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A Malwee desfilou ontem, pelas ruas de Jaraguá do Sul, exibindo o quinto troféu conquistado em 2006. A equipe conquistou, no
domingo, o bicampeonato da Superliga de Futsal, disputado erm Fortaleza. Na final, venceram o ABC (RN) por 2xO.
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Moradores denunciam ação
de abatedouros clandestlnos (('Fotosmostram

as belezas do
ParqueMalwee
o fotógrafo Cláudio
Guimarães faz exposição
no Museu Wolfgang
Weege, no Parque
Malwee, este mês e

janeiro. São 56 imagens
que mostram a beleza do

,

local através do olhar

,

Pedida a 'abertura
-

de processo de

impeachment
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

Restos de gado e frango,
em putrefação, foram
encontrados no Rio

Garibaldi, na tarde de

domingo. A comunidade
"

afirma que o problema já
acontece há alguns anos e

desconfia que
abatedouros estejam
trabalhando ilegalmente
na localidade.
4
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José Pacheco
eleito presidente
doTCE

Auditor (esq.), que
assume no lugar de

,

Otávio Gilson dos Santos,
será o primeiro servidor
de-carteira a chegar ao
posto máximo do Tribunal
de Contas.

81

Parlamentares
recorrem ao STF
contra reajuste
Um grupo de

parlamentares ingressou
ontem com mandado de

segurança para tentar

barrar o aumento salarial
de R$ 24.500 para

deputados e senadores.
.83
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somela
VIAGENS ESPECIAIS

,

• um jeito único de viajar.:c seu .

Consultoria especializada 0111 turismo, services, profissionais cxpcrlcntes,
Urn novo conceito C1n agência de turismo, Aqui, cadet viagem sai do l'OtCÍ1'O
tradicional e ganha o seu perfil, c que você quer,

Ligue e agende uma visita. A Sobmedida vai até você. 9183·3114 e 9183·3115
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• EDITORIAL
•

A euforia geral que se

instalou entre as entidades do
setor de micro e pequenas
empresas com a aprovação
da Lei Geral, com objetivo de
.desburocratizar o processo de

criação dessas empresas e

também de aliviar a carga
tributária, pode acabar em

frustração. Consultadqs,
aq14eles que lidam com o dia
a dia dessas companhias e

que conhecem como ninguém
sua luta para sobreviver - os

contabilistas -, o que se

percebe é, no mínimo; muita
cautela antes de entrar nas

comemorações. Com relação
à desburocratização e à

agilização dos processos de

criação de uma micro ou

pequena empresa, os

.

contabilistas já têm certeza de

que a Lei terá eficácia. Isso é

ótimo, porque retira as firmas

praticaram várias simulaçõés
e ainda não chegaram à

conclu�ão de que vai diminuir.
a que está fixado é um

tributo único, o Simples, que
substitui seis tributos federais:
o Imposto 'de Renda, CSLL,
Cofins, PIS/Pasep, IPI e

contribuição previdenciária
patronal.
Se a parte burocrática entra

em vigor já no próximo dia 1 o,
a parte tributária só tem início

em 1 o de julho do ano que
vem. Quando, na prática, os
contabilistas consideram que
poderão sentir a eficácia da
Lei no que se. refere à

diminuição da carga de
,

impostos e contribuições. E

preciso, portanto, ter cuidado
antes de embarcar na canoa,

em fase de restes, para
sabermos se não há nenhum

furo no casco.

/

Só depois de julho os
,

contabilistas acham que
poderão verificar a eficácia
da Lei no que se retere à
carga tributária".
,

da if1:formalidade e abre

espaços no mercado de
trabalho formal. Porém, é

preciso lembrar que hoje,
.

para se ter um empregado
com registro em carteira,

/. " .

paga-se no mznzmo mais

um" correspondente ao valor
das coiitribuições, com a

Previdência e o FGTS. Com

relação à carga tributária,
que seria o grande mérito da
Lei Geral, os contabilistas já

• ENTRE ASPAS
,

A preocupação é contribuir na conscientização poímca.com participação
no processo eleitoral".

,

•

Paulo Chiodini, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul.

"Os produtos não devem chegar aos supermercados descongelados de maneira
alguma" .

•

Cristiane Stammerjohann, fiscal do Procon de Jaraguá do Sul, sobre condições de transporte inadequadas.
<,

OI
"Vamos trabalhar para que Lula não seja o primeiro presidente a deixar esta marca no

Estado" .

0'

Cláudio Vignatti (PT), deputado federal e voz discordante quanto a cobrança de pedágios em rodovias federais
do Estado. .

\

Desde o início deste século,
a educação continuada

passou a ser uma

necessidade premente de
todos os profissionais
interessados em constante

atualização, novos

conhecimentos e maior rede
de contatos. Antigamente,
era possível se falar em

,

apenas uma graduação, mas
,

ternos visto uma crescente

gama de profissionais que
possui duas graduações e

um número ainda maior que
a cada dois ou três anos

realiza Ulna pós
graduação.Com isto, ganha
o próprio profissional, que
cem o 'seu pa�se valorizado
pelas empresas, ganham as

empresas, que passam a

contar com profissionais
mais atualizados e COll1

. ,

• Randal Gomes
Coordenador de Rela

ções Institucionais e do
Curso de Comércio

L..;:=====.J Exterior da FATEJ

maior capacidade de

absorção de novos
. '

conhecimentos e ganha a

sociedade como um todo,

nível superior, quanto
profissionais já estabelecidos,
entre 25 e 40 anos. Assim,
'não vemos condições de

competir com seriedade e

'comprometimento com a

comunidade se não fosse
fazê-lo de maneira séria. E
esta análise séria fez com

,
.

A _

que tem em seu cerne, a tao

necessária 'state - of- art"

que permite a competição
em um ambiente

globalizado.Muitas empresas
e profissionais questionam
se a real seriedade de um

curso superior concentrado
ern dois anos. Esta
modalidade de ensino foca
se em dois públicos que até
l1á pouco não vinham sendo
plenamente atendidos em

nível nacional.Abrangem
tanto [ovens de 17 a 23 anos

que necessitam de lima

primeira - e real -

empregabílídade, que lhes
permita realizar sua

formação conttnuada em

A

qLle crescessemos como

organização de 200 alunos no
início deste ano para mais de
1000 estudantes, Admíramoe
muito o trabalho das outras
instituições regionais que
atuam 110 ensino superior no
Vale do Itapocu, Juntos,
formalteamos o Núcleo das
Instituições do Ensíno
Superior e Técnico, que é
uma árvore que temos

regado corn carinho e que
acreditamos dará frutos
doces. .
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�DOLCI
Uma boa
notícia

•

No mesmo dia em que os

deputados dobraram os

salários pelos menos os

consumidores tiveram uma

boa notícia: o Código de
Defesa do Consumidor vale

para juros, sim. A
conclusão do Supremo
Tribunal Federal foi que os

juízes de primeira instância

podem decidir, caso a

caso, processos que
•

questionem a taxa de juros
de contratos entre bancos
e clientes. Foi esclarecida
a dúvida que restara desde

junho, com o julgamento da

ação direta de
'

inconstitucionalidade (adin)
dos bancos.Temos que
comemorar a decisão, pois
ampara quem 'precisa
lutar na justiça contra a

abusividade dos juros
aplicados às dívidas. A '

poderosa Federação dos
Bancos nega ter sido
derrotada com esta
decisão.

�!j mariainesdolci.folha@uol.com,br

DO LEITOR

A

SONIA F.

• PONTO DE, VISTA

MARMO

Nada com
•

ISSO
Fui com minhas duas filhas
relutantes apitar e bater

panela na avenida perto de
casa. A mais nova reclamou:
"Protestar contra o que?".

.
"Contra os deputados
aumentarem o salário deles
de 12 para 24 mil". "Por que
eu? Eu não entendo nada
disso!". Diante de tanta má

vontade, a mais velha
acabou se animando para
brigar com a irmã: "Não
entende que 24 é muito mais
do que 12? Não consegue
imaginar o que é 24 mil todo
mês? Um carro por mês?".
Saímos com a idéia de

comprar metros de fita preta
e oferecer às pessoas, para
amarrarem no braço ou na

antena do carro. "Se. me
perguntarem por que eu

estou fazendo isso, o que eu

digo?". A mais velha outra

vez, meio galhofeira: "Que o

Ghandi falou que a gente tem
de ser a mudança que quer
ver no mundo". "Ahn"?

,,-�!.j soninha.folha@úOl.com.hr

,

Jaraguá do Sul, sem brilho das
luzes do Natal

Mais um ano chega ao fim e

desta vez parece que as

, nuvens negras pairaram sobre
nossa cidade. Jaraguá do Sul,
cantada em verso e prosa em

todo o Estado e País encerra
UIU ano para ser esquecido em
quase todos os setores, mas,
com grande destaque para a

política, um caos. Não
bastassem todas as

dificuldades ou seria incem

petêncía que a adlnil1istração
munícípal vern illsistindo ern

repteír.temoe um dos nataís
1118.is sem brilho que a cidade
já viu, A decoração natnlínn
não exís te, clare 4. LIe

reconheço a iniciativa dos
artistas corn a suposta

Estudar é preciso, viver é
•

preciso
decoração colocada na rua,

mas é pobre, muito pobre. Já
dizia Joãozinho Trinta,
famoso carnavalesco carioca:

"Quem gosta de pobreza é

intelectual, o povo gosta é

de brilho, luzes". E é
.

extamente isto que não

temos em nossa cidade. Até
, mesmo as lâmpadas coloridas
que cruzavam as ruas há

,
,

muito tempo atrás traziam

.um clima mais festivo,
príncípalmente nas noites ern

que os jaraguaenses saem

para passear, As lojas corn

raras excessões colocaram
alguma coi8i1111::\ 11£1S vítrínes,
mas nada que .chame a

atenção. Depois reclamam
,

,

I

FRANKLIN MARTINS .1
I

.�
Aumento
da elite

,

A decisão da Câmara e do )',:1

Senado de elevar em 91,4% r

os subsídios dos

parlamentares é um sinal S.I

claro e definitivo de que a 's

lógica do baixo clero tomou -.
l'

conta do Congresso. O mais,
J I

inquietante é que o anúncb ",
da medida não foi feito por"
uma penca de cabos ..

I�
eleitorais de Severino

"

Cavalcanti. Não, coube à
elite do Congresso posar
para a fotografia histórica. A

opinião pública reagiu
indignada? Pouco importa.
Deputados e senadores

•

ficam devendo à sociedade
um debate público sério
sobre o assunto? Deixa parallS'l
lá. O Congresso passará por

, brutal desgaste, por conta
do aumento ao apagar das
luzes da legislatura?
Passadas as festas as

águas de março lavarão
tudo. Essa é' a lógica do
baixo clero - e agora da elite
do Congresso.

�0l!J f;anklinmartins. com.h,
"

,

•

.Marco Aurélio Medeiros
Professor aposentado,

, ,"
.

.

,

')'� ,

., .

, "
"

quando os jaraguaenses vãq
a Joinville, ' BIumenau,

.../ ' I

Curitiba fazerem suas

compras. Porque então sf
-

. JIJ

falta dinheiro a -prefeitura
,

não fez parcerias com ô

comércio local? Qualquer
.'

lâmpada nas árvore�
chamaria mais a atenção áõ
que está na rua. Cadê as

grandes lojas, não fízeram
, ,

nada, só encheram a loja dI!
cartazes COIU promoções, nada

•
I_

1

que aníme o cliente lit entrar
,
"

nas mesmas. Fínalmenté
encerramos o ano literai;
mente 11a penumbra, o l11esm'd
clima que impera e rege nossa
admínístração munícípal'í
Negrol. ','�

Os textos para esta coluna deverao ter no máximo 1,680 óarac, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail,.
redaçao@jornalcorrelodopovo,oom,br, ou por carta no endereço Coronel Prooópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,�j ,

Caixa Postal19, É obrigatório Informar nome completo, proflssao, *CPF e '* telefone (* não serão publicados),
"
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;; 1da longa incomoda

Números que
:j incomodam tanto a

,i Previdência Social como
o governo: a expectativa

je vida média do
'orasileiro deverá chegar

'8 aos 78,33 anos em 2030,
segundo mostram os indi

,

, ca'aores sócio-
I detnográficos divulgados

, ,

, em pesquisa do IBGE.
:� Santa Catarina ficaria

com a melhor expecta-

tiva: 79,66 anos. Em

2005, a esperança de vida
era de 71,9 anos, e o

Distrito Federal obteve o

rn e lhor número: 74,9
anos. A pesquisa foi

produzida com apoio do
Fundo de População das
Nações Unidas. A média
nacional deverá refletir a
realidade dos estados de
maior desenvolvimento
econômico e social.

,

,

Custo dos acidentes
O presidente do Instituto de Pesquisa

Econômíca Aplicada, Luiz Henrique Soares,
,

considerou "revoltante" o gasto anual de R$ 22
,

" EJ�bilhões com ações provocadas por acidentes nas
f' '1[rodovias brasileiras. Cerca de R$ 6,5 bilhões

referem- se aos acidentes ocorridos em rodovias

federais; R$ 14,1 bilhões, aos registrados nas

estaduais; e R$ 1,4 bilhão aos ocorridos nas

municipais. A maioria dos casos fatais 'ocorreu
em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Santa Catarina e Paraná. A falta de

8Jplanejamento de longo prazo é decisivo. '

Há notícias de que o

'� governo federal vai liberar
'j recursos para a.duplicação
iJ de rodovias em Santa

1 Catarina já no início de
:' 2007. Entre elas, consta, as

q BRs- 282 (planalto serrano),
, 470 (Vale do Itajaí) e, lógico,
....- (,I'�ontinuidade do trecho
,

úl da BR-101. Mas não há
h'f)}a
nem sombra de indícios

o ()

sobre a duplicação da BR-

280, num primeiro trecho
de São Francisco do Sul a

Jaraguá do Sul. Nenhum
dos 19 parlamentares
federais catarinenses sabe
informar nada sobre quando
o projeto fica pronto e

quando começam as obras.
,

Esperemos sentados. De pé
cansa.

,

I

acontece a escolha das

vagas e no dia 31 a

publicação dos atos de

nomeação no Diário
Oficial do Estado. Em

fevereiro, dia 22, posse
coletiva aos novos

educadores, antes do
início das aulas, dia 26 de
fevereiro. O número de
efetivos só será definido

depois da escolha de

vagas.

