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Bovinos de se
terão de ser

identificados
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I JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.549. R$ 1,00 I-I·--
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4 • PELOPOSiÇÃO: MAIORIA DOS VEREADORES É CONTRA O AUMENTO DE 47% DA COSIP

• ,

anto de casa não faz milagre,
! o que prova pesquisa da
AnCine. O estudo mostra que
os filmes nacionais ocupam
�nas 4,3% do horáno da
relevisão brasileira, enquanto
as produções dos Estados
Unidos são responsáveis
�or 87% do bolo.
185

•

CESAR JUNKES/OCP Portaria obriga todo animal
a ser identificado para
facilitar as ações de
vigilância sanitária e garantir
segurança aos importadores.
·82

I
""

Renda média
caiu 12�7% em

uma década
,

.'
'

Mas o rendimento do
trabalhador brasileiro em

2005, em relação a 2004,
cresceu 4,60/0, mostra
do IBGE .

83
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O pagamento da segunda
parcela do 13° salário levou
.. ,

muitos jaraguaenses as compras,
ontem. Os comerciantes estão

comemorando as vendas de
Natal, que estão

aproximadamente 200/0
maiores em relação ao ano

passado. Os atrativos são os .

parcelamentos e promoções

Lojistas festejam aumento
de 20% nas vendas de Natal (j Previsão é de

multo calor e
•

temporais 6

Previsão é de temperatura alta
com chuva a qualquer hora
do dia.
CONFIRA O MAPA TEMPO .

.86

Justiça aceita
denúncias e cita
Moacir BertoldiMAREA - Vende-se, 01,

hlx, top de linha. R$
22.000,00.
Tr: 9105-4572.

Os juízes Edenildo da Silva
e Márcio Renê Rocha
acataram as denúncias do
Ministério Público contra o

prefeito Moacir Bertoldi, e
determinararn 15 dias para
que ele se defenda das

•

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

E mais
.,e '

-

acusaçoes
.4

• •

especiats
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oportunidades como esta.
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EDITORIAL

, I
,

Seja lá qual for a decisão da
Câmara dewreadores a respeito
das mensagens que propõem o

aumento do IPTU em Jaraguá
do Sul, esta é a hora em que o

contribuinte-eleitor deve refletir
mais uma vez sobre o que faz na
hora em que aperta as teclas na
urna. Há pouco mais de dois
anos o atual inquilino do Paço
MuniciPal foi ungido ao cargo'
tendo com princiPal plataforma
um corte em cerca de 500 cargos
comissionados.

Depois de inchar amáquina -
ao contrário do que tinha

prometido no período pré
eleitoral - o atual alcaide agora
anuncia um corte de 50 cargos
comissionados, ou seja, 10% do

que havia prometido no

palanque. Mas éumjogo de cena,
já que foram nomeados novos

ocupantes para mais cargos

III

,

E importante que se tenha
uma nominata de
candidatos que contemple
nomes alternativos aos de
"políticos profissionais".

comissionados nestes últimos dois
anos - e a maioria beneficia
exatamente os cabos eleitorais.
A grande questão é que não se

podem atribuir as mazelas de

Jaraguá do Sul apenas ao atual

prefeito. Já na administração
anterior havia graves problemas,
tanto com relação aos cargos .

comissionados, comd na'

aplicação do dinheiro do nosso

IPTU, especialmente em obras e

compras. Ou seja, Moacir

•

,

Bertoldi simplesmente segue um

modelo arcaico (para não dizer
outra coisa) de administrar. O
mais lamentável é que isso ocorre
há quase uma década numa

cidade cujas empresas são

modelos. mundiais em

administração e desenvolvimento.
O que se conclui é que há uma

.

enorme contradição entre o que
o jaraguaense convive no seu dia
a dia, nas fábricas, nas

,
.

.

recreativas, na sua luta, e aquilo
que faz na hora de votar. Em

2008, precisamos mudar o
, .

cenário. E importante que se tenha
uma nominata de candidatos ao
Executi.vo e Legislativo que
contemple nomes alternativos aos
de "políticos profissionais". E,

• I. •

mazs zmportante que isso, que na
hora de votar o eleitor lembre que
todo ano o carnê do IPTU

aparece na porta de casa.

• ENTRE ASPAS
•

o objetivo é corrigir a grande defasagem entre o valor venal e de
"

mercado".

�osé Benedito de Campos, diretor da Secretaria da Fazenda, sobre aumentos de 10% a 40% do
IPTU.

"No ano que vem estarei com os companheiros que não foram lembrados no atual
governo (de LHS)".
Paulo Afonso Vieira, deputado e ex-governador, preterido para cargo de primeiro escalão.

"Pt saudações. Partimos para outro nome".
(,

Luiz Henrique, referindo-se ao empresário Mário Egerland, de Jo9nville, que não. aceitou presidir a se
Parcerias.

PONTO DE VISTA

ais um Natal ... trazendo o

desejo de renovação
Chegamos àquela

,

época em que as pala-
,

�

vras, expressoes e can-
�

çoes se repetem, trazen-
do uma sensação de que
,

.

a vida se repete, mas na

verdade as comemora-
,

ções de natal e ano novo
vêm nos lembrar que a
,

vida se renova e com ela
,

,

os sonhos e os propósitos
também.

O natal traz para
,

.

todos nós, independente
do credo, a idéia de vida
,

nova, de paz e humil-
.

dade.
: Desperta sentimentos
, .

que fazem parte de nós,
,

apenas um pouco ador-
,

mecidos às veaes . Por
I

isso, festejar a renova-

,I

,

i
ção da vida de alguma
forma é fundamental

para o ser humano, por
mais que os valores se

transformern.
.

O Natal, como festa
universal tem esse poder
mágicq de unir as

, .

pessoas em um so senti-

mento, trazendo o dese

jo de renovação.
Nós, Moacir e Rose,

desejamos que o natal

possa representar o

recomeçar da esperança.
Que neste natal, toda

a sua simbologia como o

presépio, a árvore, os

enfeites", as luzes possam
nos trazer a verdadeira
contra ternização.

.

Que a humildade de
•

j.'
.

����===���-_ .._-_ ..

\

denciar competências isoladas. tudo estava errado. Em lugWi6
Recuperação ... Exame ... Alguns alunos que por diversas de corrigir os erros, repete-1!lJ

possamos presentear o Reprovação ... Emnossaescola razões têm maiores condições tudo novamente: a mesmp:
J' •

próximo com o melhor pública de ensino médio a de aprender, aprendem mais e escola, o mesmo aluno, [�,
de nossos atos humanos .. reprovação se perpetua como melhor. Outros, com- caracte- mesmo professor, os mesm��1

.

Que a luz brilhe dentro um traço cultural autoritário e rísticas diferentes, que não res- métodos, omesmo conteúdcf
.

d e c ad a um den ó s ,

anti-educativo. As avaliações' pondem tão bern ao conjunto Grande absurdo ocorre quandb')
. _

.

�

. realizadas nas escolas decorrem de disciplinas, aprendem cada se trata de identificar a origemcnstaos ou nao; que o
d - di d'

�,

d f A
,,'1

natal traga a oportuni-
e

,condcepçoe�
rversas e vez menos e sao muitas vezes o racasso. penas u�J

,
.

.
ensmo, as quais nem sempre excluídos do processo de elemento é destacado: o alunô'

dad e deno s re avalia r -
o professor tem clareza dos seus escolarização.Em toda a prática Só ele é .considerado culpado,

.

mos e que esta retros- fundamentos, apoiando-se na humana, individual ou coleti- porque só ele é diretamente
pectiva de vida nos faça avaliação classificatória com a va, a avaliação é um processo punido com a reprovação. Par10
aprender e crescer. pretensão de verificar apren- que acompanha o desenrolar que, então, serve a escola?' (51

Pois o ano novo dizagem oucompetêncías atra- de uma atividade, corrigindo- papel essencial da escola'
começa dentro de nós, vés de medidas, de quanti- lhe os rumos e adequando os deveria se resumir em levar;��
em nossos gestos; somos ficações. Este tipo de avaliação meios aos fins. Na escola de aluno a querer aprender'

. nós quem fazemos o ano pressupõe que os alunos ensino médio isso não é Enquantoaescolaseeximircff
ser realmente novo. aprendemdomesmomodo, nos considerado. Espera-seum ano culpa que é dela e do sistema'

Desejamos um feliz natal mesmosmomentos e tenta evi- inteiro para se perceber que que a mantém, nada mudar�;�--------------------------------------------------------------,'

e um ano novo de grandes Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-rnal.,
realizações a todos os redação@jornalcorreiodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,'�"
cidadãos de Jaraguá do Sul. Caixa Postal19. É Obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),

,

l,1.!

• Mensagem de
Moacir Bertoldi e
Rosemelre Vasel

Cristo seja exemplo em

nosso dia a dia. Que

O CORREIO DO POV1 •

,

Diretor: Francisco Alves
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CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 47 3371-1919 - Fax: 3276·3258
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As .natedrals
do lucro
Caiu por terra a balela dos
bancos de que os brasileiros

pagam as mais elevadas
taxas de juros do planeta por
causa da taxa básica da
economia (Selic). Apesar das
seguidas reduções da Selic

·

os juros cobrados pelàs
bancos para pessoas físicas
e jurídicas subiram em no

vembro, segundo levanta-
·

menta da Associação Na
cional dos Executivos de

Finanças (Anefac). Entre as

seis modalidades de crédito

pesquisadas apenas a taxa
do cartão de crédito perma
neceu estável. O consumidor
pagou taxa média de 7,48%
ao mês em novembro. Por
isso que no meu artigo da
Folha de hoje, intitulado
Dicionário de 2006, defini
como Bancos - catedrais do
lucro bilionário, lindo, leve,
solto. E banqueiros - senho
res do bem e do mal, aos
quais todas as autoridades
se curvam, respeitosamente.

Ulysses, o
vidente
Certa vez, numa rodinha de

jornalistas que conversava

com o deputado Ulysses
Guimarães no plenário da
Câmara, alguém comentou:
"Dr. Ulysses, como essa

Câmara de hoje é ruinzinha .. .."
Ao que ele respondeu: "Pois
esperem a próxima. Não existe
o menor o risco de melhorar".
E, depois da frase de efeito,
que arrancou risadas de todos,
deixou clare seu desalento com

a queda de qualidade e a perda
de substância da nossa

representação parlamentar. Já
percebia que as mazelas do
nosso sistema político estavam
se avolumando e que o

Congresso chegaria a uma

situação insustentável no
futuro. E o pior, como diria o

Or.Ulysses, é que não existe o

menor risco de melhorar.. A
menos que o país imponha ao

Congresso uma profunda
reforma política e eleitoral já no

primeiro semestre do ano que
vem.

Muitos pontos
em comum

Agora foi a vez da Ordem dosjf
. Advogados do Brasil (OAB) eX,
do Conselho de Oesenvol- c

vimento Econômico e Social))!
(COES) apresentarem suas jl
propostas, com muitos pont�
em comum: financiamento

"
-' I

públiCO de campanha, total ou .

parcial; novas regras para a /J
imunidade parlamentar; ",

proibição da interrupção de
' ,

[

mandato conquistado para ,r, [

concorrer a outro cargo;
normas para coibir a troca de

partidos; mandato de quatro'
anos para senadores e revo

gação de mandato mediante.
. ,

consulta popular, No que tange
,

às diferenças, a OAB defendy
o voto distrital, mas o COES. I'
propõe o voto na legenda ,em
listas previamente definidas.
As duas entidades também
defendem um - murro

pertinente - debate nacona
para 2007. Esse é o caminho,
como já disse neste blog, para
começar bem o ano.

