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•
•

Luiz Henrique
confirma seis
novas SDRs

,

o Grupo de Câmara da
Scar está de malas prontas
para atravessar o Oceano
Atlântico e se apresentar \
em palcos europeus nos

,primeiros meses de 2007.
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PIERO RAGAZZI/OCP

Seara, Itapiranga, Taió,
Timbó ou Indaial, Braço
do Norte e Quilombo
ganharão uma, sede
descentralizada do governo
estadual em 2007 .
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, Dez cidades

produzem 25%
das riquezas
Levantamento referente' a

,

2004 foi divulgado ontem
pelo IBGE, que analisou o

PIB em todas as cidades
brasileiras .

• 83
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www.studiofm.com.br Alunos do curso de Operador Eletromecânico, do Senai, visitaram ontem a fábrica 2 da Weg. Eles são portadores de algum
tipo de deficiência e aproveitaram a oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho. A visita é parte da parceria entre
o Senai e alWeg.• 5 ; ..

'
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MAXIMA

I

Internacional vence e se
>garante na grande final

CESAR JUNKES/OCP

\ Prefeitura entra
emráíasa

•

partir do dia 20
.6

Projeto põe fim
ao désperdício
de alimentos

A propagação de áreas de
instabilidade causa pancadas
chuva.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
.87'

o time de Fernandão e
,

Alexandre' Pato (foto)
sofreu para passar pelo
AI Ahly, do Egito, ontem
por 2xI. Agora o

colorado gaúcho espera o

vencedor de Barcelona e
�

:
,

l UNO - compra-se, acima
! de 02, 4 pts. Tr: 8426�
i 1076.

Jaraguá do Sul quer
implantar o "Banco de
Alimentos"; programa
que recolhe alimentos em

supermercados,
verdureiras e similares,
cujo destino era o lixo,
para distribuir a famílias

.

carentes .

•6

Email
.

',. .'.' ,

América do México, hoje,
para conhecer o
adversário de domingo.
.7 �� BREITHAUPT
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•

•

<>
•

-

• • <>
<>
""

(
,

co
• _.

,

•
-
-
-

-

CO>
""

.

-

....
..

-

�
• -

8
• -

""

"
...

VI�GENS ESPECI�IS
•

um jeito único de viajar, o seu.

I

Consultoria espé ializada em turismo, serviços, profissionais cxperientes,
Um 1'10\'0 conceito em agência de turismo. Aqui, cada viagem sai do roteiro
tradicional c g<11111a o seu perfil, o que você quer.
Ligue e agende uma visita. A Sobmedida vai até você. 9183-3114 e 9183-3115
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• EDITORIAL

"

Em apenas meia hora, o

,

senador Jorge Bornhausen fez
anteontem na tribuna do Senado
a sua despedida da vida pública,
com um resumo de 40 anos de
trabalho. Um homem que desde

jovem transPirou política porque
ela fazia parte do Iseu dia a dia
assim como os estudos, os hábitos
familiares e o aprendizado da vida
- afinal, o jovemJorge foi criado
dentro dos palácios por uma

família que traduzia o Poder em ,

Santa Catarina.

Jovem ainda, governador no
meado, passou pelo dissabor da
Novembrada, episódio que
marcou a história do País.
Embalados pela tentativa da
Ditadura de fazer um general
popular e mantê-lo no Poder,
Jorge Bornhausen e seus correli

gionários acabaram coadjuvantes
de uma das mais marcantes

. .

. � ,

escorregadia já na primeira
eleição direta para presidente,
coma escolha de Fernando Collor
de Mello. E aí mais uma vez

,

aparece a figura de Jorge
Bornhausen, como ministro

magistrado, para garantir a

governabilidade, a posse de
Itamar Franco e a garantia do

próximo pleito.
Passou oito anos intimamente

ligado ao Poder nos governos
FHC. E soube ser Oposição
desde a posse do presidente Lula,
em 2003. Foi implacável- e por
isso acabou como boneco vestido
de Hitler nas ruas de Brasília, o
que res.ultou no maior desagravo
que um político catarinense já
assistiu. Que este adeus seja uma
"até já", porque o Brasil não pode
prescindir, nem que seja como

conselheiro, de homens como

Jorge Konder Bornhausen.
,

ENTRE ASPAS

•

,
\

o Brasil não pode
prescindir, nem que
seja como conselheiro,
de homens como. Jorge

.

Konder Bornhausen"

cenas da História do Brasil.
Poucos anos depoiS, 'foi

exatamente a rebelião de

personagens como I Jorge
Bornhausen, José Sarney e

Antônio Carlos Magalhães _;_

figuras íntimas da Ditadura e

líderes da oligarquia em seus

Estados - que levou o País à eleição
de Tancredo Nevés. Foi o que
abriu as portas pará o retorno do
País à Democracia.
Democracia que se demonstrou

,

Augusto Nardes, ministro do TeU, denunciando redução de R$ 552 milhões para o setor aéreo
,

nos últimos três anos.

•

"Creio que devemos fazer recomendações para o culdado da manutenção".
Ministro da Defesa Waldir Pires, admitindo falta de investimentos na segurança aérea.
,

,I J"
,

"

.

t}
"Se tudo der certo, evidentemente que a gente sem�re reza também ... ".

Milton Zuanazzi, presidente da Anac, anunciando normalização do tráfego aéreo para fevereiro.

•

,

• PONTO DE VISTA

'Santa Luzia, um exemplo de
vida pela fé
Em nossa vasta cultura popular
os santos têm uma referência

importante. São eles que, para
os que têm fé, socorrem e

'ajudam nos momentos de

aflição, pois acredita-se que,
'tendo passado na terra as
,

'mesmas dificuldades que nós

passamos hoje, sabem o valor da
,

fé, agindo como intercessores.

:Dia, 13 de dezembro é dia de
,

Santa Luzia, protetora dos olhos
,e da visão e deixamos um breve
relato da vida de lutas e

sofrimentos desta que possui
'tantos devotos, principalmente
, .

: em nossa região, tão habitada

por imigrantes e descendentes
'italianos. Santa Luzia viveu no
,

, final dos anos 300 da era cristã,
'na cidade de Siracusa, região

,

,da Sicília, Itália. Unica
herdeira de uma família rica e

nobre, possuidora de imensa

fortuna em jóias, terras e

\

escravos. A linda jovem Luzia
. sabia ler e escrever em grego e

latim e foi educada na fé cristã
I � ,�

por sua mae, numa epoca em

que o cristianismo ganhava
espaço lentamente entre os

pagãos e a lei do Imperador
Diocleciano proibia a prática'

•

dessa religião. Além de

abastada, Luzia era possuidora
de grande beleza que
encantava os rapazes da região.
Sua formosura despertou
interesses em um jovem pagão,

,

mas Luzia renuncia ao

casamento, faz votos de
castidade para dedicar-se à sua

religião e distribui todos seus

bens aos 'pobres. O noivo

rejeitado �sa o decreto.i�peri'�
que previa a perseguiçao ao'

. � .

cnstaos e, por vingança, a

denuncia ao pro-cônsul de
Siracusa, que ainda ofereceu
lhe a opção de renunciar a

•

• Moacir Bertoldi,
escreve as quintas
feiras neste espaço

Cristo e casar-se com o rapaz

pagão. O crime de ser cristão
,

era punido com prisão e na

reincidência do crime, com a

morte. Para livrar-se do amor

nutrido pelo rapaz, conta a

história que Luzia arrancou seus

próprios olhos, renunciando à

vaidade do corpo. Outra versão

conta que, enquanto estava

presa, arrancaram-lhe os olhos,
mas no dia seguinte estavam

novamente perfeitos. Por este
milagre é que ela é venerada
como protetora dos olhos. A

Virgem de Siracusa negou-se a

cultuar os ídolos romanos e foi

presa, torturada e condenada
à pena de morte, decapitada no
dia 13 de dezembro do ano 304,
sendo nessa data seu

"nascimento espiritual" - dies
,

natalis - como denomina a

Igreja Católica para os santos

que nascem para a vida eterna.
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JOSIAS DE lEITE

Eu entendo que a questão financeira foi um dos pontos principais (para a
,

crise)" .

PAULO M.SOUZA

Drama do

emprego
Nelson Rodrigues não era lá
muito fã dos jovens. Dizia que
"o jovem ou é um Rimbaud ou

um débil mental". Gostava
recomendar aos jovens:
"Envelheçam depressa. Deixem
de ser jovens o mais rápido
possver. No Brasil dos últimos
anos, a trilha do jovem rumo ao

envelhecimento preconizado
pelo velho cronista tem mais
obstáculos do que seria

desejável. A encrenca faz com

que adolescentes na faixa de 15
a 17 anos preocupem-se mais
com o emprego do que os

garotos de outros países.
Submetidos ao flagelo de um

sistema educacional que
privilegia os que têm dinheiro, os
jovens brasileiros que vêem na

educação um meio essencial de

capacitação para o mercado de
trabalho (82%) foi,de novo,
superior à taxa média detectada
nas outras cidades (75%). A
pesquisa revelou que 40%
aceitariam trapacear para
ingressar na universidade.

Origens
do"mensalão"
O deputado Arnaldo Madéira'

(PSDB-SP) acaba de registrar
na Câmara projeto de emenda
constitucional onde propõe a

,

criação do voto distrital puro. E
um debate urgente. O mundo
do Caixa 2 e diversas malan-

,

dragens anexas jamais poderá
ser modificado dentro do atual
sistema eleitoral. As relações
entre eleitores e eleitos são tão

-

distantes que a maioria rara-

mente se recorda o nome do

deputado a quem deu seu voto.
Já o deputada eleito faz investi
mentos pesados, para tentar
seduzir o eleitorado com esque
mas milionários. Considerando
que uma campanha para depu
tado federal, em São Paulo,
custou em torno de R$ 2

milhões, e os salários líquidos
dos parlamentares não chegam'
a R$ 10 mil, basta fazer a conta

para se entender a raiz de men

salões, sanguessugas e outras
. .

realidades: o salário de um

parlamentar cobre ape-nas 25%
das despesas para ser eleito.

,<�!J BLOG.ESTADAD.COM.BR/BLDG/PAULO4,) JDSIASDESOUZA.FDLHA.BLDG.UOL.COM.BR

• DO LEITOR •

Ser cristão é não fechar os
olhos ao infortúnio alheio

,
,

São Mateus (5, 13-16) revela
de forma impressionante o que
espera Cristo dos seus

discípulos: Vós sois o sal da
terra. Se o salperde o sabor, com
que lhe será restituído o sabor?
Para nadamais serve senão para
ser lançado fora e calcado pelos
homens. Vós sois a luz do
mundo. Não se pode esconder
uma cidade situada sobre uma
montanha nem se acende uma
luz para colocá-la debaixo do .

alqueire, mas sim para colocá
la sobre o candeeiro, a fim de

que brilhe a todos os que estão
em casa. Assim, brilhe vossa luz
diante dos homens, para que

vejam as vossas boas obras e

�lorifiquem vosso Pai que está

nos céus.O cristão foi chamado
a brilhar, por suas obras, a

aparecer, a fazer e acontecer.

Para este Natal, não podemos
deixar de refletir sobre o que é

ser cristão. Cristão apagado,
inerte, inodoro, insípido,
medroso, não serve. Ser cristão
é estar descontente e ser um

inconformado com toda forma
de pecado e trabalhar de corpo
e alma na construção de um

mundomais fraterno. Viver em
fé e oração é essencial, porém,
como ensina Tiago (2, 14-21):
De que aproveitará, irmãos, a
alguém dizer que tem fé, se não
tiver obras? Acaso esta fé

poderá salvá-lo? Se a um irmão

ou a uma irmã faltarem roupas

,

e

____...... J

ALBERTO DINES •

, )
-----

•

3 " 1

Jornalismo
de Lula
''A imprensa só publica notícia
ruim", declarou em improviso
o presidente Lula na terça-feira /

,

(5/12), em cerimônia oficial no" (
.

Palácio do Planalto. E
acrescentou maliciosamente
que notícia ruim deve ser um i .

. bom negócio, já que é veicu- y
,

lada com tanta freqüência.' ,

Naquele mesmo dia o "apagão'
aéreo" viveu o seu momento

'

culminante. Devemos louvar
.

a Divina Providência por não
ter permitido que Lula da

.

Silva estivesse incumbido

naquele dia de algum
trabalho jorna-Iístico. Caso
contrário, no seu jornal/rádio/
TV a notícia do caos nos

aeroportos jamais teria sido

publicada. Mesmo que
testemunhada e viven-ciada

por milhares de brasi-Ieiros
nos principais aeroportos do

país. Lula não precisa ser

jornalista, há jornalistas dis-
,

postos a eliminar as notícias
ruins dos respectvos veículos
sem qualquer cerimônia.

rfii.fJ .

WWW2.UDL.COM.BR/OBSERVATORIO

.,

•

•Mario Eugenio Saturno
Pesquisador Tecnologista
Sênior do Instituto
Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE)

•

e 6 alimento cotidiano, e algum
de vós lhes disser: Ide em paz,
aquecei-vos e fartai-vos, mas

não lhes der o necessário para,� ..
o corpo, de que lhes
aproveitará? Será que não

temosmiseráveis à nossa volta!
Não devemos .nos sentir

responsáveis pelo seu

infortúnio? Fecharemos os olhos
à indigência? Taparemos OS

ouvidos aos gritos de dor, frio e

fome de batizados como nós?

Que neste tempo de Natal,
reflitamos sobre. que tipo de
cristãos temos sido e que tipo
de comunidade estamos

construindo. Que o espírito
natalino aqueça nossos

-

coraçoes.·

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

redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Olivflira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicadàs). . I;'

\
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•

Mobilizando o Forum
Aliás, o Fórum Parlamentar Catarinense, que reúne

16 deputados federais e três senadores, será mobilizado
pelo petista Carlito Merss para tomar posição sobre o

leilão das contas-salário dos servidores hoje geridas pelo
B�sc. A maioria é da aliança que elegeu Luiz Henrique
e terão, obrigatoriamente, que se manifestar. A irritação
maior da oposição reside no fato de que ao mesmo

tempo em que concordava com discussão pública o

Governo mandava publicar edital de licitação. Em abril
, já houve a mesma tentativa, mas houve um recuou

inevitável diante da proximidade das eleições.

Munição para o PT
•

Do total de 283

emendas apresentadas ao

orçamento do Estado para
2007 a bancada do PT
liderou com 40. E outras 14
foram apresentadas pelo
próprio relator e também

petista, Dionei Walter da
Silva. Como a guerra
declarada pelo partido em

2002 ao então governador
LuizHenrique (PMDB) está
mantida para 2007, oPT terá

. . .... " .

murtamuruçao comomateria-

prima dos discursos. Explica-
�

se: orçamentos sao peças
deliberativas e não,

impositivas. Ou seja, o Estado
realiza se quiser ou quando há
recursos suficientes.