I

r 'J',,)

Calendário definido
o f,J"

?r, ,

A Secretaria de Estado
['
da Educação, Ciência e
� ,I )

T!ecnologia, publica
amanhã o número e o
J I

I
'

.'

quadro oficial de vagas
I ! ,

.

dos professores rema-
',1,\

R:escentes da primeiraI ,

shamada do concurso

p�blico de 2004 para o

ensino fundamental

(séries finais) e ensino

médto. Nos dias 22 e 23
--ti ,gl jane iro de 2 OO 7

s

,

t

I

•

•

•

Punido 1 uem vai resolver?
Partido Democrático

Brasileiro (PDT) vai ser

obrigado a devolver aos

cofres públicos R$
32.957,74 relativos a

prestação de contas de
2001. O TRE constatou

Quando uma tragédia
acontecer talvez alguém se

preocupe com o problema
da cancela eletrônica
localizada no inicio da rua
Reinoldo Rau e que
sinaliza a aproximação de

composições ferroviárias.
,

Isso inclui a írresponsa-
bilidade de alguns
motoristas e motoqueiros.
Ontem, de novo às 9h13,

,

que várias foram

irregularidades cometidas
há cinco anos, entre elas a,

comprovação de apenas

0,570/0 do total de despesas
relativas ao dinheiro do
fundo partidário a que tem

direito.

,

apenas um dos braços da
cancela baixou. Do lado

esquerdo, condutores de
veículos aproveitando a

"brecha", mesmo com a

aproximação de uma

unidade móvel utilizada na
,

manutenção da ferrovia. E
a tragédia anunciada.

'Aqui na coluna, várias
vezes. Estão esperando
que alguémmorra?

Punido 2 Pode quebrar
"Ora, como fortalecer

(o Besc) se das 600 mil
contas ativas que o banco
administra, 175 mil são do
Governo do Estado? A
retirada dessas contas (dos
servidores estaduais)

Várias notas fiscais foram
preenchidas à lápis. Contas
telefônicas superam o

valor de R$ 11 mil reais e

são de telefones instalados
em diversos apartamentos,
um deles localizado em

Itapema. O, partido
apresentou despesas
registradas de oficina

,

mecânica, mas sabe-se que
o diretório sequer tem um

automóvel.

, . ,

representana um pre]UIZO
de R$ 350 milhões ao

banco por mês". Do

deputado federal Carlito
Merss (PT).

Credibilidade
,

Realidade palpável
Pesquisa feita em 25

estados pelo Instituto
Nexus após as eleições de
outubro mostra que a

Justiça Eleitoral é a

instituição na qual a

população brasileira mais

confia A pesquisa também
atestou que' a urna

eletrônica é' uma

unanimidade nacional.
Foram ouvidos 2001
eleitores.

'

O ano termina mal no

governo municipal. O

prefeito Moacir Bertoldi é
alvo de duas ações civis

públicas que podem
,

redundar na perda do
,

mandato. Por improbidade
administrativa admitida pela
CEI do ISS e peloMinistério
Público. Corre o risco de
uma terceira. O caixa do

município já foi raspado

Dia de posse na AL
Hoje, 19 horas, na Assembléia Legislativa, o TRE•

diploma os eleitos ,em outubro: governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB), o vice-governador
Leonel Pavan (PSDB), o senador Raimundo

,

'Colombo (PFL), 40 deputadosestaduais e 16
federais. Casildo Maldaner (PMDB) e Niura
Sandra Demarchi dos Santos (PSDB), primeiro e

segundo suplentes de Colombo, também. Pelos
"

deputados federais eleitos discursará AngelaAmin
(PP), a mais votada (174.511). Pelos estaduais, o
tambémmais votado (72.093) Herneus de Nadal
(PMDB).

para compromissos de final
de ano, incluindo salários
do segundo semestre e 13°.
A Lei de Responsabilidade
Fiscal é um espectro sobre o

prédio da rua Walter

Marquardt. Menos mal que
o prefeito admitiu,
finalmente, excesso de

� cargos comissionados. Mas
só o fez diante do rombo

,
�

nas finanças.

Cuidado'
,

Abra o olho. São 35 mil
veículos em média nas

rodovias federais do Estado'
no verão. Na temporada

, passada morreram 137

pessoas. No trecho Sul da

BR-101, em duplicação,
são mais de dez desvios,
muitomal sinalizados, com
asfalto irregular.NoVale do
Itajaí, a rodovia damorte é

a BR-470.

Código
Senado federal pode

votar hoje projeto que cria

o Código de Defesa do

Contribuinte, do senador

Jorge Bornhausen (PFL).
Extingue o Cadastro
Informativo dos Créditos

,

não Quitados de Orgãos do '

Setor Público Federal, o

Cadin, cria a figura do

Advogado Geral do
Contribuinte e estabelece

prazo máximo de 90 dias

para diligências, sem apoio
policial.

"

.-
•

v CORREIO DO POVO

DETALHE

. "Explicando"
A senadora Ideli Salvatti

(PT) foi a única entre os

parlamentares
catarinenses a votar pela
duplicação dos salários
de deputados e

senadores, de R$ 24 mil.

"Coloquei as posições da
.

bancada e afirmei que
respeitaríamos a posição
majoritária", justificou.
Alguém deveria perguntar
a ela qual o valor do
mínimo que aprovará: R$
365,00 ou R$ 375,00.
,

Menos mal
Conclusão é da
Comissão Parlamentar
Mista de Investigação,
integrada por deputados
e senadores. criada para
investigar a máfia das
sanguessugas, que
superfaturava a compra
de ambulâncias para
prefeituras: são 58 as

prefeituras envolvidas,
mas nenhuma é de Santa
Catarina. Estamos

limpos.

Influência
"A terra é vermelha",
gritou Galvão Bueno,
quando o Internacional
fez um a zero contra o

Barcelona. Ontem, a

manchete dos principais
jornais do Sul do país
copiava: "Planeta
Vermelho", "O mundo é
do Inter" e por aí afora.
Há décadas a Globo faz a

manchete de boa parte
da mídia impressa.

Aula magna
Hoje, na Assembléia
Legislativa, deputados
estaduais eleitos em

outubro participam de
seminário sobre o

funcionamento daquele
parlamento., Mas não
como eles devem se

comportar na

apreciação de
determinados projetos .

Aí quem rnanda é a

maioria privilegiada pelo
mandatário mor.

Alto risco
Calor e falta de grana,
ao contrário do que
alardeia o governo
federal sobre poder de
compra, leva muita

gente para os

barrancos de rios E,
com isso, acidentes
sérios. Como na

prainha da Oma,
domingo, Garoto

. mergulhou e bateu com

a cabeça numa pedra.
Lamentável.

,

,

·f
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''''CASO CANARINHO: RELATOR' DA CEI PROPÕE QUE CÂMARA AGUARDE DECISÃO JUDICIAL E DO TCE , ,

cssive
.'

•

'- ,

Apontado como um dos
candidatos fortes para
assumir a presidência da
Câmara de Jaraguá do Sul
na próxima legislatura, o

vereador Rudolfo Gesser

(PP), disse que, caso seja
eleito presidente, não vai

tomar a iniciativa de

apresentar outro requeri
mento pedindo a abertura
de processo de cassação do

prefeito Moacir Bertoldi

(PL). "Já fiz uma vez e foi

arquivado", justificou,
revelando que se outro

vereador ou algum cidadão
o fizer, colocará em votação.
"Se for eleito presidente e

se chegar o requerimento
na Câmara, não tenha

dúvidas, vou submetê-lo á

votação. Não vai ficar na

- "

gaveta, nao , assegurou.

Gesser, por outro lado
revelou-se adepto da tes�
de 'aguardar a decisão
judicial para que o

Legislativo inicie o processo,'
político do prefeito.

, O coordenador macror

regional dó PSB, Emerson
Gonçalves, protocoloh
ontem, na Câmara die
Vereadores, outra ação civil

pública pedindo a abertura
de processo de cassação do:
mandato do prefeito. El�
fundamentou a nova ação n'fJ
irregularidades já confirmá:

,

das pela CEI (Comissão
Especial de Investigação) e1
pelo Ministério Público. Ele'
foi autor da ação civil pública
contra a negociação entre

Prefeitura e Canarinho.

ARQUIVO/OCP
•

� Vereador revelou
que pretende pedir
reunião para analisar
�, papel da Casa

•

, ,
,

JARAGUA DO SUL

O vereador Ronaldo Raulino

�PL) revelou que aguarda a

@ecisão do juiz da 1 a Vara

Civil, Márcio René Rocha,
sobre o caso Canarinho, para
Eíar continuidade ao processo.
o

Ele disse que pretende pedir
ao presidente da Câmara,
(Larione Pavanello (PFL), que
feúna os parlamentares afim
de tornar as "devidas

�rovidências". Entretanto, fez,
�uestão de frisar que a

iniciativa estará condicionada
à decisão judicial.
�:A' . ,

promotoria, como nos

1Comissão Especial de

Investigação), apontou as
,

�tregularidades e fez a

!denúncia, 'mas é preciso
aguardar a decisão do juiz",

.."., . -," "', . 'I�

ponderou, garantindo que não
,-fugirá � responsabilidade de
vereador e de relator da
comissão. "Se o juiz der a

liminar favorável à petição do
Ministério Público, vou pedir
a reunião. Não seremos nós,
vereadores, que ficaremos
contra a lei", completou.
Raulino, porém, afirmou que

I I'
I' ,

,
,

, ,,

Raulino agora quer esperar a decisão do juiz para iniciar as ações na Cãmara de Vereadores

e a a e ouros
1
'.'

não vai apresentar novo

requerimento pedindo a

abertura do processo de

cassação do prefeito Moacir
Bertoldi (PL). "Voul sugerir a
reunião", repetiu,' lembrando
que mantém a opinião de

aguardar ainda o parecer do
'TCE (Tribunal de Contas do
Es tado), para onde foi
encaminhada também a

denúncia de irregularidades
. ,

na negociação da dação em

pagamento de dívidas do ISS
da Canarinho 'pará' com a C -------�.----

Prefeitura. PROMESSA

DEFESA _ Raulino voltou a
Vereadores vão fazer julgamento
político do prefeito

se defender das críticas de

que teria sido incoerente ao

votar pelo arquivamento do

pedido de abertura de processo
de cassação de Bertoldi.

Garantiu que não fugiu à

responsabilidade, apenas
solicitou aos colegas que

aguardassem a posição do
Ministério Público e do TCE.

,1
, ,
�' j

J'

r

JARAGUA DO SUL
,

parlamentares apodrecimento, atacada pelqíOutros.CASO CANARINHO
vermes.

Um dos moradores, que ,

preferiu não se identificar'
comentou que o despejo dI!
restos de carne no rio j§
acontece há alguns anos. A

,
_) (.

comunidade acredita qU5!
existam abatedouros

, !.I

trabalhando ilegalmente �a
localidade, e que eles joguem
o os dejetos n'água durante �
madrugada, quando a maioria
dos moradores está dormindo

..

O secretário de agricultura,
, i

Amarildo Sarti, afirmou nunçf,
,

ter ouvido nenhum morador
•
.,

do Garibaldi relatar o

problema. Ele informou que,f
denúncia de O Correio dç
Povo será repassada hoje para
o Cidasc (Companhia de
Des e n vol v i men to

,

Agropecuário de Santa

Catarina) do município, que
deverá verificar a origem da

, .

carne e se há algum
abatedouro func ionande

ilegalmente na localidade.
(Daiane Zanghelini) J,

I
, ,;/,recorreram ao mesmo

argumento para justificar o
voto contrário à abertura do

processo. Mas agora não

precisam mais esperar pela
decisão. Na semana passada,
o promotor de Justiça Aristeu
Lenzi, responsável pela
Curadoria da Moralidade,
Pública, ajuizou a petição, na

" qual pede o afastamento e a

inelegibilidade do prefeito.

" �", ,

A estudante Andriéli Rutsatz

Judacheski, 10 anos, tomou

um grande susto quando foi
tomar banho no Rio

Garibaldi, no trecho perto da
Escola Municipal Santo

•

Estevão" na tarde de

domingo. pedaços de carne

de e de frango, em estado

avançado de putrefação,
boiavam em boa parte do rio,
contaminando as águas e

submetendo os moradores a

doenças contagiosas e

GEl E PROMOTORIA
IRREGULARIDADESI I

I

CÂMARA MUNICIPAL

Agora vai esperar a decisão judicial
e do TCE

I,

•

Moradores fecham ruas em JS! ACTs reclamam de privilégios
•

vermmoses.

"Queríamos nos refrescar

porque o sol estava forte, mas
não deu para ficar ali porque
o cheiro era insuportável",
comentou a menina. A

reportagem do O Correio do
Povo caminhou no rio por
cerca de 500 metros e viu, no
fundo da água, uma cabeça
de boi. No rio também
boiavam duas patas' do

,

animal e uma sacola cheia de

aconteça"; informou,. carne de frango em

revelando que a

comunidade planeja fechar
o trecho uma vez por mês.

"Em maio, o prefeito
prometeu que o asfalto saía

até outubro, mas até agora
nada", reclamou.
O vereador Dieter Janssen

e o deputado Dionei da Silva
participaram damanifestação
e se mostraram indignados

,

COlll a abandono do bairro. "E
lamentável que o prefeito
tenha inaugurado uma obra
inacabada", comentou

Janssen. (Daiane Zanghelini)

ARQUIVO/OCP PIERO RAGAZZI

Candidatos a uma vaga de
ACT (Admitidos ern Caráter

Temporário) denunciam
privilégios da Secretaria de

, Educação de Jaraguá do Sul.

i Eles se inscreveram para
i trabalhar na educação infantil
! e no ensino fundamental de 1 °
I

Moradores do bairro
Santo Antônio fecharam,

,

pela segunda vez este ano,

as ruas Domingos Anacleto
Garcia e Lino Piazera, O

protesto, que aconteceu na

tarde da última sexta-feira,
aconteceu porque a

Prefeitura ainda não definiu
a data do início da

pavimentação dos 850
metros não asfaltados da

Domingos Anacleto Garcia.
Das 12h45 às 13h45, o

trânsiro nas duas vias ficou

impedido para veículos,'
O presidente da

Associação de Moradores do
bairro, João Fiamoncini,
lembrou que a Secretaria de
Obras garantiu verba para

pavimentar 300 metros de

extensão, e que o restante

ficaria por conta dos

próprios moradores. "Em

fevereiro, faremos uma

assembléia geral para
decidir a atitude a ser

tomada para que a obra

ao 5° ano, e afirmam que -os

candidatos COll1 formação de

magistério estão sendo
beneficiados. Por conta disso,
muitos bacharéis em pedagogia
tiveram inscrições in'deferidas.
"De que adianta gastar cerca
de R$ 20 mil para fazer uma
faculdade se depois não

podemos trabalhar na edu

cação?", lamentou umprofessor
ACf, que preferiu não se iden-

,

I tificar. Ele afirmou que a Prefei-

i
.

tura está contratando pessoas
,

com menor grau 'de instrução
i para pagar salários mais baixos

i e que candidatos que tiveram
i inscrições indeferidas estão

movendo Ulna ação contra a

administração municipal.
O secretário de Educação,

Fiamoncini: "Novos protestos"
Anésio Alexandre, informou
que a secretaria obedece ao

edital do processo seletivo.