,

,,�1 www.lrankllnmarllns.com.br ,,'íjj!'J "dlrceu@lg.com.br4)\marlaln,sdolcl,folha@UOl.com.br
.,

• DO LEITOR
,

E válido reprovar? A culpa é só
do aluno? .

•Maria Aparecida Gruner
Rocha. Professora na EEB
Prof. José Duarte Magalhães

) ('J
,

(OI)

le'a I,
•

"1 I
. Final de ano letivo ...

\
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I ma pizza natalina

I, ,

" i

"O circo está montado,
I;' anta Catarina precisa
í sber o que está
, contecendo, o governo

" .

, ostra sua arroga'O.cla e

,'repotência. Isso só

jJ emonstra o medo do
,

,

.� "

,
overno nas apuraçoes ,

I eputado [cares Ponticelli, '

! oPp, (à esquerda na foto)
i obre a indicação do

refelista Onofre Agostini
I rara presidir a CPI que vai

apurar os R$ 2 milhões
encontrados em Jurerê com
Aldo Hey Neto, à época
homem de confiança de
Luiz Henrique, (PMDB. "O
.governo irá sepultar essa

CPI e não vou participar
disso", emendou o petista
Dionei Walter da Silva. E
vai mesmo. O rolo envolve
o ex-secretário da Fazenda
Max Bornholdt, compadre
de LHS.

•

Troféu cara-de-pau
o arcebispo de Brasília, dom João Braz de Aviz, celebrou
a missa de confraternização de Natal e encerramento

dó ano legislativo no Salão Negro do Congresso. Nome,
/' aliás, bem apropriado para o momento. E mandou ver:

é inaceitável um parlamentar brasileiro ganhar mais
de R$ 800 por dia, enquanto milhões de pessoas são

obrigadas a viver com R$ 12 por dia. Na cara dura, o
presidente da Câmara e um dos artífices da sacanagem,
Aldo Rebelo (PCdoB), que se diz ateu concordou:"A

. '.

palavra da Igreja está certa. E a palavra da justiça
social". E vem o IBGE dizer que a desigualdade entre

ricos e pobres está caindo!.

I

,

Fiscais daFujamas eDefesa
Civil, alertados por denúncia
doCorreio foramver de perto
poluição provocada no Rio

Garibaldi, por restos de
animais abatidos. E, segundo
Carlos Alberto Dias, da
Defesa Civil, conversaram
om dono de abatedouro da
região que jurou ter o hábito
de enterrar partes não

•

aproveitáveis dos animais. E
aí o inusitado: teria licença
para isso? De quem? Daí a

construção do malfadado
abatedouromunicipal. E não
venham dizer que o cidadão
o faz para consumo próprio.

,

O ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB) foicrucificado por ter
fechado alguns locais
clandestinos.

Gontas quitadas
,

Outro dos projetos que o
.

,

prefeito Moacir Bertoldi
mandou àCâmara dispensa
a inscrição em dívida ativa

até dezembro de 2004 até

R$ 200,00 de contas

devidas ao Samae de um

tnesmo devedor.. O TJ/SC
recomendou à Federação
Catarinense dosMunicípios
que estabeleça um patamar
mínimo para ações de

execução fiscal.Isso porque
,

\

a cobrança via judicial no
Estado custa mais que a

,

dívida, emmédia R$ 936,00
com demandas de até 3,8
anos. Assim sendo, que
devia até a data estipulada,
não deve mais nada.
Presente de Natal para
inadimplentes. Desconsi.
deração explícita para com

aqueles que pagam a conta

sempre em dia.

,

•
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Chance
"

Eta carguinho bom
Com a indicação do ex

governador Casilda
Maldaner para o BRDE, a
ex-secretâría de desenvol
vimento regional Niura
Demarchi dos Santos

Sem partido desde que
deixou o PT, o vereador

,

Jaime Negherbon disse
ontem demanhã que estava

providenciando sua filiação
ao PDT e que postularia a'

sucessão de Carione Pava
nella (PFL) na presidência
da Câmara de Vereadores

,

de [araguá do Sul. Assim,

para hoje: ele, Rudolfo
Gesser (PP), Dieter Janssen
(PP), os três do grupo que

elegeu Pavanello, Ronaldo
Raulino (PL) e Pedro
Garcia. (PMDB). Negher
bon não retornou ligações
da coluna. Também ontem

o presidente do diretório,
municipal Ruy Lessmann,
não confirmou a filiação de

Negherbon .

DETALHE

• •

passa a ser pr rme ir a

suplente de Raimundo
Colombo (PFL). Mas

•

assumir o cargo, mesmo

com promessa de rodízio
do pefelista, é outra

•

história.

• •. .I'

seriam cmco os nomes pre-

postos na eleição marcada

Recursos 1
Orçamento do Estado

para 2007, que deve ser

votado ainda nesta

semana, prevê recursos

da ordem de R$ 9,5
bilhões, resultantes da

arrecadação de

impostos, com destaque
para o ICMS, sempre
sonegado, da prestação
de serviços, além de
valores repassados pela
União.

�'l
� IJ

Recursos 2
Do total, 25% para
educação; 12% à saúde;
7,4 % ao Poder
Judiciário; 3,7% ao

Poder Legislativo; 3,1%
ao Ministério Público e

1 ,3% ao Tribunal de
Contas do Estado. Em
termos de valores, o
governo ainda prevê
outros R$ 1,2 bilhão
para aplicação em

investimentos.

Na mosca

Previsto aqui: o PFL já
emplacou seis cargos
no primeiro escalão de
Luiz Henrique, contra
cinco do PSDB, dois do
PPS e um do PDT. Perde
só para o PMDB, com

'

nove. Isso representa a

força política do

deputado Júlio Garcia no

processo. Este amigo
íntimo de LHS há

tempos.

Realidade
"O ambiente é de
permlsslvdade total, a
política está descolada
da moral. Passou a valer
a regra de que se a

transgressão é cometida
à luz do dia todo erro é
permitido, esta é a

noção de transparência
em vigor". Deputado
Paulo Delgado (PT/MG),
sobre a imoralidade
política reinante.

Notas por prêmios

Loucura Eu não! .

Que seriam trocadas por
cartões de sorteio ou

raspadinhas premiadas. E,
mais, com distribuição de

prêmios entre pessoas físicas
e jurídicas que anteciparem
pagamento de tributos.
Pena que o consumidor

precise ser estimulado desta
ri forma para exigir nota

fiscal.
,

Ela merece
Se é verdade que

Marilice Ferraz, chefe de
cerimonial do prefeito
Moacir Bertoldi pediu
exoneração do cargo
comissionado às vésperas
de período de férias de 40
dias, então merece uma

medalha. De honra ao

mérito por zelo

comprovado do dinheiro

público.
•

.

Desilusão
"O Brasil está virando

,

um lugar muito estranho

para se viver. Aqui o
êxito não tem nada a ver

.

com o mérito e vice
versa. Ganha quem
pode mais, aplaude
quem vê chance de
ganhar também e

reclama quem não se

incomoda de ficar fora
do jogo". Dora Kramer,
do "Estadão".

Depois de oficializar 33 "Onde está escrito isso?

Eu não sou nenhum idio
ta". LuizHenrique da Silvei
ra, atribuindo à imprensa
notícias de que. não

aumentaria os impostos. E
negando que tenha assina

do compromisso neste sen

tido com a Fiesc e outros

setores produtivos como

promessa da campanha
eleitoral.

. , ,

nomes para o prrmerro

escalão, não incluídas

algumas estatais e funda

ções, o governador reeleito
LuizHenrique (PMDB) tem
outro pepinaço pela frente.
Sãos as 30 secretarias de

,

desenvolvimento regional,
que vão crescer para 36

logo. Ninguém quer ser

índio nestas tribos.

Correria
•

Mas, por enquanto,
nenhum nome. Só depois
que aAssembléia Legislativa
analisar e votar projeto de
reforma administrativa, o

que deve acontecer a partir
de fevereiro, quando

.
.

começa a nova legislatura.
Até lá, plantão 24 horas de
partidos e políticos.
Cochilou naestrada, não
leva nada.

Revivendo a mais

famosa das campanhas já
feitas em Santa Catarina

,

contra sonegação de impos-
tos, notadamente ICMS-

•

"Seu talão vale ummilhão",
lembram? - a prefeitura de

J aragua está propondo
campanha para incentivar

a população a exigir notas
fiscais em todas as compras.

,

�
,

,

A luz pública

"

Aprovado
Relator César Filomeno

Fontes deu parecer prévio
no último dia 18 pela
aprovação das contas da

prefeitura de Jaraguá do Sul
relativas a 2005. Com isso,
incluindo Guaramirim,
Corupá, Schroeder e

Massaranduba, todas as

prefeituras do Vale do

Itapocu já passaram pelo
crivo do TCE em relação às
coritas do amo passado.

,

,

,
, t.)

,
,.,

,

"

,

,
"

•
I
,

"

,

.J

-

•

•

"

,

�

"
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,

•

•

•
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COSIP: CÂMARA DEVE REJ,EITAR AUMENTO DE 47% NA TAXA DE ILUMUNAÇÃO PÚBLICA
•

•

Proposta do governo
foi retirada de pauta

1° na sessão de ontem e
,,'

�>;:deve ser emendada
•

,

ARQUIVO/OCP

,
,

!; JARAGUÁ DO SUL

'I

�

��",' ,

"","""
..
�

.

f:.:;: Os vereadores tendem a
-.' .I" '"

�.,;rejeitar o reajuste de 47% na
"'.

;�::Cosip (Contribuição para o
��l .

�!Custeio do Serviço de

�!Iluminação Pública), proposta
f:�na mensagem que o prefeito
",»' •

>"�MoacirBertoldi (PL) enviou à

Câmara. Os parlamentares
,

admitem defasagem entre a
,

���',Teceita e as despesas, mas"
,,�\

��;alegam que o aumento é

�éxcessivo. A matéria foi

�;-etirada de pauta na sessão

f" .extraordinária de ontem e deve

b ser submetida hoje à apreciação
t do plenário" com emendas
alterando os reajustes.
Durante o debate da

mensagem, o vereador
Dieter [assen (PP) criti
cou a margem do reajuste
proposto pelo governo,

admitindo, no entanto, a
•

necessidade de se reajus-
'tar a tabela da Cosip.
"Existe a defasagem entre

receita e despesas, mas

não podemos resolver isso
de uma vez. A correção
deve ser feita aos poucos"

,

Garcia acredita que reajuste deveria ser de acordo com a inflaç'ão dos últimos três anos '

sugeriu. Outros verea

dores também se mostra-

não é de R$ 60mil como alega
o governo para reajustar a taxa
de iluminação pública, mas de
cerca de R$ 11 mil. ''A.cho que

, .

ram contranos ao percen-
tual proposto, deixando

transparecer que do jeito
, '-

que esta a mensagem nao

passa pelo Legislativo.
Na opinião do vereador

Eugênio Garcia (PSDB), na
iluminação pública não

deveriam estar incluídas a '

'

ampliação da rede elétrica
nem a manutenção .dela,
serviços que deveriam ser de

competência da <�oncessio- {I

nária. Segundo ele, (lQiefasa
gem entre receita e despesas

,

• DEBATE
. '

GOVERNO
Reajuste de 47% na Cosip

VEREADORES
Admitem a necessidade de
reajustes, mas' acham o

percentual alto

PROPOSTA
Aumento em torne de 15%

um reajuste na casa dos 15%
,

seria o ideal. E mais ou menos

a inflação dos últimos três

anos, quando foi feito o último
reajuste da Cosip", explicou.
A posição contrária ao

reajuste sugerido tornou-se

quase consenso, o que levou
à retirada da mensagem da

pauta do dia, para que fossem
analisa-das alternativas.
Ronaldo Raulino (PL) alertou
para a possíbilidade do reajuste
menor comprometer os

programas de expansão da rede,
de energia elétrica e de

construção de novas linhas.

