
Grande do Sul, os torcedores

-

encontraram o grupo
colorado depois que estes

passaram pela alfândega.
i

\

•

perderia os pontos da segunda
partida e o Atlético estaria na

decisão da Primeira Divisão.

Segundo o presidente da
Comissão Disciplinar da Liga

..

[araguaense, Ruy Lessmann,
Casca se desvinculou da Liga
J a ill.vilense no dia 10 de
dezembro e, portanto, estava,
em condições de jogar 1l.0 dia
2. "Recebemos o processo no ,

início da semana e decidimos
resolver isso o mais rápido
possível. Entendemos que
ficou dentro do regulamento
e a única dúvida era quanto
ao prazo de inscrição".

O regulamento da
Primeira Divisão previa que o
prazo de encerramento das

inscrições era no dia 20 de
outubro. Segundo Lessmann,

,

•
... .

, .. ,-

� 'II'"

.... _ill •
•

•• •

"
"

• , ", •
• • -

•"","", ,," •

, , •
- ,� • •

,

,

,

Casca estava inscrito desde o

dia 12 de outubro no time do

Vitória, portanto, dentro dos

prazos. ''A única dúvida que
tínhamos era se ele poderia
estar vinculado as duas ligas
ao mesmo tempo. Mas
entendemos que, no dia do

,
. '""-

Jogo em questao, a situaçao
dele era regular", afirmou.

As partidas das finais da
Primeira Divisão estão

marcadas para amanhã e no

., próximo sábado. A primeira
será no Bairro Santa Luzia,
com os confrontos entre Cruz
de Malta/Belmec x Vitória
nos aspirantes e Caxias x

Vitória entre os titulares. O

jogo de volta será no Bairro
Rio da Luz. A rodada começa
às 14h.

,

oca
•

una

o
•

a armensee a a
JARAGUÁ DO SUL

Garantido com o título
-

antecipado da competição, o
jaraguaense Luciano "Boca"

•

de Oliveira estará em Barra
Velha neste fim-de-semana,
011de disputa a última etapa
do Campeonato Catarinense
de Motovelocídade. "Quero
encerrar o ano com chave de

,

ouro e terminar COIn Ulna

vitória", declarou Boca (Elite
Móveis/I05 FM/Chopp Club/
Tim/Águia Negra
Transportes) .

I

ARQUIVO CESAR JUNKES/OCP

Boca: já garantiu o titulo

"

<
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Dispensas
,

A Rádio Jaraguá informou esta semana que três atletas da Malwee
foram dispensados - Eli, Dimas e Duduzinho. Segunda informações
da mesma, muito bem apuradas por sinal, os três descumpriram
horários de treinos e foram flagrados em uma boate em Joinville, na
noite em que antecedeu o jogo com o Jec, no último domingo,
quando a Malwee foi derrotada 'por 7x2. a supervisor técnico da
equipe, Kléber Rangell admitiu que foi caso de Indisciplina, mas
não soube dizer se os atletas estavam ou não na boate,

Novo time
o jaraguaense Igor chegou
na Itália para assinar com o

Terni, da Série A do futsal
italiano. Mas, já conhecido
lá, recebeu uma proposta
melhor e assinou com O

, Kaos Futsal, de Bologna,
que disputa a Série B. "A

proposta foi melhor e eles
estão com uma projeção
boa para subir. Estou, feliz
aqui", comentou Igor. •

Dia 16
A equipe do Kaos Futsal
lidera a competição, três
pontos a frente do segundo
colocado e a nove do
terceiro. Mas Igor estréia
mesmo só no próximo dia
16 contra o Calcetto
Poggibonsese, justamente
o segundo colocado da

competição. "Estou
preparado e pronto para
jogar.. Ainda mais que .

valem seis pontos",
afirmou Igor.

Confraternização
o Clube Recreativo
Palmeiras, de
Massaranduba, realizou uma'

contraternlzação com os

associados. No Campeonato
de Canastra, Nene levou o

título, Cláudia ficou em

segundo e Irineu Reinke
terminou em terceiro. Já na

gincana de pesca, Djiquinho
pegou a maior quantidade de
peixes e Valdecir fisgou o

•

malar.

,

Basquete
A equipe infantil masculina
da Unimed/FME perdeu a

primeira partida da final do
Estadual da categoria em

Blumenau por 20 pontos de

diferença. Hoje, às 18h no '

Ginásio do São Luís, os

iaraquaenses precisam
vencer para, provocar a

terceira partida amanhã,
provavelmente às 14h,
também no Ginásio do São
Luís .

•

"

•

•

•
•

"
,
,

" .

,

..
• •

•

nas
• •

mais I I

,

JARAGUA DO SUL
Duas equipes de base do

,

futsal tiisputam, a partir de hoje,
\\ quadrangular final do
,

)
tadual. As meninas �o sub-

1 i� da Raumak/Wifer/O
B6,'cárioMalhas Mohr jogam
em) asa, no Ginásio do Sesi.

,

Hol às 19h elas enfrentam
BrJ, que e amanhã às 10h
con� a Chapecó e às 16h com
Criciúma. A equipe do Sul
lidera aTaçaRaumakcomnove

pontos, contra quatro das

aenses, três de Chapecó
de Brusque. Para ficar

ranco

.....
-", '

"

r 1 )

com o primeiro lugar, precisam '-1

A •

vencer os tres Jogos e torcer, r;

contraCriciúma. .; ,

,

Já o masculino sub-20 da '

'

Malwee/FME joga emJoinville ;,

e depende apenas de si para-e

conquistar o título. Com nove' ,I

pontos, está a seis da segunda -3 '

colocação onde as outras três �I
equipes estão empatadas com
três pontos. Ontem os

comandados do técnicoRenato
Vieira enfrentaram Criciúma.s,,

, �<!

Hoje às 20henfrentam os donos":'
da casa e amanhã", às 1Sh,:�

T· bé �
contra lID o. •.

ara

• •

ummense anuncia

u e o
•

10 DE JANEIRO
Em evento realizado na

:, ede das Laranjeiras, ontem de
� anhã, a diretoria do Flumi
nense anunciou o ex-lateral.

esquerdo Branco como o novo
homem-forte do futebol do
Tricolor. 'o tetracampeão
mundial concedeu uma

entrevista coletiva. Nela ele
disse que a partir de agora o

jogador que vestir a camisa do
clube precisará respeitá-la e

prometeu valorizar a base.

I,
I

•

,- j-\
...- ..(if, vI

Branco: valorizar a camisa

"

'-

T

•
"

,

,.
,�

,

,

,

I
,

•
r.
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RUA REINalDO RAU, 4141 CENTRO 13370-1900 I JARAGUÁ DO SUL

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 17h.
DIRIJA ESSE PRAZER

www.strasboLlrgjCOnl.br
,

GAI:P _ Ceurrnl de Atendlmcutc Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugcot.con1,br

•

,
\

•
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Il' Programa permitirá
o acompanhamento
das contas de todos
os órgãos do governo
através de um banco
de dados ligado ao TCE

FLORIANÓPOLIS

o governador Eduardo
Pinho Moreira participou
ontem da apresentação do
Sistema de Informações
Instantâneas de Gestão de
Recursos Públicos, desen
volvido pelo Ciasc (Centro
de Informática e Automa-

t-
ção do Estado de Santa

Catarina). O programa vai

permitir o acompanhamen
to das contas de todos os

o deputado estadual
Afrânio Boppré (PSOL) foi o
último parlamentar definido
para compor a CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito)
que irá apurar os fatos
decorrentes da Operação
Dilúvio, também conhecida
como Aldo Hey Neto. A

indicação foi definida na

sessão plenária de ontem,

através de sorteio feito pelo
primeiro secretário da Mesa,
deputado Lício Mauro da
Silveira (PP).A vaga caberia a
um dos parlamentares dos

pequenos partidos PTB; PDT,
PL, PSB, PPS e PSOL, mas

como houve manifestação de
diversos deputados
interessados em participar, foi
adotado o critério de sorteio.

O presidente da Assem

bléia, deputado Júlio Garcia

(PFL), deveria publicar ato

ainda no dia de ontem

constituindo a CPI. Como

deputado mais idoso, cabe ao

deputado Onofre Agostini
(PFL) convocar a reunião de

instalação na qual deverá ser

escolhido o presidente e

relator. A CPI da Operação

, .

O CORREIO DO POVO

Estado quer
quállücaçãn
sanitária

FLORIANÓPOLIS .