Segundo ele, a formação no
.

0/0"" ••

magisteno e pre-reqinsito para
os cargos de recreadora ou

atendente de berçário. "Nesses
casos, a preferência é para

. ".. -

quem tem magisteno, e nao

faculdade", explicou. Pa'ra a

seleção de professores na

educação infantil ou no ensino
fundamental, é dada

preferência para quem tem

maior grau de instrução, como
faculdade ou pós-graduação.
-

(DZ)

I

t'" •
.

Andriéli mostra saco com restos de frango despejados no Rio Garibaldi

•
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�ATUREZA: 56 IMAGENS MOSTRAM A BELEZA DA FAUNA QUE HABITA O LOCAL

•

•

•

•

•

(

•
,

CESAR JUNKES/OCP

"Conhecendo a Fauna do Parque Malwe�" é o resultado de anos de trabalho do fotógrafo, antes desconhecido dos responsáveis pelo espaço
)

,

� Exposição de Cláudio
Guimarães fica no

Museu Wolfgang Weege
até dia 19 de janeiro

olhar minucioso e da busca

pela perfeição do meio

ambiente. Como o próprio
nome já diz, "Conhecendo a

fauna do Parque Malwee"
retrata os animais que vivem

soltos no espaço. Os tucanos,
beija-flores, periquitos verdes,
abelhas, esquilos e pica-paus
são vistos em momentos de

diversão, disputa, alimentação
e descanso, por exemplo.
Segundo Guimarães, flagrar,
estes instantes precisou de

paciência e alguns anos de
trabalho.
A exposição fica no'

,

Museu até o dia 19 de janeiro.
A horário de visitação é das
10 horas ao meio dia e entre
às 13 e às 17 horas, de

segunda a sexta-feira. Nos
finais' de semana, o

atendimento vai das 9h30 às
12 horas e das 13h30 às 17
horas. Periquitos gostam de fazer barulho

'KELLY ERDMANN
,

JARAGUA DO SUL
•

•

• I

�.
:1' O calor do verão e a

tranqüilidade das férias
• •

costumam ser atrativos para
sair da cidade e se refugiar
'em meio à natureza. Para

Iquem escolheu passar um

destes dias quentes no

'Parque Malwee a dica é

'visitar o Museu Wolfgang
»

lWeege. E que durante os

meses de dezembro e janeiro,
:quem for até lá pode ver de

'perto a exposição de fotos de
'Cláudio Guimarães.
I) O fotógrafo reuniu 56

'imagens que demonstram o
•

(clotidiano do local através do

Beija-flor encanta pela tranqülidade

:'Capotamento deixa três feridos na SC�413
CESAR JUNKES/OCP

MASSARANDUBA
I; t
'fif A sinalização precária no
(atesso à Butuca ocasionou
mais um acidente na manhã
do último sábado. O Fiesta,
.de J araguá do Sul,
••

�conduzido .

por Ricardo
fDemarchi, 24, passou reto no
,

.cruzamento da Rua Haroldo I'
t'Laffin com a SC-413 e
•

::acabou batendo em um
,

Corola de Itajaí. O carro foi

jogado contra um barranco
: e capotou. Os três ocupantes
c

-tiveram ferimentos pelo
,

�corpo. Entre eles estava M.
,

;E. O., de três meses de vida,
'levada ao hospital com

� escoriações. Demarchi teve ..
� apenas machucados leves.

CKE) Acesso à Haroldo laffin é conhecido pelo número de acidentes
,

\

•

FOTOS REPRoouÇAO: CESAR JUNKES/OCP

Abelha se alimenta dentro de flor

Pica-pau surpreende visitantes

CAMPANHA

Moto Clube arrecada
alimentos a carentes
OMotoClube CanoQuen

te continua arrecadando ali
mentos para oNatal de famílias
carentes.A iniciativa criada em
'2001 arrecadou até agora 2 mil
quilos. A próxima entrega será

nesse sábado, 23. As doações
para a campanha podem ser

feitas até amanhã nos super-
I

.

mercados Brasão .

PRESENTES

Clube de Mães faz
Natal antecipado

. o ProgramaClube deMães
. entrega hoje doces e brinque
dos a crianças dos loteamentos
Santo Antônio e Souza. A

entrega será apartir das 14h, na
Panificadora Vitória.

•

. ,

-

• ·INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

OÓLAR (EUA) COMPRA VENDA •

COMERCIAL 2,147 2,149 "
•

"PARALELO . 2,270 2,370

TURISMO 2,067 2,237 Ie
,

EURO
COMPRA VENDA

2,831 2,833
PESO (Aigenllna)

I 3,056 3,058

• BOLSAS DE VALORES • POUPANCA
•

PONTOS OSCILAÇÃO'
Ie BOVESPA 43.508 -0,20%
Ie DOW JONES N. York) 12.441
Ie MERVAL (B. Aires) 2,040 -044%

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,654

• CUB dezembro

R$887,73
•

FALECIMENTOS
\

Faleceu às 10:30h do dia 17/12, o senhor Aldo de Souza.O velório fo'i
realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no Cemitério

, ,

Municipal da Vila Lenzi. '

"

, ,

Faleceu às 20:30h do dia 16/12, a senhora Maria Teixeira Stoodt, corn
I

idade 96 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi �
o sepultamento no Cemitério Municipal do Centro. '

,

Faleceu às 18:30 do dia 16/12,. a senhora Ondina Martins Rosa, com
idade de 76 anos.O velório foi realizado em sua residência e ,o

•
•

sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.
,

Faleceu às 11 :25 do dia 16/12, a senhora Edith Selke, com idade de 69
anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Cristo Bom Pastor e Q

sepultamento no Cemitério de Rio Cerro II.
.

•
..

,. �

Faleceu àS'21:15 do dia 15/12, o senhor MaHeinz Guielow, com idade
de 71 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Cristo Salvador e .

,

o sepultamento no Cemitério de Rio da Luz I. I

Faleceu às 17:45 do dia 15/12, o jovem Robson Largura, com idade de
18 anos.O velório foi realizado, em sua residência e o sepultamento no

Cemitério da Barra do Rio Cerro,
J

'COMUNICADO

ARNO ROWE CPF: 121.149.449-72, informe que
requereu junto a FUJAMA, solicitação de corte
eventual de árvores

e al\terbação de reserva legal em imóvel situado na

Estrada Garibaldi, Jaraguá 99 de MI 49008.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca. de Jaraguá do Sul / 2a Vara cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - ,

• r I

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

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Usucapião na 036.02.002567-5 '.

Autor: Mitra Diocesana de Joinville

Citando(a)(s): Sociedade Educacional de Sport.
.

CITAÇÃO DO RÉU CONFRONTANTES. Prazo Fixado para
a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local
incerto ou não sabido, tlcatrn) ciente(s) de que, neste
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para responderterm à

ação , querendo, no lapso' de tempo supra mencionado,
. contado do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285,
c/c 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.

Jaraguá do Sul (SC), 31 de outubro de 2006. •

•

•

•

I

, ,j

•
,

-

•

·
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•

•

•

!
I ,

I

•

I
I I
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EVILÁZIO lAMBOSI, IRMÃO MARISTA E DIRETOR DO COLÉGIO SÃO Luís
II

O Colégio Marista São
'

Luís - fundado em

1912 - é uma das

instituições de ensino '

mais antigas de
Jaraguá do' SuI. Ofoco
principal da educação
Marista é formar

"cidadãos solidários e

humildes, que cultivem,

respeito e bons
I

relacionamentos' .
I '

'

Para contar um pouco
da trajetória da escola

,

� seus fundamentos, o
, I ,

diretor, Irmão Evilázio

'Iambosi, recebeu a
,

reportagern do O
I

Çorreio do Povo para a

s!eguinte entrevista:
'

,

i O Correio do Povo - Qual,

é ;0 diferencial do Colégio
Marista São Luís?

i Evilázio Tambosi
I

Clilrivamos aspectos que
favorecem à integração entre

I

os alunos. Atividades que visam
a harmonia e o bem-estar.
Assim os estudantes aprendem

. ,

a compartilhar e a se relacionar.

I O colégio quer construir um

I mundo mais solidário e justo.
, Nosso esforço está em oferecer
aos educandos' formação
baseados nos valores cristãos,
num ambiente bem familiar.

1

"CP -, Quais são os

principais objetivos?
Tambosi - Existem muitos

elementos que dão sustentação
ao nosso trabalho pedagógico,

,

como ensinar o aluno a ser
," .' .

solidário e humilde. Ele precisa
se -t�rnar um cidadão que saiba

•
I

I
.

defender 'idéias, mas
,
>

reconhecendo que nem sempre
tem razão. O São Luís

intensifica a ,busca pelo
'cànhecimento por meio de
novas tecnologias, pesquisas e

trabalhos em grupo, pois o

relacionamento e o respeito ao
,

outro é o foco primordial da
.' . '-

msntuiçao.

CP - A direção pensa em

implantar ensino superior na
,

instituição?
; Tambosi ' De imediato,

não, mas está em nossos planos
,

viabilizar o empreendimento
num futuro não muito distante.

,

Há" uma tendência de se
"

oferecer aos educandos todos
os graus de escolaridade.
Dentro deste pensar podemos
incluir a possibilidade de termos
no São Luís uma faculdade. O

que se discute ainda é se ela
,

será por inteira Marista ou se
•

ela será em convênio comoutras
,

•

,

O CORREIO DO POVO r-

I
•

PIERO RAGAZZI/OCP

"

'�o aluno
" "

,

Marista .é
instrumentado

�" '

"t
. '- , '

,

para ser um
'M.

pesquisador, 'uml1 comunicador"e !

um cidadão
solidário"

,

instituições.

CP linha- Que
pedagógica
faculdade?

i
teria essa

-

Tambosi - E evidente que
os procedimentos metodo

lógicos da educação básica são

diferentes dos do ensino

superior A exemplo das demais

instituições que oferecem
ensino superior, nós também
manteríamos' dinâmicas

próprias para este setor Três

aspectos seriam o diferencial:
os fundamentos filosóficos, que
dão sustentação ao trabalho; a

continuidade da formação
humana e a excelência

,

acadêmica.

CP - Como o senhor
analisa a' relação entre os

ambientes interno e externo?
,

Tambosi - As vezes, o

adolescente está sedento de
liberdade e se choca com o

regulamento da escola, já que
aqui (no colégio) nem tudo é

permitido. A liberdade que a

família dá ao aluno tem limites
no colégio, pois é um ambiente

'

,

de disciplina. O aluno pode e

deve ter liberdade se souber

aproveitá-la com responsabi
lidade, então a realidade
vivida dentro da instituição e

fora dela são complementares.
A liberdade associada à

responsabilidade resulta na

autonomia que todos os

educadores gostariam de ver

nos estudantes adolescentes.

CP - Qual' é a melhor

ff,)rma de entreter o aluno

para que ele goste do colégio?
Tambosi - O aluno adora

o colégio, mas não gosta da sala
de aula. O ingrediente é

, agradar o adolescente
tentando introduzir elementos
novos que superem suas

.expectativas. A dificuldade é

que o contexto externo à escola
é colorido e recheado de
atrativos a cada instante,
enquanto que a vida escolar
tem suas rotinas e por mais que
se faça sempre ficamos,
afastados daquela realidade.
Nosso empenho está em

equipar o professor e motivá-lo
I para a mudança.

CP - Qual:é a média de
alunos por não, já que a

rotatividade é grande?
Tambosi - Este ano o

colégio tinha, da educação
infantil ao ensino médio 642
alunos. Para 2007, acreditamos
manter o mesmo número. Com
nossa estrutura física atual,
todos os espaços estão

ocupados, e é por este motivo

que estamos transformando a

antiga residência dos irmãos

em outros espaços de sala de
aula para melhor acolher os

estudantes.
,

CP - Qual
desafio do

, .

e o malar

educador

,

II .. "

despertar o interesse do aluno

para a aprendizagem, dando
um enfoque humano à

,

educação. E, preciso com- ,

preender que o espaço escolar
é um lugar de relações, de
amizades e de auto-realizaçâo..

'5A liberdade
associada à

responsabilidadel
resulta na :
autonomia que
os educadores

,gostariam de
ver nos alunos"

CP - Ao encontrar ex,

alunos maristas ..•

Tambosi - Não existe

maior gratificação do que o

reconhecimento dos ex

alunos e da própria cornu

nidade, que demonstra

grande admiração pelo
trabalho da instituição. Fico

lisonjeado quando encontro

alguém que diz "Fui aluno
Marista!", com um sorriso

sincero no rosto. Ou quando .

í
\

atualmente?
Tambosi - Os desafios são

muitos, mas o maior deles é

• UEM É:
Irmão Evilázio

.

Tambosi é diretor
.

do Colégio .

Marista São
Luís, licenciado
em Geografia e

Estudos Sociais,
com

especialização
em Geografia
Econômica,
mestrado em

. Educação e

Psicopedagogia.

•

I

J

'"
' J

as crianças me abraçam,
enquanto caminho pelos
corredores.

São Luís inicia obras para aprimorar atendimentos
PIERO RAGAZZI/OCP

Obras no Colégio São Luis deverão estar concluídas no final de janeiro
melhor aprendizagem. Haverá
uma nova sala de almoxarifado
e um salão CaIU sistema de

.

refrigeração e data-show par�
palestras e encontros .. O

O Colégio Marista São Luís

iniciou em 1o de dezembro obras
internas para beneficiar alunos
do ensino médio. Três amplas•

salas de aula com capacidade
para 65 alunos cada e dois

". " .

termino esta previsto para o

final de janeiro; as aulas

começam no dia 7 de fevereiro.
. Em relação à educação

infantil, a direção do colégio

. , . "'" -'
,

samtanos estao em construçao.
•

As salas serão' equipadas com

ar-condicionado e sistema
multimídia atualizado para

informou que está prevista para

agosto do próximo ano o início
, das obras de um novo prédio
para atender 180 crianças de
dois a seis anos e de um

estacionamento. O projeto
arquitetônico já foi' aprovada Ipelo conselho administrativo do
colégio. A· conclusão da obra
está prevista para fevereiro de
2008.