Valores contestados

Repasses de convênios

firmados entre o Estado e

o município de Corupá
foram contestados pelo
deputado (foto) Dionei
Walter da Silva (PT).
Segundo ele, um

\

"estelionato eleitoral".

Segundo um informativo
do Governo, foram
liberados R$ 45 mil para a

teurbanização da Vila

Izabel, mas no documento
a totalidade do valor só foi

quitada em novembro.
Sobre a construção da
nova ponte no limite entre

Corupá e São Bento do
Sul, o informativo diz que
80% dos recursos foram

.

provenientes do Governo,
mas dos cerca de R$ 106
milo Executivo só repassou
R$ 53 mil".

Futuro comprometido
Projetado para atender 100mil pessoas através do SUS,
o Hospital Regional Universitário de Blumenau, ainda
em construção, já enfrenta problemas. Verba de R$ 2,3
milhões previsto no orçamento do Estado continua

retida, sem previsões de liberação. É a velha história. A
cidade tem três hospitais e, ao invés de se investir neles,
que já têm caráter regional, interesses políticos levam à

edificação de um elefante branco. Ainda bem que a idéia
não vingou por aqui como queriam alguns políticos. Se
já é difícil gerenciar três, incluindo Guaramirirn,
imaginem mais um!.

I

•

•

,

CESAR JUNKES/OCP

Público ou privado?
•

•

Deputado Afrânio Bopré (PSOL) quer que o

presidente Lula retire o Besc (foto) do Plano
Nacional de Desestatização. "Foi colocado na lista

pelo PSDB, no governo de Fernando Henrique. O
governo do PT assegurou que não iria privatizá-lo,
mas há quatro anos estamos sem saber o destino do
nosso banco; não sabemos se o plano é mantê-lo
federal ou devolvê-lo ao Estado", disse o deputado.
Paira sobre o Besc risco iminente de privatização por
conta de leilão das contas-salário do funcionalismo

público pretendidas pelo Estado e hoje gerenciadas
pelo banco.

Terremoto 1 Ainda não
Em janeiro do ano que

vem o Tribunal de Contas
do Estado deve fazer
verdadeira devassa em uma

das Câmaras de Vereadores
do Vale do Itapocu. Vai do
quadro de funcionários
efetivos sem concurso

público, salários em

duplicidade, vantagens
agregadas irregularmente e

por aí afora.

Será?
Boataria corre solta

sobre o teor de urn a

possível terceira ação
civil pública contra o

prefeito Moacir Bertoldi.
,

Seria a denúncia sobre
uma espécie de
"mensalinho" pago como

complemento de salário

para que alguns recebam
o equivalente ao

vencimento de um

secretário, embora não o
•

sejam.

Cansou
Proprietário de casa

loteria de Gaspar, no Vale
do Itajaí, cidade com cerca

de 50 mil habitantes, jogou
a tolha depois de ser

assaltado 15 vezes e não

conseguir encontrar mais
., .

runguem que quisesse
trabalhar com ele. E, ainda,
de não ver nenhum dos
casos resolvidos pela
polícia.

Impasse entre Casan e tilhado, hão se trata apenas de
prefeitura de Guaramirim repassar o serviço. Além de
continua sem solução à vista. mão de obra especializada,
Ocontratoentreomunicípio que a prefeitura não tem,
e a estatal está vencido há pesados compromissos de
quase um ano. Ontem o ordem financeira terão de ser
prefeito Mário Sérgio Peixer assumidos. Esgotos tratados,
(PFL) repetiu o que já tinha � por exemplo, que nem no

dito outras vezes: orçanjento de 2007 consta.

possivelmente, vamosmuni- Além disso, quem vai

cipalizar o serviço. A não ser indenizar o patrimônio da·
com gerenciamento compar- Casan?

Terremoto 2 ,

E isso-

Diárias suspeitas, gastos
que não teriam sido

comprovados,além de
ausências sem justificativa
remuneradas também estão I

relacionadas. O calhamaço
com documentos que

comprovariam as denúncias

já foi protocolado no TCE
e teria surpreendido
técnicos e conselheiros do

órgão que fiscaliza as contas

públicas.

"O que se quer é a

geração de empregos e

renda". Paulo Chiodini

(foto), presidente da Acijs,
contrariado com o projeto
que cria Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza

(mais 20/0 no ICMS).
Entende que pobreza se

combate com empregos,

que gera salários e

desenvolvimento.

CESAR JUNKES/OCP

Não quer Gás veicular em alta
• O ex-vereador Roque
Bachmann, eleito pelo
PSDB e hoje sem

partido, diz que em

setembro de 2007 vai

,

A SeGAS alcançou em

novembro a marca de
9.726.600 m3 de gás natural
vendidos para o segmento
automotivo,média de
324.220metros cúbicos/dia.
Nos últimos cinco anos

foram comercializados
244.020.600 m

'
no

Estado, segundo mostra

relatório da empresa. O

primeiro posto de,

,

tirar férias. E o prazo final

para quem
candidatar-se

•

quiser
nas

eleições municipais de
2008 para filiação
obrigatória em algum
partido. "Nem pensar",
disse.

\

combustíveis do Estado a

operar com Gás Natural
Veicular foi da redeMime,
em Jaraguá do Sul, no mês

de agosto de 2001. Atual
. ente, o Estado conta com

� ma rede de 68 postos de

abastecimento, ligados às

bandeiras BR, Texaco,
Esso, Polipetro e Ipiranga,
além de alguns de bandeira
branca .

DETALHE

Do ex-senador Jaison
Barreto: "Se essa gente
(LHS) ganhar a eleição

':)
'.

vão comer o capim atto, a
I.

. -

raz, o mourao e o arame

. farpado. Santa Catarina
será terra arrasada".
Referia-se à criação de I

mais secretarias para
poder acomodar
indicações dos 14

partidos políticos que
formaram a aliança Por
Toda Santa Catarina.
�-----------------I'

Balanço
Presidente da Câmara de
Guaramirim Marcos
Mannes reúne a imprensa ':

hoje para fazer um

balanço de seus dois
anos à frente do

Legislativo. Lá, três
nomes estão lançados à
sucessão de Mannes:
Maria Lúcia da Silva
Andrade (PMDB), Evaldo
João Junkes (PT) e Luiz
Antônio Chiodini (PP).

Na mosca

40 anos depois
"Não me despeço, não
digo adeus, não me

arrependo, não reclamo

aplausos, não me exaâo,
antes, humildemente,

,

confesso profunda
gratidão pelo calor
humano e generosidade
das senadoras e

senadores, aliados e

adversários". Jorge
Bornhausen, na

despedida no Senado.

Garantidos
Dos seis cargos previstos
o PFL já abocanhou cinco
para o segundo mandato
de Luiz Henrique da
Silveira (PMDB): Adminis
tração, Agricuttura,
Articulação Internacional,
Ciasc e Desenvolvimento
Econômico. Há quem
diga que o senador
Bornhausen não deixa os

. ,

amigos ape.

. Provocação
Parodiando o slogan do
PT - "Deixa o homem
trabalhar" - senador

, Leonel Pavan (PSDB),
discursando sobre o caos

nos aeroportos
brasileiros, apelou ao .

presidente Lula para que
"deixa o povo voar". E,
segundo ele, por
extensão deixar o povo
trabalhar. Nem é preciso
dizer que atiçou a ira

\
.. ,
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FÓRUM: OBJETIVO É ATUAR COMO ÓRGÃO CONSULTIVO .00 PODER EXECUTIVO

•

... Representantes vão
debater necessidades
do município em

encontros mensais

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

O fórum permanente
sobre desenvolvimento
sustentável Projaraguá
(Programa de Desenvol
vimento de Jaraguá do Sul)
realizou ontem a primeira
reunião com o grupo de
trabalho constituído em

maio, no auditório do Sesi.
N a oportunidade foram
eleitos os dois conselheiros e

as câmaras temáticas. Até o

fechamento desta edição,
não haviam sido apurado os

votos da eleição.
Inicialmente, o relator do

Projaraguá, Giorgio Rodrigo
Doriini, apresentou' um
histórico dos trabalhos
realizados desde março. As
entidades representativas
do município que compõem

• •

PIERO RAGAZZI DE fREITAS/OCP

Relator do fórum, Giorgio Donini (centro) apresentou histórico dos trabalhos desenvolvidos desde março

possibilitar a participação
mais forte da sociedade no

planejamento do
ressaltou

. / . "

rnurucipio",
Donini, informando que o

fórum vai atuar como um

órgão consultivo do poder
•

executivo.

Muitas das propostas do

protocolo de intenções do
fórum já integraram a

Agenda 21 e o projeto
Jaraguá 2010, que foram.
amplamente discutidos nat
década de 1.990, was que

hoje podem ser remodelados.

J
,

é
,

•

,

I I 'o
,

I
,

( 'J
f

•

r

,
-
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(

- .

o grupo vao reunir-se

mensalmente para debater
melhorias em áreas como

. sistema viário, plano
diretor, saúde, educação,

•

economia, meio ambiente.
"O Projaraguá vai

•

PIERO RAGAZZI/OCP
,

•

Um incêndio na tarde de ontem destruiu parte dos móveis de um
. .

apartamento na Rua Carlos Maier, no Czerniewicz, mas ninguém se

feriu. A proprietária Rosângela Arruda Alves, 31, está abrigada
provisoriamente com o marido e os filhos de 4, 7 e 8 anos, no Centro
de Resgate Social, no Jaraguá Esquerdo. '

\

O Projaraguá existe

oficialmente desde outubro,
quando as entidades

representativas assinaram o

termo de instalação no Cejas
(Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul).
ORIGEM - O Projaraguá

foi inspirado no Codem
(Conselho de
Desenvolvimento Econômico

. de Maringá), órgão
deliberativo constituído por

,

mais de cem entidades, cuja
finalidade é propor e fazer
executar políticas de

desenvolvimento econômico.
/

E composto por

representantes da Câmara de .

Vereadores, Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul),
CPL (Centro de Profissionais
Liberais), CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas), Amvali
(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu), Apevi

•

(Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale .

do Itapocu), Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

Sul) e Prefeitura.

Brincando nas férias leva

crianças ao Sesc
,

JARAGUA DO SUL brincadeiras de roda,
basquete, handebol e

futebol.
Este ano, foram abertas

50 vagas, mas a organização
ampliou em. inais 17 pelo
aumento da demanda. O
coordenador de Lazer do
Sese, Rafael Ramos, disse

que a cada ano é maior a

procura pelo projeto. "As
•

pessoas já começam a ligar
para o Sesc em outubro

para'garantir a vaga dos

filhos", lembra, informando

•

O Sesc está oferecendo
atividades temáticas e

educativas destinadas às
• • ,I' _

crianças que j a estao em

férias. A 14a. edição do

Projeto "Brincando nas

Férias" acontece de 11 a 15
•

de dezembro no Colégio
Marista São Luís. Hoje, a

brincadeira é das 8h30 às

17h30 - sem intervalo.
Amanhã, os alunos podem
participar das atividades
entre 13h30 e 17h30. No
local, serão oferecidos
almoço e lanches .

Com o tema "Brincando
de circo", o evento conta

com a participação de 67

crianças de sete a doze anos,

sendo 3 7 meninas e 30
meninos. As atividades
oferecidas. são caça ao

•

tesouro, cinema, dinâmicas
recreativas, cama elástica,
piscina de bolinha,

•

que as crianças parecem

gostar de passar uma

semana brincando, "pois
reclamam na hora de ir

embora". Na opinião dele,
a meninada deve chegar
em casa exausta, porque
fica o dia todo curtindo as

brincadeiras.
O período inscrição para

o Projeto encerrou-se .na

última sexta-feira. (Rafaela
Taranto)

em
•

ml
.

esportivas e de lazer". Em
outubro do ano passado, a

administração municipal
repassou R$ 200 mil à

Associação Amigos do
Esporte Amador.
Em janeiro deste ano, a Lei

4139 autorizou o repasse de R$
100 mil para a Associação
Amigos do Esporte Amador e
de outros R$ 100 mil à Adevi
(Associação Des-portiva Vale
do Itapocu). Nomês seguinte,

.

a Adevi recebeu R$ 100 mile
a associação R$ 140 mil. Em
maio passado, a Lei 4260

•

mensais. autorizou contribuições de R�
Naquele mesm.o mês, a Lei 210 mil para a Ass.ociação

3846 autorizou o repasse de Amigos do Esporte Amador,
R$ 284,5 mil para várias R$ 150 mil para a Adevi e R$
entidades e associações 40 mil para o Clube Escola
esportivas da cidade, para o . Instituto Educacional Jan.
"incremento de práticas gada.

A administração pública
de Jaraguá do Sul tem

investido maciçamente nos
•

esporte, com apoios e

repasses de verbas para
eventos, entidades e

associações afins. Em junho
de 2004, o município
celebrou convênio com a

Associação Amigos do

Esporte Amador de Jar-aguá
do Sul, objetivando o apoio
ao Futsal, nas categorias
juvenil e adulto. O acordo

permitiu o repasse de R$ 226
mil à entidade, em parcelas

•

•

ACIDENTE GUARAMIRIM .

.
.

Rojão atinge fios e

desliga energia
Centro Cirúrgico
Fica pronto em 2007

Um rojão atingiu, ontem,
a rede elétrica próximo à

Duas Rodas deixando parte
da Ilha da Figueira e do
centro de Jaraguá do Sul sem
energia por cerca de meia

hora. Funcionários da

empresa informaram que o

acidente resultou num

"barulho forte que assustou".
N a semana passada, um

transforrnador queimou
causando blecaute em toda a

cidade por quase cinco horas .

O administrador do
•

Hospital Santo Antonio, Luiz
Pereira, afirmou ontem que%1
Centro Cirúrgico, em

construção desde o ano

passado, fica pronto em 2007.
Até agora, foram investidos
R$ 600mil e ainda faltam R$
1,4 milhão para a obra ser

finalizada. Dos 40% não

executados do projeto, resta

o piso, instalação de gases,
rede elétrica e hidráulica.

(KE)
.,

Palestra
.

Desperte o Diamante que
há em você! '\.