Justiça dá 15 dias para defesa
DIVULGAÇAO/OCp

II I

•

I
,

%' ii'

O prefeito Moacir Bertoldi
(PL) terá 15 dias para

apresentar defesa nas ações
cíveis peticionadas contra ele

pelo promotor Aristeu Lenzi,
responsável pela Curadoria

'

da Moralidade Pública no

município. As decisões são

dos juízes Edenildo da Silva,
da 3ª Vara Civil, ,e Márcio
Renê Rocha, da 1 a, que

. acataram as denúncias do
Ministério Público.
Nas ações, a primeira sobre

a reforma elétrica no
,

abatedouro municipal e a

outra que trata da dação em.

pagamento de dívidas de ISS
da Empresa Canarinho para
com a Prefeitura, a promotoria
aponta improbidades admínis
trativas. Por conta das

irregularidades, Lenzi pede o

afastamento e a inelegi
bilidade do prefeito.
Citado pelos magistrados,
caberá á ProcuradoriaJurídica
da Prefeitura fazer a defesa de

, Bertoldi no prazo determi
nado pela Justiça. Segundo

, ,

,

, .

Oinvestigador Wanderlei Zocatelli, da delegacia de Jaraguá do Sul,foi
homenageado pelo 40 Pelotão da Guarnição Especial da Polícia Militar
Ambiental de Santa Catarina pelos "relevantes serviços prestados à

corporação e pela dedicação ao meio ambiente", A solenidade aconteceu
no último sábado, em Florianópolis,

f, ,

L
Procurador: "Não foi surpresa"

,

o procurador do município,
[urandyr Bertoldi, as duas

,

ações não foram surpresas e

que já esperava pelas
decisões judiciais. Ele, no
entanto, garantiu que o

prefeito está tranqüilo em

relação às denúncias e ao

desdobramento delas.
"Temos as nossas, defesas e

, .

recorreremos em todas
instâncias", adiantou. O
prefeito se recusa a comentar

-

as açoes. .

" '

,
,

,

O CORREIO DO POV ,I

. ,

ro e o aca a com a

co ran a

,

I, I

A Câmara aprovou ontem

'o projeto de autoria do
vereador Ronaldo Raulino
(PL) que põe fim à cobrança
de caução nos' hospitais e

pronto-socorros domunicípio.
A proposta também

estabelece punição para a

instituição que desrespeitar a
lei. O projeto segue agora

'para a sanção do prefeita
Moacir Bertoldi (PL):
O único voto contrário ao

projeto foi do vereador

Eugênio Garcia (PSDB),
fundamentado na decisão no

tem competência para legislar
sobre a matéria. ,) I

No parecer, a comissã�
, afirma que "não compete �
municipalidade estabelecei
limitações de exigências po'
parte de hospitais e pronto.
socorros". Mais adíantf
lembra que o usuário eslti
amparado pelo Código de
Defesa do Consumidor
"sendo que toda conduta
tendente a afetar o direito dG
usuário está lá na lei". "

-

, PUNIÇAO - Pelo projeta
a instituição será notificada
por escrito se não cumprira
lei. Em caso de reincidência
multa de R$ 500,00 e de R�
1 mil para cada vez que fór
cobrada a garantia. Má�

assegura ampla defesa à
,

instituição penalizada. i

,

parecer da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação
Final, que apontou
ilegalidade na proposta. "Fui
coerente com o parecer da

. -,"

comIssao, argumentou,
afirmando que Câmara não

,

NATAL
•

PREVIDENCIA

'Campanha da Unerj
ajuda Apae

INSS convoca para
recadastramento

A Campanha "Natal

Especial Unerj" arrecadou
1.160 produtos como, café,
biscoitos, achocolatados e

leite em pó. Os alimentos,
que foram doados para a

Apae, 'ajudaram no

atendimento dos alunos

portadores de necessidades
,

especiais da região. A
iniciativa movimentou

alunos, professores e

funcionários da Unerj.

Os aposentados e pensio
nistas cujos benefícios termi

, "

nam com o numero sete tem

30 dias para fazer o censos '

previdenciário, ou podem
perder o benefício.A nova lista

)

foi publicada na terça-feira, 19,
1

pelo INSS {Insti tuto
.

Nacional do Seguro Social),
Os convocados devem fazer
o recadastra-mento no banco

,

onde recebem a aposen-
tadoria ou pensão.

. [

I
J

•

ernm aus�era
O Centro Politécnico

de Jaraguá do Sul inau

gurou ontem o busto do

idealizador da instituição
de ensino - o ex-prefeito
Geraldo Werninghaus -

que acabou dando nome ao

centro. Durante a homena

gem, a viúva, Lílian, rece-
-

beu certificado de Sócio
Honorário da Apolitec
(Associação Politécnica)
concedido ao ex-prefeito.
A solenidade mareou

também os quatro anos de

fundação do Cepeg (Cen
tro Politécnico Geraldo

Werninghaus) .

A idéia de homenagear
Werninghaus'surgiu duran-"
te reunião do conselho da

Apolitec, em abril. A

Apolitec é formada pela
Associação Empresarial,
das Micro e Pequenas
Empresas, Câmara dos Diri

gentes Lojistas, sindicatos

p a tronai s, Prefeitura e

Centro Universitário de
Jaraguá do Sul.
O artista João Borba

produziu o busto, patroci
nado pela Weg. Após
análise dos familiares, 'a

obra foi levada a São Paulo,
onde sofreu processo de

fundição. Na opinião de
Lílian, o resultado ficou

" ". .... I\'�
muito proximo a aparencia

•

d f' "E ,)
o ex-pre eito. stou tao

-,

emocionada que nem sei o

que dizer", declarou.
O Cepeg é uma escola de

- . " .

gestao comumtana e

mantida com o apoio da

Apolitec, 'que oferece
cursos de construção civil,
eletrônica, informática ,e

segurança do trabalho. "O
foco é formar profissionais
capazes dê enfrentar OS

, .

avanços tecnológicos',',
disse o diretor Alfeur

, Hermenegildo.
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



)V �CORREIO DO POVO

•

•

QUINTA-FEIRA, 21 de dezembro de 2006 I 5
redaeao@jornaleorreiodopovo.eom.br •

,

I ATRAÇÕES: COMÉRCIO APOSTA NOS BRINDES PARA CONQUISTAR COMPRADORES

•

p.)- •

ín [Secretaria investiga morte de aposentado
sol: c-

o

;lar ;f

,) expectativa da COL
;ã� é de que movimento

��� �o comércio seja 10%
Olaior que em 2005

o ,(

I�' Dj\IANE ZANGHELINI

.!ti J�RAGUÁ DO SUL
de 'II

fr, J Os comerciantes do

I�a município estão comemorando
de as vendas de Natal, que estão

aproximadamente 20010maiores

0', em relação ao ano 'passado.

I
a .ontem, o pagamento da

rJa ,segunda parcela do 13° salário

�a', [evou às compras muitos

R$ ,jaraguaenses, que aproveitaram
for GS parcelamentos e promoções

•

al especiaís oferecidos pelas lojas.
A expectativa da CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas) é de que omovimento
no comércio seja 100/0 superior
aoregístradonomesmo período
de 2005. Levantamento
.1"

,

a

I

realizado pela entidade
constatou que as vendas da

t:

semana passada foram 7%
Q- •

f'
A Secretaria de Saúde

ta .investiga a morte do

�, ..aposentado Victor Demarchi,
'o .,67 anos, que morreu na

t), segunda-feira de manhã

'r .depoís de ir ao posto de saúde
:'0 ;,do CAlC, no Jaraguá
G- Esquerdo. Um denunciante,

que preferiu não se

identificar temendo re

presálias, informou que uma

funcionária do posto teria

medido a pressão do idoso e

dito que ele deveria ser.
levado para casa por não ter

nenhum problema grave.
e A filha de seu Victor,
e "Isabel Maria Demarchi

Ceolin, que acompanhou o

a .aposentado ao posto de

saúde, por volta das 9h30,
. -,

s ' garantiu que amorte nao esta

relacionada com a orientação
da atendente. "A funcionária

•

e enos atendeu bem e orientou

I,{

',�Projeto Cidadão'
,

volta em janeiro

r
-, REFORMA

a

e ': A sede do Projeto Cidadão,
� 'no Morro Boa Vista, será re

a .' inaugurada no dia 31 de janeiro.
e As obras começaram no início
, 'de outubro 'desse ano e
e '

envolveram a reforma de uma
-

I

área de 100m2•O ProjetoCida-
2 dão atende crianças, adolescen-
tes e famílias da comunidade
oferecendo oficinas, aten

It' "dimento psicológico, tera
pêutico e pedagogo.

,

•

. -

maiores em comparaçao ao ano

passado.
Entre os produtos mais

procurados destacam-se os at

condicionados, computadores e
celulares. Em uma loja no

centro do município, um

computador de 80GB pode ser
comprado em 25 parcelas de R$
59,90, e a escrivaninha vem de
brinde. A estratégia adotada

pelo estabelecimento

conquistou a dona-de-casa
Andréia Cristiane dos Santos,

o,

'. Vendas de Natal

Expectativa município
Vender 10% a mais que �005

Previsão Estado
Aumento de 3% a 50/ó

Produtos em alta
Computadores, ar-condicionados e

celulares

Atrativos
Parcelamentos e promoções

• •

especiais
•

CESAR JUNKES/OCP

,

t

Ferrazza: "Estamos averiguando"

que eu levasse meu pai no
,

pronto-socorro ou em um dos
Pamas, porque ele estava com
pressão alta (19 por 12)",
contou.

Isabel contou que o pai
estava sentindo ânsia de
vômito e dor no peito. Mesmo
assim, o aposentado recusava

MASSARANDUBA

Aciam escolhe
•

nova diretoria
Na noite de ontem, a

Aciam (AssociaçãoComercial
e Industrial deMassaranduba)
escolheu os novos diretores da
entidade, no auditório da
Câmara de Vereadores. Até o

fechamento desta edição, não
haviam sido apurados os votos
da eleição. A previsão era de

que o empresário Mauro
Bramorski fosse reconduzido
ao cargo.

•

32, que comprou uma geladeira
e ganhou um ventilador de

presente.
Ocalortípicodoverão (que

começa hoje) impulsiona
também as vendas de blusas

.

femininas, biquínis e bermudas
masculinas. Nas lojas de brin

quedos, o espaço físico quase
não foisuficientepara comportar
os clientes. A estudante Mara

Vargas, 27 anos, aproveitou o

13° da mãe aposentada para

comprar um. carrinho de boneca

para a sobrinha, de um ano e

três meses. O vendedor Diogo
Savi, informou que os

brinquedos mais vendidos são

a pista de corrida Hot Weels e

as bonecas Barbie.
AFCDL;SC (Federaçãodas.

Câmaras de Dirigentes Lojistas
de Santa Catarina) reduziu a

expectativa de vendas para o

Natal. No início do mês, a

previsão de aumento era de 4%
a 6% em relação às vendas de
2005. Agora, a estimativa varia
de3% a5%.

receber atendimento médico
em outro local e não queria
que o Corpo de Bombeiros
fosse acionado. "Ele

começou a caminhar para
casa e disse que já se sentia

melhor. Mas, logo depois,
caiu na rua com o rosto roxo

e sangramento no ouvido",
telembrou. Segundo ela, o

aposentado nunca apresentou
problemas de saúde e não

tomavanenhummedicamento.
Ele foi sepultado namanhã de

terça-feira, no cemitério da
Barra do Rio Cerro.