O governo catarinense

solicitou ao Mapa (Minis
tério da Agricultura, Pecuá
ria e Abastecimento) que
formalize o pedido para a

vinda de uma missão

técnica ao Estado, oriunda
da Direção Geral da Saúde e

da Proteção do Consumi

dor, da UE (União Euro

péia). O pedido foi enviado
quarta-feira ao Mapa. A

intenção é avaliar o serviço
de defesa sanitária animal
de Santa Catarina em

relação à febre aftosa,
visando o credenciamento
do.Estado junto à entidade,
o que possibilitará o

comércio de animais e de
carne bovina e suína em

todos os 25 países que

compõe a UE. A solicitação
é para que a inspeção seja
realizada no início de 2007.

Para o credenciamento,
o Estado está em dia com o

cronograma das ações que
visam a coleta de sangue de
11 mil bovinos.

81
Moraim Mariz - Agência Senado

,

GOVERNO ESTADUAL NEGA
INCONSTITUCIONALIDADE DO
PROJETO QUE CRIA FUNDO
DE COMBATE DA POBREZA * 82

SENADO MANTÉM REAJUSTE
DE 5% PARA APOSENTADOS
E P'ENSIONISTAS DO INSS e 83

lugar, inclusive por meio do
telefone celular, o adminis
trador poderá acessar as

informações. "Diárias, com
bustível, contas de telefone,
andamento de convênios.

'

Tudo estará atualizado e ao

alcance do governante",
completou.

Para o governador, este é

o melhor caminho para
tornar a administração
pública mais ágiL "Sou
entusiasta e defensor das

soluções com transparência.
Estou impressionado com o

trabalho do Ciasc que vai

permitir acesso ao dia-a-dia
das receitas de todos os

órgãos públicos do governo
Governador participou da apresentação do sistema, que pretende dar transparência ao controle interno

do Estado, trazendo mais

confiança", elogiou.

I

I

II�
!

PROJETO-PILOTO: PARTICIPAÇÃO DAS PREFEITURAS DE BLUMENAU E JOINVILLE E CÂMARA DE FLORIANÓPOLIS

Apresentado sistema de controle das contas públicas

Boppré é indicado para
CPI da Operação Dilúvio

órgãos do governo através

de um banco de dados

ligado ao Tribunal de
Contas.

Quatro estruturas par

ticipam do projeto-piloto
do sistema: as prefeituras de
Blumenau e [oinville, a

Câmara de Vere'adores de

Florianópolis e, o próprio
Ciasc. O objetivo é dar

transparência e instanta

neidade no controle
interno. "Todos os lança
mentos de determinada
data terão que ser feitos até
o final domesmo dia e serão

armazenados e.1)1 um banco
de dados central", explicou
o conselheiro do Tribunal
de Contas, Moacir Bertoli.
Segundo ele, de qualquer

Divulgação/DCP

Deputado do PSOL representará
seis partidos pequenos

'

Dilúvio tem prazo de 90 dias

para apurar a prisão pela Polí
cia Federal, em agosto pas

sado, do ex-consultor da Se
cretaria da Fazenda, Aldo Hey
Neto. Ele é acusado de facili
tar a entrada de empresas no
programa Compex, que
concedia incentivos fiscais a

empresas importadoras.
Participam ainda da Comissão
Parlamentar de Inquérito os

deputados Dionei Walter da
Silva (PT), Joares Ponticelli

(PP), Clésio Salvaro (PSDB),
João Henrique Blasi (PMDB)
e Moacir Sopelsa (PMDB). A
CPI foi solicitada pelas banca
das do pp, PT, PSOL, PL e PPS
no dia 11 de outubro deste ano.

AiBfIif'n1I'"ia é fazer a alegria elo seu filho
ersariantes do mês de novembro
no buffet O Recanto das Festas

Maria LUiza M
15/11 10aUI da Silva

anos
Henrique Vieira Péres

13/11 4 anos

BernardOM�
18/11 2

r e Silva
anos

I
Bruno Wehmuth
25/11 6 anos

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 985 - Fone (47) 3275�1641
89251-100 - Jaraguá do Sul - se
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...Oeputados voltaram
a criticar ontem a

MP que cria fundo
contra pobreza

,

FLORIANOPOLIS

O secretário de

Coordenação eArticulação do
governo do Estado, Ivo

Carminati, negou que haja
inconstitucionalidade na

proposta de criação do Fundo
de Combate e Erradicação da
Pobreza. O projeto de criação
prevê um aumento na alíquota
do ICMS para financiar o

fundo.A expectativa, segundo
o secretário, é de uma

.
.

arrecadação de R$ 20milhões .

por mês, somando R$ 240
milhões no ano. No entanto,

empresariado, lojistas e parte
da população pedem que o

governo encontre outrosmeios

de melhoria para a população
carente.

Segundo Carminati, o

fundo não é inconstitucional

porque teria havido uma

DIVULGAÇAD

•

deliberativo formado pela
sociedade civil, trabalhadores
e empresários definiria os

projetos vinculados às verbas .

Houve uma revolta

generalizada com a

divulgação da medida pelo
governo. Isso porque o

aumento do ICMS acar

retaria em uma alta nos

serviços considerados de base,
como energia elétrica,
combustíveis e tele

comunicações. A alta nesses
. .

serviços, por sua vez,
. "

provocanam acrescimo 110S

preços de quase todos os

produtos, já que empresas e

comércio se utilizam desses
recursos.

Ontem, a MP voltou a ser

discutida na Assembléia

Legislativa. A matéria, em

tramitação na Casa desde

terça-feira, recebeu duras
críticas dos deputados Reno
Caramori (PP), Antônio

- Carlos Vieira - Vieirão (PP)
. e Dionei .Walter da Silva

(PT). (Coni informações do
Clic RBS)

•
•

diminuição na carga
tributária. Um exemplo seria

a diminuição dos tributos da
cesta básica e da construção
civil, além das indústrias de
móveis e cristais. Ele afirma

que o dinheiro arrecadado

poderia ser aplicado em saúde,
meio-ambiente, educação,
habitação popular,
microcrédito e suplementação

•

alimentar.
Embora o fundo seja

presidido pela secretaria da
Fazenda, um conselho

•

Circulo Italiano
,

A origem do Panettne
c

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

Creche Almida.- Nereu Rélmos(19h)

•

CONFLITOS

i ama budista dá
.'

palestra na capital
Budistas da Grande

Florianópolis e demais
interessados na religião terão

oportunidade de aprofundar
seus conhecimentos neste fim .

.

de semana, com a visita à

Capital da Lama Sherab
Drolma, que vai falar sobre
conflitosmundanos, tais como
conquista x perda, prazer x
dor, prestígio x desonra, entre
outros. Mais informáções
podem ser obtidas elo telefone

(48) 9965-4504.

OPERAÇÃO

Caça-níqueis são

apreendidas no Sul
A Polícia Civil apreendeu

60 máquinas caça-níqueis
no Balneário Rincão,
localidade de Barra Velha, e
arredores de Içara. Os

equipamentos' foram
recolhidos e lacrados em

bares, lanchonetes e ern

outros pontos. A, Operação
Caça-Níqueis foi
comandada pelo delegado
Alan] osé de Amorim e

contou com apoio da Polícia
Militar.

Buon Natale e Felice Capo d
'

Anno!
Júlia Pelis e Mauro Tusset

Departamento de Comunicação

t

,

Governo negocia
Fundo de

,

Combate
à, Pobreza com

empresários

Representantes do
Cotem convidados

para reuniáo hoje

•

•

O CORREIO DO POVO

O governo do Estado prepara-se para enfrentar a forte reação �
I

dos setores organizados do comércio e da indústria contra o
..\

aumento das alíquotas de ICMS para constituir Fundo de
Combate à Pobreza com uma lista de benefícios fiscais já I:o<:�
concedidos, O Centro Administrativo, com técnicos do governo fj..J

de transição de Luiz Henrique, agendou reunião com
'

representantes do Cofem (Conselho das Federaçóes
Empresariais de Santa Catarina) para hoje, às 13h, 'na Casa )(1

D'Agronômica, Ontem, o conselho que reúne Fiesc, Fecomércio,
J ',�

Faesc, FCDL, Facisc, e Fampesc, emitiu nota repudiando a 3, tiS
medida provisória em apreciação na Assembléia e exigindo o' r:�:l
recuo do governo. Indicam que, em vez de erradicar a pobreza, )\: �
a medida vai provocar o desemprego ao inibir o consumo.