O diretor do Colégio
Marista São Luís, Evilázio
Tambosi, informou que além
das reformas e da nova obra, o
prédio da escola receberá

pintura externa completa no

final de 2007. "O espaço físico
do colégio é adequado e

adaptado segundo as

necessidades atuais. Os

espaços que antes eram

ociosos, agora serão

transformados em ambientes

pedagógicos destinados ao ri
ensino médio", assegura.
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,MAIS UM: TIME JARAGUAENSE SE PREPARA AGORA PARA A FINAL DO ESTADUAL CONTRA O JOINVILLE
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Depois do quinto título do ano, os jogadores da Malwee desfilaram no carro dos bombeiros pelas ruas de Jaraguá do Sul

•

•

"Em carro aberto, os
jogadores desfilaram
ontem pelas ruas de.
Jaraguá do Sul

jovensWillian e Augusto. Este
foi o quinto título da Malwee
em oito finais neste ano.

O auxiliar técnico Marcos
Moraes comemorou muito a

conquista e elogiou o empenho
dos atletas. "Eles mostraram

garra e determinação em todos
osmomentos decisivos,mesmo
com o grande número de

jogos". Para Marcão, o título
tem um valor inestimável e

.

,

agora eles vão disputar a nona
final do ano, a partir de quinta
feira. "Continuamos provando
que a Malwee sempre está

decidindo as competições.
Chegar em nove finais em um

ano não é para qualquer um",
comentou.

JULIMAR PIVATIO
,

JARAGUA 00 SUL

•

Depois de uma semana de

competição, uma viagem de
I Fortaleza até Jaraguá do Sul, os
jogadores da Malwee ainda
tiveram fôlego ontem para des
filar em carro aberto.Omotivo

é a comemoração dobicampeo
nato da Superliga de Futsal. O
título foiconquistado domingo,
diante doABC (RN), comuma

vitória por 2xO com gols dos

CORINTHIANS VASCO

Timão contrata
atacante Christian

Alvinegro quer
meia argentino

•

Caso N ilrnar deixe o

Corinthians, a camisa 9 não
vai ficar vaga. Ontem, o

alvíriegro paulista acertou a

contratação do centroa

vante Chrís tían até o final
de 2007. Ex-jogador de
clubes COI110 Palmeiras e São'
Paulo, o atleta mareou 11
gols em 32 jogos no último
Campeonato Brasileiro COIn

a camisa do Juventude, que
terminou o torneio nacional
110 14\21ugar.

•

O .presente de Natal da
diretoria vascaína para li'

torcida pode ser anunciado
. hoje. O clube espera
concretisar a aquisição do
epeiador argentino Dario
Conca, 24 anos. Os direitos
do jogador, que defendeu o

Rosário Central lia últtma
temporada, pertencem' ao
River Plate, mas o técnico
Daniel Passarella já declarou
que não pretende contar C0111
o atleta em 2007.

,

,

,

Confusões e tapetão · "\

��� �:\l
Infelizmente estas coisas acabam manchando as competições.
Neste ano, o futebol amador de Jaraguá do Sul sofreu com o

tapetão no Varzeano e com a briga na decisão. A mesma coisa se

repetiu na Primeira Divisão. A idéia da Associação de clubes,
conforme informou o presidente do Caxias, Márcio De Marco) • )

(matéria na página 8), seria uma forma das equipes se organizarem , 1
para que isso acabe. E que as punições sejam exemplares. .� r-

I ':.- 1

Sem dinheiro
As coisas no Juventus não
estão nada boas. A

promessa do repasse da
Prefeitura é de R$ 350 mil.
Mas parece que este
dinheiro só será liberado
em março, quando o

campeonato estadual
estará em fase final. A

direção vai decidir o futuro
do tricolor nesta semana.

Sem dinheiro, o clube pode
abandonar o campeonato.

Por quê?
Porque será que o Juventus

sempre precisa do dinheiro

público? Por que existe
tanta dificuldade dos
empresários em patrocinar'
o único clube? Por que um

clube que faz uma bela
campanha, tem um dos
melhores técnicos do
Estado e um dos melhores
estádios, tem tantos

.
.

problemas para formar um
bom grupo? Ficam as

perguntas.

SC Cup
O time juvenil do Moleque
Travesso caiu na semifinal.
Perdeu para a Seleção
Paraguaia Sub-17 nos

pênaltis, depois de

empatar no tempo normal

por 1x1. O título ficou
.

mesmo com os

paraguaios, que venceram

o Juventude (RS) na

decisão. O time
jaraguaense foi o melhor
colocado entre as equipes
de Santa Catarina.

•

... [, ..

.' � t

•

'11(1
"

.,
� 1'"

...

"
-

Base
Isso mostra que o trabalho
de base do Moleque
Travesso continua dando
belos frutos. Para quem
chegou como

"inexpressivo" na SC Cup,
segundo alguns órgãos de

imprensa do Estado, a

derrota na semifinal não
tirou o brilho do bom
trabalho coordenado pelo
técnico Biro-Biro. Parabéns .�

.-

"

••

,

o �

aos garotos. 'J' 'I·
I ... I �_

Para o camisa 15 Chico, o
•

título trouxe ainda mais

motivação para a decisão do

Campeonato Estadual da
Divisão Especial. "Tivemos
muitas dificuldades, mas

superamos todos elas. Acredito

que vamos commais força para
a próxima decisão", disse o

jogador. A Malwee enfrenta o

[oinville na quinta-feira, 'em
casa, às 20h10.O segundo jogo
será na sexta-feira, na casa do

adversário, no mesmo horário ..
,

Se houver empate no número
de pontos nas duas finais, o
segundo confronto vai para a

prorrogação e aí oJoinville, por
ter melhor campanha, jogará
pelo empate.

Malwee na Superliga
Critérios

Jogos
Gols marcados

Gols sofridos

Saldo de gols

Números

7

25

11

14

227,

iIR "
'

. Gals average
. ..

'. Falcão

Willian

Valdin

Chico

Xande

Márcio

Jonas
•

Augusto
Cartões amarelos

Cartões vermelhos

10 gols
5 qols

.

4 gols
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
7

O

u

na

, . .

es reta no sal ro
, .

ronma emr ora a
FLORIA�ÓPOLIS
o brasileiro Gustavo

•

Kuerten vai iniciar a

temporada 2007 110 piso
favorito. Ele analisou o

calendário de janeiro ao lado
do técnico Larrí Passos e optou
por atuar nos campeonatos de
saibro realizados na. América
do Sul. "Avaliamos as

possíbílídades e acho que o

melhor para mim mesmo é

começar 2007 nesses torneios
no saibro", afírmou, "

•
• •

•

rast encerrao ano
•

• •

I eran o o ran In
RIO DE JANEIRO

(»Brasil terminou o ano na

liderança do ranking da Fifa.
Mesmo com o fracasso naCopa
do Mundo, a nossa seleção
recebeu o prêmio de "equipe
do ano" pela quinta vez

consecutiva. Os principais
candidatos a superar o Brasil
na liderança também não

forambem naCopa doMundo
- República Tcheca, Holanda
e Argentina. Com isso, a Itália
subiu para a segunda
colocação. Os brasileiros
terminaram com 1.588 pontos

.

'; r.f B

\ :i32A
il:) B

.

:,0
(1urn

•

.' contra 1.560 dos italianos, qU,!1 � I�

conquistaram500pontos extrascd
e saltaram do 12° para o ,L9'il

lugar. .

O terceiro lugar ficou com
aArgentina (1.551) , seguida cl�'!tl
França (1.523), da Inglat .' l

,

(1.359) e da Alemanif�J5
(1.350). Algumas seleçà��lj
melhoraram as posiçõl�rs"):)

/ r �!
consideravelrnente 's-e°c

I' '7Ccomparado a novembro: P��� b
(subiu 11 posições), Barbados'

I i ""''")1
(também subiu 11 lugares) é'

"'--c,'".J I
.•. J

outros nove grupos q��ji
conseguiram escalar mais ae

il():)

dezpostos. · ' ....
,

•
• ,\ 1

•
·

""1' ' , ,
· � .

•

T� com céllor?
A prata ta longe?

r

Ven
Piscina

A partir do dia 22/12/06 (sexta-feira) o Clube Diane. abre sua
OJ:' [[

piscina
de terças a domingos das 14:00 às 20:00 horas.

�.�ir:t
Novldadel Você que ainda não faz parte do clube també"J' I

poderá usufruir da piscina como sócio temporário. ,
"

::l
As.cartelrlnhas de saúde serão feitas na secretarla do Diana nos
dias: 16/12 (sábado) das08h30mln às 12hOOmin edas 14hoom�Q)({ �
às 16h30min, 22112 (sexta) das 19hOOmin às 21 hOOmln e 23/12, .

(sábado) das 08h30mln às 12hOOmin.
! ) II

,
.

;

('-1· ,

,
� \ I,' ')

Entre em contato pelo telefone 3373-1659 em horário comercia)
"

, -.�;._ 2
para mais Informações e venha fazer

" ,

Parte do nosso Clubel
'. [.; 3

,e! ir

a para a
•

\..1.10 Díanal •

· \.��,.1, II

, .
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DECISÃO TUMULTUADA: VITÓRIA É CAMPEÃO NOS TITULARES E CRUZ DE MALTNBELMEC NOS ASPIRANTES
.
'.

II

• • • •

,

,

I,
I

CESAR JUNKES/OCP

'II

,
\

Atletas do Caxias e do Vitór-ia entram em conflito durante a partida. Dirigentes repudiam as atitudes de alguns atletas e do árbitro
,

·

....Primeira Divisão teve
decisão tumultuada
com briga e erros

I
de arbitragem

procuradoria deve analisar a

súmula e deverá punir tanto o
árbitro como também os atletas

que se envolveram na

confusão.
'Acredito que o jogador que

�grediu pegará nomínimo dois
anos de suspensão. Vamos
esperar a avaliação da
Comissão Disciplinar e

devemos julgar este caso até o

fim-deste ano", disse Tomazelli.
J á o presidente do Caxias,
Márcio DeMarco, lamentou a

confusão e agora vai esperar as

punições. "Nós tivemosmotivo
para brigar quando o juiz deu

,

o gol do Vitória (se referindo
,

ao lance' citado anterior-

mente). Mas preferimos não

fazer isso. Estamos cansados de

arbitragem e ânimos mais

exaltados acabaram
manchando a decisão.

,

Em um dos gols do Vitória,
o juiz Ademir' da Silva
autorizou a cobrança.com o

auxiliar Jerri Lauf em campo,
arrumando a barreira. Oc;time
do Rio da Luz mareou o gol,
confirmado pelo árbitromesmo
depois dos apelos dos
auxiliares para que se voltasse
a cobrança, já que o

. , bandeirinha não poderia estar
em campo na hora da

cobrança. Com isso, o jogador
do Vitória Wagner Clemente
agrediu Laufpor trás, com um

chute. Segundo o presidente
da Liga Jaraguaense, Rogério
Tomazelli, nesta semana a

ganhar troféu de disciplina.
Nossa sala está cheia deles",
desabafou o dirigente, que
neste fim-de-semana ganhou
mais dois (um nos aspirantes e '

outro nos titulares).
O presidente do Vitória,

Ilton Hoffmann, comemorou
o resultado, mas lamentou a

ação do Atlético contra o

auriverde. "Nós sabíamos
desde o primeiro jogo que o,
Joselério estava irregular. Mas

JULIMAR PIVATIO
,

JARAGUA DO SUL

Depois de uma semana

tumultuada nos bastidores, a
· decisão do Campeonato
Amador da Primeira Divisão

.

da Liga Jaraguaense terminou
·

com muita confusão, briga e

erros de arbitragem.No campo,
o Vitória levou amelhor sobre
o Caxias, vencendo por 3x1
com dois gols de Alaor e um

de Casca, com Lei marcando

para o alvinegro de Santa
Luzia. Mas alguns erros de

,

�

nao entramos com recurso

para não tumultuar o

campeonato e acabamos
levando uma pelas costas",
afirmou. Mas, para o

dirigente, este caso não

manchará a conquista do
título pelo Vitória.

I

O CORREIO DO POVO
1

•

J

•

Descontentescom algumas
situações que . vêm

acontecendo, os clubes
,

. /

começam a se reurur e ate o

início do próximo ano devem
oficializar a fundação da

Associação dos Clubes de

[araguá do Sul. A informação
é do presidente do Caxias,
Márcio De Marco, que disse

. -

que a diretoria está formada,
mas preferiu não divulgar os

nomes ainda. "No início do ano
.

que vemvamosmontar o nosso

estatuto para começarmos a

trabalhar. Estamos cansados de
ver algumas coisasmanchando

. o futebol jaraguaense. O
Varzeano foi uma vergonha e a

,

Primeira Divisão também.

Esperamos que com a
. -' -

associaçao, isso nao aconteça
mais", disse De Marco.

Fora de campo, a confusão

começou na sexta-feira. I' Liga
[araguaense, depois de quatro
horas e meia de julgamento,
puniu oAtlético EstradaNova
com 12 peritos e arquivou o

processo deste clube contra o

, Vitória, que, segundo eles, teria,
escalado de forma irregular o
jogador Casca. O Atlético

perdeu os pontos pela escalação
,

de Joselério que, segundo a

Liga, teria sido inscrito fora do
prazo. Mas o presidente do time
do Estrada Nova, Ernani, I

Bittencourt, foi a Balneário
Camboriú ontem, para
conversar com o presidente do
tribunal da FCE Segundo o

presidente do Atlético, Ernani
Bittencourt, "a Liga passou por
cima do tribunal, que tinha
concedido uma liminar para

que a final não acontecesse" .
,

RESULTADOS - Com o

empate em 1x1 com o Vitória,
6 Cruz de Malta;Belmec ficou
com o título na categoria
aspirantes.Mico, doVitória, foi
o artilheiro da competição com
15 gals e Alessandro Klaus, do
time campeão, foi o/jogador
revelação. O Cruz de Malta
levou também o troféu de
defesamenos vazada e o Caxias
com o disciplina..
Entre os titulares, o artilheiro
foiErivelto, doVitória, com dez

gols. O auriverde teve também
a defesa menos vazada. O
Caxias ficou com o troféu

disciplina e o atleta Fernando
Querino como revelação. l

CESAR JUNKES/OCP

Jogadores do Vitória comemoram o título da Primeira Divisão

,

, "

O ora os saem as
• CESAR JUNKES/OCP

\

ruas ara comemorar
,

, JARAGUA DO SUL

Depois da vitória por 1xO
sobre oBarcelona, os torcedores
do Internacional de Jaraguá do

, '
.