O secretário de Saúde,
Sérgio Ferrazza, informou que
a secretaria está fazendo um
relatório para averiguar a

causa da morte. Também
salientou que o clínico geral
do posto de saúde do CAlC
atende das 8 às 9 horas.

•

(DZ)

•

JARAGUA DO SUL

Biblioteca fecha
na sexta-feira

•

Amanhã é o último dia de
atendimento na Biblioteca
PúblicaRui Barbosa em 2006.
O local reabre somente em 15
de janeiro, das 7 às 13 horas.
Nos sábados, não haverá

expediente até o início de
fevereiro. A partir de então,
o horário volta à

normalidade, das 7 às 19

horas e nos sábados, das 7 às

13 horas.

•

• • •

CESAR JUNKES/OCP

•

._

,
, �

Computador é um dos eletroeletrônicos mais procurados, pagamento facilitado está entre os atrativos
,

,

o

• ,

•

•

TREI .....·AM FoNTO
,

EM INF"ClR�.;1A1 A
o

,

,

. Professoras do ourso

o ,

Premiação dos melhores alunos

Turma do ourso de Técnicas de Vendas

Rua: Epitácio Pessoa, 85 � Centro

Jaraguá do.Sul - SC, Fone: 47 3276-3020
www.pontocomtreinamentos.com.br

,

•
,

•

I

•
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CALOR: CLIMA DOS PRÓXIMOS MESES DIVIDE AS OPINiÕES DOS JARAGUAENSES

'I II

li

%
I

II
III

III
I

Ii I

I '

II I

I ,

•
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••

CESAR JUNKES/OCP

I Estação mais Quente

�I do ano inicia hoje à

noite com promessa
de bater recordes

Iii

'í l'

II Céu,claro e sol forte são os principais ingredientes para levar as pessoas a se refrescarem nas cachoeiras da região
II

,

,

,
,

I
II KELLy ERDMANN
JARÁGUÁ DO SUL

,

" II .,

III' Hoje, às 21h22, começa
I
a estação do sol e do calor.

II Od�ado por alguns e amado

por outros, o verão deve
iniciar com temperaturas•

altas, céu limpo e as típicas
trovoadas de final de tarde.
A previsão meteoro-

lógica deixa Jaqueline
Aniábíle Ropelato, 17 anos,

•

pronta para fortalecer o
,

grupo daquelas pessoas que
,<

já' nos primeiros dias
•
•

esperam com ansiedade o

término da estação. "Não·
vejo um real motivo para

gostar do verão", diz a

secretária. Para ela, os
•

meses de dezembro até

•

•

março são os piores do ano.

Isto porque, o clima quente
a deixa indisposta, com.

dores de cabeça e sensação
de queda da pressão
arterial.
Ao inverso de Jaqueline,

a personal trainer Isabel

Taranto, 37 anos, enumera

uma lista sem fim de adje-
/

tivos. "E a estação da vida,
da luz", diz. Além disso, na
opinião dele, as pessoas
ficam mais bonitas, alegres

"

e cuidam melhor da saúde,
eliminando certos alimentos
da dieta e ingerindo quanti
dade maior de líquidos.
Outra modificação saudá
vel nos hábitos, para Isabel,
diz respeito à prática de
atividades físicas. "Todo
mundo faz exercícios, não
há preguiça. Eu amo o

verão", finaliza.
.

-

PREVISAO - Mesmo

pouca empolgada com a

, chegada do verão, [aque
line vai ter que agüentar o
calor da estação. Segundo

•

, o meteorologista Maurici

Monteiro, da Epagri/Ciram,
de Florianópolis, a previsão
é de muito sol e tempera-

.

turas elevadas para o final
do ano e os meses de

janeiro e fevereiro de 2007,
o que anima Isabel Taranto.

Ele explica que as

análises feitas pela equipe
indicam, inclusive,
possíveis quebras de
recorde nos termômetros,

'(I'
,

podendo ser este o verão

mais quente dos últimos
anos. No Norte do Estado,
a mínima fica em 23ºC e-a

máxima gira em torno dos
36ºC durante todo o

,

período.
No mês que vem, o céu

claro -vai predomiriar
duran-te as manhãs. Depois
do meio-dia, o tempo fica
instável e no começo da
noite é provável a incidên
cia de trovoadas diárias.
Para fevereiro, as condições
climáticas não mudam

,

muito. Apenas a chuva deve

chegar mais cedo, já no

início das tardes. Esta

regularidade indica tam

bém que não há riscos, por
enquanto, de falta de água
ou problemas no abasteci-
menta.

/

CORUPA Antes
mesmo do verão começar, o

vento forte que veio junto à

chuva no final da tarde da
última terça-feira causou

. /
'

pre]UIZOS e assustou os
/

moradores de Corupá. E que
por volta das 17 horas uma

árvore de médio porte caiu

sobre a Rua João Tossíni, no'
Centro da cidade. Mais

tarde, às 22h40, outra

destruiu a garagem e parte do.
teto de urna casa na Eugênio
Moretti, lateral da BR-280.

Segundo
'

informações
repassadas pela equipe do

Corpo de Bombeiros Volun
tários, os dois incidentes não
deixaram nenhuma pessoa
ferida.

II

I
'I

II

•

.,.., ,.

VIO ao, ma leo
. ,

a a os
••

•

e

espanholas e até

bandeira .

o hino à

•

Casado com a jaraguaense
Tânia, Tapajós aproveitou a

visita à cidade, onde passa as

festas de fim-de-ano, para uma
"canja" cultural.

. Tapajós é muito popular no
exterior, especialmente na

Europa, onde é considerado um
dos violonistas mais criativos e

originais, já lançou mais de 50
discos e acompanhou artistas de
renome internacional.

•

•

RAPHAEL GUNTHER/OCP

, "',
,

,
,

o

•

•

II puem não foi perdeu a

oportunidade ouviu um dos
•

melhores violinistas do país. Na
terça-feira, o músico Sebastião

Tapajós se apresentou no
, .

Museu Emílio Silva, em show
II � ,

beneficente em prol do Centro
de Estudos e Pesquisa
Apométrica.

Durante uma hora, Tapajós
demonstrou todo o talento no

violão, que parecia mágico.
Tocou clássicos da MPB,
canções de diferentes estilos,
�: ,

, '
.

•

e
I'"'""

Tapajós é um dos violonistas mais criativos e originais'

•• •

I
I

"-

• OCORRENCIA POLICIAL t
•

Acidente
•

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente às 20h de terça-feira, em •

Joinville. O motorista do veículo Van/ Kia Besta, de Barra Velha, perdeu o controle e saiu da

pista no km 49 da BR-1 01, ele não se machucou. As passageiras Dirce Regina Maccagnan,
50 anos, e Elisiane Lucas Costa, 25, morreram no local. Os outros passageiros tiveram �

ferimentos leves .

Afogado •

Um menino de 10 anos morreu afogado no rio Itajaí-Açu na terça-feira porvota do meio-dia.
Henrique Alves da Silva estava com amigos tomando banho quando desapareceu. O Corpo de 'I n
Bombeiros foi acionado e ele foi encontrado porvcâa das 13h30, jámorto.

' V

A

• INDICADORES ECONOMICOS • u� �I
; O

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA·

COMERCIAL 2,156 2,158 • It

PARALELO 2,270
.

2,370 �
.

TURISMO 2,097 2,240 It

EURO . Ik Jl

2,834 2,843
PESO (Argentina)

COMPRA VENDA �', JI

I 3,056 3,054

• BalSAS DE VALORES

•

c,

CI

, d,
8,

. gl
,

)8
,. [C

d
S

q

p

p
, e

p

p

• POUPANCA
>

PONTOS OSCILAÇÃO
It BOVESPA • 43.502 -0,20%
It DOW JONES (N. York) . 12.463 -006%
It MERVAL (B. Aires) . 2.042 -0.02%
It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,696

• CUB dezembro

R$887,73

II LOTERIAS
.

• Megasena.· , • Qujna ..

concurso: 826 concurso: 1690

I�
:'

" ITg70�: - �:6ltH"""_""l'<a5'-,"
-,..... ,. oX 11,,"'I"!; i""''''',8A�'''[' i I "'" ,�)"/I' "", "., �',

06 - LZ- O - 27: 45 - 5
. .

• Lotamania • Loteria Federal

concurso: 680
•

extração nO: 04097

10 44.006 • E
20 35.708 ,

•

p..

30 64.493 •

40 57.759
,

()

50 63.435
", u

c

04-09-10-12-13-17-22
•

- 28 - 33 - 35 - 42 -.45 - 47-

48 -54 - 65 - 69 - 78- 79 - 99 .

•

•

I "
••

",

',O
.'
· ,
.'

,

•

•

I

, I
10----...-.........."""i,._."", ...,

-

.

COLÉGIOMARlS",MP'"iii.
'

s

(47) 33714313 • www.marjs"lf� .

,'", ,

,

•

11 �
i

•

•

•

COMUNICADO
•

Conforme boletim de ocorrência 00050-2006-11419, relata
se o comunicante a perda dos blocos de notas fiscais de

serviços de nO 001 a 500, 10 blocos da empresa Euroluce

Serviços de Representações ltda, CNPJ 00.471.582/0002-
,

, 75, INSC. MUNIC, 23725-6, estabelecida. na rua Bernardo
, .

Dornbuscb nO 1611 Jaraguá do Sul.
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�ALANÇO: PILOTO JARAGUAENSE VENCEU SEIS DAS OITO ETAPAS DO CATARINENSE DE MOTOVELOCIDADE

1 �epois do título na

acionai, o piloto
'��uer conquistar
; o troféu na Especial

i: !ULIMARPIVATIO
,:! !ARAGUÁ DO SUL

,

o piloto Luciano "Boca" de
: Oliveira teve um ano

" consagrado.Alémda conquista
do bicampeonato catarinense

8e motovelocídade, na cate

., goria Força Livre Nacional, o
•

jaraguaense tambémcomemo-
rou o suporte e o apoio que teve
durante toda a temporada.
Segundo ele, deu mais tran-

, qüilidade para competir, pois
planejou os momentos certos

para trocas de peças e quando
, e onde investir o dinheiro dos

patrocinadores. Mas os planos
para 2007 sãomaiores.

No início do próximo ano,
: Boca (Elite Móveis/lOS FM/
", ÁguiaNegraTransporteslTirn/ \
) Chopp Club) já deve adquirir
uma novamoto para disputar e
correr atrás do tíffi10� na

,
,

•

.'

QUINTA-FEIRA, 21 de dezembro de 2.0061 7

LINHA �DE 'iFUND'o"" ',," ,

�ulimar Pivatto

Juventus garantido •

•

•

O encontro entre o prefeito Moacir Bertoldi e a diretoria do
Juventus garantiu 0 Moleque Travesso no Catarinão 2007. Os
R$ 350 mil prometidos virão em quatro parcelas, a partir de
janeiro. O presidente do tricolor, Lio Tironi, disse que agora o

clube trabalhará com mais tranqüilidade. Enquanto isso a

movimentação nos bastidores continua. O meia Flavinho foi

dispensado depois de sentir uma contusão na coxa e a

diretoria já confirmou o meia João Henrique (que jogou no

Marcílio Dias e no Cidade Azul) e também o atacante Leandro
(ex-Atlético de Ibirama e Marclllo Dias).