Também sugerem uma quebra de confiança com o governador
n,sVi

reeleito, na medida em que se.comprometera a não aumentar
"

']
a carga tributária. O govemo, que já teria conseguido dobrar a :,

base na Assembléia para aprovar a MP semana que vem, vai

alegar o propósito "meritório" do fundo e apresentar a lista de �Rll

reduções já concedidas. Na manga, terá. a possibilidade de

compensar o setor na área do Prodec e até com tributação \
,

diferenciada para alguns setores, Tudo para não mexer no texto ·,t �
da MP e, claro, assegurar recursos para convênios na área ';' 1') I
social ano que vem.

DUAS MEDIDAS
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POSiÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

,

A região de Criciúma fez seis deputados estaduais, mas nenhum
,1 'J) . (

federal. Por isso, setores empresariais batem pé para que Acélio
"iii \

Casagrande fique na Câmara dos Deputados, em vez de assumir a IflB ,

SDR. Lembram que região vai perder Boeira e Tiscoski no próximo ,; iR ,

mandato e, com isso, a possibilidade de emendas parlamentares. J)1 r

Pretensão bate de frente com os interesses dcNorte do Estado de ' 'J (

José Carlos Vieira, suplente que deve assumir a vaga de Mauro J () c

Mariani.
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DANÇA DAS CADEIRAS
Para concluir a montagem do primeiro escalão de governo, Luiz

Henrique terá de resolver as posições de dois amigos: Renato
Vianna e Manoel Mendonça. Para a vaga de diretor do BRDE ficar
com Paulo Afonso, Viana poderia subir para a Câmara. Para isso, o .' �
suplente José Carlos Vieira (PFL) poderia assumir a SDR de ' �;

Joinville, fazendo a festa do prefeito Marco Tebaldi. Mas aí,
Mendonça sobra,

.

HOMENAGEM

Muito prestigiado em todos os países por seus ingredientes específicoo, o

panettone, que é consumido especialmente no período natalino, teve sua

origem um tanto quanto engraçada.
Segundo a lenda, um padeiro da cidade de Milão de nome Toni (em português,
Antônio) teria feito uma grande quantidade de pão de diversos tipos e esperav
um alto consumo para as festas natalinas daquele ano. Por algum motiv

naquele ano o povo comprou muito pouco e Toni, muito decepcionado, te
.

uma sobra enorme de pão.
Para evitar o prejuízo, Toni teve uma idéia: misturou todos os npos de pão q :

sobraram e adicionou a essa mistura um pouco de açúcar e passas, de ok.
resultou um "novo tipo de pão" jamais visto ou comercializado até então.
Toni foi às ruas e começou a oferecer esse "novo tipo pão". Surpreendentemente
o povo gostou muito e, em poucas horas, todo o pão foi consumido,
O boato correu entre a população e, toda vez que os clientes retornavam à

padaria, pediam por "aquele pão novo" que não sabiam que nome dar.

Começaram então a chamá-lo de "Pane di Toni" (em português, Pão do To
.

,

aquele padeiro de Milão que fez uma mistura maluca e que mais tarde, chama
esse pão de PANETTONE,

Coral do Círculo sempre ativo
Desde que o Círculo Italiano foi fundado em 29 de novembro de 1991, o cor

'

tem sido uma peça fundamental no resgate e divulgação da cultura e tradiçõe
dos nossos antepassados vindos da Velha Itália através do canto, interpretand
canções folclóricas e populares.
Intensa é a programação do coral neste final de ano em div.ersos eventos na

nossa comunidade, conforme listado abaixo:
DATA
02/dezembro (sábado)
07/dezembro (quinta)
09/dezembto (sábado)
15/dezembro (sexta) .

Férias
A secretaria do Círculo Italiano estará fechada do dia 21 de dezembro de 2006,
retornando as suas atividades no dia 16 de janeiro de 2007.

Mensagem de Natal
O Círculo Italiano gostaria de agradecer a todos os'sóclos e simpatizantes da
cultura etradição italiana porteremtrazido e compartilhado conosco momentos
de muita alegria e descontração ao longo deste ano que chega ao final.
Queremos também desejar Boas Festas e muita paz a todas as famílias,

Com 30 anos de atuação em Santa Catarina, a senadora Ideli Salvatti�,?,
recebe o primeiro título de cidadã honorária em São José do Cerrito.
Entre hoje e amanhã, ela mantém compromissos na Serra. Locais

querem a liberação de mais R$ 10 milhões para as obras da BR-282
r

e autorização de uso dos R$ 4,2 milhõe,s previstos para conclusão
() (I

das obras do Aeroporto Regional de Correia Pinto. r, "J

Besc
•

No início da semana que vem a Advocacia Ger.al da União '
I

(AGU) vai entrar com ação na Justiça para impedir o leilão "(

da conta-salário do Besc. A senadora Ideli acertou os
' ,�

detalhes da reação ontem com o ministro da Fazenda I'T,

Guido Mantega e com o secretário de Política Econômica, » �:

Bernardo Appy. Governo de SC, lembrou, é reincidente e
".

não teve sucesso na primeira tentativa com a conta da .J. J

Casan. ":'
!

,

-------------------_.....' ,

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE KARINA MANARIM/CRICIÚMA, ERON
J. SILVA/LAGES, FABio LA GAZIONI E PATRicIA GOMES/FLORIANÓPOLIS,
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PSDB abriu mão da
riS emenda que previa
:�:) aumento de 16,67%
'� e votou com governo

;� Nancy Araújo
:�J Central de Notícias Regionais

,

a BRASILIA

o •

Ao prever a possibilidade
� �e um novo veto

'J presidencial ao aumento dos
� aposentados e pensionistas
1 que ganham acima de um

'. salário mínimo, o PSDB
; abriu mão da emenda que
i previa aumento de 16,67% e

, votou com o governo pela
•

aprovação do Projeto de Lei
de Conversão que reajusta
em 5,01%, os benefícios. O
aumento deverá ser

sancionado pelo presidente
da República até hoje e terá

efeito retroativo a 1 ° de

agosto deste ano.

,) Autor da emenda

derrotada, que previa
16,67% de aumento, o

deputado Ivan Ranzolin

(PFL) classificou como

"incoerente" a aprovação de

apenas 5,01% no Senado,
quando a mesma Casa havia
votado favorável a emenda
antes das eleições. Sobre os

argumentos de falta de
recursos o deputado também

,

contestou. "E uma mentira,
o Congresso não reconheceu
os direitos dos aposentados",
afirmou.

Apesar de defender o

O CORREIO DO POVO
cade rnob@ocorreiodopovo.com.br

Roosewelt Pinheiro - Agência Senado

•

"" �:
\, ';.'

Senadores durante a sessão plenária de quarta-feira

reajuste de 16,67%, o
•

senador Leonel Pavan

(PSDB) justificou porque
votou a favor da aprovação
dos 5,010/0. "Se insistíssemos

o

no índice de. aumentomaior,
a Medida Provisória poderia
ser vetada pelo presidente
Lula ou perder a validade
deixando o aposentado sem

o

aumento", disse. Já para o ex

relator do Orçamento da

União, deputado Carlito
Merss (PT), o aumento 'está
dentro de um programa de

recuperação gradual no

valor dos benefícios, que visa
" ,-

o a quase equiparaçao aos

índices de aumento aplicado
ao saláriomínimo", explicou.

o

De acordo comMerss, um
aumentomaior seria inviável

por causa do déficit de mais

de R$ 40 bilhões que a

Previdência acumula em

razão de pagamentos de
benefícios a classes como a

dos agricultores, por exem
plo, que nunca contribuíram
abtes e aoi projetos 'de
assistência social. "Isso

compromete os recursos do

Orçamento", afirma. Para
•

recuperar receita, o gover-
no federal investe pesado
atualmente no recadastra
mento. "Estão sendo tirados
da lista os pseudo-aposen
tados, verdadeiras quadri
lhas que fraudam para
manter 0 benefício para

pessoas que já morreram há

anos", destacou o parla
mentar.

•

ecei a i
o
era ú imo o e

o m os o e en a
•

SÃ'O PAULO

A Receita Federal libera
'

hoje, a partir das 8h, a

consulta ao sétimo e último
lote de restituição do

Imposto de Renda de Pessoa
Física 2006, ano-base 2005.
Ficaram retidos na malha
fina 746.035 contribuintes,
segundo a assessoria de

imprensa da Receita Federal.
Essas declarações serão

examinadas mais detalhada

mente, mas não significa
necessariamente que ten

ham irregularidades.
o

No ano passado, foram
900 mil declarações retidas,

o que significa que houve
Ulna redução de 170/0 nas

retenções.
De acordo COIn a assessoria

da Receita, o supervisor
nacional do Imposto de
Renda, Joaquim Adir infer
mou que, do total dos contri
buintes presos à malha,
370.728 ficaram re tidos por
omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas.