Com NELMA PENTEADO
A diva da auto-estima

e da sensualidade

,

• Tornar-se uma mulher marcante e inesquecivel;
• Ser uma vencedora em todos os aspectos;
• Adquirir mais força e confiança diante dos desafios;
• Conhecer dicas para intensificar seu poder feminino;
• Aumentar sua confiança e auto-estima;
• Deixar seu amor enlouquecido de pcixõo e desejo;
• Transformar sua vida para melhor e ser feliz;

Apoio:

8: Di3 O o 20ft

�.H" O ., o@'WH@H(f@üi)@@
INGRESSOS: GRAFIPEL DO SHOPPING E DO CENTRO E NA SOC. VIEIREINSf .

Pacote com mais de 5 ingressos - R$ 25,00 cada ingresso

11_-' Ingresso Individual- R$ 30,00 cada 1
-'Sa:-,in-tSebastian

'

Informações: GERMANA EVENTOS
(47) 3275·2007 /9953·8771 ' germanaeventos@netuno.com.br
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executar em breve. "Quando
moleque e ficava desmontando
os relógios de casa e nunca

conseguia deixá-los como

antes", lembrou. Ele foi um
dos 14 alunos a visitar a Weg,
ontem, na tentativa de associar
o que aprendeu na teoria com

a prática vivenciada no dia-a
dia da empresa.

Assim como ele, o passeio
serviu para oprofessorReginaldo
Motta perceber o quanto as

•

aulas têm incentivado os

portadores de deficiência a

acreditar no próprio potencial.
''A capacitação profissional
quebra o preconceito deles

consigo mesmos e também da
sociedade", apoata.
INVESTIMENTO - Weg
Equipamentos Elétricos estuda
a viabilidade das peças plásticas
na fabricação de motores. Para

isto, criou o software' de

simulação Moldflow Plastics

Insight. O material é capaz de
aumentar a produtividade e

reduzir os custos.

,.

'Viagem segura' garante mais tranqüilidade

fARCERIA CAPACITA 14 PESSOAS QUE QUEREM INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO

•
..
,

.

o �'Eletromecânica
I"qualifica e quebrar
� preconceitos, diz

professor do Senai
i 1
·

'

.' g:DAIANE ZANGHELINI

I,J:JARAGUÁ DO SUL
" I(

"r Os alunos do curso de
, '

:' 'Operador Eletromecânico', do
:' Senai, visitaram a Weg 2 na

',J tarde de ontem. Os estudantes
r

• sâo portadores de algum tipo de
,

, ) deficiência e aproveitaram a

I' [oportunidade de se qualificar
',J para omercado de trabalho, por

,
meio de aulas ministradas ao

[longo de dez meses.

I r; Segundo o gerente de
" iRecursosHumanos da empresa,
Afonso Bartolini, a parceria
entre o Grupo Weg e Senai
"vem dando resultados

','

� positivos". O principal deles diz
,

" ..

respeito à capacitação destas
•

pessoas, que muitas vezes

I.: permanecem desempregadas
,

porque não continuaram os

.: A partir da próxima

.:

segunda-feira, '18, a Polícia
I
.,

,
Militar começa a Operação

c'. Viagem Segura, que se estende
",

,

.'

até o Carnaval. O objetivo é
1·

evitar furtos e arrombamentos
·
,

'

I

nas residências de famílias que
� I.

planejam viajar durante as
.: férias, por meio de rondas nas
c ' localidades inscritas no

programa.
, As rondas nas casas

�
�;' começam a partir da próxima
(: sexta-feira, 22.APolíciaMilitar

�;, deve disponibilizar cinco
�.�
:"" viaturas para a operação. O
,

:!: programa funciona 24 horas por
S' dia e prevê a realização de, pelo
,

menos, duas rondas diárias em
cada casa em horários
alternados.

.

A responsável pelo setor de
comunicação social do 140
Batalhão, tenente Arlene

Vilela, os interessados devem•
,

,

,
.

MUSICA
"

.

"

�

"

MP3 grava 10 CO
•
'�

hoje, na Scar '

o Grupo MP3 - Música

Popular a Três - grava hoje o

, primeiro CD, em show ao vivo
• no 'Lounge Bar da Scar, em
s,

•
.

Jaraguá do Sul. O trio,
formado por Enéi'as Raasch
(violão e voz), Luiz
,

Lanznaster Junior (violão) e

i� Keroll Weidner (violino e

flauta), apresenta com

posições próprias e alguns
clássicos da MPB.,

estudos, ou sequer os irriciaram.
''Agrande dificuldade de inseri
los é exatamente essa falta de

,

qualificação", explica,
Fábio Viergutz, 29 anos., é

filiado à Ajadefi (Associação
Jaraguaense de Deficientes

Físicos), mas nunca trabalhou.
Agora, prestes a ter o diploma
de operador eletromecâni, se

anima a buscar de vaga nas

fábricas da, cidade,
,

Ele conta que desde criança
gosta do serviço que pretende

• CAPACITAÇAo
CURSO
Eletromecânica - Senai

-

INSCRIÇOES
Em abril de 2007

VAGAS
25

CONTATO
3372-9500

PORTADORES NO BRASIL
Cerca de 24 milhões

Rondas evitam problemas

procurar o Batalhão (Rua
GustavoHagedorn, 880/Nova

,

Brasília) em horário comercial
- das 8 às 12h e das 14 às 18
horas - para, preencher o

documento de inscrição,
,

levando a carteira de
identidade. Caso o dono da casa
não possa ir pessoalmente, o

SAMAE

responsável deve trazer uma

procuração ou uma autorização
do proprietário reconhecida em

, .

cartono.

Essa é a terceira edição do
, ,

programa, que ja mostrou ser

efi-ciente contra a ação de
ladrões. Em 2005, os policiais
realizaram rondas em 500 casas

e prenderam em flagrante um
, .

cnmmoso, que tentava arrom-

bar uma das residências cadas
tradas.

..

CUIDADOS - A tenente

reforça alguns cuidados a serem
tomados para evitar que a casa

chame a atenção de ladrões
durante a viagem. Manter as

luzes internas e externas apaga-
,

das, interromper a assinatura de
jornais e revistas enquanto esti
ver fora,manter o pátio limpo e

aparar a grama do jardim são

medidas simples que podem
evitar aborre-cimentos. (DZ)

I

NOVIDADE

Ligações de áqua Correios têm nova

e esgoto até hoje. postagem de cartão

O Sarnae encerra hoje o

prazo para quem quer pedir
novas instalações de água ou
esgoto a serem feitas ainda
,

este ano. As pessoas que
fizerem a solicitação depois
do dia 14 serão atendidas
somente em 2007.' O
telefone,' de contato para o

cadastro ou mais

informações sobre o assunto

é 3371-0590.

•

Quem temmuitos cartões

para enviar neste Natal pode
utilizar o serviço que prepara
as etiquetas de

endereçamento - com códigos
de barras -, disponíveis no

endereçowww.correios.com.br/
enderecador . O serviço é

gratuito e foi desenvolvido

pelos Correios para auxiliar na
postagem das correspon
dências.

• •

i >

I '

I

,

I

Os estudantes passaram à tarde percorrendo os setores da Weg a fim de unir a teoria à prática
,

Arvores da Marisol encantam jaraguaenses
A Marisol apostou ,na

matéria-prima da empresa

para inovar a decoração de
Natal deste ano, e construiu

duas árvores de 16 metros de
altura por cinco de-diâmetro,
e estrelas commalha bran&.
Os enfeites se estendem da
frente da empresa até a

, I
'

Mega Store Marisol. Para
fazer a decoração, foram
utilizados 203 quilos de

tecido, o equivalente a 708
metros do material.
A decoração natalina foi

inaugurada na noite de

sexta-feira, 8, e encantou o

público com o colorido das

lâmpadas instaladas no

interior das peças. Cerca de
2 mil pessoas assistiram ao

evento, que teve a

apresentação Jo Coral
Marisol e do Quinteto da

Orquestra das Comunidades

PIERO RAGAZZI/OCP nagens Tigor T. Tigre e

Lilica Ripilica foram
recebidos com fogos de
artifício. A participação de
toda a equipe da Marisol nos

projetos de fim de ano virou

tradição no município, pois
desde 1994 os eventos e

decorações natalinas I são

concebidos e promovidos
pelos próprios funcionários.

Amanhã, a partir das 8

horas, começa a Ação 40
horas daMega Store Marisol.
Até à meia-noite de sábado,
a loja ficará aberta com

promoções nas linhas

femininas, masculinas e

, infantil, em até oito vezes no

cartão Megacard. Também
haverá brincadeiras para as

crianças, distribuição de
brindes e pintura facial, com
o apoio do Sesi (Serviço
Social da Indústria). (DZ)

Decoração usou 203 kg de tecido

de Florianópolis. O quinteto
é formado por um grupo de

•

crianças carentes que

aprendem a tocar

instrumentos musicais, e O

projeto recebe o apoio da
Marisol.

No final da inauguração,
o Papai Noel e os perso-

,

,
,

I

EDITAL
-

CONTRIBUIÇAO SINDICAL RURAL- PESSOA JURíDICA; EXERCíCIO DE 2007
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com a Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Santa Catarina e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abríl
de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do

que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel
rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como "Empresários" ou "Empregadores
Rurais", nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2007, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei
1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente
até o dia 31 de janeiro de 2007, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária.
A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor
rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias
foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal com amparo no que estabelece o artigo 17 da lei
nO 9.393, de 19 de dezembro de 1.99(�, e estão sendo remetidas por via postal'para os endereços indicados nas respectivas
declarações. Em caso de perda, d.� extravio ou de não recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, os

contribuintes deverão solicitar a emissão da segunda via diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde têm

domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento. As impugnações administrativas contra o lançamento e

cobrança da contribuição deverão ser feitas, por escrito, até a data do vencimento, por interrnédic das Federações
Estaduais de Agricultura. O Sistema Sindical Rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

CNA" pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 11 de dezembro de 2006.
PRESIDENTE - ANTONIO ERN :STO WERNA DE SALVO

,

\

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,II

'i "I!
I :

I

I
I

J

• •

6A I QUINTA-FEIRA, 14 de dezembro de 2006

J

ALTERNATIVA: PROGRAMA APROVEITA COMIDA QUE SERIA JOGADA NA LATA DO LIXO

•

•

L." , ,

,.
. ',"," ' ._"

, '

AI�mentos seriam entregues à população carente e a entidades assistenciais como escolas e associações
, ,

"

quando estão' amassados,
acabam indo para o lixo.
Neste caso, agentes do

. .. /.

projeto seriam responsáveis

pela verificação da

qualidade do produto e, se

c6mprovada, fariam a

distribuição. Outra maneira

de retirar os alimentos é em

forma de cestas básicas.
Sarti explica que as

empresas doadoras não têm

Vejuízos com o repasse,

porque podem restituir os

gastos através da declaração
de Imposto, de Renda.
Quanto aos investimentos
do poder público, eles
devem ser divididos entre o

município e a União. Jaraguá
do Sul ficaria com as

despesas do pagamento do

pessoal contratado para o

trabalho e também do local
de funcionamento do Banco
de Alimentos. Já o 'governo
federal cede os

equipamentos utilizados na

separação, processamento e

distribuição da comida.
Acredita-se que na

cidade seriam arrecadadas

para o projeto, pelo menos, 60
toneladas de não-perecíveis
por mês. Porém, quanto ao

número de beneficiados, Sarti
diz que não há estimativas

realizadas por enquanto,
assim como também não

existem estudos em relação
aos gastos com a instalação
do projeto na cidade.

� : Alvo da campanha são
�

supermercados e

vermreíras, onde o
,

desperdício é grande
•

centralizando a distribuição
e ampliando as atividades de
assistência social.

"

Por enquanto a inclusão
de [aragua do Sul no projeto
ainda não tem data para

Kl3llY ERDMANN
"

Gt;JARAMIRIM

/

acontecer, mas, e certo que
a cidade encaminhe o pedido
no próximo ano. De acordo
com o secretário Amarildo
Sarti, em março de 2007
ocorre a abertura de l}ovos<,

cadastros e faz parte dos

planos colocar a cidade
dentro do processo.

'"

,

O banco tem C01UO meta

,

•
•

: A Secretaria de
Desenvolvimento Rural

pr-etende inscrever o

município no Programa
"Banco de Alimentos", do

governo federal. A idéia é

incentivar a arrecadação de

produtos alimentícios em

supermercados e em
•

verdureiras, que geral-mente
são jogadas fora, e repassá-los

•

a , famílias carentes,

deficiência
•

suprir a

nutricional e alimentar da

população recolhendo
alimentos. O exemplo citado
por Sarti é os enlatados que,

•

,

,

�ervidores de Guara�irim entram em recesso na quarta-feira
,

•

•

•

,Os funcionários da
Prefeitura de Guararnirirn

•

• •

entram em recesso na

quarta-feira,· dia 20. As
férias coletivas seguem até

25 de janeiro, namaioria das

secretarias. A exceção fica

por conta dos serviços
essenciais; que funcionam

ern regime de plantão.
: Uma delas é o Setor de
•

Bem-estar Social. Quem

precisar de atendimento

emergencial durante este

período deve procurar a
,

Prefeitura e pedir por uma
assistente social. A mesma

indicação serve àqueles que
necessitarem de auxílio da
Secretaria de Obras.

Na saúde, cinco postos e a

Clínica de Fisioterapia fecham
as portas em dezembro e

reabrem somente em janeiro,

seguindo o exemplo dos
demais funcionários públicos.
Ao contrário do que ocorre

nas, unidades dos bairros Avaí,
Imigrantes, Rio Branco,
Guamiranga e Corticeira, a

do Centro permanece aberta.
O horário de expediente é das
7li30 às 13h30, menos no dia
2 do mês que vem. Em

compensação, os aten

dimentos para casos urgentes

continuam a cargo do

Hospital Santo Antonio,
aberto o dia inteiro.

O setor de administração
na Prefeitura interrompe as

atividades também na próxima
quarta-feira. A reabertura
acontece um dia depois do
Natal, das 7h30 às 13h30, com
exceção de 2 de janeiro,
quando permanece fechado.

(KE)
•
•

,
•

,

Casa da Cultura vai receber projetos para oficinas
,

.