Sul se reuniram na Praça
A

Angelo Piazerà. Centenas de
colorados cobriramdevermelho
o local, transformando amanhã
de domingo numa verdadeira
festa. Não é à toa, afinalo time
gaúcho bateu o favoritismo do
Barcelona, considerado por
muitos como favorito ao título,
especialmente depois da

goleada em cima do América
do México, na semifinal.

Com uma boa atuação na

defesa e explorando os contra-
•

,

ataquesl o Inter conquistou o
'

primeiro título mundial do
,

,

clube. O gol daVitória saiu aos
31 minutos do segundo tempo
quando Adriano, que havia
acabado de entrar, recebeu de

Iarley e tocou na saída de
, .

Valdez. Depois do gol, Clemer
ainda salvou o colorado de

sofrer o gol de empate em duas

oportunidades. O Inter

recebeu, pela conquista, um
prêmio de US$ 4,5 milhões
(cerca de R$ 9,7 milhões).

'I '1,
. �J !

. , .

ueirense es rara
, -

em casa na

•

I

•

RIO DE JANEIRO
A CBF divulgou ontem as

tabelas das Séries A e B do

CampeonatoBrasileiro, previsto
para começar no dia 11 de
maio. O Figueirense vai estrear
em casa, contra o Atlético-PRo
Os outros dois catarinenses,
que disputam a Série B, jogam
fora de casa. O Criciúma pega
o São Caetano e o Avaí
enfrenta o Vitória.

O atual campeão São Paulo
estréia contra o Goiás, no
estádio do Morumbi. Já o

Atlético-MG reestréia na Série

-

'I

, .

erie
A contra o Náutico, outro
recém-promovido à, elite, em
BeloHorizonte. Os outros dois

que subiram de divisão
estréiam em casa. O América
RN recebe o Vasco.e o Sport o
Santos. O Inter vai enfrentar o

Botafogo, em Porto Alegre. Já
o Grêmio enfrenta o Paraná

Clube, no estádio da Vila

Capanema, em Curitiba.

Completando a primeira
rodada, o Corinthians recebe
o Juventude, o Fluminense o �

. Cruzeiro, e o Flamengo o
.

Palmeiras.
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,

PRESIDENTE DO PPS INGRESSOU
..

ONTEM COM AÇAO CONTRA
REAJUSTE SALARIAL DE 91%

, '

PARA DEPUTADOS E SENADORES @ 83

TRE DIPLOMA ESTA NOITE OS
ELEITOS NO ESTADO PARA O
EXECUTIVO E LEGISLATIVO @ 82

•

•

SUCESSÃO: AUDITOR HÁ 20 ANOS SERÁ O PRIMEIRO SERVIDOR DE CARREIRA A CHEGAR AO POSTO MÁXIMO DO TCE
,

midade José Carlos Pacheco,
Wilson RogérioWan-DalI e
Luiz Roberto Herbest,

de aposentadoria compul
sória, o que o impediria de
votar em seu sucessor.

•

José Carlos Pacheco é

auditor há 30 anos e

conselheiro desde 2002 ..

Ele será o primeiro servidor
de carreira a chegar ao pos
to máximo do TCE. "De

pois de deixar em 1975 o

governo de Colombo Sa

lles, vim para este Tribunal,
onde me mantive sem me

desligar um só dia. E hoje
chego ao ápice da carreira",
comemorou. Para ele, o de
safio será a continuidade
dos trabalhos, mas adian-

� José Carlos Pacheco
, ssume no lugar
oe Otávio dos Santos
a partir de 10 de
levereiro. Mandato
e de dois anos

•

respectivamente. ,A posse
está marcada para o dia 1 o

de fevereiro. Participaram
do processo eleitoral os sete
conselhei-ros que integram
o corpo deliberativo : do
Tribunal .de Contas. A

eleição foi por escrutínio
secreto.

Pacheco ocupará o lugar
do conselheiro Otávio
Gilson dos Santos, que em

setembro de 2005 assumiu a

gestão iniciada por Luiz Su-
,

zin Marini. Marini renun-
ciou em virtude da proximi
dade de completar 70 anos,

,

\

quando entraria no período

, .

tau que convocara a equipe

para montar um plano
, .

estrategico .

Patnciá Gomes
Central de Notícias Regionais

FLORIANÓPÓLIS

o TeE (Tribunal de
I

Contas de Santa Catarina)
elegeu ontem os novos

residente, vice-presidente
e corregedor-geral do órgão
para o biênio 200,7 -2009.
Foram eleitos por unani-

•

I

,

ATE
I

,

'",��j ,

I .,

DE DESCONTO
de 08 a 23 de Dezembro de 2006

,

) S
I

) '.

j
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Só FALTA A POSSE

•

Sessão solene está
marcada para as

20 horas, no plenário
da Assembléia

classificação como suplente.
Para ser diplomado, os eleitos
devem ter a's contas de

campanha aprovadas pela
Justiça Eleitoral. Depois de
formada a mesa, o presidente
do TRE fará pronunciamento
para, em seguida, ser iniciada

Em sessão solene no a diplomação dos deputados
plenário da Assembléia estaduais eleitos, em ordem

Legislativa, o TRE (Tribunal alfabética. O· deputado
Regional Eleitoral) diploma Hemeus de Nadal (PMDB),
hoje, a partir das 20 horas, os na condição de deputado
eleitos em 2006. Serão diplo- estadual mais votado, será

mados. o governador Luiz responsável pelo discurso em

Henrique da Silveira (PMDB) nome dos eleitos. Concluída a

o vice-governador Leonel
o

diplomação dos estaduais, o
Pavan (PSDB), o senador juiz Newton Varella Junior
RaimundoColombo (PFL), 40· entregará os certificados aos 16

deputados estaduais e 16 .' deputados federais eleitos. Em
.

federais. Casilda'Maldaner nome destes, a mais' votada,
(PMDB) e Niura Sandra deputada federal e ex-prefeita

A

DemarchidosSantos (PSDB), Angela Amin fará uso da

primeiro e segundo suplentes palavra. Em seguida, serão

I de Colombo, respectiva- diplomadoso prímeírosuplente
I, mente, também recebem o de senador Casilda [oão

. I certificado. Do diploma, Maldaner; segunda suplente
constam informações como Niura Sandra Demarchi dos

nome, indicação de legenda Santos ,e senador eleito

através da qual se elegeu, Raimundo Colombo, que fará
isoladamente ou em coligação, o pronunciamento. Por fim, o
cargo para o qual foi eleito ou presidente Orli Ataíde Rodri-

,

FLORIANOPOLIS

�-

I
•

cadern o b@ocorreiodopovo.com.br

•

gues diploma o vice-gover
nador eleito Leonel Pavan e o

governador eleito Luiz He11-
o

rique da Silveira. Concluída a

entrega, o governador se pro
nunciará já como diplomado.

,

A posse dos candidatos eleitos
a cargos do Executivo - presi
dente da República e

governadores - será em l°de

janeiro. Já no dia 1 o de feve

reiro, tomam posse os diplo
mados dos Legislativos esta

dual e federal: o

deputados
estaduais, deputados federais e
senadores.

César JunKes/Arquivo O Correio

•

. '

,

LHS toma posse dia 10 de janeiro

•

,

•

nuI

,
,

,

•
•

t

,

JOINVILLE recebeu comunicação do Mi-
I nistério dos Transportes
confirmando a destinação de

R$ 10.382.100,00 para a re

cuperação e reforço do berço
101, com início imediato das
obras.

.

A administração do Porto
de São Francisco do Sul definiu
um novo elenco de obras com
investimento total de R$ 81
milhões. A proposta foi

o encaminhada aoMinistério dos

Transportes para integrar o

Portfólío .de Investimentos
Prioritários para o período
2007/2009. As obras englobam
melhoramentos e ampliação de
berços, orçados em R$ 65
milhões (2007/2009), e derro
camentos/dragagens de apro
fundamento, estimados emR$
16 milhões (em 2007). Além
das obras e serviços, o porto

,
'

Considerando a aprovação
das ações, que são inde-

,

pendentes das obras e serviços
já programadas e com os

recursos relativos à partící
pação do governo federal já
assegurados, o porto, até o fi
nal de 2009, receberá inves

timentos de aproximadamen
te R$ 135 milhões, sendo R$
122 milhões da União e R$ 13
milhões do governo estadual;

, /

,FUNCIONALISMO

Paqamento de
salário antecipado
O governo do Estado

antecipa nesta semana o

pagamento do mês de
dezembro dos funcionários

públicos ativos e inativos.Além
da antecipação do salário, o já
quitou o 13º do funcionalismo
público. Amanhã recebem os

ativos das secretarias de

Segurança, Saúde, Educação,
Pensões Especiais, PM e Corpo
de Bombeiros, Os demais

pagamentos serão feitos quinta
e sexta-feira.

JOINVILLE

Prefeitura vai
unificar serviço
Aprefeitura deJoinville vai

unificar os telefones do serviço
de atendimento ao cidadão.
Atualmente, existem dois
telefones para a comunicação
entre à população e a

prefeitura: 156 e 0800.647·
3330. A partir do dia 10 de
janeiro, 110 entanto, apenas o

156 continuará funcionando.
Com a unificação, o horário de
atendimento também será

expandido, das 8h30 às 1811,
sem intervalo para almoço.

Dia de suspense
no campo
administrativo
do Estado'

Pregão da
conta-salário
agita governo

•
, ,

interino da

•

O CORREIO DO POVO

,

Dia de suspense hoje em Sarlta Catarina. No campo 1
administrativo, por conta do pregão da conta-salário do
funcionalismo que quebra a exclusividade do Besc. O í

desembargador Francisco Oliveira Filho concedeu ontem à
,

tarde medida liminar que suspende a abertura das propostas �.
até que a MP 132 tenha desfecho na Assembléia. A PGE
imediatamente ajuizou ação no STF para suspender a

"

decisão. De acordo com o procurador-geral Manoel Cordeiro iJ

Jr., o Estado alega o "prejuízo eminente" que a suspensão I
do leilão causaria, já que a partir de 10 de janeiro vigora Õ':
nova norma do Bacen - o cliente escolhe o banco com que
operar - e a conta perde parte do atrativo ao rnercado. Ou o

lI;

governo reverte a situação até minutos antes das 14h ou

dá adeus à esperança de engordar o caixa estadual com IR
cerca de R$ 250 milhões. No campo político, o suspense
ronda a entrevista coletiva em que Luiz Henrique vai

apresentar o colegiado .central. A dúvida é se ele vai

antecipar lances sobre a composição das SDRs. )1. .,

8

1, ,

"
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PMDB F'I
I

,

Para um encontro em que faltou clima, sobrou humor. Ou /111
sarcasmo. A piada corrente é que peemedebista que entrou em JU!
coma em agosto, jurando que LHS venceria em primeiro turno, 8;:.)
voltou à vida agora ficou pasmo ao ver os nomes do colegiado. ,;
'Como é que Amin foi ganhar?', cuesnona estupefato - e !)i;

..,'/ .

desatualizado- ao ver os nomes de Paulo Bauer, Ceron,
Ranzolin, Knaesel, Blttencourt, Gavazzoni. ..

,

, "
I ,

Expectativa
LHS esteve novamente ontem em Jolnvllle, mas nem um pio com

Tebaldi. "Nem quero me animar multo, mas se isso acontecesse _,

(a nomeação de Vieira), a conversa seria outra. Seria bom para a

prefeitura, bom para Joinville e bom para Luiz Henrique", confia 'J
o prefeito Tebaldi. Ele observa que o porto deveria mesmo .�
contar com alguém que tivesse ligação direta com o gabinete do

governador. Tebaldi já conversou com Vieira. Este garantiu que (�
tanto segue para Brasília quanto assume a SORo !\'�,

. r
•

Muyamigo
Assim que Luiz Henrique disse que Eduardo Moreira será o

senhor das nomeações para as SDRs, o atual governador
ganhou um apelido do PMOB: Gardelon. Aquele argentino de Jô
Soares que recebia missões impossíveis por 500 mil cruzeiros j::q

que nada valiam à época - e ainda agradecia ao interlocutor com ,p

o bordão' muy amigo. 'li)

---------------------",

I.;'c

Dança das cadeiras
Conforme a coluna antecipou, a nomeação de Vieira na SOR

:

não apenas resgataria às boas a relação com Tebaldi eornc
poderia resolver o imbróglio com Paulo Afonso Vieira e Renata,,[
Vianna. LHS chegou a confirmar a ida do ex-novernador parai,
o BRDE. Ocorre que a passagem de Vianna pelo Badese,
pode impedi-lo de ter o nome convalidado pelo Banco Central.
Vianna poderia, então, seguir para a Câmara dos üeputaoos,, I

desde que Acélio Casagrande voltasse à SDR de Oríclúma».
-----------------' �
ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE KARINA MANARIM/CRICIÚMA. IJ ,[ ,
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, fSULTADO DE PRESSAO POPULAR

l

Eles são contrários
o reajuste dos

róprios salários
,

ara R$ 24.500

,

\r( BRASILIA
,

Um 'grupo de parla-
, .

lfí. mentares, contrarro ao

8 \{eajuste dos salários de
j� eputados e senadores para
)) R$ 24.500, ingressou ontem
c;· 'no STF (Supremo Tribunal,

)�I Federal) com um mandado
c', de segurança para tentar

IES barrar o aumento. Segundo
o deputado Raul Jungmann

'li (PPS), o reajuste é uma

:,i, 'decisão equivocada das
,:,1 Mesas Diretoras da Câmara
I, e do Senado que precisa ser

f'j] revista."Há do lado da
'; população e do eleitor uma
'G; imensa e justificada indi

(l� gnação. Do lado dos
I,': parlamentares, um cres

., ente cons trangimen to.
)�i Considero essa decisão

ps equivocada, politicamente
,I derrotada e acho que o

I', caminho é se voltar atrás",
r

,i; disse. [un-gmann defende a

"J correção dos salários dos

If! parla-mentares com base no
OI índice de inflação dos
)Ir últimos quatro anos - o que
I:�) elevaria os vencimentos dos
rr atuais R$ 12.800 para
); R$ 16.500. "Acho que um

,r: aumento plausível seria a

.) reposição da inflação,
lí alguma coisa ao redor de

280/0. Corisiderando salários
e verbas que precisam ser

reduzidas ou tornadas cla
ras, eu acho que é mais que
suficiente que se leve uma

atividade parlamentar com
dignidade e sem risco de

perda da qualidade ou da

representação", afir-mou.
O PPS também já in

gressou com uma Adin

(Ação Direta de Incons

titucionalidade) contra o

reajuste de 91%, que o

partido considera incon

stitucional pelo fato da
decisão não ser submetida
aos plenários das duas Casas

Legislativas. O PPS pede
que o aumento seja suspenso
até o julgamento da ação
pelo plenário do STF.