Criciúma
O Tigre está a procura de
um novo preparador de
goleiros. Tudo porque
Catito foi "rebaixado" para
os juniores. O clube

procura alguém mais

experiente e o mais cotado
é o ex-goleiro Noslen Mehl.
A diretoria ainda afirmou

que acha difícil a

permanência dos
jogadores Leandro
Guerreiro e Marcelo Rosa
no- clube,

Avaí
Na corrida por reforços, o

Leão da Ilha anunciou mais
dois nomes para a próxima
temporada, O primeiro é o

zagueiro Johann, 24 anos, e

vice-campeão mineiro com

o Ipatinga em 2006. O outro
é o atacante Leonardo, que
tem passagens pelo
Botafogo (SP), Inter de
Limeira e foi artilheiro do

Bangu em 2006.

•

,
•

, .

,

. "

I!�:'-�" ., v
....

,

"
•

categoria Força Livre Especial.
"A cilindrada das duas é a

mesma, mas na especial as

motos sãomais potentes emais

resistentes", explicou o piloto.
Neste ano, ele já disputou
quatro etapas nesta categoria e

terminou com o quinto lugar
geral. "Sei que vou ter mais

.dificuldades, mas vou me

empenhar nos treinos para
buscar o título", prometeu.
Além do Estadual, ele vai

participar também do Sul
Brasileiro e de algumas etapas
de Motocross.

Em janeiro, alémdos treinos
e da compra damoto, Boca vai
também tentar renovar com os

patrocinadores. ''Acredito que
não terei dificuldades para isso.

Já estou com o projeto pronto
d "

para entregar para to os ,

comentou. E ele espera que o

ano seja tão bom, oumelhor, do
que foi este. Das oito etapas

disputadas no Estadual, Boca
venceu seis e terminou em

segundo nas outras duas. "Foi
bemmelhor do que nos últimos
três anos", definiu.

Figueirense
O alvinegro da capital
catarinense anunciou o

nome do novo auxiliar
técnico. Ramon
Guimarães, que já traba
lhou com o treinador Heri
berto da Cunha no América

(RN) chega no dia 2 de

janeiro. Os dois também já
atuaram juntos na

Portuguesa, Atlético (PR),
Sport, Gama e CSA (AL).

Favoritismo
Essa é a pergunta para a

final do Campeonato
Catarinense de Futsal.
Dizem que em clássico, o

favoritismo não existe,
ainda mais em final. Mas
vale lembrar que o Joinville
está há praticamente 15
dias se concentrando
exclusivamente nesta

partida. Enquanto que os

jaraguaenses vêm de uma

semana intensa de jogos. E
em fim de temporada.

,
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Boca exibe o troféu de campeão estadual na Força Livre Nacional
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I I •

esporte@ocorreiodopovo.com.br

DECISÃO: MALWEE E JOINVILLE MEDEM FORÇAS NA FINAL DA DIVISÃO ESPECIAL
I

•

""-�-.....,
.

Antes do treino de ontem, muita conversa entre jogadores e comissão técnica. Tudo para tentar parar o Joinville

A primeira partida
da final será hoje,
às 20h1 O, no

•

Parque Malwee

concentração no Hotel
Estância Ribeirão Grande,
onde ficam até o jogo de hoje,
às 20hl0, noWolfgangWeege.

O auxiliar técnico Marcos

Moraes, o Marcão, disse que o
segredo agora é semotivar. "Isso

•

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Depois demais de 120 jogos
no ano, aMalwee espera fechar
a temporada com chave de ouro
e conquistando o título do

Campeonato Estadual da
Divisão Especial. Para vencer o
Joinville, os jogadores acreditam

.

na concentração e na

superação. E este foi o tema da
conversa do time jaraguaense
ontem de manhã, durante o

único treino com bola antes da .

decisão. Ontem à noite os

jogadores entraram em

/

e muito importante.
Fisicamente estamos muito

mal, mas este grupovvern
quebrando tabus há muito

tempo", disse o auxiliar. Ele
acredita que o título da

Superliga trouxe de novo esse

ânimo para a. equipe. ''Apesar
de tudo, nós chegamos na final

.

melhor fisicamente do que os

outros times. Hoje (ontem)
durante o treino tivemos vários

exemplos positivos de superação
e acho que isso vai ajudar",
avaliou.

•

Para o camisa 15 Chico, o
fato de estar concentrado até o
momento do jogo também

/

ajuda. "E muito importante o

grupo estar junto, se

alimentando corretamente e

descansando o suficiente para

('llinimizar os problemas".
Mesmo com o cansaço, Chico
acredita no grupo e acha que
não tem favorito. "Estamos em
um bommomento e issome faz
confiar ainda mais na nossa

;

equipe. Todos estão evoluindo
muito e se jogarmos ,bem
taticamente e tecnicamente,
ternos condições de vencer

tanto em casa como fora",
analisou. Depois do jogo de

hoje, os jogadores voltam ao

. hotel e ficam até momentos

antes da partida de volta.

Comparação
Malwee Joinvílle

'

.

Roberto Girão ficou com o título catarinense na categoria principal

;

I

O CORREIO DO POVO

,

28 jogos 28 jogos .'
15 vitórias 18 vitórias

3 empates 6 empates

10 derrotas 4 derrotas

121 gols pró 110 gols pró

96 gols contra 57 gols contra

25 - saldo gols 53 - saldo gals
179 faltas

50 amarelos

2 vermelhos

42 pontos

166 faltas
I

34 amarelos

2 vermelhos

60 pontos

JARAGUÁ DO SUL

Dois cavaleiros represen
tando a Escola de Hipismo
Roberto Girão e a Hípica
Jaraguá estiveram em Floria

nópolis, no último fim-de

semana, para as disputas da

etapa final do Ranking da

Federação Catarinense de

Hipismo. E eles ficaram com
.

.

os títulos de campeão -
Roberto Girão, montando a

égua Gothard Farmen, na
categoria principal; e Eduardo
Horn, com o cavalo Urânio
Fannen, na categoria cavalos

,

novos.

-

SAO PAULO

O ex-jogador e atual
comentarista esportivoWalter

Casagrande Júnior foi
internado na tarde de terça
feira naUTI doHospitalAlbert
Einstein, em São Paulo. Até o

final da tarde de ontem, o

quadro de saúde do ex-atleta

permanecia estável. Ele foi
internado às pressas depois de
um mal-estar. Ele chegou com
dores no peito, queda da pressão
arterial e alteração no ritmo

.

cardíaco, chegando a desmaiar
antes de receber o atendimento

.

da ambulância.
O ex-jogador foi encami-

•

Falcão - 20 gols Frede - 25 gols

4° no Geral 1 ° no Geral

•

I
•

rsmo
Oui:ros bons resultados

conquistados pela equipe
foram com Marina Malu.

rechen, montando Felícia,
na categoria 60 centímetros
e Marcos Lennert e Bruna
Lennert, na 80 centímetros,
Durante o jantar ele encero

ramento .e entrega de troféus,
-

o clube ainda recebeu mais

duas premiações. A primeira
•

como o melhor evento hípico
de 2006 e o outro comRoberto
Girâo, ficando com a honraria ,

de Amigo do Hipismo pelas �
realizações como diretor de
desenvolvimento da

•

Federação Catarinense. e
•

f

e

r

a
,

u
·

c

f

11
r

•

r

nhado para a UTI para

acompanhamento cardíaco e

respiratório, informou um

boletimmédico divulgado pelo
hospital ontem de manhã: I

Casagrande segue em obser

vação, sem previsão de alta.

Destaque na histórica equipe
do Corinthians do início dos
anos 80, Casagrande teve

carreira vitoriosa no futebol,
acumulando passagens por

equipes da Europa, como Porto
(em Portugal) e Ascoli e

Torino (na Itália). No Brasil,
o atacante ainda defendeu
São Paulo, Flamengo,
.Caldense e Paulista de

[undiaí,

,

se reunem no
JARAGUÁ DO SUL

Mais de 50 pilotos de

parapente participaram, no
último fim-de-semana, da
última etapa do Campeonato
Estadual de Parapente, que
aconteceu no Morro da Boa

Vista, em Jaraguá do Sul. O sol
forte e o calor colaboraram com

as provas que, no sábado, teve
percurso de 37 quilômetros e,

no domingo, de 32 quilômetros.
O estilo da competição é

conhecido como "corrida ao

gol", onde os pilotos decolam e

esperam o início da provano ar.

Com a ajuda do GPS (Sistema
de Posicionamento Global),
seguem o trajeto determirtado

. pela organização do evento até
chegar a um local específico,
sendo campeão o primeiro que
chegar ao "gol".

O capixaba Frank Brown
confirmou o favoritismo e ficou
com o título da etapa, seguido
porAndré Rottet, que além de

piloto é projetista da Sol Para
gliders. No próximo ano, [ara
guá do Sul se preparapara rece
ber o sul-brasileiro, uma das

provas mais niveladas do país,

r

DIVULGAÇÃD/OCP

Parapentlstas se reuniram no Boa Vista para a final do Estadual

uer

O
•

RIO DE JANEIRO
•

O novo atacante do
Fluminense, Alex Dias, foi
apresentado ontem pela
diretoria tricolor. Sonho antigo
desde que estava no Goiás, em
2004, o jogador é a maior con

tratação do time carioca até o

momento. "Eu agradeço por
estar vestindo esta camisa e

pretendo honrá-la", prometeuo
jogador logo após vestir pela
primeira vez a camisa 7 do Flu.

Alex Dias se mostrou feliz
em poder voltar para o Rio de

onrar
•

ummense
Janeiro, depois de uma apagada

,

passagem pelo São Paulo. "E
bom voltar para o futebol
carioca que é muito channoso .

O Rio me dá sorte. Tanto que
casei com uma carioca e brilhei

aqui, Jogar noRio, tendo o

apoio da família é sempre
bom", disse Alex. Aos 34

,

anos, o atacante garante que
a parte física não é um

problema. De acordo com

ele, apenas em 2005, quando
atuava pelo Vasco, ele teve

r·)

uma lesão grave em toda a
. ,

carteira.
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ção divulgou o balanço .do
ano e as projeções para 2007.
"Omundo não pára e precisa
de infra-estrutura, mas' no

Brasil não há investimento

nessa área. No Estado, a BR-
101, no ritmo que vai, talvez
leve de oito a dez anos para
ficar", criticou' Corrêa. Ele
salientou que em regiõesmais

.

desenvolvidas, com rodovias,
aeroportos e portos de

qualidade, I o terceiro setor
•

tende a sermais forte.
Outra perspectiva para o

próximo ano é ampliar a
,

geração de empregos formais,
que já apresentou resultado

positivo em 2006. Em relação
. a 2005, o aumento foi de

�j' .,.,.-

5,20/0 (25.851 vagas) até ou-

•

•

,

.

PORTARIA ESTADUAL OBRIGA

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL
DE TODO REBANHO BOVINO

,

ATE JUNHO DE 2007 ® 82

'. fEDERAÇÃO AVALIA: C'RESCIMENTO ECONÔMICO NÃO FOI SATISFATÓRIO
,

"

RENDIMENTO MÉDIO DA
�

POPULA.ÇAO CAIU 12,7%
; NOS ÚLTIMOS DEZ ANO·S· 83

,

"

.S

a

•

a �Presidente da entidade
s diz que para indústria
= catarinense crescer é
1 ,reciso investimento

em infra-estrutura no
;p

Roberta Kremer

Central de Notícias Regionais I

,

FLORIANOPOLIS

Investimentos em infra
estrutura são a maior

necessidade do Estado para
alavancar o crescimento das

• indústrias no próximo ano,

defendeu o presidente da
Fiesc (Federação das
Indústrias de Santa Cata-

rina), Alcantara Corrêa,
urante almoço com a

. .'

imprensa em que a organiza-,

"

ATÉ
,

•

.