,

GUARAMIRIM
,

do setor, Patrícia Dias, as férias
•

terminam entre 22 e 25 de
teatro, dança, violão, pintura
em tecido, capoeira e

musicalizaçâo. Em janeiro é

provável a inclusão de outros

cursos, como por exemplo, o de
computação. As inscrições para
participar das aulas também
serão feitas só de janeiro
adiante. (KE)

,

apresentar projetos. "Tanto os
. , . "

ja existentes, quanto as

A partir desta data, que análises", esclarece Patrícia.
I

deve ser anunciada até o final Durante este ano, a Casa da
da próxima semana, os Cultura atendeu 402 crianças
professores com interesse de entre sete e 14 anos, e 48
integrar as iniciativas da adultos. 'As oficinas oferecidas
entidade podem se cadastrar e ' longo de 2006 foram de

,

· A Casa da Cultura Paulino

[cão De Bem encerra as

atividades juntamente com os
,

outros setores da Prefeitura de
Guaramirim no dia 20. A data
de retorno ainda não foi

•

definida, mas, conforme a chefe

"
•

,
"" I
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II COLUNA ACIJS
Desenvolvimento do Profissional de Compras

•

Proporcionar o desenvolvimento das competências �o profissional de .

compras, a partir do conhecimento do negócio e do cliente e, do seu"

aprimoramento como negociador, líder e empreendedor é o objetivo do I,

presente curso, direcionado àqueles que atuam em Compras / Suprimentos :

e aos que desejam ingressar na área. j

O instrutor é Sergio Roberto Cruz, graduado em Tecnologia Mecânica -

Processos de Produção (UNESP) e MBA - Negócios Internacionais (FAAP
,

/ PENN State). E professor de pós graduação de Gestão de Compras, entre
outros. O curso acontece nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de janeiro de I
2007, das 19 às 22h30min, no CEJAS (C/h: 20h). O investimento individual'
é de R$ 350,00 para Associados e de R$ 395,00 para os demais'
interessados, incluindo material didático, coffee break e certificado.
Informações e inscrições na Capacitação Empresarial ACIJS, fone (47)
3275 7059, e-mail capacitaca02@acijs.com.br.

,

,

COLEGIO MARISTA'
-

SAO LUIS

-

CONCLUSAO DE CURSO NO MARISTA

Aconteceu na última sexta-feira, 08 de dezembro, na ACIJS -

Associação Comercial Industrial de Jaraguá do Sul a cerimônia de I

conclusão do Curso de Ensino Médio do Colégio Marista São Luís.
·
A cerimônia foi marcada por momentos de emoção e recordação,

onde pais, alunos , professores e convidados puderam recordar
feitos e fatos vividos pela turma durante o ano.

Também não podemos deixar de destacar a homenagem realizada
pelo colégio aos 12 alunos que estudaram no colégio Marista desde
a Educação Infantil. Foram momentos de muito aprendizado, muitos
desafios, mas principalmente de muita convivência e de muito
crescimento.

.

!
,

�.
,
•

I
,J

,')•
, ,

"

,

J

II FAlECIMENTOS
Faleceu às 18:30h do dia 12/12, a senhora Annita Wanda Brach Mundt, com idade
de 76 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério

"

Bom Jesus de Schroeder.
Faleceu às 1 O:OOh do dia 12/12, o senhor Sebastião Alário de Souza, com idade 71
anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora Aparecida e o sepultamento no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

,..

II INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,144 2,146 It

PARALELO 2,270 2,370 '1J
.

TURISMO 2,080 2,250 1J

EURO
COMPRA VENDA

2,834 2,837
PESO (Argentina)

I 3,051 3,057
,

• BalSAS DE VALORES • POUPANÇA

•

PONTOS OSCILAÇÃO
1J BOVESPA 43,284 0,62%
1J DOW JONES (N, York) 2.32 0020/0

1J MERVAL (B, Aires) , 1.237 3,080/0

It NIKKEI (Tokio) 16,951 ·1,39%
R$ 887,73

0,686

• CUB dezembro

I

II LOTERIAS

• Megasena asa:.·. \ \ .

concurso: 676 extração nO: 04094
,

00 - 10 - 19 - 20 ' 23 - 35 - 49 10 15.730 ,

20 40.775
51 - 52 - 59 - 61 - 62 - 67 - 69

30 43.746
76 - 78 - 79 - 81 ,,85 - 93 40 37.466

,

50 72.278

1 ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•
•

fECHANDO O ANO: EDUARDO JUNKES COMPETE PELA ÚLTIMA VEZ COM A EQUIPE JARAGUAENSE •

• espo rte@ocorreiodopovo,com.br

•

Eduardo Junkes (centro) tem chances de figurar entre os oito melhores da categoria até 17 anos em duas provas

I2,\DIO

JAQAGUÂ
"

•

•

•

•

. ,

. \

Fora o baile
Na terceira partida da Malwee na Superliga, show de futsal. O
time jaraguaense fez 6xO no Cresspom (DF) e assumiu a

liderança do Grupo B com sete pontos. Falcão, que retornou
ao time depois de receber o prêmio do COB, mareou quatro
vezes. Willian e Xande completaram a goleada. Os
comandados de Fernando Ferretti empataram na estréia corn
o AABC (RS) em 2x2 e venceram o Ananindeua (PA) por 3x1.
Hoje eles enfrentam o ABC (RN) às 17h30, com transmissão
da SporTV.

,

Classificada
A equipe juvenil do Juventus,
campeã estadual, segue firme na

SC Cup que vem sendo realizada
em Joinville. Ontem os I

comandados de Biro-Biro vencer

o PSTG de São Paulo por 5x2 e

se classificou para as oitavas
de-final em segundo lugar. O

provável adversário de hoje será
, outro time paulista - o

Palmeiras .

-

Figueirense
Ontem o gerente de futebol do
Figueirense, Anderson Barros,
em entrevista à Rádio Guarujá
de Florianópolis, disse qual é
o novo alvo do alvinegro para
a próxima temporada. Trata-se
do lateral-direito Marcelinho,
do Flamengo. O jogador tem
23 anos e foi revelado no

América-MG. O contrato dele
termina no próximo dia 31.

•

•

� Bárbara Hermann e

Eduardo Jurikes estão
em Vitória (ES), onde
competem hoje

JULIMAR PIVATTO
,

JARAGUA DO SUL

Dois nadadores da equipe
Ajinc/Urbano/FME estão em

Vitória (ES), onde disputam,
a partir de hoje, o

. Campeonato Brasileiro [únior
- Troféu Júlio de Lamare.
Bárbara Hermann estará nas

provas dos 100m livre e 400m
medley e Eduardo Junkes
competirá nos 100m e 200m

costas, 200m medley e 100m
borboleta. O técnicoRonaldo

,

"Kiko'' Fructuozo não poderá
•

KAKA "

Italianos querem
R$ 171 milhões
o Milan resolveu pedir

alto pela transferência do

meio-campista Kaká. Diante
da insistência do Real
Madrid para contratar o

jogador brasileiro, o clube
italiano deixou claro que não
vai vendê-lo pormenos de 60
milhões de euros (R$ 171,5
milhões). A idéia de Silvio
Berlusconi e Adriano
Galliani é utilizar o dinheiro

para acertar com outro

brasileiro: Ronald inho
I Gaúcho.

•

"

C011tar com quatro atletas,
todas lesionadas - Marina

Fructuozo, Talita Hermann,
Nathália Krelling e Luana
Martins.

Eduardo tem grandes
chances de ficar entre os oito

melhores do país na categoria
•

júnior 1 (17 anos) nas provas
,

dos 1001n e 200m costas.

"Como aconteceu em 2005, o
campeonato terá um nível
elevadíssimo. Queremos ficar
entre os oito melhores da

categoria, já que chegar às

finais do open (sem distinção,
de idade) é muito difícil",
comentou o treinador.A prova
marca também a despedida '

de Eduardo da equipe
•

jaraguaense, já que ele tem

propostas do Clube Curitibano

•

GINASTICA

Daiane tentará
I nova acrobacia

Quem for assistir à final
da Copa do Mundo de

ginástica no Ginásio do
\

Ibirapuera, no domingo, vai
acompanhar a mais nova

manobra de Daiane dos
Santos, na coreografia de
solo ao som de Ary Barroso
com "Isto aqui o que é?". A

própria ginasta explica a
•

acrobacia que irá realizar,
denominada Ts ukahara

,

esticado: "E uma manobra
de pirueta com duplomortal

.

d"estica o .

(Curitiba) e da Unisul/Doze
de Agosto (Florianópolis).
"Mas a torcida pode ficar

tranqüila que ele confirmou

presença nos, Joguinhos
Abertos e nos Jasc", afirmou
Kiko. Já Bárbara tem chances,
também eln sua categoria (até "

17 anos), de ficar entre os oito

melhores.
Além do Brasileiro Júnior,

mais duas competições
,

acontecem simultaneamen-
te: Brasileiro Sênior - Troféu

Daltely Guimarães e Torneio

Open de Natação. Como é a

última seletiva para os Jogos
Pan-Americanos do Rio de

,

Janeiro 2007, nomes

cons agrados es tarão

presentes - Flavia Delaroli,
Thiago Pereira, Felipe Lima,

Eduardo Fischer, Guilherme
Roth, Manuella Lyrio, Joanna
Maranhão, Leonardo Guedes
e Daniel Orzechoski.

,

.

As ausências mais

sentidas são as do campeãoll\
mundial dos 100m borboleta'\3

e recordista mundial dos 50,
mesmo estilo - sempre na

piscina curta - Kaio Márcio

Almeida, por contusão no

, ombro; de Mariana

Brochado, finalista olímpica
em Atenas/2004, e

medalhista dos Jogos Pan-
. Americanos de Santo
,

Domingo em 2003; e da
velocista Rebeca Gusmão,
sernifinalis ta olímpica e

recordista sul-americana dos

510m e 100m livre, ambas por
questão de estratégia.

.

. \

uven US In eressa a
,

• •

no a acan e' o In e
- TURIM

O atacante brasileiro
,

Robinho, doRealMadrid, é um
dos alvos da [uventus para a

próxima temporada. O jornal
Carriere della Sport Stadia
assegura que ontem foram
estabelecidos contatos entre

Turime Madri para discutir o
futuro de Robinho. A
transferência poderia - ser

facilitada pela possível
,

contratação do atacante

argentino Higuaín pelo Rea.l. Robinho: proposta de time italiano

•

Comarca de Jaraguá do Sul/ 2a Vara cível
• •

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP .

89.259-300, Jaraguá do Sul- E-mail: jgsvar2@tj..sc.gov.br
Juíza de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres
Escrivã Judicial: Ana Lúcia Rozza

Afastado
o técnico Biro-Biro também
reclamou muito da arbitragem do
primeiro jogo da equipe, quando
foram derrotados por 1 xO para o

Coritiba. Além de expulsar dois
jogadores do Moleque Travesso,
o juiz deixou de dar dois pênaltis
claros. Mas a organização já
tomou as providências e' afastou
o árbitro. Menos mal.

Metropolitano
Mais um reforço para a

equipe de Blurnenau. O
goleiro Montibeller, que foi o
menos vazado na Divisão de
Acesso com a Camboriuense,
foi apresentado na terça-feira.

.

O jogador de 25 anos e dois
metros de altura já defendeu o

Marcílio Dias, a Portuguesa
Santista e o Primavera (SP),

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER
JUDICIÁRIO

\

- I

EDITAL DE CITAÇAO - RITO ORDINARia - COM PRAZO DE
30 DJAS
Declaratória nO 036.98.004708-6
Autor: Salomão José Dequeche - FI
Réu: Angulo Agro Industrial Ltda

Citando(a)(s): Angulo Agro Industrial Ltda, Rua Voluntários da
Pátria, 141, Retiro, Jundiaí-SP
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que,
neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,

- I

bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, em 15
dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA:
Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presimr-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial (art, 285, ele art. 319 do CPC). E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es),
com intervalo de O dias na forma da lei. '

, I

Jaraguá do Sul (Se), 13 de novembro de 2006.

T� com calor? A prata ta longe?
Ven a pé1 1'"é1 é1

Piscina O Dié1né1!
,

A partir do dia 22/12/06 (sexta-feira) o Clube Diana abre sua piscina
de terças a domingos das 14:00 às 20:00 horas.

Novidade! Você que ainda não faz parte do clube também
poderá usufruir da piscina como sócio temporário.

As carteirinhas de saúde serão feitas na secretaria do Diana
nos dias: 16/12 (sábado) das 08h30min às 12hOOmin e das

,

14hOOmin às 16h30min, 22/12 (sexta) das 19hOOmin às
21 hOOmin e 23/12 (sábado) das 08h30min às 12hOOmin.

•

Entre em contato pelo telefone 3373-1659 em horário
•

comercial para mais informações e venha fazer
Parte do nosso Clube!

j

r
,

i

•

•
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� Inter agora espera
o vencedor do jogo

•

entre Barcelona e

América do México

� � ,

RUMO A FINAL: GAROTOS SAO DECISIVOS NA VITORIA COLORADA POR 2X1 Dlfi,NTE DO AL AHLY

Internacional
Clemer
Ceará
Fabiano Eller

•
-

•

TÓQUIO
,

Indio

Hidalgo .

(Rubens Cardoso)
Wellington Monteiro
Edinho
Alex
Fernandão
Alexandre Pato (Luiz
Adrianq)
larley (Vargas)
Técnico
Abel Braga

l

Foi difícil, mas o

Internacional conseguiu a vaga
para a final do Mundial de
Clubes da Fífa. Ontem o

Colorado gaúcho conquistou
uma vitória apertada por 2x1,
em cima doAl Ahly, do Egito.
Os egípcios pressionaram
muito, principalmente no fim
do primeiro tempo e no início

da etapa final. Quem decidiu
o jogo foram as promessas
Alexandre Pato, de 17 anos, e

Luiz Adriano, de 19, autores
dos gols. O angolano Flávio
mareou para o AI Ahly. O
Internacional agora espera o

confronto entre Barcelona e

América doMéxico, hoje, para
conhecer o adversário na

decisão.
Pato, grande revelação

colorada, abriu o placar aos 23
minutos do primeiro tempo,
em lance de sorte. No início
do segundo tempo, os

egípcios chegaram 'ao

empate. Aos oito minutos,
em cruzamento da esquerda
após cobrança de lateral, o

atacante angolano Flavio se

antecipou no primeiro pau e

cabeceou bem para encobrir
Clemer. Aos 18., Pato deixou
o gramad6, sentindo contu
sãomuscular na perna direita

para dar lugar a Luiz Adria
no. E foi ele o responsável
pelo desempate, aos 27. Em
escanteio da direita, ele se

viu livre no meio dá área,
para escorar de cabeça, sem
precisar pular.

BERNARDES/VIPCOMM/OCP
f,

, RÁDIO ,'�1 "
JOIO

JAAAGUÁ'
,'\, , , -

I
I www.jaraguaan:.com.6r I

•

,
,

,

-
,

l

,

�I Ahly
EI Hadary (Abdelhamid)
EI Shater (Ahmed Sedik)
Said
EI Nahas

Gainaa
Mohamed Shady

I

Ashour
Mostafa (Emad Moteab)
Shawky
Aboutrika

- .