Os contribuirítes que ain

da não receberam a restitui

ção do IR poderão consultar
se o dinheiro estará disponível
no próximo lote, por meio da
internet e/ou do Receitafone

(03007890300). (Site Uol)
•

-

SAO PAULO

, Procuradoria pede
rejeição de contas
A PRE (Procuradoria

Regional Eleitoral) de São
Paulo pediu a rejeição das
contas de campanha de 96

deputados federais e

estaduais eleitos pelo'
Estado de São Paulo, de 'um '

total de 139 já. analisadas.
Os pedidos atingiram

,

candidatos dos principais
par tidos. Os processos
devem ser julgados pelo

, TRE ,(Tribullal Regional
Eleitoral) até o dia 11. Em
18 casos, o Ministério
Público apontou recebi
mento de doações de em-

,

presas concessionárias de

serviços públicos.

"

Abbas, estuda
dissolver governo'
e antecipar
as eleições

•

Uma comissão apontada pela OlP (Organização pela
libertação da Palestina) recomendou que o presidente

o da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas,
dissolva o governo liderado pelo grupo extremista islâmico
Hamas e convoque novas eleições para março de 2007.
A OlP é a entidade que reúne a maioria dos grupos
palestinos, tanto nos territórios como no exílio. O partido
do presidente da ANp, o Fatah, tem controle absoluto da

instituição. O Hamas e o Jihad Islâmico não integram a

entidade.
Abbas buscou as recomendações da comissão depois

de afirmar que seus esforços para formar uma coalizão
moderada de governo com o Hamas chegaram a um
•

Impasse.
Desde que o Hamas chegou ao poder, em março -

após vencer as eleições democráticas palestinas em

janeiro deste ano -, sua recusa em reconhecer o Estado
de Israel gerou a um bloqueio internacional de fundos
destinados ao governo palestino. Abbas espera que, com
um novo governo, as potências ocidentais e Israel sejam
persuadidas a suspenderem o bloqueio financeiro.
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Recomendação (

foi feita ontem

pela OlP

/

,

ANALGESICO PARA FETOS,
A Câmara de Representantes dos Estados Unidos rejeitou um

projeto que exigia dos médicos a admlnlstraçáo de analgésicos
para os fetos antes de uma intervenção cirúrgica abortiva. Se

aprovado, exigiria que as clínicas que fazem os abortos
informassem às mulheres que aos cinco meses de gestação os

fetos são capazes de sentir dor.

METEORITO ANTIGO
Um meteorito que caiu no lago Tagish, no oeste do Canadá, no'
ano 2000 pode ser mais antigo do que o Sol, de acordo com um

estudo do Centro Espacial Johnson da Nasa em Houston, no
Texas (EUA). A pesquisa foi publicada na revista Science.

TURQUIA CEDE
A Turquia decidiu abrir um de seus portos e um aeroporto para
navios e aviões de bandeira cipriota. Com a medida, o governo
turco dá um passo decisivo Rara desbloquear as negociações de
entrada do país na União Européia. Um dos maiores problemas
vinha sendo a recusa da Turquia a reconhecer os direitos, do

Chipre, país-membro do bloco.
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Uma passageira que sofreu um a, que de flatulência obrigou um

avião da American Airlines a fazer, rn pOL!SO de emergência no

aeroporto de Nashville, nos Estado� Unidos. Vários passageiros
da aeronave - que voava de Washin_ ton para Dallas -

começaram a sentir cheiro de fósfor
. queimados. Por causa

disso, o alarme do avião tocou e o P. oto decidiu pousar.
Os 99 passageiros e os cinco memb ;.\ s da tripulação foram

"

retirados do avião, assim como toda c bagagem, para que fosse
feita uma inspeção. Os cachorros da polícia detectaram os

fósforos queimados dentro do aparelho.O FBI interrogou uma

passageira que admitiu ter acendido os fósforos para ocultar' o
odor de suas flatulências, e que disse ter problemas médicos. O
avião decolou de novo, mas deixou a / assageira em terra.
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Estrela é flagrada S�! ndo engolida por buraco negro
�

,

o ....__.

Um buraco negro gigante foi flagrado engolindo uma estrela por um telescópio da Nasa. A
estrela está em uma galáxia a 4 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Pelos últimos dois
anos, cientistas têm monitorado o incidente da estrela, que faz parte de uma galáxia na

constelação de Bootes, sendo destruída por um buraco negro.
Os pesquisadores utilizaram o Galaxy Evolution Explorer, um telescópio em órbita sensitivo a

duas bandas de onda ultravioleta, para detectar uma onda vinda do centro da galáxia elíptica. ,

\"
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.' CULINÁRIA: VEJA PRÁTICA, BARATA E FÁCIL RECEITA

•

•

I I

Vem do Rio de Janeiro a notícia do primeiro sorvete vendido no
I
rasil. Um navio americano chamado Madagascar aportou

na cidade em agosto de 1834 com 217 toneladas de gelo, Dois �omerciantes cariocas compraram a carga e em 23 de

agosto começaram a vender sorvetes de frutas aos cariocas. quela época, os sorvetes ainda eram chamados de "gelados"
no Brasil.
Para que o gelo não derretesse, ele era envolvido em serraçenve enterrado em

grandes covas. Assim, ele podia ser mantido por quatro a cinco meses!
Antes do sorvete, as mulheres eram probidas de entrarem em bares, cafés,
docerias, confeitarias ... Mas quando o sorvete chegou ao nosso País, as
mulheres não se conformaram mais com essa convenção e

passaram a invadir estes lugares para saborearem os gelados
Em São Pàulo, a primeira notícia de sorvete que se tem regist
de um anúncio no jornal A Província de São Paulo de 4 de jane

, .

de 1978, que dizia: "Sorvetes - todos os dias às 15 horas, na R
direita nO 14," A primeira fábrica de sorvetes do Brasil foi aU,S,
Markson do Brasil, fundada em 1941 no Rio de Janeiro.

Modo de preparo
1 - Faça a gelatina normalmente e não leve a geladeira
2- Depois que pronta, ainda quente, coloque no liquidificador junto
com o leite condensado e o creme de leite
3- Bata bem

Jaraguá do Sul - Verão é tempo
de muitas coisas boas, como férias,
viagens, brincadeiras e, claro,

.
sorvete! Ele alimenta, refresca e é
ri

C\.rma delícia! Mas você já pensou de
(onde vem o sorvete? Como ele foi
inventado? E principalmente: como
se faz um sorvete?

A história do sorvete é cheia de
curiosidades. Pesquisas mostram que
ele foi inventado há cerca de 3 mil
anos pelos chineses! No início, o

"sorvete" era feito corn neve, suco de
frutae mel.

Outras pesquisas apontam o líder

Alexandre, o Grande como o

introdutor do sorvete na Europa e a

sua "receitinha" era um pouco
diferente da usada pelos chineses:
uma mistura de salada de frutas
embebida em mel e resfriada em

potes de barro guardados na neve.
Mas foi em 1292 que o sorvete.

começou a tomar a forma daquele
que conhecemos hoje, quando o

famoso viajante italiano Marcopolo
voltou ao seu País de uma viagem à

China cheio de "novidades": o arroz,
e o sorvete feito com

-

o macarrao

leite!
A partir daí, o sorvete começou a

sermuito consumido em toda a Itália
e até hoje o sorvete italiano é

reconhecido como um dos melhores
do mundo. Por lá, em qualquer lugar

NO BRASIL!

•

. RECEITA

Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 gelatina(qualquer sabor)

I

,
--------------------------------------------------------�.r_--------------------------------------------------------,

4 � Depois leve ao congelador em um refratário tampado para não formar
blocos de gelo
5- Depois de congelado, retire do congelador e bata na batecelre' para'
ficar cremoso
6 - Volte para o congelador
7 - Está pronto, um sorvete fácil, prático e gostoso!

- ...• -

Cesar Junkes/OCP

,
.

pode-se encontrar uma gelateria, ou
seja, uma sorveteria. Em italiano,
sorvete se falagelato.