DE DESCONTO
de 08 a 23 de Dezembro de 2006

l'I .

•

,

,

tubro, sendo que 770/0 dos
novos postos vêm dasmicro e

pequenas empresas. Também
fazem parte dos planos da
Fiesc avançar nas reformas

. trabalhista e previdenciária,
buscar alternativas de gás
natural e reduzir a carga tribu
tária que incide sobre o se

gmento.
Neste último quesito, o

ano termina com uma

conquista para a Fiesc. O

governadorEduardoMoreira
voltou atrás da decisão de
aumentar a alíquota de
ICMS sobre produtos
considerados supérfluos -

cigarros, bebidas alcóolicas e

perfumes, energia, telefone e

combustível.

"

, Roberta Kremer/CNR/ADI

•

•
•

, ..

I

•

,

•

,

Corrêa detalhou bs désatíos daFlesc e revelou perspectivas para o próximo ano

•

i

.

•

I ,
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cad ernob@ocorreiodopovo,com,br
•

,

MEDIDA ,

•
•

,II

II Governo
,

• • convalida
venda da

, conta-salário
II

I �Animais receberão
, 1 brinco que torna

Oposição"

conüáveís ações de1 I externa
vigilância sanitária revolta

1
,

FLORIANOPOLIS

O secretário da Agricul
tura de Santa Catarina
Gelson Sorgato 'assinou

•

terça-feira, em Florianópolis,
uma portaria que torna

obrigatória a identificação
individual de todo rebanho
bovino catarinense. Um
brinco exclusivo do governo
do Estado será fixado' na

parte interna da orelha do
animal, o que deve tornar

mais confiáveis ações de

vigilância sanitária e a de

monstração da segurança
'/' ".

sarutana aos países impor-
tadores de produtos de

origem bovina. I

Além de impedir a

introdução de enfermidades
no rebanho, a identificação
facilitará a emissão eletrô
nica da GTA (Guia de
Trân-sito Animal), permitirá

O CORREIO DO POVO!

Como havia calculado previamente, o governo do Estado,
conseguiu 22 votos de deputadas para aprovar a MP 132
que convalida a venda da conta-salário do funcionalismo
para o sracssce. Somou R$ 210 milhOes para o caixa do
Tesouro mas levou de troco, no mrnlmo, a exacerbaçao "

do sentimento de oposição do PP e do PT para o ano que
vem. A "dezembrada" - como foi apelidada a operação
governista pelo deputado Afrânio Boppré em referência A�

. aos episódios de violência de novembro de 1979 na Capital )�,
- deixou "cicatrizes", conforme a deputada Ana Paula I

Lima, que não serão apagadas. Assim como o Besc serviu )d�
no passado para colocar Luiz Henrique e Lula no mesmo :O�
palanque, o Besc serve agora de marco da hostilidade
entre petistas e o PMDB - agora aliado. ao PFL. Ol�

Brincos serão colocados nos bovinos entre fevereiro e junho de 2007

a atualização cadastral
permanente das propri
edades, a formação de um

banco de dados e o controle
visual da origem dos animais.

. \

Os bovinos em trânsito que
não estiverem com o brinco
serão considerados ela
ndestinos.
A medida é mais uma

exigência da OlE (Orgáni
zação Mundial de Saúde

Animal) para que Santa
Catarina comprove sua

excelência sanitária e esteja
•

apta a receber o status de

População reivindicava a obra há mais de 40 anos

população reivindicava a

construção de uma passarela
•

para garantir maior

segurança aos pedestres. A
obra foi realizada com

recursos do governo do
Estado e teve custo de cerca
de R$ 485 milhões. O prazo
inicial de entrega ela
passarela era fevereiro, ou
seis meses após a entrega da .

. ordem de serviço, ern 31 de
agosto deste ano, A obra foi
flnalísada em pouco mais de
três meses.

,

zona livre da febre aftosa sem
. �

vaClnaçao. ,

A colocação. dos brincos
será feita entre fevereiro e

junho do ano que vem ern 3,8
milhões de bovinos, a um

custo aproximado de

R$ 4 milhões. O proces
so de implementação será

conduzido pela Cidasc

(Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina), exe
cutora do serviço de defesa
''';' .",..

sarutarra no terrrtorto
, .

, catarinense .

RECESSO
"

( Governo' decreta
ponto facultativo

,

nau ura a assare. a

a on e or e

•

,

,

HERVAL D'OESTE

Será inaugurada hoje
uma passarela na ponte Jorge
Lacerda, que faz a ligação
entre, os rnunicípios de

Joaçaba e Herval D'Oeste,
no vale do rio do Peixe,
Meio-Oeste do Estado. A
cerimônia de inauguração

. ocorre às 10 horas na
,

cabeceira da ponte, no lado
de Herval D'Oeste,
A ponte foi construída

em 1960 e, desde então, n

,
\

O governador Eduardo
Pinho Moreira decretou

ponto facultative nos órgãos'
da adrninistração direta,
autárquica e fundacional
110S dias 22, 26, 27, 28 e 29
de dezembro- de 2006 e no

dia 2 de janeiro. Os serviços
considerados de natureza

essencial, especialmente na

área da Saúde e Segurança
Pública e Defesa do Cida-

•

dão, deverãomanter plantão,
durante o recesso.

�

PREVENÇAO

Blumenau limpa
• ••

rios em Janeiro
, .

,

Os serviços de limpeza
dos ribeirões de Blumenau
serão intensificados a partir
de janeiro. As regiões mais

vulneráveis a enxurradas
serão priorizadas. A limpeza
é realizada desde 2005 luas,
com o verão, vem há prolí
feração de insetos e animais.
O trabalho é realizado por
pedido da população. So-

.

mente em novembro, 757 de
969 solicitações foram
nt(>11l11(1!1� 1,clll JJI'cft'JttlJ'll,

,

1\
,

'

,

)',

,

fi

-
:.. .-

.. \�
, I jli

,

J�

Acordo com Polônia
,

'I"! II

" Top de linha
Entre os escolhidos de Luiz Henrique para o segundo governo,� ü

. salta a excelência' do currículo de Murilo Xavier Flores. O ;un
engenheiro agrônomo e futuro presidente da Epagri tem 1ilJ
mestrado em Economia Rural e doutorando em Sociologia

. UM
Política. E pesquisador da Embrapa, empresa que chegou a

presidir entre 1990 e 1995. Nos quatro anos seguintes, foi
([Jj

secretário do Desenvolvimento Rural do Mapa. 'III,
< (I�/

O governo de SC assinou ontem o primeiro acordo bilateral de DU

cooperação em pesquisa científica com a Polôna. Como
_

signatários Epagri e Instituto de Plantas e Produtos
Industrializados de Ervas Medicinais, da cidade de Poznan. l!<�
Resultado de viagem realizada por LHS àquele país emerueute, 1
em 2004.

Pouco destaque 1''-
Dos 19 parlamentares catarinenses em Brasília, apenas Paulo
.Atonso recebeu premiação do site Congresso em Foco. Ainda 18
assm, em cátegoria especial, por assiduidade. Gabeira e Suplicy
entre os destaques da premiação. Vinte jornalistas que cobrem o '

,

Congresso selecionaram o ranking de, deputados e senadores
\

mais respeitados e internautas escolheram os melhores com 5,3,A
milhões de votos. IA

--------------------
. '

I [2 .

Sem prefeito "'1,J

Rio Negrinho passou o dia, ontem, sem prefeito. Com a .«

renúncia de Abel Schroeder (PMDB), cabe a Câmara de
Vereadores declarar o cargo vago e nomear o novo

[Ir;

presidente da Casa, até que novas eleições aconteçam. ('�
Como está de recesso, a sessão extraordinária só ocorra.
hoje, e ainda sem a presença de alguns vereadores, já e J;
férias. Interinamente, quem respondeu pela prefeitura foi ,:

.

secr�tárlo de Administração Osmalr Ball e a assessora ,1.:
jurfdlca Geórgia Blayer Mendes,

) -

ADI-lIANA BALDISSARELLI, COM OOlAaDRAçAD DE PATRlolA GOMES/�LORIANÓpOLI9 �'í2.AI
f'AI3IANo KurflOlllhlO NEGHINllo,

"

SO
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BAlHADOR BRASILEIRO

,

� 'Mas ren dimento em

)' �05, em relação a

)(1 �04, cresceu 4,6%,
;0 ostra o IBGE

Ol� lo DE JANEIRO

o rendimento médio do
JB] trabalhador brasileiro caiu

:,�; 12,70/0 entre 1995 e 2005, pe
n' iodo em que houve um au-

15.: ento na participaçâo da
ummulher no mercado de
lei! trabalho, o envelhecimento
,ír, oa população e a dirni-
jin miçâo, ainda que insuflei
J,I\ ente, da defasagem escolar

)� rro país. Os dados constam

JL ae levantamento feito pelo .

;81IBGE (Instituto Brasileiro de
, , i

1:,0 Geografia e Estatística) sobre
11111 indicadores socioeconô-

,

');10 micos, divulgado ontem,
De acordo com a

�5� pesquisa, ao longo destes dez
I[!\ anos verificou-se uma

•

bjl redução das.diferenças no

':ii nercado de trabalho bra-
,

I�Jil IUeiro. Em 1995, o rendimen-
, ,

b OJ to dos 100/0 mais ricos do país
,

[11 era 21,2 vezes maior que a

r<.i1 renda dos 40% mais pobres.
, ,\1 Já em 2005, a relação caiu

'l1:q para 15,8 vezes.

Houve também durante

� ü o.período um aumento no

ua número de trabalhadores
lU] com carteira assinada. Por
IVO eutro lado, o rendimento dos
rol empregados sem ,carteira

III' aumentou 5,1%, passando de
�jl R$ 466,40 para R$ 490,20.

Entre 2004 e 2005, houve
jJU 'um ligeiro aumento na

,

O CORREIO DO POVO
cadernob@ocorreiodopovo,com,br

,

•

proporção de mulheres em

cargos de direção no país,
com destaque para a região
de Brasília, onde as mu

lheres respondem por 8 por
cento do universo de diri-

.

gentes em geral.
O IBGE também revelou

que o Brasil já tem quase

18,1 milhões de pessoas com
60 anos ou mais, o equiva
lente a 9,90/0 da população.
Em relação a 1995, o número
de idosos cresceu emmais de
5 milhões.

.

A pesquisamostrou ainda
que a defasagem: escolar
diminuiu no país entre 1995
e 2005, mas ainda é consi

derada muito elevada, se

comparada com padrões
in ternacionais. N o ano

passado, 14,40/0 dos jovens
entre 18 e 24 anos ainda
estavam cursando o ensino

fundamental e 37,30/0, o

ensinomédio.
A taxa de analfabetismo

funcional (pessoas que pos
suem menos de quatro anos

de estudos completos, de
acordo com o conceito do

IBGE) ficou em 23,5% em

2005. A taxa de freqüência
escolar dos jovens' de 15 a 17
anos, por sua vez, ficou em

81,7%, um aumento de 150/0
em comparação a 1995.