,

I

J

I

«;'!iI\' "

�' \��'t
,

,[# �"
,

Luiz Adriano comemora o segundo gol que deu a vitória para o Internacional ontem contra o AI Ahly e classificou a equipe para a decisão.do Mundial

Flavio
"

Técnico
Manuel José

FERNANDÃO
'

Pato tranqüiliza torcida e diz que joga final de domingo 'Vou melhorar'

"Estou ótimo: Senti um pouco
de dor na panturrilha direita,

,

pias vou para o jogo. Está tudo
(Jem e todos podem ter
certeza que não tenho
nenhum problema para a

decisão", comentou.
O autor do primeiro gol da

partida lembrou da família e

dos amigos na hora da

comemoração. "Dedico aos

meus amigos e também à
minha família. Me sinto

•

apenas feliz por estar

presente em um momento tão

importante para tanta gente
aqui dentro do clube",
declarou o jovem 'atacante, de

Depois de sair machucado
no segundo tempo da partida,
o jovem Alexandre Patq,disse
que as dores na panturrilha
direita não atrapalharão o

futuro no mundial. Durante as
, entrevistas, depois do jogo,
ele não demonstrou nenhum
incômodo com a lesão.

apenas 17 anos.

'No time profissional, Pato
fez apenas duas partidas com
a camisa do clube de Porto
Alegre. Assim como na

estréia, diante do Palmeiras,
na penúltima rodada do

Campeonato Brasileiro, o

jogador balançou a rede.

Longe do melhor, o meia-
,

atacante Fernandão admitiu

que tem condições de apre
sentar ummelhor futebol na
final do Mundial de Clubes
da Fifa. Apesar do resultado
apertado, a escalação foi

aprovada pelo principal ídolo
.,

do time gaúcho.
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lUIZ HENRIQUE CONFIRMA
SEIS SECRETARIAS DE.
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

,

PARA,O PROXIMO GOVERNOeB2

TSE APROVA CONTAS DE
CAMPANHA DE LULA, MAS

,.. .

REJEITA AS DO COMITE· 83
I

\

.,

� A

LEVANTAMENTO: PRODUÇAO DAS RIQUEZAS ECONOMICAS

Diretoria de Estatística e

Cartografia da Secretaria
estadual do Planejamento.

Já as cinco cidades com

menor participação no PIB
são Santiago do Sul,
Tigrinhos e São Miguel da
Boa Vista, Urupema e

• •

maiores ecoriormas

Estado em 2004. Juntas, as

cidades de Joinville,
. .

Blumenau, Jaraguá do Sul,
Florianópolis, Chapecó,
Itajaí, Criciúma, São José,
Concórdia e Brusque

,

respondem por quase
metade da produção
industrial e de serviços.
A pesquisa completa está

disponível no site

WWW.5.Pi·S&.imJW!.

Ramos, além de Anita

Garibaldi, no Planalto
Serrano. O levantamento
também listou as dez

do

PIB per capita regional e

nacional, mas é importante
ressaltar que' nem toda a

renda produzida dentro da
área do município 'acaba
sendo apropriada por quem
reside na cidade", destaca o

diretor de Estatística e·

Cartografia da Secretaria,
Murilo Collaço. Os cinco

� üados referentes a
,

004 foram divulgados
ontem pela Secretaria
de Planejamento

fLORIANÓPOLIS
•

Macieira, que concentram

apenas 0,100/0 do PIB
catarinense. Outro resul
tado desta análise é o PIB

per capita dos municípios.
O dado é estimado pelo
quociente entre o Valor do'
PIB do municipal por sua

população residente. "O
cálculo toma como

referência a data de 1Q de

julho de cada ano, em

consonância ao cálculo do

Joinville, Florianópolis,
Blumenau, Chapecó e

[araguá do Sul, que pulou de

3,99% em 2003 para 5,18%
em 2004, são os cinco

. - .

m u n i c i p r o s q u e apre-
sentaram maior PIB per

.

.

capita em 2004 foram São
Francisco do Sul, Vargem
Bonita, Seara, Presidente
Castelo Branco e Treze
Tílias. Das cinco cidades
com menor PIB per capita,
quatro ficam no litoral. São
elas Penha, Camboriú,
Laguna e Governador Celso

. " . .

mumcipros com malar

participação no PIB

(Produto Interno Bruto) de

��.,anta ,Catarina. Os dados,
referentes a 2004, foram

divulgados ontem pela

(leia matéria sobre PIB
nas cidades brasileiras na

página 3 deste caderno)
Joinville, com população superior a 500 mil habitantes, continua no topo da lista

,

"

.
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PPA E ORÇAMENTO
• •

•

•

....Ontem, o relator
apresentou parecer
conclusivo dos
dois projetos

plenário no próximo dia 20.
Dionei informou que, no

total, foram apresentadas
285 emendas à proposta
orçamentária, 43 de autoria

do relator. Outras duas
emendas são consideradas
inválidas por se referirem ao

projeto de revisão do PPA .:
Ao todo, foram apresentadas
37 emendas oriundas das
audiências públicas regio
nais, subscritas pela relataria
da matéria, que tiveram

precedência na alocação dos
recursos. Já o governo

protocolou três emendas,
duas que visam corrigir as

incongruências apontadas
no parecer preliminar do

Orçamento 2007 em relação
.

,

ao Anexo Unico.
'Sobre a nova peça

orçamentária enviada pelo
Executivo e após cornpa
rativo realizado. pela
Coordenadoria do Orça
mento da Assembléia, o

relator verificou inúmeras

alterações da primeira para
a segunda versão, princi
palmente relativa a valores.

FLORIANÓPOLIS
A Comissão de Finanças

e Tributação deverá realizar
na próxima segunda-feira, às
14 horas, reunião para

apreciação dos relatórios
finais do dos projetos de lei

que tratam do Orçamento do
Estado para 2007 e da revisão
ao PPA (Plano Plurianual)
2004-2007. Ontem, depois
da apresentação pelo relator,
deputado Dionei Walter da
Silva (PT), dos pareceres
coriclusivos de ambas as

peças, o líder da bancada do
PMDB, Rogério Mendonça
(Peninha), pediu vista das
matérias justificando que o

Executivo vai enviar algumas
correções relacionadas

principalmente ao projeto
Microbacias 2. A intenção
dos deputados é que os

projetos sejam votados em

cadernob@ocorreiodopovo,com,br

•

Relator informou que foram 285
emendas ao Orcamento

,

Por considerar que as

alterações prejudicam a

análise feita em seu

relatório preliminar, inclui-,

ndo aí o processo de

elaboração de emendas,
Dionei sugere a rejeição das
emendas do Executivo.
Outra emenda do Execu

tivo, e, que foi acatada pelo
relator, trata de Ulna

proposta para alterar o item

orçamentário de inves

timentos da Casan com a

suplementação de R$ 50,6
milhões.

aI.!

• •

con Irma seis

novas s em

,fIi!i 'J ,&!:!. ,
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l�

Ontem, LHS participou das comemorações de 50 anos de Itá

SEARA ranga, Quilombo, Seara,
. Taió, Timb6 ou lndaial e

O governador reeleito Luiz Braço do Norte", anunciou.
Henrique da Stlveíra Luie Henrique também
confirmou ontem e. criação definiu o perfil dos
de seis novas Secrctarias de secretãrlos que deverão
Desenvolvimento Regioual: comandar estas pastas: "ter
Seara, a ser desmembrada formação, competência e dar
de Concórdia; Itapíranga, de tratamento igualitário à
São Miguel D'Oeste; Taíó, comunídade, sem díscrimí-
de Rio do Sul; Timbó ou nação",

,

Indaial, de Blumenau; Braço' O peemedebista aproveitou
do Norte, de Tubarão e o encontro com lideran as

Quilombo, de São Lourenço para renovar os compfi -

D'Oeste. "Todas as pastas
serão instaladas ainda em

2007, iniciando, pela nova

sede mais dis tante: I tapi-

, •• "*'

missos com a rmcrorregiao e

salientou os investimentos

realizados nos últimos quatro
anos.

,

"

I ,

LEse
,

,

Audiência discute
MP do ICMS
A audiência pública para

, discutir a Medida Provisória
que eleva o ICMS para a

criação de um fundo de
combate à pobreza foi
marcada para a próxima
segunda-feira, na

Assembléia Legislativa. A
.

Cofem (Confederação das

Federações empresariais de
.

Santa Catarina) decidiu
,

ontem reforçar amobilização
,

contra a medida. Outra
reunião foi marcada para
'sexta-feira para promover a

adesão de outras entidades.
/'

IÇARA

Menina morre

afogada em vala
Unia menína de 9 anos

foi encontrada morta dentro
de uma vala cheia de água
em Içara, no Sul, terça-feira
à noite. De acordo com a

mãe, que achou o corpo, a

menina saiu de casa por volta
das 19h para procurar o

animal de estimação.O
buraco teria sido aberto há
cinco meses para obras de
saneamento e não há placas
de alerta 110 local.

j

Governo retira

proposta de
aumento da
carga tributária

Fundo contra
a pobreza
será mantido

,

Rermanece�

-

reRtlSSes

duas

contemR adas

Governo do Estado recua da proposta de aumentar a r

com us IvelS, e e orna e super uos as mant m a

disposição de criar o Fecep (Fundo Estadual de
Combate e Erradicação da Pobreza). Diante da

beligerante reação do empresariado catarinense, o .�
Executivo dá os anéis para preservar os dedos. Ontem,
no final da tarde, o governador Eduardo Moreira reuniu
os deputados da base aliada, na Casa D'Agronômica, '

para apresentar a solução alternativa à Medida �, j e�
Provi,sória 131

. Encarregou? líder do Governo, João
, ': B, Henrique Blasi, de reencarnínhar a proposta na
f, '.,

Assembléia, Durante a tarde, o secretário da Fazenda, ,I'.: ci
Felipe Luz, já havia sido incumbido de reaver o diálogo
com o Cotem, conselho que reúne representantes da p
Fiesc, Fecomércio, Faesc, FCDL, Facisc e Fampesc, 'e i: e

que, justamente, havia distribuído nota reforcando a
, 'J c

mobilização contra a medida. Grande manifestação -J'le! E
ocorreria segunda-feira, durante audiência pública na

Assembléia. Moreira reconheceu que a proposta ocorr�u.
n

no "momento errado" e justificou que "nenhum ': ;,

�
I
I
�
,

�

r
I

I
f

j
I

I
I
I

1
�Off' I

,

,
, ,

Mais SDRs , '

,

Luiz Henrique confirmou que seis novas SDRs serão instaladas ain�J '1'

em 2do7 Provavelmente com orçamento desdobrado daquelas a q�f G

. pertenciam. Também definiu a ordem deinstaaçáo. Primeiro a mai�
distante, de Itapiranga, que desdobra de São Miguel do Oeste, depàil (!!

Quilombo (de São Lourenço do Oeste), Seara (de Concórdia), Taió( b

Rio do Sul), Timbó ou Indaial (de Blumenau) e Braço do Norte (de:
.

Tubarão). :

•

Zunzum
"

A reforma administrativa do governo deve sair somente em mao. �I J;

lá, no primeiro escalão das SDRs, devem permanecer os que já está� "

Mas o que tem criado maior nervosismo entre as siglas aliadas é o

risco de que igualmente sejam retardadas todas as nomeações de

gerentes. Os atuais serão exonerados dia 31. Metade dos cargos j
comissionados das regionais, já está na lei, será preenchida com'
servidores de carreira

Justiça ,

Presidente do TJ, Pedro Mànoel Abreu, inaugura hoje, às 18h, o'nó� .I,

Fórum da Comarca de Concórdia. Com investimentos de R$ 6,2 "

milhões do Fund,o de Reaparelhamento do Judiciá'rio foi construido
prédio de quatro pavimentos, com acessos para portadores de
necessidades especiais e moderno projeto de combate a Incêndio.

,

____ r "". ""'\,
•

Embargo russo
No final da tarde, depois de receber o tItulo de cidadão
honorário no aniversário de 50 anos de Itá, Luiz Henrique eslê "

na sede da Associação Gatarlnense de Criadores de Sulnas;! '

Concórdia. No dia em que o embargo russo completou um án �,

'o peemebeblsta assegurou ao presidente da AGGS, Wolmlr ti!
Souza, na presença dos deputados MO,aclr Sopelsa e Valdir
Colatto e do secretário regional Idair Picclnin que, assim que

, reassumir, vai promover novas rodadas de negociação com o

governo federal.
"

------------------------------------�i

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE VANIA DE SOUZA DAL POZZO/
CONCÓROIA E PATRIcIA GOMES/FLORIANÓPOLIS,
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Capitais perdem
j espaço no PIB do

.

.� Brasil para as

:: lcidades do interior

A produção de riquezas
i: econômicas (bens e serviços)
'J continua concentrada no

�: Brasil. Em 2004, apenas dez
. , .

murucipios eram

I. e��ponsáveis por 250/0 do
� .

i Produto Interno Bruto, a

iorna de tudo o que é
,

économicamente produzido•
•

�m um país. Os outros 5.550
municípios brasileiros

f,espondiam pelo resto da
fatia.

Dados divulgados ontem
,

elo IBGE' (Instituto,
•

· rasileiro de Geografia e
,

·

statística) revelam que

�ucomudou em cinco anos.
.

�m 1999, os mesmo 250/0

t:ram produzidos por sete

)hunicípios. O estudo aponta
� _- .

.

ainda que, em 2004, 68

'IJunicípios produziam
.
�etade de toda a riqueza do

,

erritório nacional, enquantoi

�.295 municípios respondiam
;pClr 1% do PIB. Em 1999, com

) 61 municípios chegava-se a

. 50% do PIB.
,

I�J "Os municípios que mais se

.�� G�estacaram na economia
q ,iiàcional, tendo apresentado

ót �raior ganho percentual no
'p�ríodo analisado, foram os

o

ligados ao setor industrial,
J principalmente à extração e
I refino de petróleo o u

�I ,;,produção de gás natural, com
á� <exceção de Brasília, onde o

J DECISÃO

,

I cadernobreocorrerooopovó.ccm.br

•

•

Vitória lidera ranking das capitais com maior PIB no pals

ganho foi puxado pelo setor

de serviços.
São eles: Campos dos

Goytacazes (RJ) (0,8%),
Macaé(RJ) (0,80/0), Manaus,
(AM) (0,40/0), Camaçari
(BA) '(0,30/0), Paulínia

(SP) (0,20/0), Duque de
Caxias (RJ) (0,2%), Brasília
(DF) (0,20/0), São Francisco
do Conde (BA) (0,10/0) e

Betim (MO) (0,10/0). Por
outro lado, os municípios que
mais perderam participação
foram São Paulo (SP) (-
2,50/0), Rio de Janeiro (RJ)
(-1,40/0), Porto Alegre (RS)
(-0,2%), Curitiba (PR) (-
0,20/0) e Salvador (BA) (-
0,2%).
O IBGE também revelou que

.

as capitais reduziram sua

participação na soma do PIB
entreos anos analisados. Em
1999, esses municípios

.
detinham 31,90/0 do PIB

nacional, passando para

27,9% em 2004. Em
movimento inverso, eleva-

ram sua contribuição as
I

outras cidades dentro das.

regiões metropoli tanas
(passaram de 22,10/0 para

22,70/0) e aquelas que ficam
fora dos grandes centros

urbanos (de 46% para

49,4010).