Da Itália, o consumo do sorvete

espalhou-se por toda a Europa, até
que os ingleses o levaram para os

Estados 'Unidos. Lá, a história dos

ganhou

a primeira fábrica de sorvetes

mundo! Pela primeira vez, os

produzidos em

do
•

Ice

muita

,

impor tan te s

-

creams sao

quantidade.
O segundo fato que mudou a

história do sorvete foi à invenção da

refrigeração mecânica, ou seja, das
geladeira. Ainda bem, porque se não

fosse essa grande invenção, pessoas
que moram em lugares quentes,
como os brasileiros, teriam que

viajar para longe se

apreciar um sorvetinho!
Fonte: Kibon

•

sorvetes

capítulos ...
Nos EUA, país que mais faz e

mais consome sorvetes no mundo,
dois fatos importantes ocorreram

para tornar este alimento ainda mais
popular: em 1851, Jacob Fussel abre

,

I

,

quisessem

.
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Reynaldo
Gianecchini e

Carolina Ferraz

juntos na vida
real. Isso mesmo,

os dois foram
, flagrados por um

paparazzi aos
beijos. Será que é

namoro?

As grandes marcos mundiais
bem perto você,

-".�""
......

'L�""-I,,�

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shoppinq Brcithoupt - 1 Q Pise

3371 1590 - cllens@ollcns com br

Livrar-se daquelas sobrinhas de gordura é o

sonho de todos e de todas. Mas será que ainda dá
tempo de ficar em forma para o verão deste ano?emo

� / possível realizar a
tE'maioria dos prece-
" dimentos cirúrgicos
no verão, desde que se

tomem cuidados com o

excesso de sol e 'viagens
longas de carro no
período pós-cirúrgico.
Quem quer se preparar

para aproveitar a estação
mais aguardada do ano

:. com tudo em dia,
entretanto, deve estar

atento ao período
mínimo para que o corpo

desinche e se livre das
manchinhas roxas.

Todo mundo quer ficar

mais bonito no verão. Por

ser o Brasil um país
tropical, essa é a estação
do ano mais aguardada
para aquelas férias tão

merecidas. Em relação à

preparação do corpo por
meio de uma cirurgia
plástica, há alguns

, cuidados que precisam
,

t ser tomados para que os
�
• resultados não sejam
comprometidos. No

entanto, como o clima
�'.
"

�'.

:� parece estar meio confuso,
..

:. uma vez que faz frio no

1" verão e vice-versa, fica
� difícil prever qual seria a
;
: épocaidealparata�

�, procedimentos.
t Especialistas no assunto

garantem que tomando

os devidos cuidados é

possível passar por uma
cirurgia ou lipoaspiração
em qualquer época do

t
C ano desde que o paciente

não se exponha
� diretamente ao sol

t: durante 30 dias para que
,

as cicatrizes não

escureçam.
Com relação às viagens,

�.

os médicos orientam que

se for viajar de avião e o

trajeto durar poucas
horas, o paciente poderá
fazê-lo após três ou

quatro dias sem maiores

problemas, mas as

viagens de carro são

aconselhadas. após 15

dias, no mínimo.

Assim, com pequenos

cuidados, quem realizar

cirurgias plásticas agora,

só poderá tomar sol em

2007. Em média, uma
lipoaspiração leva 30 dias

para desinchar quase
totalmente. Se o intuito

for passar as férias de

janeiro na praia, ainda dá

tempo de eliminar aquela
sobrinha indesejada'. Mas
atenção: faça tudo com

cautela, porque melhor
do que eliminar uma

dobrinha é manter a

saúde em dia.

O QUE É:
Técnica médica que visa a

retirada do excesso de gordura
através de um sistema de

aspiração à vácuo.

OBJETIVO:
Modelar o corpo através de
incisões mínimas.

LlPOESCULTURA
Paralelamente à lipoaspiração,
muitas vezes, se aproveita a

gordura removida para melhorar o
contorno de várias r-egiões do

corpo. Esta técnica é conhecida
como lipoescultura.

CUIDADOS
Médicos cirurgiões aconselham a

que se diminua o fumo, que se

pare de beber, que se faça
caminhadas e jejum na véspera
da cirurgia, para o bom resultado
da operação.

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

Cehtenas das melhores sugestões para

presentear criativo neste Natal.
�

Megastore - 3275 0137

Shopping - 3275 6400
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O CORREIO DO POVO

II PROGRAME-SE

JARAGUÁ DO SUL
CINE SHOPPING 1

Happy Feet- O Pinguim
(15h, 17h1 0, 19h20, 21h30-Todososdias)
CINE SHOPPING 2

. A Dália Negra
(19h, 21 h20 - Todos os dias)

. Deu a louca na Chapeuzinho
(15h40, 17h20 - Seg/Ter/Qui/Sex)
(14h, 15h40, 17h20-Qua/Sab/Dom)
CINE SHOPPING 3

'.

O Segredo Dos Animais

(17h30, 19h20 - Todos os dias) .

Jesus - A história do nascimento
,

(15h30 - Todos os dias)
O Sacrifício (21 h1 0- Todos os dias)

JOINVILLE
CINE CIDADE 1
JESUS - A histeria do nascimento

(15h30 - Todos os dias)
Ela é o cara

(17h20, 19h20, 21 h20-Todos os dias)
CINE CIDADE 2
O maior amor do mundo

(19h20, 21 h30 - Todos os dias)
O Segredo dos animais
(14h, 15h45, 17h30 - Todos os dias)
CINE MUELLER 1
O Grande Truque
(13h45, 16h15, 19h, 21h30-
Seg!Ter/Qua/Qui/Sex)
(16h15, 19h, 21 h30 - Sab/Dom)
Por água abaixo (dublado)
(13h45 - Sab/Dom)
CINE MUELLER 2
Um Bom Ano

(15h30, 19h45, 22h - Todos os dias)
Um Cara Quase Perfeito
(13h30, 17h45 - Todos os dias)
CINE MUELLER 3

Happy Feet O Pingüim (Dublado)
(14h, 16h30, 18h45,21h10-Todososdias)

BLUMENAU
CINE NEUMARKT 1

Happy Feet O Pinguim (Dublado)
(14h10, 16h30, 19h1 0, 21 h20 -
Todos os dias)
CINE NEUMARKT 2 .

Flyboys.
(16h, 19h, 21 h40 - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 3
O Segredo Dos Animais (Dublado)
(14h30, 16h15, 18h15-Todososdias)
Um Cara Quase Perfeito

, (19h50, 21 h50 - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 4
Jesus - A história do nascimento
(14h40 - Todos os dias)
Volver
(16h50, 19h20, 21 h45 -Todos os dias)
CINE NEUMARKT 5

Jogos Mortais 3

(16h20, 21 h15 - Todos os dias)
Os Infiltrados
(13h30, 18h30 - Todos os dias)
CINE NEUMARKT 6
Oanoem quemeus pais saíramdeférias

(15h, 19h15, 21h30-
Seg!Ter/Oua/Oui/Sex)
(19h15, 21 h30 - Sab/Dom)

FESTA
.

A Escola Municipal Padre
Mathias Maria Stein realiza no

sábado a "2a Festa da Família".
O evento acontece no Salão da

Capela São Pedro, e tem por
,

objetivo a confraternização
anual da comunidade escolar e
os moradores do bairro.

Vai até dia 20 de dezembro o

período de inscrição para o II
Encontro de Músicos da
Cultura Alemã. O evento será
realizado no dia 11 de março
de 2007 na sede do Botafogo
Futebol Clube. mtormações e

,

inscrições com Ademir no
fone 3275-1300.

•

,

extra@ocorreiodopovo,com:br
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• SAIU NO O CORREIO HA 20 ANOS
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• O DIA DE HOJE
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Imaculada ConceiçãO de Maria

� EfEMÉRIDES
Dia Mundial da Imaculada

r Conceição
Dia da família
Dia da Justiça

� 1961 i;_'
,',' _'_

,. i',
,,'

-,

Morre Luís Edmundo, escritor e
\ .. jornalista brasileiro, membro da
,',,'

;, :":,:
< ABL.

ill\l' 19'66:;:�;;' ,:;:::. ;_�:,,�t.
'

_'

:1 -' ,

, Os'EUA, a URSS e 'outros
;:,',

países integrantes da QMU
chegam a um acordo sobre a

:.

celebração de um tratado de .

proscrição de armas nucleares
.> ,

no espaço.
.

. (, .,.

-<. ,
·i--, :.