. Paralelamente à con-

•

testação do, aumento no

STF, outro grupo de parla
mentares entrou ontem

com um projeto de decreto

legislativo para tentar

b_arrar o reajuste. O depu
tado federal Walter
Pinheiro (PT) redigiu, nes
se final de semana, o pro-
• ••

jeto, que e um mstru-
•

. mento legal usado para
tratar de questões internas
do Congresso.

O aumento nos salários
deve representar um gasto
extra anual de ao menos '

R$ 1,66 bilhão aos cofres

públicos, já que Estados e
• • •

mumcipios seguem o au-

mento federal, no chamado
"efeito cascata". (Com
informações da Folha

Online)

••__�,,� ,�t"",M!WWf-=---� 'llil�1Ii.h, .!i1lf:1 1mfj. "O··'"'é=!t'···�·F'__'III:%�Mir"0
,
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•

_

,
-

.

1 .

O PREÇO.OE UM PAaLAME�"'AR•

•

I,
,_

.-,,".

';1'
' • M

_

- -

Salário*: Auxílio-moradia:
R$ 24,5 mil

, I R$ 3 mil

,

Gastos com pessoal: Passagens aéreas:
R$ 50,8 mil • R$ 4,1 mil a R$16,5 mil

•

,

Gastos nos Estados com Adicionais para gastos de

escritório, locomoção, etc: postais e telefonia:

R$15 mil R$ 4,2 mil
..

• -

TOTAL: de R$ 101,6 mil a R$ 114 mil
., , .%

r _

•

*
que passa a valer em fevereiro de 2007.

:� como me
BRASÍLIA

" ,

Uma pesquisa realizada

II] pelo InstitutoDataíolha aponta
'r' que 350/0 dos brasileiros
I) consíderam que o presidente

, reeleito Luiz Inácio Lula da
.� Silva é o melhor presidente
'I' que o país já teve. Fernando

HenriqueCardoso (12%) ficou
'

: em segundo, seguido por
: l Juscelino Kubitsheck (110/0) ,
'� Getúlio Vargas (8%) e José
" Samey(5%).

A pesquisa também,
,i indicou que 520/0 dos entrevis
i' tados avalia o governo Lula

como "ótimo ou bom", maior
, .

'[ numero entre quatro presi-

:
.,

I

dentes avaliados desde. a

redemocratização, de acordo
\.

com o Datafolha. Para 34%, o
governo é "regular" e para ape
nas 14%, "ruim ou péssimo".

,

O piordesempenho de Lula
é na área da saúde, que foi

apontada por 18% dos entre
vistados de forma espontânea.
Por outro lado, o melhor

desempenho foi no combate à

fome, com 17%. A pesquisa
Datafolha foi feitano dia 13 de
dezembroem 111municípiosde
23 Estados e do Distrito

, ,

Federal. Foram ouvidas 2.178

pessoas e amargem de erro da

sondagem é de dois pontos
percentuais.

•

I

\

ANEFAC '

Taxa de lurepara
consumidor sobe
A taxa média de juros co

brada nos financiamentos à

pessoa física avançou 5 pon
tos-base (0,05 ponto per-

'

.

centual) em novembro na
� A

comparaçao com o mes ante-

. rior, passando a 7,48% aomês.

Por sua vez, com relação à taxa
média registrada no mesmo

período do ano passado, houve
um recuo de 15 pontos-base,
uma vez que, em novembro de
2005, a taxa média era de

7,630/0 aomês. As informações
foram divulgadas ontem pela
Anefac (AssociaçãoNacional
dos Executivos de Finanças,
Ad-ministração e Conta

bilidade).

•

Violência em

Gaza continua

A violência entre membros do Fatah e do Hamas

[grupos políticos que possuem braços armados] nas ruas

de Gaza continua apesar do anúncio de trégua feito

domingo. Ontem, uma jovem de 19 anos tornou-se a

primeira civil a morrer nos confrontos entras as duas

facções desde que o presidente da ANP (Autoridade
Nacional Palestina), Mahmoud Abbas, anunciou a

antecipação das eleições palestinas, no sábado.
O premiê palestino, lsmaíl Haniyeh, disse que o Hamas

não participará de eleições antecipadas. No domingo,
Abbas afirmou que Haniyeh "carece de sensatez política",
pois não conseguiu o apoio da comunidade internacional,
enquanto o povo palestino está imerso em uma grave crise
econômica e de segurança. Ontem, membros do Hamas

....

e do Fatah se enfrentaram e trocaram tiros na Cidade de "';-j

Gaza. Confrontos também ocorreram nas proximidades
do Parlamento palestino e da casa de Abbas [do Fatah].
Nas últimas horas, sete palestinos foram feridos a tiros
durante uma manifestação de apoio à ANp, no campo de

refugiados de Jabaliya, ao norte de Gaza.

•

e uma Jovem
civil morre

-

. �

,_,

Facções haviam
anunciado trégua
no domingo

I

"'O

•
, .

, '-.1

, I,J '

•

EMBOSCADA NO PERU
Uma emboscada a um' comboio no Peru matou sete pessoas,
incluindo cinco policiais, no que se suspeita que possa ter sido
um ataque do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso.
O comboio se encaminhava para erradicar plantações ilegais de
coca, em Ayacucho.

, I 1

Vulcão
O governo da Indonésia
emitiu um alerta para o

nordeste das ilhas Célebes,
depois que o vulcão
Soputan expeliu cinzas no

fim de semana e os

especialistas advertiram
sobre uma possível
erupção nas próximas duas
semanas.

" q
',5}
JI)
191

JULGAMENTO DE SADDAN
O Supremo Tribunal Penal do Iraque reiniciou ontem em Bagdá o

julgamento do deposto presidente Saddam Hussein e de 6 de
seus ex-assessores pelo genocídio contra o povo curdo durante
a campanha AI-Anfal, em que 182 mil deles morreram ou

desapareceram.

�)

Dublê
O dublê Old rich Svarousky
caiu durante uma

apresentação, na China, e

está em estado grave. Ele
estava sobre um carro em

movimento e saltava por
entre círculos de fogo,
quando tropeçou e bateu
com a cabeca no chão.

>

_.

•

AMERICANO PREMIADO
Um americano de 36 anos ganhou US$ 250 mil, cerca de R$
536 mil, em um concurso de televisão após conseguir perder 97 ,

kg. Erik Chopin pesava 184 kg no início do concurso. Foram

diagnosticadas nele diabete e outras doenças ligadas a

obesidade.

•

J21

Trem parte com porta aberta
Duas mulheres ficaram feridas ontem quando um trem de

Barcelona, na Espanha, partiu com as portas abertas. O acidente
. ocorreu na' estação de Provença de los Ferrocarrils de la
Generalitat de Cataluria - empresa ferroviária da Catalunha. O
trem saiu da estação com as portas abertas causando a queda de

•

uma passageira, que ficou presa entre o vagão e uma proteção
de vidro da estação. A outra mulher foi arrastada enquanto
tentava ajudar a que ficara presa após a queda.
As duas mulheres foram levadas a um hospital de Barcelona.
Uma delas se feriu com gravidade, mas não corre risco de morte.
O condutor do trem sofreu uma crise nervosa após o acidente.
A estação de Provença possui um sistema de placas de proteção
de vidro, com portas que se encaixam com as dos vagões e

•

abrem e fecham simultaneamente.

Crimes
Os crimes violentos nos
Estados Unidos

,_-.-
.

aumentaram 3,60/0 entre
janeiro e junho deste ano' .

em relação ao mesmo
'

período do ano passado. A
categoria inclui homicídio,
estupro e roubo à mão
armada, e ataques graves.

-, ••

I

Suspeito de matar prostitutas é preso
O homem preso ontem,
suspeito de ser o assassino
em série de cin.co prostitutas
na cidade portuária de
Ipswich, a leste de Londres,
está sendo identificado como

,

Tom Stephens pela imprensa
britânica. Ele foi detido

próximo aos locais onde os

corpos foram encontrados,
steprens, 37. anos, é
funcionário de um

supermercado local. Ele foi

interrogado pela polícia
quatro vezes e ontem foi
levado a uma delegacia de
Suffolk para prestar
depoimento sobre os

assassinatos das cinco

jovens. (

,
I J
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Fernanda Furlan e Jéferson Wintrich. Ele comemorou

aniversário no último dia 11. "Feliz aniversário é o que
deseja sua namorada que a ama muito" ,

,: Na toto, as cinco gerações da família, Hilda Schneider
• o

;" Laube (87 anos), Gertrud Laube Grossklas (66 anos),
c

Márcia Grossklas Maas (44 anos), Mara Cristina Maas (23
',anos) e Ana Júlia Maas Scaravonatto (10 meses)
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Por Franciane Fagundes
publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

,

•

Celise Koch
completa idade
nova dia 28. Os

pais Nilo e

Bernadete, os
irmãos Wanderlei
e Jaison e o

namorado Ivan

desejam
felicidades

,

•

•

Parabéns a Josiane
Carla Glaner que

completou 15 anos no

dia 18. Felicidades dos
pais, Rubens e Janete,
e dos irmãos Jislaine e

Rubens Júnior
,

\

Os noivos Jaison Cani e Silvana Stinghen casaram-se no

último sábado dia 9 e agradecem o carinho dos convidados

. "

\o'

O CORREIO DO POV
•

• ,
,

f
,

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira de manhã.
,

E obrigatório o envio em alta resolução.
t
,
,

\

, ,
,

I

r

Completou idade nova no dia 16, Suelem Nitzke, ela é
o

cantora da Banda Verde Vale de Pomerode. Felicidades!
\

,

Luis Carlos e Irene Marcondes completaram 23 anos
•

de casados no dia 17. Os filhos, nora, genro, netos,
desejam felicidades!

,

Alciane Bublitz (Nany) aniversaria no dia 20. A equipe do I

Emporia das Pedras deseja felicidades
,

•

o 'i
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d r a m a
,

ao

comédia.

palcos.
Da rua

Dosaos

bonecos às pesquisas histó
O Grupo

•

ricas. Artístico

Scaravelho,

, .

mtimos,
,

e a união de

pessoas com a arte da

encenação correndo nas

veias. Com 20 anos de exis

tência, a trupi vem alçando
vôos que os levam à marca

de 30 espetáculos montados
e apresentados em locais

variados: desde os pátios de

escolas até os centros

culturais do Brasil afora. E, o
da companhiacurrículo

promete ir aindamais longe.
Entre •• •

as proximas inves-

tidas, está a peça inspirada ,

:: na vida de Margarethe
, ,
"

:.�. Schlünzen, aMóin-Móin.
,

t� Segundo a atriz Sandra
•

:� Baron, envolvida há 14 anos
•

:' com o grupo, o público vai
,

t; poder assistir um pouco da
;� história da mais antigaI,

* bonequeira da cidade, que
�;, encantou crianças e adultos
,
,

:' durante a década de 1950,
,
",1....,'
O 1�': espetácu o

, '

,� de três anos"

,

;. trabalho e

resultado•

e o

de estudo e

conta com
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GATS:
20 anos de existência

,

LEMA:
Levar arte aonde tiver público

" PROGRAMAÇÃO PARA 2007:

Apresentações em escolas e

comunidades

"

"
•

•
•

. '

•

,
.

• INFORMAÇÕES:
3275-2309 ou 9969-4415, com
Sandra Baron,

,

"

•

composição de trilha sonora,
tudo

da
roteiro e texto,
desenvolvido acerca

obra de Móin-Móin.
Mas, além dessa peça, o

Gats planeja outras

atividades. Conforme

explica Sandra, a idéia é

fazer o teatro chegar ainda
mais perto da comunidade,
principalmente a partir de

projetos sociais iniciados ao

longo de 2006. No balanço
do ano, a atriz lembra dos
mais de quatro mil
estudantes que assistiram ao

"A Escola é o Palco", na qual
os integrantes passaram

pelas instituições de ensino

a partir de junho passado e

prometem retomar a

"andança" em breve, Outro

programa que volta
2007, depois de

localidades

em

atender
•

cinco
•

jaragua-
"Teatro•

eenses,

B· "

alrros .

o nos

de"Um grupo
de

•

servir
,

ateatro tem

população, do contrário,
perde o sentido de existir",
afirma a atriz.

Semcasa
Nos ideais do Gats para o

a sede• • •

proximo ano, esta

própria, que mesmo com 20
,

anos de trabalho ainda não

foi conquistada. De acordo
com Sandra Baron, há

A •

urgencia em encontrar um

local para os ensaios do

grupo, hoje dependentes de
salões de igrejas e ambientes
cedidos pela iniciativa

privada.
nanda

"Estamos termi-

o ano otimistas,
porque tudo indica que logo

I

teremos esse espaço", indica
Sandra, que também prevê
o aumento das turmas de'

das bolsasteatro e

alunos carentes.
para

O CORREIO DO POVO
(

As grot1des morc.as rnund.cls
bern perto você.

,

Carolina Ferraz
diz que beijo em

Reynaldo
Gianechini foi uma
infelicidade e

lamenta maneira
como a mídia
abordou o assunto.

r

cosrnética e perfumaria

Integrantes do Gats fazem apresentações em escolas e nas

comunidades, garantindo a democratizaçã

\

��. " ..