• PIB PER CAPITA
NAS CAPITAIS*,

Vitória (ES): R$ 29,951,00
Brasília (DF): R$ 19.071,00
Manaus (AM): R$ 18.635,00
São Paulo (SP): R$14,821,00
Rio de Janeiro (RJ): R$
12.224,00
Porto Alegre (RS): R$ 11.257,00
Florianópolis . (SC): R$
11.071,00
Curitiba (PR): R$ 11.065,00
Belo Horizonte (MG): R$
10.429,00
Cuiabá (MT): R$ 10.025,00
Recife (PE): R$ 9.604,00
Aracaju (SE): R$ 8,519,00
Média nacional: R$ 9.729,00

-

* as 10 primeiras no ranking

. BRASíliA
b "Ii

o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) . aprovou na

I madrugada de ontem as

contas de campanha do

presidente Lula, reeleito em
,

'6 ,.,outubro. Por �inco votos a

'! dois, os ministros chegaram
In �,à conclusão de que não

Oi ;ravia irregularidades na

prestação de contas do

. TJ manda prender
Pimenta Neves

nhar as contas rejeitadas ao

Ministério Público; que

pode abrir investigação
.

judicial para apurar abuso,

econô-mico por parte do PT.
O vice-procurador geral
eleitoral, Francisco Xavier

Filho, que divulgou o pare
cer técnico do MP sobre as

Os desembargadores da loa
Câmara Criminal do Tribu
nal de Justiça de São Paulo
decidiram ontem, 'por unani
midade, que o jornalista
Antonio PimentaNeves não
tern direito a um segundo
julgamento e deve ser preso

por ter matado a tiros a ex

namorada, a também jorna- .

lista Sandra Gomide, em

2000. A pena que ele deverá

cumprir, porém, caiu de 19

anos, dois meses e 12 dias

para 18 anos de prisão.
Desde o crime, ocorrido no

dia 20 de agosto de 2000,
Neves havia permanecido
preso por apenas sete meses .

•

contas da campanha de

Lula, já sinalizou que a

doação de. R$ 10 mil da
Deicmar - causa da rejeição
- não será suficiente para

que seja oferecida uma
/

denúncia. "E um montante

que não comprome te a

regularidade das contas".

(Folha Online)
,

•

ri,

Filho adotivo
destrói fotos
eróticas e

'"

mae processa

Empresa de

adoção é
alvo de' ação

PADRE CONDENADO

O CORREIO DOPOVO

•

,

Uma mulher alemã está processando uma aqêncta de

adoção depois que seu filho adotivo estragou fotos suas

nua ao masturbar-se sobre elas. As fotos estavam
.

. ,

avaliadas em 35 mil libras.
Marietta Anton, 501 anos, que agora vive em Algarve, em

Portugal, tinha 25 arias quando foi fotografada por Sigmar
Polke, seu namorado na época. Depois que os dois se

separaram, Polke tornou-se um artista renomado e as suas

fotos passaram a valer milhares de libras.
Mehmet, 15 anos, filho adotivo de Marietta, encontrou as

fotos antigas, achando que seria uma coleção de .

pornografia escondida. O garoto não percebeu que as fotos
eram de sua mãe.

•

Apesar do esforço de especialistas, as fotografias ficaram
extremamente danificadas e foram compradas por apenas

•

oito mil libras em um leião
Marietta agora está processando a empresa que fez a

adoção de Mehmet, há dois anos. A mulher pede a

diferença do valor das ,fotografias. Um tribunal de Bonn,
.
na Alemanha, vai decidir o caso .dia 29 de dezembro.

•

o Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenou ontem o
.

padre ruandês Athanase Seromba a 15 anos de prisão, ao

considerá-lo culpado de genocídio e crimes contra a humanidade',
,

E o primeiro padre pertencente à Igreja Católica condenado por
genocídio em uma corte internacional. '

COBRA NA PATENTE· \

Policiais florestais retiraram uma cobra píton de um tanque séptico
de uma casa depois que o réptil foi visto na patente e nos canos da
casa por um encanador. O morador da casa em Sydney, Austrália,
chamou o serviço, pois o vaso sanitário estava entupido.

DESAPARECE TESTEMUNHA
•

o 'contato russo de Mario Scaramella, que entregou ao italiano a

lista de alvos potenciais que os russos queriam eliminar, mostrada
ao ex-espião russo Alexander Litvinenko no dia em que este sentiu
os primeiros sintomas-de envenenamento, desapareceu.

I

•

Papal Noel gera �emissão
Uma professora de uma escola inglesa féJi demitida após contar a
seus alunos, de 9 e 10 anos, que Q Papai Noel não existe. A mulher
trabalhava na escola Boldmere Junior School, em Sutton Coldfield,
na Inglaterra. "Todos vocês são suficientemente velhos para saber

,

que não existe Papai Noel. Se perguntarem a seus pais, eles dirão",
teria dito ela.

I

"Nós ficamos realmente chateados, porque ainda acreditamos que
ele existe", disse uma das crianças. Os pais ficaram furiosos com
a atitude da professora. "Estou perturbada porque foi tirada parte
da mágica no Natal. Um professor não deveria ter o direito de dizer

•

essas coisas", disse Amanda Piovesana, mãe de uma das crianças,
"Ações foram tomadas e a professora, certamente, não está mais
com a escola", afirmou a secretária da Boldmere Junior School.

�--------------------------------------------------------------I
•

Jornal oferece R$ 1 milhão por pistas sobre assassino

,

o jornal britânico News of the World ofereceu ontem uma recompensa de 250 millibras (cerca de R$1 milhão) a quem
oferecer pistas que ajudem na captura e julgamento do autor do assassinato em série de prostitutas na cidade de

Ipswich, no sudeste da Inglaterra,'
,

..

Em, seu site, o tablóide afirmou que a recompensa será entregue em troca de informações "que dê como resultado
diretamente a detenção e a condenacã o da pessoa, ou pessoas", com responsabilidade nos crimes.

•
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Ben Harper no EI Divino
Depois do Black Eyed Peas' a casa

•

noturna EI Divino de Florianópolis mais' uma
vez coloca Santa Catarina no circuito de show
internacionais.

Desta vez como já fora anunciado
anteriormente, é o músico californiano Ben
Harper que desembarca na ilha.

�
O show que faz parte da turnê Both Sides

of the Gun acontecerá no dia 20 de janeiro. O
show de abertura ficará a cargo do cantor
Donavan Frankenreiter.
; Os ingressos antecipados no valor de
R$60,00 podem ser adquiridos através do site

,

www.nosvamos.com.br.

Warung Verão 2007
o club Warung, de ,Itajaí (SC),

divulgou a programação oficial do club

para o verão 2007, tendo como slogan:
"Beach club com feeling de montanha
russa" .

Entre os DJs já confirmados
destaque para Fabricio Peçanha, Chris
Lake, Rowan Blades, Loco Dice, Danny
Howells, Greg Vickers, Anderson NoISe,
Deep Dish, Sven Vath e Fat Boy Slim.

Corrida de aventura •

,

Neste último final de semana a dupla
Jaraguá - Academia Corpo e Mente,
composta por Gilson Fischer e Fenisio Pires
Júnior conquistou a primeira colocação na

categoria Expedição na 68 etapa do Circuito
Catarinense de Corrida de Aventura.

A corrida teve a participação de 10

quartetos e 9 duplas que percorreram
aproximadamente 130 Km na região do Vale
do Itapocú nas modalidades de Orientação,
Trekking, Mountain Bike , Canoagem,
Natação - Travessia e RapeI.

Com a vitória a dupla que participou de
todas as provas do circuito 2006, terminou o

ano em primeiro lugar no ranking catarinense.

•

Um domingo diferente no Kantan
A melancolia das noites de domingo não têm espaço neste final-de

semana. O Kantan Sushi Lounge ousa mais uma vez e promove na noite
do dia 17 a/partir das 20h, o evento Tokyo Heat, uma baladinha sutit
embalada em fino house music para público restrito em 120 pessoas.
Dois DJs convidados para a ócasião farão a trilha da noite, que não tem

hora para acabar. Entradas estarão à venda apenas na hora ao valor de
R$30,00 - on.cle R$15,00 serão convertidos em consumação. O telefone
para reservas e informações é 88341434 ou 8807 6888.

Jaraguaense destaque internacional
Destaque da semana para.

a jaraguaense Fernanda

Wagner que tem conquistado
cada vez mais seu espaço no

disputado mundo na moda.
A modelo já desfilou para

grifes badaladissimas como' a
Chanel e fez trabalhos para
Ford, Cosmopolitan, Brahma,
C&A entre Ol tras- grandes
empresas.

Uma curiosidade,
recentemente Fernanda serviu
de molde para uma boneca que
foi lançada no mês de agosto no �México. .

A foto acima foi retirada de um editorial para a M.A.C ..
(Maquiagens ).

Victoria's Secret Fashion ShowPlaneta Atlântida I /

O desfile mais comentado do mundo será o

destaque desta sexta-feira na TNT. A partir das 23h o

canal a cabo estará transmitindo com exclusividade
•

no Brasil o Victoria's Secret Fashion Show.
As grandes top models internacionais, incluindo

as brasileiras Gisele Bündchen, Adriana Lima, Isabel
Goulart e Alessandra Ambrósio mostram na

passarela as tendências em lingerie sexy para 2007 ..
A Victoria's Secret é a marca deroupa íntima mais famosa do mundo,

e 'um ícone de beleza e cultura. Só pra ter uma idéia o Victoria's Secret
Fashion Show é visto anualmente por mais pessoas do que todos os

outros desfiles de moda, juntos. .

,O especial será reprisado no sábado e domingo as 00: 15h e 18h
respectivamente.

.

Já estão confirmadas as bandas para -o

Planeta Atlântida, festival que ocorre nos dias
12 e 13 de janeiro no Parque do Planeta, em
Canasvieiras, Florianópolis.

Entre as atrações estão Lulu Santos,
Fernanda Abreu, Cidade Negra, Pitty,
Babado Novo e Jota Quest.

Este ano haverá uma parceria com a

casa noturna Ilha do Cascaes, que vai instalar
points dentro do parque e com a produtora \

Maori que será responsável pela noite psy na

sexta-feira dia 12.
Mais informações nó site

www.planetaatlantida.com.br
•

•

OI \
.

,

\ .

•

•

I
•
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Thiago Lacerda será papai.
A atriz Vanessa Lóes,
muher dele, está grávida
de três meses, Será o

primeiro filho do casal.C,()srr1(Jtl(:(J (�r)(�rf(J!')c)'l!:i

Shopping Breithaupt M 1° Piso

3371 1590 - ellens@ellens.com.br•

, .

,

,
•

•

Grupo de Câmara da Scar está preparado para
atravessar o Oceano Atlântico e se apresentar em
palcos europeus. A turnê acontece entre 23 de

janeiro e 12 de fevereiro

,

/

'.

teatros e igrejas. Porém

,111 tcs de embarca r, os

111 LI S i CCl S f a r ã C) t rês

uprcsentaçôcs ern Santa
Catarina.
Além l18 oportunidade de

divulgar o trabalho da

"C
" I ',1111Cr,)t,t , corno tarn �elll

é c o I) 11 C c i li C) , () g r LI �� C).

�� ,I r t i c i P <-1 r á d e 1 111

ve nlade iro inte rcâr.inio
,

musical- E que ern todas ,IS

quando jovem tive a opor
tuu idade lie ir para o

exterior, estou passando isso

:[' "
adiante , Call tel o maestro

.
do grllpC), Ricardo Feldens,
que aos 21 anos vivenciou ,1

experiência na Alemanha.
•

Sem CClII tar ,I exigida
dedicação nos ensaios, que
aeon tecem religiosamcn te
aos sábados, 8S 71130, ,1

orqu c s tra pre imovc LI eve 11,

tos para viabiliznr a viagem.
"Uma (1,15 formas para
arrecadar dinheiro foi ,I

confecção LIe camisetas CC)ll1

os dizeres 'A IllLISic,1 (lá
ft) r III c) ell) silêncio". infor-
111011 e) maestro. Será a

quarta apresentação do

Grupo II C) exterior, Eles
estiveram 11,1 Alemanha ern

1999, e ern três opor
tunidadcs Ill) Paraguai.

epois LIe dois anos

de preparação, o

GrLIIlC) de Câmar.
lI" SC,'1' (Sociedade Cultura
ArtlstiC8) este) prestes ,1 se

l a n
ç a r 11()� p a l c o s d n

H C) 1811Ll a, A 1 e 111,11111,1 C
,

Allstri'l. A turn
ê

pe la

EllrC)pcl será do dia 23 de

janeiro até 12 de fevereiro,
período ern que a orquestra
r e :11 i Z ,1 r á c C) 11 C e r to s e 111

,

q u a i s
• SERVICO

•

,

,

passarem, os III tcgran tcs
ficarão hospeclados ern C,1S,IS

de 111LISic()s daqueles países,
e terão sempre com ll111

ônibus à disposição para
r ranslado. Eles também

poderão aprimorar o idioma,
jri que a maioria f"lel o

alemâo.
"Isto vai abrir Cl horiconte
LI c I e s . Ass i 111 C o III e) C li

Próximas apresentações*
Dia15/12 - 19h30
Na Igreja Evangélica do Bairro
Estrada Nova, em Jaraguá do Sul

Dia17/12 - 9 horas
Na Igreja Evangélica Luterana do
Centro, em Jaraguá do Sul

Dia 17/12 - 20 horas
Na Igreja' da Paz, em Joinville

-

*todas gratuitas
•

\

.
'

I
' (,

.��'" I'.',
. .) ,

VENHA CONHECER,' NATAL GRAFIPELI
•

Centenas dos melhores sugestões po ra

presentee r criotivo neste Noto I.
'

Megastore - 32750137

Shopping - 3275 6400
,
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II PROGRAME-SE

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

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

(15h40, 17h30, 19h20 - Sex/Seg/
Ter/Qui) (14h, 15h45, 17h30, .19h20
- Sab/Dom/Qua)
O Sacrifício (21 h1O-Todos os dias)

JOINVILLE
1 GINE MUELLER 1
I Um Bom Ano

(14h15, 16h45, 19h10, 21h30-
Sex/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui) I

(14h15, 16h45, 19h1 0- Seg)
CINE MUELLER 2
Um Cara Quase Perfeito

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

'ffappy Feet O Pingüim (Dublado) I

(14h, 16:h30, 18h45, 21 h1 ° -

Sex/Sab/Dom/Ter/Qua/Quij
(14h, 16h30, 18h45 - Seg)

BLUMENAU
CINE NEUMARKT 1

I

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

SeX/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)
't� 4h1 O, 16h30, 19h1 0- Seg)
CINE NEUMARKT 2
.Jesus A História Do

.
,

.�,asclmento (Legendado)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h -

,

Sex/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)
(14h, 16h, 18h, 20h - Seg)
CINE NEUMARKT 3

,

O Segredo Dos Animais (Dublado)
(14h30, 16h15, 18h15-Todososdias)
Um Cara Quase Perfeito .