"Os números ainda são

muito elevados, embora

estejam melhorando. A

gente tem um problema de

qualificação no Brasil. O

tempo médio na escola é

muito elevado. Apenas 53%

concluem a oitava série e

88,70/0 acabam a quarta
série", ressaltou a coorde-

•

nadora-chefe de indica-
dores sociais do IBGE, Ana
Lúcia Saboya.

N este período de dez

anos, o número de analfa
. betos no país caiu para 14,9
milhões de pessoas de 15

.

anos ou mais. Nas áreas

urbanas, a taxa de analfabe
tismo caiu de 11,4% para

8,4%, enquanto que nas

áreas rurais a taxa passou de

32,7% para 25%.
O IBGE destaca que a

•

disparidade entre as regiões
continua sendomuito gran
de. "Nossa missão de erradi
car o analfabetismo ainda é

muito grande. A Coréia do
Sul, também em desenvolvi
mento, andou mais rápido
do que nós, mas eles são 55
milhões de pessoas e nós

mais de 180 milhões. Lá..
98% da população é alfabe
tizada", acrescentou Saboya.
-

.OUTROS NÚMEROS
DO IBGE*'

"',..., "*'
. .' .

,iii , ,!to,,,,.jX o:;l%

6 milhões de pessoas moran- /
do sozinhas
a região metropolitana de São
Paulo concentrava 10,50/0 da

população
mais de 65 % d� população
idosa chefiava os ctomicilios em

, • I

que viviam -

havia 5,6 milhões de idosos
trabalhando, em todo o pais,
Proporção de mães adoles-
centes passou para 7,1 %
9,3% da população desem

pregada

*relativos a 2005

..,.....
---------------------------------

��

1 ,ec
.

a o acor o'

e
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18 BRASíliA
y

"

) .

, Os ministros Luiz

:,A ,Marinho (Trabalho) eNelson
A Machado (Previdência)
;l fecharam com as centrais
�

r2 .sindicais um acordo para
{I reajustar o saláriomínimo de
,1 R$ 350 para R$ 380.

,

O aumento, de 8,6%, será
r; antecipado em um mês e

,� ,entrará em vigor emmarço de.
:, 2007 -neste ano foi em abril.
l" A data de vigência será

antecipada em um mês a

:' cada ano até que entre em

vigor no mês de janeiro em

2010. Sindicalistas eministros
HJ

�efiniram também uma polí-

,
,
,

ara

tica de valorização do salário
mínimo. Até 2010 o salário
mínimo será reajustado com

base na inflação mais o PIB

(Produto Interno Bruto).
O acordo prevê ainda a

correção da tabela do Impos
to de Renda Pessoa Física em

4,60/0, percentual acima dos
,

30/0 acertados anterior-mente
entre governo e o relator do

Orçamento, Valdir Raupp
(PMDB). Esse percentual de
3% já foi inclusive aprovado
naCâmara e oministroGuido

Mantega (Fazenda) informou
que o presidente Lula vetaria
eventuais modificações.
(FolhaOnline)

•

BAIXA RENDA

Hotel é entregue
a 152 famílias .

.
Um antigo hotel de luxo .

abandonado no centro de
São Paulo foi integralmente
reformado e entregue ontem

paramoradia de 152 famílias
de baixa renda. Rebatizado

_ agora como Edifício São

Paulo, o prédio foi custeado
pelo Programa de Arrenda
mento Familiar do Ministé
rio das Cidades, que é reali
zado em parceria com os go
vernos estaduais e munici-

,

pais. Uma cerimônia realiza-
,

da no localmareou a entrega
do prédio aos moradores.
• Construído na década de
1940, o edifício abrigou por
40 anos o Hotel São Paulo.

,
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Bush reconhece
que "nãn.estão
ganhando" a

guerra do Iraque

•

O presldente George W, Bush reconheceu pela primeira vez

que os Estados Unidos não estão ganhando a guerra do

Iraque, num momento em que estuda aumentar o número de
efetivos das forças armadas. Bush declarou, concordando
com a frase do general Peter Pace, chefe do Estado-Maior,
que os EUA "não estão ganhando nem perdendo".

.

Há apenas dois meses, Bush afirmava que "sem dúvida

alguma", os EUA estavam ganhando a guerra. Mas explicou
que a afirmação, de 25 de outubro, "foi a expressão de uma

convicção na vitória",
Bush também reconheceu que está estudando intensificar e
aumentar o atual posicionamento de forças americanas em

Bagdá durante um período limitado. A meta é acabar com os

ataques dos insurgentes sunitas e das milícias xiitas, para dar
,

ao governo iraquiano o controle da capital.
A proposta da Casa Branca prevê O envio a Bagdá de 15 a 30
mil homens para reforçar os 17 mil que já estão na capital
iraquiana, durante um período de seis a oito meses. A idéia
não conta com o apoio do Estado-Maior, que pediu um

aumento geral do pessoal das Forças Armadas, com um

orçamento maior..

'í
v

,

;
•

"

4

.�

:j

Há dois meses,
declarações
eram de vitória

Produção de maconha
Um novo relatório indica que a produção de maconha nos

Estados Unidos aumentou dez vezes nos últimos 25 anos. O
documento também mostra que a maconha se tornou o mais

. .

lucrativo item comercial agrícola no país, com um faturamento de
US$ 35,8 bilhõ'es por ano.

'.

J

Comissário é acusado
A Procuradoria Geral da Colômbia acusou o alto comissário da

paz, Luis Carlos Restrepo, de ter cometido um "erro gravíssimo"
ao denunciar a suposta aliança de um político com um grupo
guerrilheiro interessado em impedir a reeleição do presidente
Alvaro Uribe.

,

"

fi

,

I

•

:J

Mulher suicida •

,
•

Uma mulher que tinha perdido o alvará de funcionamento de seu

posto de gasolina acusada de adulterar o combustível tentou se

matar ontem ao término de uma entrevista concedida pelo ministro
de Petróleo indiano, Murli Deora. Ela derramou combustível sobre'
seu corpo em uma tentativa de atear fogo em si mesma.

,
, .

, ,

,

,
,

-

e
�.
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· ,Recompensa POl mais libido
Um cristão devoto que disse que um acidente de trabalho
aumentou consideravelmente seu libido e '9.cabou com seu

casamento, já que ele se voltou à prostituição e à pornografia,
recebeu 3,1 milhões de libras, cerca de R$ 13 milhões, como
compensação, em Londres, na Inglaterra.
Stephen Tame, 29 anos, feriu-se gravemente em uma queda e

passou de um fiel recém-casado a um.extrovertido com duas
amantes, O homem ficou em coma por dois meses depois de
cair de um suporte enquanto trabalhava em um depósito de
bicicletas, em janeiro de 2002. Médicos consideram um milagre
sua sobrevivência. .

A Suprema Corte de Londres compensou Tame com 3,1 milhões
de libras, já que "sua vida e a da sua jovem mulher foram

•

destroçadas", disse o juiz Michael Harris.

•

Cai popularidade de presidente da. Bolívia

,
,
•

s
,

J

,
,

,

Os indices de popularidade do presidente da Bolívia, Evo Morales, caíram cinco pontos percentuais em um mês
marcado por manifestações de setores contrários ao governo dele. A popularidade do líder boliviano, no entanto,
continua alta, em cerca de 62 por cento. A pesquisa, realizada pelo instituto Apoyo, Opinión y Mercado, indicou Que
a maior Queda nos indices aconteceu em cidades contrárias ao presidente, como a rica Santa Cruz, Que exige maior

. autonomia do governo federal.

•

\
1

I

I

I
I
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,�. E.mail: contato@poracaso.com
•

Finalizando a retrospectiva de imagens que marcaram o ano, fotos de outubro a

dezembro de 2006. A coluna estará de férias durante as próximas duas semanas,
retornaremos no dia 11 de janeiro com muitas novidades. Boas festas!I,
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I' Thayse Michelle Momm Woisky Edu Schwartz e Julize Junkes
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O CORREIO DO POV
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Juliano Girolla e Ana Schneider
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Você é a personalidade do ano
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Separe a bermuda! Evanescence no Brasil
•

Meteorologistas
Instituto Nacional
Pesquisas Espaciais

0/

.::. divulgaram na última terça-
�. feira que este verão será o
,

mais quente dos últimos anos!
As temperaturas estarão de
um à dois graus acima da
média ... Vai faltar picolé!

A banda Evanescence irá fazer quatro shows no Brasil
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto
Alegre em abril do ano que vem.

O mais provável é que as apresentações ocorram na

semana entre 20 e 27 de abril. A banda, vem ao país pela
primeira vez, após ter lançado neste ano o seu segundo álbum,
"The open door". O disco foi topo da parada de vários países e
sucedeu o sucesso megaplatinado de "Fallen" -14 milhões de

cópias no mundo inteiro.

>

Em 2007 estréia o novo desenho animado na TV norte-
americana "Lil" Bush: Residento of the United States". O
Comedy Central (canal dono de "South Park") encomendou 6
episódios ao produtor de "Os Simpsons", Donick Cary. O
resultado? Uma grande sátira com o presidente republicano.
Além de Bush de ser uma criança mal comportada que só tira
notas ruins e faz tudo em,nome de Deus, aparecem também:
Condoleezza Rice; Donald Rumsfeld e Richard Cheney e

ainda, Saddam Hussein, Jonh Kerry e Hillary Clinton.

do
de

•

Laisa Marquelli e Romulo Pires
•
•

Fabrício Peçanha e Rodrigo Paciornik

"

The Simple Life brazuca

I

Download da semana
Conheça a rádio online inglesa'

LastFM. Ela dispõe de um catálogo de 61 \

milhões de faixas em 350.000 estilos.
A busca funciona através de procura

por nome de artistas ou "tags" (palavras'
chave). Basta digitar o nome ou estilo em

sua barra de busca para que a própria
emissora elabore, automaticamente, uma
seqüência de canções com aquilo que
interpreta ser o gosto do ouvinte.

Para facilitar o acesso, a rádio
disponibilizou para download um software
que permite as buscas serem feitas
diretamente. Vale a pena o acesso. O

endereço é www.last.fm.

\

•

,

\

"

,

Confirmadapara protagonizar a versão brasileira do reality show "The Simple Life" - Karina
Bacchi dá uma prévia na internet do que os telespectadores poderão ver a partir de junho, na

TV Record.
Em produção assinada pela própria Karina e levada a cabo por uma produtora

independente de São Paulo, "Querido diário" pode ser visto no YouTube, com atualizações que
prometem ser semanais.

Sete episódios já estão disponíveis no site (procure por Karina Bacchi show). Se na TV
Karina atuará ao lado da amiga Ticiane Pinheiro, na internet ela escolheu David Brazil para
acompanhá-Ia em suas estripullas rurais.

,

,

Pequeno Bush - Polêmica à vista
•

•

•

"Por tomar as rédeas da mídia global, e por criar a nova democracia
'digital, por trabalhar por nada e por destronar os profissionais no seu

próprio jogo, a pessoa do ano de 2006 da TIME é você.". O prêmio é pelo
crescimento e influência do conteúdo gerado pelos usuários na Internet
em sites como o YouTube, MySpace eWikipedia, entre outros.

A capa da revista tem uma foto de um computador com um monitor

espelhado, e desta forma você vai estar, pela primeira vez, na capa da
TIME.
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As grarldes rnorccs rnundicis
bern perto você.

Carolina Dieckmann
está com tudo, A atriz foi

reservada para a

próxima trama de

Aguinaldo Silva em 2007,
grava um filme dirigido
por Wolf Maia no

começo do ano e

'também planeja ser

mamãe, Que fôlego!

r

cosrnética e perfumaria

•

'. Nas prateleiras das vídeos-locadora, a estimativa é de que as

produções nacionais sejam responsáveis apenas por cerca
de 5% dos empréstimos. Q quadro não é diferente nas

bilheterias de cinema, e nem mesmo na televisão brasileira.