*'

� 2002, '

(F "

'.,

A Cas,a de Detenção de S"D
, Paulô; conhécida cO(11o

'

" ",,:',':i
, Carandiru, é im'plodJda c m ,','�'
."

280kg de nitroglicerina
.

'1em,. sete segundos vem aba' jO. .

,

Crise na rizicultura catarinense
Na edição semanal do jornal O Correio do Povo, de 13 a 19 de dezembro de 1986,
a previsão de que a crise na comercialização de arroz poderia se agravar. Em dezembro e janeiro de 1987

começaria a entrar a safra e não haveria armazéns para guar.dá-Ia, devido a remanescente do ano anterior,
segundo reportagem. "Isso tudo devido à insensibilidade do Governo Federal, que autorizou a importação de
arroz, sem necessidade e em épocas erradas" . Foi a afirmativa unânime das cooperativas. Tanto as de
Joinville, Massaranduba, Jaraquá do Sul e Itajaí previam amargos dias. Os preços caíram e mesmo assim a

procura pelo arroz beneficiado diminuiu. Muitas cooperativas tiveram prejuízos, uma vez que pagaram os

preço mínimos aos produtores e com a queda de preço a nível de atacado, não autenrão rendimentos
necessários para cobrir os custos de financiamento.

'

Em Massaranduba, o presidente da Juriti, Irineu Manke, lembrou que em safras passadas, nesta época, era a

grande a procura de compradores pelo arroz em casca. Neste ano - disse - ninguém aparece, certamente
porque estão se abastecendo com arroz importado, conseqüência que todos nós prevíamos. O produtor
catarinense ficou com seu produto parado pagando juros e não tendo onde armazenar marcando uma forte
crise na rizicultura.

"

• O cue DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com.br
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• ANIVERSARIOS
_, 1"

O assinante Mário da Luz manda foto com inspiração na Primavera.

,
• (i i

,

,

• UTILIDADE PUBLICA
� 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 no site
www.ses.feese.ufsc.br.

� Inscrição
O Sebrai de Jaraguá
promove mais uma edição
do Empretec em janeiro.
As inscrições vão até hoje,
Outras informações nos

fones 3275-7024 ou 3371-
7843.

•

� ACTs
A Secretaria de Educação
de Schroeder está com

inscrições abertas até
amanhã para o processo ,

de admissão de .

Professore Temporário:
Informações no site
www.schroeder.com.br.
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• PREVISAO DO TEMPO
. Áreas de instab'ilidade na Reg ,\0 Sul.

.

Durante à tarde, pancadas de \�uva e

trovoadas na Região Norte. In . valos com

sol devem deixar a temperatura 'mais alta.
A frente fria ainda provoca chu \ s fracasno leste e norte catarinense, rna no

decorrer do dia ocorrem período I de
melhoria. As aberturas de sol pr vocarn
calor a tarde no interior do Estad

� Jaraguá do Sul e Região

\

, ,',',

,

� CHAPECO
R�íf\ i 8/ iVIÀX 28 ""

,�

•

,� -

DOMINGO (�.sç_:�
MIN 21°C �.__,/

, /}/$'I

MAX 28°C
Sol aumenta no meio da

.

manhã. Deve chover
durante á tarde a á noite,

HOJE
'. I £\qSABADO r: ��>

MIN 20° C i\-..��
, ;)(1"_:

MAX 28°C
Tempo instável, deve '

chover durante á tarde,

MI� 1 goC
-:«» " cf';

.

MAX 27°C
Sol com muitas nuvens, '

Pancadas de chuva
durante á tarde,

SEGUNDA (-S:t�,
MIN 20°C \--:�,_ .•/

MÁX 27°C
"", "

Sol com muitas nuvens.

Pode chover durante á tarde,
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Lúciano José Borolini
Maria Nitzke
Oiidina S. Riedtmann

,

Tassiane Sabrina Pradi
Alberto Correia
Salete Henemann

Oslf.de Souza Bertoldi ,

.

.:;:::,-" :::;;:

Rosita Borchardt. r::;;;
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,NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta
Tainha desmaia ao saber que ganhou na

ia!: loteria. Baby e Tony embarcam num ônibus

para o Rio de Janeiro. Marcos adivinha que

walter: o repórter, colocou sua mãe num

li': asilo. Walter fica impressionado com o

", poder de Marcos. Marcos fica chocado ao

-, saber que Ruth e Camilo cobraram

�i' Ingresso. Marcos fica impressionado ao

ver o quanto Alceu arrecadou com sua

II.: apresentação. Plraglbe passa mal. O

0:' médico diz a Sônia que Plraglbe teve um

enfarte porque não se cuidou, e terá que

ser operado. Sônia fica chocada ao ver o

iU valor da conta do hospital. Marcos quer
.il' pagar mas descobre que seu dinheiro não

ésuficiente. Clóvis paga a conta, deixando

Marcos humilhado.

1I1{.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Maria acha que está doida e desliga o

telefone. Lance pergunta a Pietra se ela

conhece Maria. Arthur lembra que falou

com Guinevere no telefone e fica

encantado com ela. Juan tenta convencer

Vanessa a voltar para São Paulo com ele.

Vanessa pede para pensar até o dia

".;
.

seguinte e Juan concorda. Último pede que
Guinevere abandone Caco e fique com ele,
deixando-a indignada. Elizabeth ouve tudo.

Caco fala para Guinevere que vai tentar

trabalhar na fábrica de Último. Tanaka

prende Guinevere. Arthur descobre que
Vanessa mandou prender Guinevere e fica

chocado. Elizabeth conta para Último que
seu rim é compatível, deixando-o radiante..
Lance vê três homens atacando Maria e

corre para salvá-Ia. Maria desmaia.

,

'18 i

IS'.'

',I

ri ,

� GLOBO - 21H

, ,

I i

Páginas da Vida
Luciano tranqüiliza Giselle quanto às

ameaças de seqüestro e a beija. Anna e

Miroel conversam sobre Giselle. Ela conta

que sonhou que a filha estava grávida.
Giselle faz planos de viajar com Luciano,
mas fica arisca quando ele fàla de comida.

Anna descobre que Giselle não está na cama.

Jorge mostra para Thelma fotos antigas dela.
Thelma se envergonha ao ver uma foto em

que ela aparece de biquíni. Jorge a puxa pelo
braço e ela quase cai em seu colo.

Envergonhada, sai do quarto correndo e

esbarra com Carmem. Carmem repreende
Jorge, que afirma que nada aconteceu. Miro
tenta acalmarAnna, mas ela bate na casa de
Tereza. Jorge assusta Thelma, que derruba

uma bandeja na cozinha. Anna obriga a filha

a voltar para casa, enrolada no lençol. Tereza
reprova a atitude do filho, mas Nestor lhe dá

parabéns. Giselle enfrenta Anna, que

ameaça interná-Ia, caso seja desobedecida

de novo. Giselle come desesperadamente.

,
,

'�, :
�.) I

'lJ I

� SBT - 18h30

a�����o�aPítulci exibido nest� sexta,
dia01/12

.

� RECORD - 19h15

���gz�a� Ma�tºxar o corpo de
Rosana na rua, como se ela tivesse morrido
de ataque cardíaco. Márcia, Juliana e Teleco
caminham pela mata e encontram Iru.

Márcia vai comlru para a aldeia. Tinia fica
com ciúme ao ver Juliana com Teleco.

Maurinho confessa sem querer para
Mariano que recebeu muito dinheiro de
Ramalho. Rafa e Dani chegam na delegacia
para ver Jota Jota. Carlos vê Márcia e Iru se

beijando. Ele pega Márcia pelo braço e

arranca ela de Iru. Iru manda ele soltá-Ia,
Carlos dá um soco em Iru e começa uma

briga feia. Carlos fica caído no chão, geme
de dor, Márcia e Iru vão embora. Tinia

percebe que ficou com ciúme de Ieleco e

fica confusa. Pajé pressente que o amor de
Márcia por Iru vai fazermuito bem para ela.

� RECORD - 20h

EY��!SpgM�J�� Miguel quer

romper o noivado e afirma que ele está

apaixonado por outra mulher. Miguel conta
para isis que terminou o noivado com Erínia.
isis não acredita e quer saber os motivos da

separação. Miguel afirma que está

apaixonado por outra mulher, mas diz que

não quer magoar Erinia. Miguel liga para
Joana e conta que rompeu com.Erínia e

afirma que está triste pelo sofrimento da ex

noiva mas ao mesmo tempo muito feliz por
estar livre para ela. Joana afirma que ficou
feliz com a notícia e declara seu amor para
Miguel. Sérgio fica arrasado ao saber so fim
do noivado de Erínia, pois, além de já ter

gasto muito dinheiro com os preparativos do
casamento, poderia ajeitar os seus

negócios com a união das famílias.