(19h30; 21 h50 - Sex/Sab/Dom/Ter/
Qua/Qui) (19h30 - Seg)
CINE NEUMARKT 4
Volver
(14h20, 16h50, 19h20, 21 h40 -
Sex/Sab/Dom/Ter/Qua/Qui)

,

(14h20, 16h50, 19h20 - Seg)
GINE NEUMARKT 5
Os Infiltrados
,

(:13h30, 18h30 - Todos os dias)
Jogos Mortais 3
(16h20 21 h15 - Sex/Sab/Uorn/Ier
/Qua/Qui)(16h20 - Seg)
CINE NEUMARKT 6
Os Cavaleiros Do ZOdi"co: Prólogo
Do Céu (13h45 - Todos os dias)

,

Pequena Miss Sunshine
'

,

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

'

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

pança
, ,

, ,
A Escola de Dança da SCAR
,

apresenta hoje, um clássico
da literatura infantil.Os

ingressos (R$ 10,00 e R$
,5,00) podem ser adquiridos
. pelo telefone 3275-2477.
,

� LANÇAMENTO
"

,

Acontece hoje às 19h, no

Museu Histórico Emílio da
Silva, o lançamento do livro
Alfaiates Imprescindíveis:
imigração, trabalho e

memória da socióloga
Bernardete Wrublevski Aued
e do professor Roberto
João Eissler.

,

"
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.. SAIU NO O CORREIO HA 20 ANOS

,

, ,

A ampliação do sistema de abastecimento de água do Samae de Jaraguá do Sul foi

destaque da edição seman I do O Correio do Povo do dia 13 de dezembro de 1986. A
nova estação de tratamento, tipo russo, inaugurada na época, teve vazão de 55 litros por
segundo. A obra iniciou em agosto de 1985 e foi concluída em novembro de 86.
No ano, na ampliação do sistema de abastecimento, segundo revela relatório, construiu-

,

se de fevereiro a maio o sistema de Aguas Claras, para abastecer exclusivamente o bairro
Ilha da Figueira. O total geral do investimento atingiu Cz$ 320.469,58, consistindo o

sistema de uma barragem para captação de água, adutora até o reservatório e casa de '

química para cloração da água. A vazão média era, de 10 litros por segundo e a

capacidade do reservatório é de 80 rn'. .

,

Para o ano de 1987, o Samae previu a construção de um reservatório de 750m3,
. .

localizado na rua Adélia Fischer. O novo reservatório atendeu-basicamente a grande
região da rua Joinville e laterais.

•

Samae amplia o abastecimento

I

•

\

.. O DIA DE HOJE
,.

.. ANIVERSARIOS.. O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com,br

> SANTO
São João da Cruz

. Í' EFEMÉRIDES

, .' ,

, :;-

13/12 .
'

""" Marisa Rosa Ribeiro ,

,

,_o)'
'" ;-;c.;

14/12Dia Nacional do Ministério
Público, "

-'-""_:;

Roseli Selke
Silvia P. Vieira

:.:;;:

Alexandre Boddenberg
•

Julio César Maba Floriani ,',

'

Soraia Cristina Nunes Kellner'
_'

-

. --

"
Bryan da.Costa
Igor Martins
Daniel S. Pereira
Moacir Vital Vegini

" :- .

Henrique Roberto da Cruz,
Jonatan G. Irentini
Ghetisa Ranghetti . ') 7

Viviane Kosloski Dzonek, ....

�;";

Otilia Schwirkowski j.
,

Marcelo Fabiani

Miquéias N. Bienert
Rosangela L. Correa
Fabiana Draeger .,.

Maria Raimundi

::,;:- _:,

•

, , -

,

,O Departamento de Defesa dos EUA
anuncia um programa de 700 milhões

, ,

de dólares para cónstrução de abrigos
comunitários contra radiação atômica.

.

, .'_

•

Imagem comovente da nossa cidade é o tema do retrato enviado por
Larissa Schaubert -,

A Fundação Pró-Sangue Hemocentro
. '''�',�' � '. ...

.. ,��.t<"

de São Paulo inaugura o' primeiro
banco de medula óssea da América

'

Latina.

'_,',

,,"

,; -

:�-

Representantes de 29fpaíses se I únem
no Rio de Janeiro para discutir o

.

ontrole
. '

da emlssão'de gases pouentes.

,

.. UTILIDADE PUBLICA • - .:':;_

� Encontro
. Vai até dia 20 de
dezembro o período de

inscrição para o II
Encontro de Músicos da
Cultura Alemã.

Informações com

Ademir no fone 3275-
1300.

� Solidariedade
,

� Concurso
A Secretária da Saúde

lançou o edital para o

concurso público, As
inscrições, vão até o dia
31 de janeiro de 2007,
pela internet,
http://www.ses,fepese.
ufsc,br.

I � 1997 o Grupo dos Amigos
Solidários de Jaraguá
do Sul promove a .

campanha Natal sem
fome. Para participar
é só confirmar a

doação pelo fone .

9981-0298,

p�z U1ilit�ntes dâ Greenpeace são

pr�sq�,�otentarem impedir o
:':::'. "'.', . _.:,-,;,,,., .,:," -I' .. ',

d���mbarqué de om carregamento de
.,.'.,

sQI�trânsgênica no porto de São
Fraocisco do Sul SC.

:; ,: "::<::.'::':):,
',' :.;.' ,::."

"

-

•

-

.. PREVISAO DO TEMPO
Calor e chuva de verão
A propagação de áreas de instabilidade
causa algumas pancadas chuva,
acompanhadas de trovoadas, com
máximas que devem passar dos 30 graus,
em Santa Catarina. Com o calor e a

propagação destas áreas de instabilidade,
são esperadas parícadas de chuva no fim
do dia, mas ainda de maneira bastante
localizada e com baixo volume.

.,:;;,:

, '

(
"

'_'. '

�JARAGUA
DO S,UL

-,,,.,' ,

-., '

" , - """'

, '

:':�.-
,

� CHAPECO
�1íl\) 20 ! !vlÁX 32

.'

•

I
, ,":' f-:� e r :; �-", ."

, �' .. � .'. ;::�,-

��íN 20,1 rvlÁX 29
•

•

� Jaraqua do Sul e Região , ,

FLORIANOPOLIS
fvlíN 22 í p,,1ÁX 27

� LAGES
rvlíf� 19! MAX 28

HOJE ,/'/ "SEXTA

MíN: 20° C��/"«"',I Mí�: j 8°cW
MAX: 29° C . MAX: 30° C

DOMINGO I

Sol com nuvens. Sol com algumas nuvens. Sol com nuvens,

Chove à tarde e à noite. Chove durante o dia, Pancadas de chuva.

,

MIN: 22° C
,

MAX: 31° C
Solo dia todo, Não chove,

-

;-,

� Fases da lua
•

CHEIA

i�llbia(lo lnstável Chuvoso

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

".
) 12/12
#

27/12

,
•
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'1 NOVELAS ��CEGONHA
Para Thiago Lacerda a vida
imita a arte. O bonitão será

pai na novela e na vida real.
Enquanto sua personagem
Jorge em "Páginas da

. Vida" terá um bebê com

Thelminha, personagem de
Grazi Massafera, a mulher
do ator também espera a.

cegonha.
A atriz Vanessa Lóes está

grávidà de três meses do

primeiro filho do casal e só

quer se dedicar à
maternidade, de acordo
com a coluna "Zapping",
do jornal "Agora".

•

� GLOBO -18H

o Profeta
Ruth pergunta a Marcos o que ele está
vendo, mas ele se recusa a contar. Um
médico descobre que Arnaldo e Carola
são impostores e eles fogem. Marcos
pergunta a Sônia se é verdade que ela e

Clóvis se beijaram. SOnia diz a Marcos
que ela e Clóvis estão namorando. Marcos
fica furioso e faz com que um cristal

exploda com seus poderes. Klaus diz a

Marcos que gostaria de estudá-lo. Marcos

sugere que Klaus vá à apresentação que
ele vai fazer no clube. Arnaldo e Carola
são levados para a cadeia. O delegado'
Moreira se insinua para Ester. Clóvis
convence Sônia a ir à apresentação de
Marcos. O público aplaude Marcos,
quando ele entra no palco.

Pé na Jaca
Caco impede que Guinevere saia da sala.
Rosa aparece e Guinevere entrega Daiane
para ela. Elizabeth explica que é sonâmbula.
•

Ultimo demite Deodato. Vanessa faz charme

para Cândido para descobrir o paradeiro de
Arthur. Arthur tenta não entrar em pânico no

mato. Maria decide voltar para o Brasil.
Caco discute com Guinevere, mas Tadeu e

Barrão interíerem. Lance liga para Tadeu,
que conta que irá com Marquinho para um

campeonato de judô no Rio. Gui' expulsa
Caco do apartamento. Vanessa e Juan
acham Arthur. Pietra pergunta a Lance se

ele quer ver Maria. Maria se hospeda no

mesmo hotel no Rio. Elizabeth é levada para
a sala de cirurgia.

� GLOBO -19H

� GLOBO ',- 21 H

Páginas da Vida
Silvio escolhe uma jóia para dar a Tônia. Léo
conta para Francisco que o exame

confirmou que ele é seu filho. Francisco diz

que quer ir para casa. Alice sorri,
angelicalmente. Francisco diz a Marta que
não quer sair de perto do avô. Isabel
encontra com Renato na rua e os dois dão
as mãos. Livia os vê de longe. Bruce se

emociona quando Helena conta que sua

filha morreu com quatro anos e que Clara e

Salvador são adotados. Helena examina
Tatiana e garante que está tudo bem. Os
exames confirmam a doença de Gabriel.
Renato insiste que ama Isabel. Isabel diz
que não quer ser responsável pela
separação dele e Livia. Livia se aproxima.
Pinhão toca violão e Tide admira-o. Jorge se

corta e Thelma faz um curativo.
.

� RECORD - 19h15
. Bicho do Mato

•

Vidas Opostas
Agoniada, Joana mostra a carta que
recebeu de Jéferson para Rosária. Erinia
diz para Miguel que quer conhecer Joana.
Miguel nega e diz para ela se,guir sua vida.
Erlnia se descontrola e eles discutem.
Rute diz para Mário sobre o fim do
noivado de Miguel e Erlnls e pede para ele
guardar segredo, Após a dlsCUS9�O com

Erlnla, Miguel sncon\ra 001'11 Sérgio 9
CII�ns, Sérgio diz para Miguel que el9 nBo
agiu corretamente BO terminar o noivado,
Miguel afirma que oslê apaixonado por
outra mulher, Joana diZ para Rosárla �ue
está com um péssimo pressentimento em

relBQâo à carta que ela recebeu d�
Jélerson, Mário convence ISIS a vender as
partes das ações do hotel para 86rls.
Nogueira aborda Daniela no calçadão e,
com multa agresslvldade, a coloca dentro
de seu carro. 8órls vê a oena e val atrás
do carro de Nogueira. Tensa, Joana chega
a sua casa e se depara com Haroldo e

Lucllia. Seus pais percebem que ela não
está bem, mas Joana nega. Jéferson diz
para Pé de Pato que não pára de pensar
em Joana. Leonardo vai à casa de Patricia
e, após um requintado jantar, eles se

beijam. Nogueira leva Daniela para a praia
e tenta estuprá-Ia. Sórls chega ao local
ara salvá-Ia.

•

\

O lançamento de "Amazônia", no Projac, teve direito até

a show de Edson Cordeiro. O cantor fará a primeira fase

da minissérie, que estréia no dia 2 de janeiro. O número

que ele fará é surpresa. Vera Fischer, que será a cafetina

Lola, foi a sensação dos fotógrafos. Magérrima, ela
disse que está sem tempo
para malhar e come de

/

tudo. Mas não contou, o

segredo dos vários

quilos a menos. A

superprodução
promete ser um

sucesso.

lra
extra@ocorreiodopovo.com.br

,

��CASORIO
Giovanna Antonelli
concordou em dar alguns

.. detalhes sobre seu

casamento com o

A

� � "AMAZONIA"

, • i

empresano americana
Robert Locascio. "Essa
história de que vou me

I
mudar para os Estados
Unidos é boato. Tenho um

contrato de três anos com a

'·Globo". A atriz, no elenco da
minissérie Amazônia,

. "

começou a pensar nos
preparativos para a

cerimônia, que já tem data
marcada. "Vai ser em maio,
mas ainda não decidi o local".

•
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��EM OUTRA
Após a mudança de visual,
a morena Britney, Spears,
24 anos, foi fotografada
aos beijos com o produtor
musical Jonathan "J,R."
Rotem. Segundo a coluna

Page Six do New York
Times, os dois tiveram um

encontro romântico no

domingo à noite com

direito a cinema, jantar e
"algo mais". As fotos

,

mostram Britney de
vestido tomara-que-caia e

óculos escuros ao lado de
Jonathan na parte externa
do restaurante The 3rd
Stop. i

��COMO ASSIM?
Cameron Diaz confessou

que sente atração sexual -,
".

,

',.
.

pela capa da revista ::.;: ;
"", I

Playboy de janeiro em
.

2007, Pamela / '

Anderson.Em entrevista a .