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI
•

Centenas das mel h,ores sugestões po ra

presentear criativo neste Natal. •

,
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Megastore - 3275 0137

Shopping. 3275 6400
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• PROGRAME-SE

JARAGUÁ

CINE SHOPPING 1

Happy Feet - O Pinguim
(14h1 O; 16h20- Todos os dias)
Os Infiltrados
(18h30, 21 h20 - Todos os dias)
CINE SHOPPING 2
Por água abaixo
(14h, 15h40, 17h20, 19h, 20h40 -
Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Cassino Royale
(15h, 18h, 21h- Todosos dias)

JOINVILE

Cine Cidade 1
Cassino Royale
(15h, 18h, 21 h - Todos os dias)
Cine Cidade 2
Pulse
(14h, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Mueller 1
Cassino Royale
(13h30, 16h20, 19h1 0, 22h -
Todos os dias)
Cine Mueller 2
Happy Feet - O Pinguim
(14h, 16h40 - Todos os dias)
O Grande Truque
(19h20, 21 h50 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Por água abaixo
(13h45, 15h40, 17h30, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
O amor não tira férias

,

(21 h30 - Sex/Sab)
Por água abaixo
(13h45, 15h30, 17h15, 19h05-
Sex/Sab)
(13h45, 15h30, 17h15, 19h05, 21 h
- Dom/5eg/Ter/Qua/Qui)
Cine Neumarkt 2
Cassino Royale .

(13h30, 16h20, 19h1 0, 20h -
Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Xuxa Gêmeas
(14h30, 16h30, 19h20, 21 h1 0-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Um Bom ano

(14h15, 16h45, 19h15, 21 h45 -
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Flyboys
(21 h30 - Todos os dias)
Volver
(14h, '16h40, 19h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Happy Feet - O Pingüim
(14h10, 16h20 - Todos os dias)
Os Infiltrados
(18h30, 21 h20 - Todos os dias)

Encerra amanhã, o período
de inscrição para o II .

Encontro de Músicos da
Cultura Alemã. O evento será
realizado no dia 11 de março'
de 2007 na sede do Botafogo
Futebol Clube. Informações e

inscrições com Ademir no
fone 3275-1300.

�SOLIDARIEDADE

O Grupo dos Amigos
Solidários promove a

campanha Natal sem fome
para. Para participar é só
confirmar a doação pelos
fones 9981-0298 ou 9929-
0289

•
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• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
/

•

Problemas na comercialização do arroz S
II �
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,
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,
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Na edição do O Correio do Povo de 21 de dezembro de 1986, a crise na

rizicultura da região foi destaque em reportagem que mostrava o

problema da comercialização do arroz. O texto mostrava as dificuldades
para armazenar os grãos e a falta de política pública para impulsionar o
setor.
As cooperativas da região do Vale do Itapocu procuravam uma solução
conjunta para diminuir os prejuízos. Os preços não paravam de cair e a

previsão era de que os agricultores não conseguiriam pagar sequer os
custos da produção.
Em Massaranduba, o presidente da Cooperativa Juriti, Irineu Manke,
alertou para o perigo do produtor catarinense ficar com - produto parado

,

pagando juros e não tendo onde armazenar.

·,,1

. "
,

• O DIA DE HOJE
,

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo,com,br

,

• ANIVERSARIOS c,.
"�O

- .::."-
v,'::;:';

� SANTO
Santo Urbano V

� EFEMÉRIDES
Dia do Atleta Profissional

.� 1959
Morre em Houston, Texas,
Walter Williams, de 117 anos,
último veterano da guerra da
Secessão.

: c
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,', "._.

:i>,,-::;;:,
·-\:ii,;:'-

::-,;; Lorudes Muller
Henrique Schramm
Gilberto Schalinski
Noralda Enke
Oilton Ranghetti
Gustavo Henrique Berthi
Henrique Steffens
Taisa Luana Rueckert
Guisela Luzia Steilen Ristau
Rosangela Koepp
Cristian Rodolfo Wackerhagen
Carlos Roberto Olska
Adriana M, Chaves
Monize Spezia
Thiago Bublitz
José Ailton da Silva
Fernanda Lux
Otávio Ribeiro
Adete V: Rosa .

, Joacir Gonçalves
Otacílio Richter Silva
Felipe Fanzner
ROdrigo Matheus
Mateus Brainer
Vilmar Carvalho

"

,

•
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I
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� 1960
ONU admite promover .

independência da Argélia ..

�2000

Com duas erupções, seguidas
de emissão de gases, entra em

atividade o vulcão Popocatépetl,
situado a 72km pa Cidade do.
México.

v

•

,
•
,

Pôr-do-sol e o começo da tão esperada temporada de férias é o
�

tema da fotografia enviada pela leitora Angela Muniz.
19/12

"
,

UTILIDADE PUBLICA .

Alan Marcílio
Andressa Michele Wille
Laerte A, Ramos Filho
Isa Giese
Julio César Strecker
Mikael Eduardo
Jonas Maurício Schneider
Carlos Alexandre Guths
Victor Imroth
Vivian Ribeiro Rossa
Maicon R. Girola .

Eliane S. Buzarello
Zulnia Moraes
Mario Mokowa
Paolla M. T. Boiko
Rafael A. Chibicheski
Adriana Scherer
Estela Sarti de Campos
Rosilene E. S: Poerner

·

,

� Inscrições
O Senai continua com

as inscrições abertas
para os Cursos
Técnicos e Superiores
de Tecnologia para o

primeiro semestre de
2007, no total, são 11

opções.

�Concurso
A Câmara dos Deputados
vai realizar concurso
para preencher 243
vagas. Os salários
variam entre R$ 9,5 mil e
R$ 3,2 mil. O edital será
publicado até o final de

( �Vagas
O Senai de Jaraguá do
Sul ,em convênio com

a Unerj, está com

vagas abertas para
Processo Seletivo
Especial no curso de

Tecnologia em

Automação Industrial.
f(' I
" ,

� 2003
A Parmalat, um dos maiores

conglomerados de produtos
alimentícios do mundo, revela

.

em seu balanço uma fraude de .

cerca de quatro bilnões de euros.
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Janeiro.
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PREVISAO DO TEMPO ,

,
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,

I
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Frente fria se aproxima
Depois de um fim de semana com

temperaturas altas, uma frente fria se

aproxima e causa pancadas de chuva. Este
novo sistema encontrou uma atmosfera
muito quente e por isso já causou

temporais, com fortes rajadas de vento e
,

trovoadas no Estado. As temperaturas não
devem subir muito, mas a sensação ainda
vai ser de tempo abafado.

� Jaraguá do Sul e Região

, ,

,

I

I
·

;, '

1

I' ,�JARAGUÁ
DO SUL

,

'.,•

-

1 '

� CHAPECÓ
MiN: 22°./MÁX: 32° �J1íN: 17° ! MÁX: 26"

•

I '

,

'J I
I

,

FLORIANÓPÓLIS
MíN: 23°/ MÁX: 30°

HOJE � LAGES
MíN: 19"; �AÁX: 30°

SEXTA

SEXTA:
, ,

MíN: 22° c' " (

MÁX: 33° C
Sol com intervalos de chuva,

QUINTAQUARTA •

MíN: 23° C "" " MíN: 23° C , '" " MíN: 24° C �_...J
MÁX: 31? C MÁX: 33° C MÁX: 33° C
Sol com nuvens, Sol com algumas nuvens. Sol com nuvens"

Pode chover à tarde, intervalo de chuva,
· ,

,

,
,

,

,

·
'

I
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1
I 1

I
,

I
1
I
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1
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� Fases da lua

CHEIA

11I.lhiad(}

� Legent1asNOVA CRESCENTEMINGUANTE

4/12 12/12 27/12
Chuvoso l"rOVDa(lel

,
,

,
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NOVELAS
I
,
•

� GLOBO -18H

o Profeta
Sônia ameaça ir embora, mas Marcos a

convence a escutá-lo. Amadeu conta para
Clóvis que Sônia fugiu com Marcos. Lia diz a

Ruth que Marcos deve ter levado Sônia para
o refúgio secreto de Carola. Ruth conta para

) Clóvis onde é o local secreto. O delegado
Moreira demonstra interesse por Ester.
Marcos pede que Sônia não se case com

Clóvis. SOnia revela a Marcos que sua familia
loi vitima de um vidente que prometeu curar a

sua mãe, mas não conseguiu. Ela pede que
ele deixe de usar seu dom para ganhar
dinheiro. Marcos se recusa a parar de usar

seu dom. SOnia volta para a igreia. Clóvis
contrata dois homens para seguirem Marcos.
Esler, avisada por Lucas, sénte que Marcos
está correndo perigo. Carola e Arnaldo vêem
Marcos acuado por alguns homens e

interferem. Clóvis e Sônia se casam. Camilo
observa de longe o casamento. Clóvis obriga
Dedé a ficar na cozinha de sua casa na hora
da recepção, apesar de ela ser madrinha de
Sônia. Natália diz a Analu que veio ao

, casamento com Teresa e que sua mãe não
está ali. Clóvis afirma para Sônia que quem
lentar trá-la dele vai se arrepender.

� GLOBO - 19H

�é na Jaca
Elizabeth acha que foi salva por milagre do
padre desconhecido. Gui foge de Arthur. Elisa
diz a Maria que Hussein é o dono do quarto.
lance cochicha com Tadeu, que dá instruções
a Marquinho. Marquinho ganha a luta. Lance
vai embora ao ler a ficha de inscrição do filho.
Cândido faz Tio José descer do telhado. Leila
beiia Nuno. Maria vê o passaporte falso de
lance efica certa que se enganou. Lance conta
para Elisa que Marquinho colocou Plácido
como seu pai na ficha de inscrição. Lance liga

. para Dorinha, elogia Marquinho e chora
sozinho no seu quarto. Gui se aflige ao saber
que Último pegou Zizu no colégio. Marquinho
fica chateado ao saber que as dicas da luta

, foram de Lance, que também comprou o

quimono. Nuno pede Leila em casamento.

Marquinho devolve o quimono para Lance.
, Úítimo diz a Gui que levou Zizu ao médico e ele

tem dislexia. Leila recebe uma aliança de

presente. Hussein deixa Maria desacordada e

leva·a para o quarto de Lance. Lance decide
levá·la de volta para a suite e é perseguida pela
segurança. Lance entra no quarto de Maria,
mas, quando ela se vira, bate em uma porta de
vidro e desmaia. Último não atende a ligação de
Elizabeth. Arthur propõe sociedade a Gui.
Maria é levada ao hospital e, sob o efeito, d� .

anestesia, reconhece Lance.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Horácio, Cecilia, Camila, Fred, Kelly, Marina e

Rafael falam sobre cinema na mesa de um

restaurante. Marina reclama dos beiios e

carinhos constantes de Rafael. Jarbas socorre
Giselle e avisa Tereza sobre o seqüestro. Os
bandidos atiram no pneu do carro que os

persegue, tirando-o do caminho. Luciano tem
seu rosto coberto por um capuz. Hilda mostra
para Rubinho uma noticia de jornal sobre a

adoção de uma criança por um casal
homossexual. Renato conta para Diogo que
pensa em se separar. Oiogó mostra suas fotos
daÁfrica e Renato planeia fazer uma exposição
coniunta com o médico. Gabriel beiia as mãos
de Lavinia e pede que reze por ele. Silvio leva
Tônia ao seu apartamento. Anna e Miroel

abraçam a filha, que balbucia o tempo todo que
Luciano foi levado. Luciano é colocado no

cativeiro. Anna dá uma bronca na filha por ter
mentido. Giselle corre para o quarto,
aborrecida com a mãe. TOnia diz a Silvio que
não se sente bem na casa que ainda tem multo
de Olivia. Giselle diz a Helena que prefere
morrer a Imaginar que Luciano não voltará.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Tavinho diz que não sabe onde Laura está, Juba
acusa ele de saber onde Ramalho está
escondido, Tavinho diz que seu pai está morto.
Hilton chega e Cecilia fala que com certeza ele
está envolvido nas mortes de Suzana e Maria
Elisa. Tavinho e Juba continuam discutindo
enquanto Hilton fala ao celular. Frnacisca, Ana,
Pitoco e as crianças decidem armar para cima
de Ruth para ela querer ir embora da fazenda.
Pitoco coloca uma perereca embaixo do
cobertor de Ruth. Ela entra com Emilio, os dois
querem fazer amor, vão para a cama e deitam
em cima da perereca. Brandão e Zé Diacho
andam próximos a fazenda e são
surpreendidos por Mariano. Tavinho chega no

esconderiio de Ramalho e diz que quer ver sua
.

mãe. Ramalho o expulsa de lá e fala que se ele

quiser atrapalhar seus planos, irá se dar muito
mal. Cecilia e Juba se preparam para
Ir a delegacia com a moto de Cecilia.

Sérgio passa as Informações de Jbana para
Nogueira e pede sigilo na Investlgaçâo. Erlnla
diz para Cllene que não vai avisar os

convidados sobre o término do casamento e

afirma que vai fazer de tudo para ter Miguel de
volta. Lucilia arruma a casa para receber
Miguel. Carmo val até o gabinete de Leonardo
para conversar sobre o assassinato que
ocorreu no morro do Torto. Miguel chega à
casa de Joana.

� RECOfi[) - 2011 .

Vidas Opostas

\

I

- extra@ocorreiodopovo.conl.br
\

��CONTINUA
o polêmico divórcio de

Britney Spears e Kevin
Federline ainda gera
discussão. Desta vez, a

,

revista National Enquirer
publicou uma matéria de
capa que fala sobre uma

suposta traição da popstar,
que teria feito o rapper
pedir um teste de DNA
antes do divórcio.
Federline duvida ser pai de
Jayden James, 2 meses.

Para ele, Britney já o traía
há muito tempo, quando
fazia viagens para produzir
seu novo disco, que chega
às lojas em 2007.

,

��NO BAU
Ana Paula Padrão já está a

toda com sua equipe
trabalhando em seu novo

projeto de programa. O
escritório, de tão chique que

. é, está instalado na alameda

Lorena, nos Jardins. Mas
isso não quer dizer que Silvio
Santos pode ficar tranqüilo. A
Record já deu vários sinais
que tem interesse em Ana
Paula. E os funcionários do
SBT não estão nada
satisfeitos com o tratamento

que estão recebendo do

patrão. Só esperam por uma
. oportunidade para sair.

• • ••

viajar em Janeiro,
pensei em juntar o útil
ao agradável.Essa
turnê vai ser uma
testa', diz o cantor.
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��DUPLA
Poderia ser apenas um encontro de pai e filha,
mas desta vez Zezé Di Camargo e Wanessa

Carnarqo estão juntos no trabalho também. A
partir do dia 5 de janeiro, a dupla inicia, pelo
Rio, uma excursão de shows com o nome

Família, idéia antiga do cantor, que só

agora está
'..

se tornando realidade.
"Como eu e '\ o Luciano

sempre !lie,
",.<�

�::i�So��e
.