Extra SEXTA-FEIRA, 8 de dezembro de 2006 I 7B
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��SOLTEIRA
Todo mundo já está
cansado de saber que a

loira Jenniter Aniston
não tem sorte no amor.

Depois de ser deixada

pelo galã Brad Pitt,
agora foi à vez de Vince

Vaughn abandonar a
famosa.De acordo com

o site da revista People,
o casal acabou de
maneira mútua com o

relacionamento que
começou durante as

gravações do filme, Até
que o casamento os

Separe. Jennifer diz não
ter esquecido Brad Pitt.

HSÓCIO
Roberto Justus vai voltar à

TV, mas não espere ouvir

ao final do programa o

fatídiéo bordão "Você está
demitido!". Na quarta
edição do "Aprendiz" -

agora "Aprendiz - O
Sóclot-, que irá ao ar na

Record a partir de 8 maio
de 2007, o apresentador e

publicitário busca um

sócio para abrir um novo

negócio. A Idéia de
reformular o programa
partiu da Record e foi a
única maneira de
convencer Justus a voltar
à sala de reuniões.

��É NAMORO?
OS beijos que Reynaldo Gianecchini e Carolina Ferraz

deram na novela
Belíssima não ficaram só
na ficção. Os dois foram
vistos trocando carinho
no Copa Café, em
Copacabana, Rio de
Janeiro. Ao
perceber a
presença dos

paparazzi, a atriz
ficou atordoada,
sem saber o que
fazer. Então,
levantou-se e foi
embora.

.

Gianecchini saiu
em seguida. Será
que é namoro?

��COM TUDO <�

Karina Bacchi renovou
seu contrato com a �:f� l
Record por mais um ano.

..
....4c.;

Além de trabalhar em ',�."

novelas da casa, a atriz, ,��;-;

que acaba de posar nua .�:-;

na revista "Playboy", (:,�: i

estrelará um novo �I._; i
., ....

j

programa, que será r,' I

. exibido no horário nobre
I. I

!"'l�
da emissora a partir de ;�;)'
junho. "Ainda não posso " 'I

revelar o conteúdo", disse ',;:]
Karina em entrevista ao �' o
UOL. Karina se reunirá \",

"

ainda esta semana com '(,L
Hélio Vargas para definir :)
detalhes do projeto. .! .�

II

III

, A filha ,
Brisa Lo..

� Equipede
i Tribunal � i Massa
i Eleitoral i i (F1)
i-r?) imu- r-----

'-----.

,i?) Redonda: r-'-'.!..--I-·-·--·-i-------i--·----i-----·---,·------·I-------·!
i nológico: i i mesa do �
i é atetado i i ReiAIU
: pelo HIV : i (Ut)

I Materiais

Ide limpezai-ttl
i de r�upas
L. ....��J.ªs...._ .. - ... --. --- _ t- ... - .... - ,,'

!r

········ ..

··1

•

HNA MIRA
Dessa vez quem se

manifestou contra a atitute
de Britney, Lindsay e Paris
Hilton de saírem sem

calcinha foi a modelo
,

Gisele Bündchen. A

queridinha top da Victoria's
Secret afirmou que todas
as celebridades têm que
usar o acessório." Usar
calcinha não é apenas um

fator higiênico, mas
também d.e proteção, É
como qualquer roupa",
contou Glsele.A top afirmou
ainda que não dispensa o

uso. "Adoro usar", disse
Gisele.

© Revistas COQUETEL 2006
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• DIVIRTA-SE
i Cortada
l pelo mar

l cenelro

Mãe, em
latim

� ; 1
'o:: I

-- , I
\ �; I

f�;6 !
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;n
':'1

n

Bêbado dos Céus
Um bêbado chega cambaleando no bar e grita:
- Pessoal, prestem (hic) atenção, eu sou Deus.

O dono do bar, cansado de ter que conviver com esses tipos pouco sóbrios,
responde de forma ríspida:
- Ah, faça-me o favor... Pára de blasfemar, você fica dizendo isso e desse jeito vai

queimar feito um leitão a puruca no inferno ...

Mas o bêbado está decidido e desafia:
- É assim, hic? Então vem comigo que eu vou provar!
Os dois vão até a igreja, onde o bebum leva o dono do boteco. O padre, ao ver o

bêbado já franze a testa e diz de forma desesperada:
- Ah, meu Deus! Você aqui de novo!Em boas i i Tomar (?)

condições: ide sumiço:
.

(?): em i i desapa-
lorma

' .

recer

Descobriu!
a vacina i
oral contra�
a pólio !

I

..

"1'I._,

Oração à
Virgem
Maria

... IÉ rejeitado: ...
: pela tradi- i
i cionalista i

Fr�to
áCido
Nascido
nos EUA

Vitamina
revitali- i-ttIzante de
cabelos

Ex1ensão
de certos i-ttIarquivos
da internet

A pior nota
de cursos i-ttI
no Enade

: Ü
.'-\

.•
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�
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Pinga por Metro
No fim do expediente de um bar, um bêbado bate na porta e pede para entrar. Já

irritado com tanta insistência, o garçom manda-o entrar.
- O que você quer? - Pergunta o garçom sem dar muita atenção.
- Quero um metro de pinga! O garçom dá um pequeno sorriso e pensa:
- V0U sacanear esse bêbado enjoado.
O garçom pega a garrafa de pinga e derrama sobre o balcão e diz:
- Aí está a sua pinga. O bêbado, apoiado no balcão para não cair, fala:
- Agora embrulha que eu vou levar!
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Câncer 21/6 a 21;7
A passagem de Mercúrio por Sagitário (até
27/12) desperta o seu lado prático e faz com

que você fique mais ligado nas coisas simples
do seu dia-a-dia. É um ótimo momento para se

dedicar ao trabalho mental e a atividades em que

concentração, técnica e atenção para detalhes

sejam necessárias. Seu nível de exigência
aumenta, querendo o melhor em tudo.

Leão 22/7 a 22/8
Mercúrio está em Sagitário até 27/12 e acelera
seu processador. Esse período pode ser muito

. criativo e produtivo, principalmente no plano
intelectual. Você tende a conseguir comunicar
mais espontaneamente e com mais clareza

aquilo que pensa e sente. Entretanto, talvez
fique tão voltado para seu mundo e para suas

coisas que não consiga ouvir os outros ...

Virgem 23/8 a 22/9
O trânsito de seu regente Mercúrio por Sagitário
(até 27/12) é uma fase de assimilação de idéias

e informações. Talvez você ande absorvendo
muito ultimamente e precise de tempo para

processar e realizar necessárias análises. O
recolhimento vai lhe fazer bem: ajuda a avaliar o .

estado das coisas, a se organizar por dentro e a

preparar novos planos de ação.

Áries 20/3 a 20/4
Mercúrio transita em Sagitário até 27/12,
turbinando sua atividade mental. Este trânsito.

. tende a movimentar sua vida e a torná-lo mais
aberto para novas idéias e opiniões. Vá a

lugares, procure as pessoas, pois as coisas

acontecem na medida em que você se mexe. Se

for possível viajar, ótimo, mas viajar no mesmo

lugar também pode ser interessante.

-------------------------------------------------��------�------------------------------------------------------�-------:�

Libra 23/9 a 22/1 �1 .

.

Mercúrio está em Sagitárí'até 27/12 e indica

um período dinâmico

e�
r;'odutivo em ativiríaqes

ligadas a cornunicaçào, "rabalho intelectual,
negociações, contatos., iagens, etc. Sua
necessidade de varieda\le de experiências e

troca de informação cop as pessoas aumenta

sensivelmente, vai ser i ifícil parar quieto. Tente
se concentrar e não firl e só no papo.

Capricórnio 22/2, a 21/1
o trânsito de Mercúrio por Sagitário, até 27/12, ;��
pode fazê-lo ficar mais pensativo e reservado. ....