•

revista Advocate, a '

namorada de Justin
Timberlake admitiu: ·:.Já tive
uma queda pela Pamela
Anderson. Ainda tenho, ela

•

está mais gostosa do que.
nunca. Quando a descobri"

pensei, nossa ela é bonita",
diz.Cameron garantiu que 6
assédio dos fãs gays em .:: :
cima de Justin não a ...

incomoda. ,,:
'

•

" .

...... t

•

" ,
:"t.J I

, ",
!

Mande sua piada para o 5xtrat
extra@ocorreiodopovo.cortf.br
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Tá precisando de um remedinho?
-, .

i ;

•
•

,
'

j
,
'. ,

O farmacêutico entra na sua farmácia e nota um homem petrificado, com os olhos':' i
esbugalhados, mão na boca, encostado em uma das paredes. " :

Ele pergunta para o auxiliar: '.: i
•

•

- Que significa isto. Quem é a pessoa que está encostado naquela parede? .: :
- Ah! É um cliente. Ele queria comprar remédio para tosse. Como está caro e ele n�9 :
tem di'nheiro, vendi para ele um laxante. '. i
- Ficou maluco! Desde quando laxante é bom para tosse?! ;; i

. '

- E excelente. Veja o medo que ele tem de tossir! :: I

I
", I

Safári Escorregadio . ::; I
: � I
, I

" ,

o sujeito volta de um safári e comenta suas aventuras corn um amigo: ,� i
- Rapaz!. Eu estava no meio da selva, quando de repente ouço um barulho. Olho para;
trás e vejo um leão enorme que começa a vir em minha direção e eu, a correr. Sinto] !
o bafo dele na minha nuca, ele escorrega e eu aproveito para me distanciar. O leão.sé
levanta e continua a me perseguir. Novamente, quando sinto seu bafo, ele escorreqá.i
Nisso eu vejo uma casinha e quando estou indo para lá, sinto que o leão está quase. :

me alcançando. Ele escorrega novamente e eu consigo entrar na casa. .: :
'I I '

- Nossa, cara! Que loucura! - exclama o amigo - Eu teria me borrado todo! . -, :
.

.

,

- E no que você acha que o leão escorregava? c :
,

r
, ,

, .
, .

,. ,
"-I' I

Juba está muito preocupado com sua mãe
e fica ainda mais nervoso ao saber que
Brandão está perto da fazenda. Brandão,
Nestor e Zé Diacho procuram um

ésconderijo. A polícia chega a casa de
Tavinho e diz que há denúncias anônimas
dizendo que Ramalho não morreu e eles

,

acham que isso pode explicar o seqüestro
de Laura. Ramalho começa a beijar Laura,
mas, ela lhe dá uma mordida, deixando-o
emúrectoo. A casa de Túlio está cercada
por homens armados, Turcão e Lucimara
batem na porta. Túlio explica para ele que
nunca teve nada com Luclmara, pols ama

sua esposa. Ele bella Vanda, Turcao se

emociona com o beijo dos dois e pede
. desculpas pelo mal entendido. Lili, Silvia e

Roberto chegam a fazenda e ficam
chocados ao saber do seqüestro de Laura.
Silvia afirma para todos que foi Ramalho,
mas, ninguém acredita. Emilio dá em cima
de Silvia, que gosta.
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� Aries 20/3 a 20/4
Inquieto, agitado e indócil, carneirinho? Fique
atento e estabeleça suas metas com clareza .. a
momento é para assumir riscos, mas torne
cuidado para que o instinto de jogador se junte
ao. espírito temerário. Sua determinação pode
levar a grandes conquistes. Seja paciente e a

vitória chegará do jeito que você gosta, com
muita testa e alegria,

,

� Virgem 23/8 a 22/9
São tantas coisinhas miúdas para resolver". E .

deixar pra lá é difíCil para você, não? Mas

faça um esforço. Melhor se poupar do
estresse de tentar arrumar tudo. Deixe o

perfeccionismo na gaveta. Você não precisa
acertar sempre, nos mínimos detalhes,
querido virginlano. Serene sua mente, abra a

escuta para a emoção.
.

� RECORD - 20h
� Câncer 21/6 a 21/7
Sua mente borbulha em franca atividade?
•

Otimo, você está em sintonia com as

inspirações trazidas pelos astros. Nada de
ficar boiando, portanto. Bote as anteninhas de
fora e agite suas águas. A caranguejada está
toda aí para ser contatada, programas sociais,
culturais e outros que tais estão loucos para
serem prestigiados por você,

� Touro 21/4 a 20/5
Racionais e econômicos, taurinos .costumam
cuidar multo bem do seu dinheirinho e

geralmente sAo comedidos nos gastos, Mas, se
vacilarem, correm o risco de passar de Tio
Patinhas para Gasta0, Pense antes de agir,
reflita com cuidado. Você trabalhou duro para
chegar onde chegou, não vale a pena jogar tudo
pra cima num Impulso de momento,

� Lela 22/7 a 22/8
Para você, que li empreendedor, sempre
confiante e otimista, vem por ai a merecida
concretlzaç&o dos seus planos. No trabalho,

. fjnalmente seus projetos estao vingando,
Você jogou a semente, regou, cuidou,
acreditou, Por que a plantinha não haveria de
crescer? É Isso ai, leonina I Siga em frente
que você ainda tem muito pra colher,

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Tudo em cima, geminlano? Se nao está, vai ficar.
Se você tem recursos guardados esperando
investimento, está na hora de tomar uma atitude,
Afinai, ficar parado no mesmo lugar não faz a

sua cabeça. Reflita, arme suas estratégias
espertas e dê seu golpe de mestre, Se estiver
em dúvida, pesquise, consulte um especialista.

•

� Libra 23/9 a 22/1 OA
Lua transita em seu signo desde ontem, o que
talvez possa explicar certa oscilação em sua

.

bzlança emocionai. Librianos bem que gostam
de um embaiinho, mas as vezes acabam
ficando um pouco tontos e tonteando também

quem está a seu lado ... Mandar o avião parar'
pra você descer? Respire fundo, busque seu

ponto de serenidade.

· ,

'I i

� Capricórnio 22/2, a 21/1 "

.

Ufa! Você já estava com falta de ar com tantas:
-

'

decisões a tomar? Pois hoje você deveria
.

,

mesmo é tirar umas férias e se refrescar na
'

brisa astral. a céu do dia estimula atividades e

relacionamentos diversos, sempre num clima
leve e descompromissado. Não se preocupe, o
mundo não vai acabar se você deixar o tema de
casa pra depois,

,

� Escorpião 23/10 a 21/11
O famoso autocontrole escorplOnlco está

.

escapando de suas mãos? Você sabe onde
Isso pode dar se não tiver cuidado, um deslize

•

pode arranhar aquila que estava correndo tão
bem e quebrar o encanto, Fique de olho em seu

tsrrão, use sua energia com sabedorla. Você já
andou por multas lugares escuros, mas

.

escolheu a luz ...

,

� Aquário 21/1 a 18/2
Quer alguém ao seu lado? Abra os trabalhos,

· ,

solte seu charme no ar, faça seus pedldosl •
Como aquarlano, você sabe multo bem que fi

vida passa voando, A existência correspond�. ;
ao que pedimos, mas há que ser bem claro:r.\B:
solicitação, Otimize seu tempo, não deixe ql1'e �

ele murche em auto-enganações e sabotagens
diversas.

•

•

� Sagitário 22/11 a 21/12
pra você, que gosta de refletir sobre a vida,

. este dia é um p�to cheio. Só não vale ficar
filosofando sem partir pra ação. A hora é boa
para movimentações culturais, explorar uma
nova área de estudo, conhecer pessoas:
Aproveite para reavaliar seus objetivos e

definir direções. Com sua vitalidade e bom
humor, fica fácil expandir horizontes.

� Peixes 19/2 a 19/3
Veja lá onde vai jogar suas economias ... Nao
esqueça daquele seu projeto baéana. Você bem
sabe a ginástica que tem que fazer para mant�
las, não vá lançá-Ias a fundo perdido, levado '

por uma louca onda consumista ou cair na
'

I conversa de uns & outros que vêm chorar no
seu ombro. Seu coração é gigante como o mar,
mas não deixe seu sonho afundar.
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E meu abraço carinhoso de hoje vai para a

ámiga Lúcia Batista Maciel de Freitas, lá do
Santa Catarina Posto Mime da WEG. ,Figura do bem e sempre

prestes a ajudar o próximo. Um abração!

•

,

8B I QUINTA-FEIRA, 14 de dezembro de 2006

MISS SC 2007

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

•

Filmes que funcionam
Fone: 3370 2900

,

,

Deveria ser proibida a Os movimentos em torno da
locomoção de alguns carros pela organização do Miss Santa
orla central. Dias desses me Catarina 2007 que, aliás, este
esbarrei com um Fiat 147 (sim ano estará a cargo de Túlio
leitores, ainda existe o tal do' Cordeiro, já começaram a agitar
Fiat), fumando alto pela '. os bastidores das mulheres mais

Epitácio Pessoa. Davajpara ouvir bonitas do Estado. Do outro

as "engasgadas" do motor e o
. lado, em Jaraguá do Sul, nem se

câmbio já chamuscado pelo cogita uma preliminar para
,

barulho tão "original" do antigo escolha da miss da cidade. Pelo
Fiat. Nada contra carro velho. menos eu não fui avisado! Que
Mas aquele, Deus que me pena!!!
perdoe! Estava em pandarecos,
falta tudo, desde a buzina até os

•

para-choques. Mas circula como
.

se nada fosse entre os policiais.
É mole?

•

• •
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Adriana Bago Marcatto, senhora Marco Aurélio Marcatto durante
I' comemoração de aniversário de Tânia Fabiane Rozza

'.

•

,

,

•

DE MALAS PRONTAS
No próximo dia 24 de dezembro, o boa praça Renato Stulzer, o
popular "Ventania", afivela malhas para um giro pelo Velho Mundo.
Ventaniá levará 'Sua esposa Anastácia para curtir as delícias dos
lugares. O casal, além de muito passeio, vai aproveitar e visitar a
sua filha Bruna e genro Patrick, na Itália.

(

,

,

,

O CORREIO DO POVO

,

A nossa querida e comunicadora da Studio
FM, a goiana Fabiana Machado, quer se
esbaldar nas praias do litoral catarinense nas

férias de fim de ano. Como lá na sua terra
natal o lago mais perto é' do Palácio do
Planalto, ela que ficar no mínimo um mês

.

curtindo o verão ao lado do maridão Márcio,
no balneário de Piçarras.

Qual menina não sonha com uma boneca
Barbie? Pois é, depois de chegar a faturar
bilhões de dólares, a empresa fabricante de

-

bonecas, a Mattei, pretendia instalar em 2004
uma fábrica no Brasil. Adivinhe por que não deu
certo? Custo operacional. Em outras palavras,
tributos altíssimos praticados aqui. No Brasil,
produzir uma Barbie, passaria dos R$ 40,
enquanto que na China ela custa praticamente
US$ 1,00 (dólar). A Mattei mantém empresa na

China e no México.

E o empresário Rafael Nazário(dono da Elite
Móveis) está armandn ato supimpa para a

virada do ano. Será uma festa daquelas nos

balneários de Itapema. 'O festerê será um

Lual, com direito a Dj's, bandas e outros

quesitos. Volto ao assunto.

Sinceramente espero que ninguém seja maluco
como eu para adquirir uma linha de telefone
celular da Brasil Telecom. Caso não queira me

escutar, os operadores não estão nem aí.
Grosso modo vai ter um celular sem cobertura e

ainda por cima vai parar no hospício de tanta
•

raiva.
•

,
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O sabor mais tradicionalMODA PARA

TEMPORADA
Malhas Mathias está com

. . -

uma otima prornoçao para a

temporada. Blusas femininas'
a partir de R$ 9,90. Além
disso, a loja está com toda a

linha-verão em três vezes,
com cheque. Loja fábrica rua

João [anuário Ayroso, 586.

CABELOS PARA
FESTAS
A elegância dos cabelos para
as festas de Natal está de .

endereco novo. A Evidence
•

Instituto .de Beleza está

atendendopa rua Epitácio
,

Pessoa, 566 sI 01, em cima da
Fachini Veículos. .

O restaurante típico Parque Malwee,
oférece uma verdadeira viagem
gastronômica à terra de Goethe, através de
um cardápio delicioso, onde o mais difícil é
escolher o que experimentar primeiro. Com
sua arquitetura tradicional e harmônico
contato com a natureza, dentro do Parque

. Malwee, o restaurante é passagem
obrigatória para visitantes e para a

comunidade em qeral. Neste período de
festas o restaurante típico Parque Malwee,
ficará aberto até o dia 21 de dezembro,
retornando dia 3 de janeiro as atividades

,

normais .

•

,

Jaraguá ganha loja Brasélio
Abriu as portas na última semana; em Jaraguá do Sul, a
Brasélio, loja especializada em equipamentos para .

mecanização agrícola. Fundada em 1997, na cidade de
Massaranduba, com o objetivo de produzir implementas
agrícolas para a rizicultura, a empresa cresceu no

segmento e diversificou a produção. Atualmente, além
de produtos de fabricação própria, também revende uma

série de equipamentos para a utilização em lavouras e

jardinagem. A loja de Jaraguá do Sul, está instalada na

rua Fritz Bartel, 77, bairro Baependi, ao I.ado da

Hexagonal Engenharia. O evento. de inauguração, que
aconteceu no final da última semana, foi prestigiado por
amigos e clientes. Em Massaranduba, a empresa está
localizada na rua Padre Silvio Micheluzzi, bairro Guarani
Mirim. Mais informações no site da empresa
www,brasello,QDlllbr ou pela telefone 47-3273-,1008.
Não perca a promoção de inauguração com ofertas
incríveis. (o Piero fez fotos)

•

,

•

" \

�
,

Quem vai viajar nestas festas precisa dar uma boa
revisada no veículo, para evitar incômodo,
justamente numa época tão feliz. Para garantir,
passe na Grandcar, faça o balanceamento e a

geometria do seu carroa partir de R$ 18,90. A loja
também oferece toda linha de acessórios e

serviços. A Grandcar fica na BR-280, número 460,
em frente a Carinhoso.

,

Os automóveis da linha 2007, da Honda, estão na

Gabivel de Jaraguá do SuI. Fit, Civic, Accord e o

útilitário CR-V, com toda qualidade da marca,
agregada ao atendimento exclusivo da revenda,
fazendo dos veículos Honda, uma das melhores
escolhas do mercado .

Estamos contando os dias para a folga de
final de ano, afinal 2006 foi um ano

daqueles.Esperamos que 2007, seja um

pouco mais tranqüilo.
c
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