11\
dezembro e

ele se

programou para

,

.. CRUZADAS
•
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Aries 20/3 a 20/4
Você nem pode reclamar dos resultados,
afinal, apesar de tOdas as dificuldades, as.
suas próprias e das circunstâncias, você vem

se saindo muito bem e causando forte

impacto. Arianos aprendem experimentando,
melendo as caras, na raça. Agora é aparar as
arestas, aperfeiçoar e aperfeiçoar-se. Faça o

que tem que ser feito e não pire.

Câncer 21/6 ll. 21/7
Algo tão pequeno, parece até que não existe,
mas você sabe que está lá. Você tentou fazer de
conta que não tinha importância, só que não
funcionou. Quem sabe você confere, olha a

situação de frente, dá a volta, olha nos fundos,
vira dO.avesso, fala com quem precisa falar?
Sim, pode ser difícil, mas também pode ser fácil,
extremamente fácil.

Touro 21/4 a 20/5
Algo veio de lá, do externo, de algo ou alguém
que não sabia absolutamente nada de você,
mas tocou bem no ponto, mexeu com o que
você também não sabia que existia em si e
causou reações que você sequer imaginava
possíveis ... Certo, você pode dizer que não,
que nada aconteceu, é assunto seu, mas será.
que val conseguir Ignorar?

Leão 22/7 a 22/8
De caso com a vida ... Que maravilha, urn
leonino apaixonada é tudo de bom! Se, apesar
d� todo o seu charme e imensa disposição,
ainda não apareceu um(a) felizardo(a) para
ocupar a vaga em seu coração, não se

preocupe, logo aparecerá, Semelhante atrai
semelhante: boas vibrações atrairão quem e'o

que estiver na mesma sintonia,

Virgem 23/8 a 22/9
Será que é você quem deve colocar as coisas
nos devidos lugares? Será que os devidos
lugares são os lugares certos? Nada como

propor mais dúvidas em uma cabeça tão

questionadora como a dos virginianos ... Ponha
os pés pra cima, tome um refresco e deguste o

momento. Vezenquando, deixar tudo exatamente
como está é sabedoria.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mas agora disseram que não val sair nem a

metade? Não fique chateado, arrancar os
,

cabelos só vai desgastá-lo e você vai precisar
de todo o seu gás. Ao menos lhe aviSaram em

tempo para você se articular e entrar com o

plano B, afinal, como um geminiano prevenido,
você deve ter uns dois ou três coelhos em sua

cartola ...

•

,.

,
•

��PEGADOR
Carolina Ferraz deu entrevista
dizendo que o beijo em

Reynaldo Gianechini foi uma
infelicidade e garante estar

apaixonada pelo namorado
turco. A atriz ainda lamentou
a exposição que o caso teve
na imprensa brasileira e

pediu um pouco de paz para.
resolver o problema que as

fotos causaram na, vida dela.'
Há quem garanta que ela foi
pega de surpresa pelo
bonitão que vive uma fase de

pegador. Será que é dor-de
cotovelo? .

��AOS BEIJOS
Recém-separada do diretor
Marcos Paulo, Nívea
Stelmann está em outra. No
sábado, a atriz foi ao show
de lvete Sangalo no

Maracanã, no Rio, e

passou à noite aos beijos
com o ator Thiago
Rodrigues, Se é namoro? A
atriz respondeu:"Calma, A
gente está curtindo. Vocês
sabem como eu sou. Não
tenho nada para esconder e
nem ele. "Detalhe: Marcos
Paulo estava presente,
falou com Nívea Stelmann,

.. DIVIRTA�SE
•

Roubo

Loira e burra mesmo

,
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mas nao VIU a cena.
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Mande sua piada para o Extra: :...
. , .

extra@Qcorreibdopovo.com.br J
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Um cara estava com uma marionete no colo fazendo piadas com loiras, quando
uma se ofende:
-Quem você pensa que é para falar assim de nós, loiras
O cara todo sem graça pede desculpas
E ela, não satisteita responde: .

.

- O senhor cale a boca que eu estou falando com o rapazinho que está no seu

colo.

Cientistas testaram em Nova York uma máquina para apanhar ladrões. Com um �)
T

sistema revolucionário, a invenção apanhou 1.500 ladrões em apenas 5 ��
minutos!Resolveram então levar o aparelho e testá-lo na China. Res�ltado: em 3 :�
minutos apanhou 2.000 ladrões.Para o próximo teste escolheram a Africa do Sul, ;')
onde a máquina pegou 3.000 ladrões em questão de 2 mínutos.O último e fi
derradeiro teste foi aqui no Brasil. Os cientistas desembarcaram em Brasília. i)

..

Resultado: em 1 minuto, roubaram a máquina! iJ
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Libra 23/9 a 22/10
Se o que você deveria estar fazendo por sua
vida pessoal e profissionallhe preocupa tanto e

não deixa relaxar, não espere mais até que isso
vire uma neura qualquer e ainda lhe ponha a

•

nocaute no primeiro round. Já que, como bom
libriano, você é um pensador compulsivo e pra
lá de criativo, ponha seus neurônios a serviço
'de sua paz.

Escorpião 23/10 a 21/11
Levitar é preciso. Não é possível? Só se você
não quiser, escorpiano, pais as condiçôes de
võo estão perfeitas. Que tal se você largasse
alguns pesos, pirações, pensamentos
preconcebidos e outras tralhas que você
carrega? Que tal se você se despisse disso
tudo e deixasse aparecer suas asas? Respire,
sinta, você é águia elevando-se aos céus.

Sagitário 22/11 a 21/12
Sensibilidade à flor das crinas, tudo vibra e

faz vibrar. Hein? Não, não há motivo,especial,
nada ocasional, faz parte do seu show .. , Ou
será que você ainda não notou? Talvez você
só precise prestar um pouquinho mais de

atenção em si e nos seus acontecimentos,
encontrar-se no silêncio, longe das
badalaçôes e baladas diversas.
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Capricórnio 22/2, a 21/1
Que o melhor de um capricorniano está na

intimidade, pouca gente sabe. Até então, tudo
na lógica. Há, todavia, nesses seres tão
racionais, alguns conteúdos totalmente

•

ilógicos.Talvez venha daí seu tempero especial, •

algo de mistério, uma peça de quebra-catieças· �

que não encaixa em nenhum lugar. Caso se

aventurassem a descobrir, lhe agradaria?
•

Aquário 21/1 a 18/2
Pode ser bem mais simples, por que não?
Talvez você nem queira tanta velocidade, tantas

"

alturas e quebras de barreiras ... Verifique suas

condições de temperatura e pressão, verdades
essenciais, intenções e aspirações. Limitações,
não raro, é você mesmo que impõe, A '.

liberdade que você almeja, está aí, pertlnho,
em sua alma, ,

�

SOLUÇA0

Peixes 19/2 a 19/3
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Mais uma missão para o bom samaritano? Por •

que você acha que tem que resolver tudo
I

sozinho? Ah, lhe colocaram nessa ... Se você •

i
, Imesmo não lê os sinais na pista, não respeita' :

I
seus limites e suas vontades, não serão os ; I
outros a fazê-lo. Você pode muito, por certo, .!
mas, a essas alturas, sua carteira já deve estar
atolada de multas.

,

i
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A médica Rita Zonta Ximenes, já em clima de alegria,
para curitr férias ao lado do marido Dr. Amaro Ximenes,

no Balnêario de Camboriu.III
I

'III!
CARAS DE PAU

I

II
1/ II
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Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

,

IDOLOS
Olha que legal, gente! A
jaraguaense Suelen Sturmer já
está classífícada entre as 32
finalistas para o programa Idolos
do SBT. Bola branca!!!

VIDA DE CASADO
A gente boa Silvana Stinghen,
filha do camarada e folclórico
Lulu Stinghen, depois de trocar'
alianças na mão esquerda com o

boa praça [aison Cani, no
sábado(9), e curtir as delícias da
lua de mel como manda o

figurino, já está de volta ao

trabalho. E agora mais feliz do

que nunca. Do outro lado,
,

.Sílvana e ]aison, agora, com
certeza saberão quanto custa o

preço do feijao. Ah, se vao!!

,

,

ESSA É QUENTE
Antes era só fofoca, agora eu

posso garantir. A fonte é
, fidedigna.O empresário Vicente
Donini, presidente do grupo
Marisol, se depender
exclusivamente dele, realmente
vai ser candidato a prefeito de
]araguá do Sul nas próximas
eleições. Aliás, ele já está

. trabalhando as bases e só falta
dizer qual será a sigla que
defenderá. Então ... quem viver

verá!

,

"Até o momento, as Assembléias Legislativas de 19 Estados já confirmaram '

que vão aplicar o reajuste salarial de 91 % para seus parlamentares, a fim de

acompanhar o percentual de aumento aprovado na quinta-feira pelo
Congresso, que elevou os vencimentos de deputados federais e senadores

para R$ 24,5 mil - mesmo salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal

(STF�, definido na Constituição como teto do funcionalismo público. Até SC
entrou na roda. Vão receber salários "gordos". Peroba neles!"

I

Maitê T. Borchardt(E), Michely Ristow,
Orlando SatIer Jr., Roberta Cisz e Daniella

Ristow, presente na noite social jaraguaense

co
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Senta Catarina
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vitrine@ocorreiodopovo.com.br
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Acadêmicos visitam Paranaguá
Acadêmicos da quarta e sexta fase do curso de Administração -

Habilitação em Comércio Exterior, do Centro Universitário de Jaraguá
do Sul (UNERJ) reallzararn visita técnica ao porto de Paranaguá (PR).
Acbmpanhados dos professores José Geraldo Lamim e Júlio César da

" Silva, o grupo participou de palestras e conheceu toda a estrutura do '

.

terminal portuário. O porto paranaense é considerado um dos maiores
do Brasil em movimentação de importações e exportações de
automóveis, grãos e contêineres. A programação incluiu ainda um

passeio de Escuna pela Baía de Paranaguá e a travessia de balsa pelo
município de Guaratuba. Conforme o professor Lamim, as visitas
técnicas permitem aos estudantes conhecer os vários aspectos
práticos envolvidos nas operações de comércio exterior, contribuindo
com a constante melhoria do aprendizado acadêmico. Mesma opinião

, tem Greiciele T. Schiochet, que salienta a lmportânclado programa.

I

O CORREIO DO POVO

o bam-bam-bam Dam Ricardo, quem diria, vai
despedir-se da vida de solteiro. Depois de namorar

aproximadamente seis meses com a bonita

Janqueline Morh, marcou a data de casamento para
meados de 2007. Ele será mais um que desfilará com

algemas de dedo.

O casal Cleber e Daniele Nicolodelli realmente não vai

esquecer tão cedo o que aconteceu a eles. Até parece
novela! Tudo no mesmo dia e na mesma hora. Olha só!
Cleber distraído ao passar numa blitz, não viu o toque
de parar do policial. Conseqüência: a guarnição foi
acionada e ficou sem a carteira. Preocupado e não

podendo dirigir, devido à apreensão da sua habilitação,
Cleber imediatamente ligou para a esposa Daniele. Aí
que a coisa complicou. Veja! No mesmo instante ela

•

também fora pega numa blitz, só que em outro bairro. E S!
mole!! O pior de tudo, além deles ficarem a pé, a

Daniele estava de aniversário e os bolos e quitutes para
festa ficaram dentro do seu caro que foi conduzido para
o quartel. Eita azar!!

N
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Depois da última viagem de moto pelo Chile, Uruguai
e Argentina, na lista de países visitados pelo
empresário Luis Carlos Floriani chega a sessenta. No
próximo ano a peregrinação continua .

Show de bola a nova picape Cherokee Sport do
empresário Ademar Menegotti. Coisa de cinema. São
oito cilindros e mais 430 cavalos. É a única rodando no

Brasil.

E quem voltou maravilhada com a participação do

quadro "Pulsação", do programa Caldeirão do Huck,
foi a advogada jaraguaense Janain Bekendorfer.
Segundo ela (oi um dos dias mais maravilhosos de
sua vida. Além de conhecer o Projac, Janaina pode

, abraçar alguns ídolos como Latino, Mc Catra,
,

Fernanda Rodrigues, Russo e muitos outros. Ela está
encantada!

O nosso abraço carinhoso de hoje vai para vai e meu

amigo Nelson Hard, o popular Timbó. Figuraça! Sempre
está ligado no que acontece de interessante nos

bastidores das rodas de bares.

Valeu a lembrança de Natal do pessoal da Duas
Rodas, em especial para a Fernanda e José, de
Marketing.

I

•

NATAL
INFORMATIZADO
A loja Index Computadores,
que fica na Walter

, Marquardt, 2820, sala 1, está
realizando uma ótima
promoção de Natal, com
ofertas em

microcomputadores e

notebook. Mais informacões
,

na loja ou pelo telefone
47-3376-0241.

,

Amoda da futura mamãe'

.

'_ BAZAR

Ajinc ernpossa
nova diretoria

Foi empossada neste mês a nova diretoria da Ajinc.
A cerimônia aconteceu na recreativa da empresa
Argi e contou com a presença dos atletas,
professores, pais e atual diretoria e a que se

despediu. O novo presidente, Itamar da Silva, leia-se
Itaivan Imobiliária, agradece aos professores, Kika,
Iara e Verõnica o empenho, esmero, a dedicação e o

apoio dos dos patrocinadores, Arroz Urbano e

Fundação Municipal de Esportes. O objetivo da

Ajinc é formar cidadãos e atletas competitivos para
bem representar Jaraguá do Sul.

COMPRE E
CONCORRA
Não perca a promoção "Natal
Divino", do Shopping
Breithaupt. Cada R$3Q,00
em compras valem um

cupom para concorrer a um

Citroen C3. O sorteio será

realizado no dia 05 de
fevereiro de 2007.

•

X:1

O Pet Shop Cães e Mimos, instalado na rua Barão
do Rio Branco, 627, oferece ampla linha de
produtos veterinários, além de tratamento de
beleza para os bichinhos de estimação. Conta
também com atendimento veterinário, através de
consulta, vacinas e acupuntura. Nestes feriados d.e
final de ano, o Pet Shop Cães e Mimos estará
fechado entre os dias 25 e 27 de dezembro, e 31
de dezembro a 03 de janeiro de 2007.

_
Nesta semana o horário do comércio se amplia.
Até sexta-feira dia 22, abre entre 8 e 21 horas. No
Sábado dia 23, abre das 8 as 21 horas e no

domingo, dia 24, das 8 as 13 horas .

E por falar em festas, o Restaurante Mime avisa

que funciona normalmente entre Natal e Ano Novo,
,

fechando apenas dias 24, 25, 31 e primeiro de'
.

aneiro de 2007.

"
,
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