;:.'!
Pode haver dificuldade de expressão (preguiça
de falar, é?), mas você se comunicará mais e

.:

melhor com você mesmo, indo fundo nos seus.

quebra-cabeças pessoais. É um período de

interiorização, de entrar em contato com seus

segredos e de se revelar para si.
"j

Aquário 21/1 a 18/2
Mercúrio transita em Sagitário até 27/12 e

convida a' pensar sobre suas metas, ideais e

planos. O que você realmente tem feito para

que se realizem? Atualize seu projeto de vida:

examine-o, veja o que ainda está valendo e o ;">

que precisa ser mudado e incrementado. Nessa ;::�
fase, suas relações com grupos e amigos ;::;:..;

podem trazer informações e novidades.

i Título :
i honorílico 1

ide Charles:
: Ghaplín !

Prolissio- : of
nais da �
Indústria i
de turísmoi

Escorpião 23
Mercúrio está em Se itário até 27/12 e sugere

que você reflita are: eito de tudo o que
considera como val, es em sua vida, do nível

material ao espiritual Com uma maior definição
pessoal sobre a ques ão, poderá desenvolver

melhores estratégias para alcançar seus
objetivos, gerar recursos e, dessa forma, ter
mais progresso em seus empreendimentos.

Sagitário 22/11 a 21/12·
Mercúrio transita em Sagitárid até 27/12 e faz

um upgrade em seus neurõnios: sua mente fica

ainda mais ativa e rápida. É provável que você
consiga se examinar com mais objetividade e

clareza, ficando mais transparente na sua

expressão em relação ao externo. A

comunicação tende a fluir melhor, contribuindo
para suas relações com as pessoas.

Peixes 19/2 a 19/3
A passagem de Mercúrio por Sagitário (até
27/12) aquece suas comunicações com o

mundo. Favorece contatos com pessoas que
estejam ligadas a suas metas e objetivos .

profissionais, mesmo que indiretamente. Invista

em conhecimento: estude, aprenda e desenvolva' I
novas técnicas para melhorar sua performance.

..

JNão fique escondido embaixo d'áqua.. .: .

i (?) Díaz, i
i atriz !
! dos EUA

Sígla do i
Estado de�
Rondônia!

I
"

I!propagan-. da de uma
doutrina

II HORÓSCOPO

Touro 21/4 a 20/5
o trânsito de Mercúrio por Sagitário (até 27/12)
convida à reflexão, a olhar com mais atenção

-

para seu mundo interno e para os aspectos
mais profundos de sua psicologia. Reservados,
há taurinos que escondem coisas até de si

mesmos. Mercúrio estimula a comunicação:
falar (consigo, ao menos) ajuda a aliviar opeso
acumulado na cabeça e no coração.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu regente Mercúrio está em Sagitário até

27/12 e favorece a comunicação, sobretudo
com as pessoas íntimas. Nos relacionamentos,
é uma boa oportunidade para conversar e

esclarecer questões da própria relação,
aproximando-o mais de seu parceiro. Você
também precisa falar sobre o que se passa aí

dentro e não apenas de seus conhecimentos e

idéias, ..
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Por Moa Gonçalves ,

•

rnoaqoncalvesépnetuno.corn.br'
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. CORO DE PARABÉNS
Hoje meu amigo e empresário
Adalberto Correia (leia-se Dipil),
Ulna das figuras ,mais Incríveis

que eu conheço e dono de um
grandioso caráter, será com
certeza alvo de muitos

,

cumprimentos e apreços de seu

grande círculo de amizades.
, Adalberto está estreando idade
nova. A ele os melhores votos
da coluna.

"

Já em clima de férias, o Banana Joe promove, no dia 16 de dezembro,
na praia de Ubatuba, a festa Spring Summer. Programa imperdível, no ,

palco a presença do Grupo Swing Muleque e o OJ Caverna. Na tenda

,eletrônica, o line up terá os Ojs Alan Madeira, Rava e Alex Silva,

Ing'ressos femininos antecipados a R$ 10,00 e masculinos a R$ 15,00,

, ,

O NIVER DA CECILIA

\

\ Hoje à noite a gente boa Cecília

Menegotti, esposa de Adernar
Menegotti, dono da marca

Colcci e da Menegotti Malhas, .

recebe em sua elegante casa, em

Jaraguá do Sul, convidados de
todo o estado para comemorar a

" idade nova, que acontece no

sábado (9/12), do jeitinho que
ela mesma gosta, rodeada de

parentes e amigos.

,

,

o empresário Adalberto Correia, da Dipil, comemora
idade nova hoje

Cll
+-'
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VEIO A TEMPESTADE
O início da tarde de quarta
feira foi um caos na região. A
tempestade causou prejuízos,
principalmente ao comércio

e indústria.

•

r }

. A elegante Cecília Menegotti,
comemora seu aniversário amanhãPRA AGENDAR

,

vitrine@ocorreiodopovo.com.br

. ,.", ,

Fashion em todas as idades
.

A coleção infanto-juvenil da Nicolodelli, para a temporada verão

2006/2007, está arrasando o coração dos pequenos, em agredir os
bolsos os papais. Cores vivas, visual marcante e bom gosto em cada

peça. Assim podemos resumir a apresentação da linha. Com as

maréas Colinho Baby, para os pequeninhos e MisS Love e Red

Division, para os maiores, a Nicolodelli se apresenta ao mercado como

ótima opção de produto que alia o benefício de um design moderno e

arrojado, com um custo acessível. A chegada das altas temperaturas e

o anseio, cada.vez maior, dos pequenos em andar na moda, nada
melhor do que fazer uma visita à loja da marca, onde a variedade de

produtos aliado ao atendimento especial, reserva ótimas surpresas.
Para conhecer um pouco mais sobre as marcas da Nicolodelli acesse
o site www.nicolodeIlLcom.br. solicite catálogo pelo fone (47)
3371-1147 ou vá até a loja na rua Joaquim Francisco de Paula, 295.

,

, 1,

Santa Catarina

Nesta sexta-feira, às 2Dh 3Dmin, Bruni
Schwartz toma posse como presidente da t f
10 diretoria da Associação de Músicos de

•

I Jaraguá do Sul e Região. A cerimônia
será realizada no Auditório do Edifício
Market Place ..

•

O CORREIO DO POVO

Amanhã, a partir das nove horas da
manhã, quem estará em Jaraguá do Sul
no campo do Esporte Clube Flamengo, no
Garibaldi, é o ex-ídolo do Flamengo,
jogador Andrade. A visita é para fazer

,

avaliações na escolinha do Flamengo,
comandada pelo amigo Silvinho, e
também cnnfraternizar com alunos e pais
alunos.

A cantora jaraguaense Franciele está

participando das eliminatórias do concurso
,

Idolos, programa veiculado pelo SBT.
Franciele ficou uma semana em São Paulo
fazendo teste, retornou essa semana e

agora aguarda ansiosa os resultados.

Hoje a noite em Pomerode tem Momma e
,

92 FM, com a presença da banda Mr..
Einsten e os DjS "Kali Yuga", Boom
Shankar e Johnny (electro house). Festa
das boas.

\

Também hoje à noite, a partir das 19 horas,
com a presença do OJ Edson Nunes, a
marca Base do grupo Oudalina promove
festa daquelas, para inauguração da mais
nova loja na avo Brasil, em Balneário de
Camboriú.

Pisos exclusivos
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A Denan, pisos e decorações, está caprichando
nas marcas exclusivas que coloca à disposição
do mercado regional. Em alguns casos, a loja é
tem a exclusividade estadual para a marca. Os
sócios da loja, Joelma Zímerrnrnann e Rogério
Germano, destacam o fato de que contam com

ótimo espaço de trabalho para designers de
interiores e arquitetos, que podem escolher,
tranqüilamente, os produtos e fazer simulações.
A Denan fica na rua Reinaldo Rau, 815, no centro
de Jaraguá do Sul, telefone 37c3275-1367 .

"
I

II••

Nesta semana de pagamento de salários e na

próxima,' quando inicia o pagamento do 130
salário, o comércio está em polvorosa. A
expectativa é, pelo menos, alcançar os números

.

de vendas do mesmo período do ano passado.
Para isso, muitas promoções, ofertas e

condições especiais de pagamento.

Contudo, segundo os especialistas, os
consumidores devem se preocupar, primeiro, em
pagar as contas atrasadas, fazer uma reserva e aí

sim, sair às compras. Os economistas destacam

que o consumidor deve evitar as compras à prazo.

Importante destacar que, mesmo respeitando os

economistas e especialistas, nesta época é

impossível resistir a tentação de ir às compras,
nem que seja só para adquirir o presente de
amigo secreto. Mas cuidado para que 2007 não
comece no vermelho.

\
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