NATV
870/0 dos filmes são dos EUA

NO CINEMA
12% filme brasileiro

;

'..

I,.
NAS PRATILEIRAS
5% produção nacional

"

Cangaceiros" (1959), ambos
de Victor Lima, a "Casseta e

,

Planeta - A Taça do Mundo E

(2003), de Lula
de Hollanda.

brasileiro também não teve

em 2006 um ano memo

rável, Ficou com uma fatia de
12% (até novembro), segun
do o portal Filme B, Nas pra
teleiras das vídeos-Ioca-dora,
embora não haja um estudo

oficial, a estimativa é de que
as produções nacionais sejam
responsáveis por cerca de
5% dos empréstimos,

A participação do produto
brasileiro está em queda,
desde o recorde do período
recente, que são os 21 %

nacional
continua sufo
cado pela pro

dução de Hollywood na TV

brasileira, A informação, que
não su rpreende quem
acompanha a programação,
agora é oficial,

Os títulos
Unidos
do total

filme ficam com ap�nas 4,3% do

bolo,
Os dados estão em rela

tório daAncine (Agência Na
cional do Cinema), que
regula o setor.O levanta

mente. feito pela Superi
ntendência de Acompa
nhamento de Mercado da

agência, aponta a ausência
do filme brasileiro na maioria
das TVs comerciais, no perí- .

odo.

Apenas Globo e SBT

programaram títulos nacio-

alcançados em 2003, ano do
fenômeno "Carandiru", de
Hector Babenco, com 4,6
milhões de espectadores,

Os artistas reclamam da
falta de espaço, mas acre

ditam que o ano de 2006,
apesar da queda de público,
vai trazer boas lembranças,
como a abertura em torno

do debate que envolve o

setor, Para Hector Babenco,
não falta qualidade, mas so

bra preconceito e interesses
comerCiaiS, .

nais, sendo que o SBT figura
único filme
Dia da
Alberto Nossa"

Buarque
A Ancine ressalta que um

,

terço dos títulos exibidos na

Globo têm o selo Globo

"O
na

Caça"
Graça,
global.
Record,

com um

relação,
( 1999),
estrelado pelo
Marcello Antony,

. Band e Rede TV!
zeradas na conta,

Ainda de acordo

de

surgem

Filmes, como é o caso de "Os
Normais" O Filme", "O Auto
da Compadecida", "Lisbela e

o Prisioneiro", e do citado

dos Estados
87%

com os

números da Ancine, a Globorepresentam
de filmes exibidos

. '

programou no primeiro
semestre 38 filmes brasileiros
ou 7,4% do total exibido pela

,

emissora, O leque vai de "E
de Chuá" (1958) e "Os Três

pelas emissoras abertas no
•

primeiro semestre deste ano

-forarn I ,270 longas-metra
gens, Os filmes nacionais

"Casseta & Planeta",
Nas salas de

desempenho

,

Cinema, o

do filme

. .�,

, '0/ v..' \'1 ' 9 r o t í I) e J ' c: o !11 , b r

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI
•

,

Centenas das melhores sugestões para
presentear criativo neste Natal. Megastore - 3275 0137

Shopping - 3275 6400
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O CORREIO DO POVO

• 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, 21 h - Todos os dias)

JOINVllE •

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 O, 22h -
Todos os dias)
Cine Mueller 2

Happy Feet"': O Pinguim
(14h, 16h40 - Todos os dias)
·0 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, 21h
- Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)
Cine Neúmarkt 2
Cassino Royale
(13h30, 16h20, 19h1 O, 20h -
Todos os dias)
,Cine Neumarkt 3
Xuxa Gêmeas

(14h30, 16h30, 19h20, 21 h1 0-
Iodos os dias) .

Cine Neumarkt 4
Um Bom ano

(i 4h15, 16h45, 19h15, 21 h45 -

T�dos os dias)
Cine Neumarkt 5
Flyboys .

(21 h30 - Todos os dias)
•

Volver
I

(14h, 16h40, 19h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
H�ppy Feet - O Pingüim
(14h10, 16h20 - Todos os dias)
Os Infiltrados
(18h30, 21 h20 - Todos os dias)

Férias
A Biblioteca Pública Rui
Barbosa começa a

funcionar em horário

especial de férias no dia 11
de janeiro, até lá o

funcionamento segue
normal, depois passa a

atender das 7 às 13h e não
âbre aos sábados. a

serviço volta ao normal em
fevereiro.

CineSesc
a Sesc está recebendo'
, '

. .-

mscnçoes para o programa
CineSesc e para A Escola
vai ao Cinema. Em 2006, o
projeto teve parfícipação de
mais de 30.000 estudantes
da região.

•

!
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• SAIU NO O CORREIO HA 20 ANOS • • I
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Abastecimento ampliado

A ampliação do sistema de abastecimento de água do Samae de Jaraguá do ,Sul
foi tema da edição do jornal O Correio do Povo de 20 de dezembro de 1986. Foi

,

construído na época, o maior o sistema de tratamento, até então, no Aguas
Claras. O total geral do investimento atingiu Cz$ 320.469,58, consistindo o

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

casa de química para cloração da água. A vazão média era de 10 litros por
segundo e a capacidade do reservatório é de 80 m'.
Para 1987, o Samae previu a construção de um reservatório de 750m3,
localizado na rua Adélia Fischer, fundos Menegotti Motos, cujo terreno já estava
sendo terra-planado. O início da construção aconteceu em janeiro. Os .

investimentos atingiram Cz$ 1.195.293,93, destes, Cz$ 340 mil para mão-de
obra, Cz$ 135.973,17 para primeira etapa da rede de .distribuição de 250mm de'

. diâmetro.
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• O DIA DE HOJE
,

• ANIVERSARIOS ,

1 ,

I ,

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

extra@ocorreiodopovo,com.br
•

� SANTO
, '"f-.

São Pedro Canslo

> EfEMÉRIDES
Dia do Atleta Profissional

� 1967
I •

,

Morre, na Cidade do Cabo, Louis,
Washkansky, que recebera um

transplante de coração no dia 2. "

�. '.

" 1968
,

A 'nave Apolo 8, conduzindo três

astrgnautas, parte em dire,ção à Lua. :

Nada como uns dias em Florianópolis para renovar as esperanças. a
leitor Carlos Miguel tem toda razão.

,

" ,

•

•

I •

o êxplorador norueguês Boerge ausland,
qtJe se propôs a atravessar a Ant�rtic;a

..
.

.

sozirho, atinge o ,pólo sul 44 dias depois
d�, iniciada sua .e,xp�diçã'b

�' �
... ,.� !.� .

.<

�',� .� .,�;:« ,., .....
"0 .·,'�i'� " ..�

,

• UTILIDADE PUBLICA
�Vagas
O Senai de Jaraguá do
Sul .ern convênio com

a Unerj, está com

vagas abertas para
Processo Seletivo

Especial no curso de
Tecnologia em

Automação Industrial.

� Curso de Extensão
I

O Centro Empresarial
promove curso sobre
desenvolvimento do
profissional de compra
nos dias 22, 23, 24, 29,
30 e 31 de janeiro. O
investimento: é de R$
395.

� Concurso I

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 janeiro.

I'
•

-

• PREVISAO DO TEMPO
Chuva continua no Estado
A propagação de áreas de instabilidade
continua provocando chuva em Santa
Catarina. As chuvas atingem com maior
intensidade o norte, o leste e o sul,
também com risco de ventos fortes. No

I oeste, ocorrem chuvas principalmente
durante a tarde. Apesar da nebulosidade, a
temperatura permanece alta devido a

presença de uma massa de ar quente.

•

•

, FL0RIANÓPÓLIS
1V1íN 24/ MÁX 31

� Jaraguá do Sul e Região

•

MIN: 2·5° C
MÁX: 310 é>;-;',"'",-c;"
Sol com algumas nuvens,
intervalos de chuva,

DOMINGO

MíN: 22° C
MÁX: 33° C
Tempo instável.

SÁBADO C""MiN: 24° C
, (J<�

MAX: 32° C
Sol com' nuvens,
Possibilidade de chuva.

SEXTAHOJE

Mí�: 250 C
, , ,,-n;'

MAX: 32° C
Sol com nuvens.

I

Chuva a qualquer hora do dia,
,

> Fases da lua

CHEIA

(';11I""'-'nV' �\.'':>J

MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas

J:-"',
(.

"''''
'. _)

-- ......

E [1501araoo Parciannente
11IJhiado

-
•

trovoada

I
4/12 20/12

.

27/1212/12
Nub'ado Illstáve!

•

•

r
I r'
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OCORREIO DO POVO

.NOVElAS

• GLOBO -18H

o Profeta
Clóvis pede perdão a Sônia. Sônia se afasta
�e Clóvis, chocada com a agresslvldade

J, �ele, Fllomena ameaça contar a SOnia tudo
1 quo ClOvis fez com Laura, para que ·ola

�IBIBta do casamento, ClOvis garante a

rllom@na que desoa vel aeril dlfer@nte,
SOnia faz as malas para Ir embora, mas

Clóvis Implora que ela fique. Amadeu
manda Marcos não se envolver com ClOvis
e avisa que ele pode ser perigoso. SOnia
dorme no quarto com Analu. O esplrito de
Laura vela por ambas. Clóvis vê Sônia

: dormindo com Analu e não gosta, mas

! disfarça. Carola descobre que Lia dá

contribuições a um orfanato e se pergunta
se isso tem algo a ver com o filho de Teresa.

,

I Carola sugere que Arnaldo finja ser policial
I ' para ver os arquivos do orfanato. Marcos
I ' fala para Olavo que quer separar Sônia de

Clóvis e, em um momento de raiva, faz uma
i . lâmpada estourar. Clóvis não permite que

Sônia se levante da mesa até.que ele acabe
de comer.

• GLOBO -19H

Pé na Jaca
• •

Lance salva Josephine e leva-a para o

hospital. Elizabeth pede que Barrão leve-a
na casa de Último. Caco insiste que o pai
está dando em cima de Gui, que hão
confirma. Maria fica sabendo que uma

menina foi levada para a Santa Casa. A freira
avisa Lance que Josephine está bem.
Deodato avisa Elizabeth que Último impediu
a sua entrada na casa. Maria se abraça com
a filha. Nuno diz à mãe que vai se casar com
Leila. Arthur joga pólo aquático com uma

garotada no clube. Maria descobre que o

namorado de Pietra é Lance. Maria o

procura no hotel, mas ela já foi embora.
Lance diz a Tadeu que vai voltar para São
Paulo. Barrão leva Elizabeth embora à força.
Caco aceita um serviço de frete. Vanessa

procura Gui. Arthur vai à corretora e

descobre que foi enganado por um

programa de TV.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Giselle diz que os pais mentiram para ela e

se revolta. Anna acha que o psiquiatra deve
receitar alguma m�qiqaç,ã9,.0 que �reo��pa
Miroel. Os policiais permanecem ,d!) vjgilia.,
Tereza e Nestor aguardam um telefonema.
Luciano busca uma saída, mas não
encontra. Marta vê Nanda e toma um

enorme susto. Alex vai ao quarto de
Francisco e sente o perfume da filha. Alex
diz a Marta que ela deve. estar com a

consciência culpada e confessa que
gostaria de ver a filha, que jamais aparece
para ele. Sílvio ê Tônia passam a noite

juntos. Luciano tenta falar com um dos
seqüestradores, em vão. Nestor diz que os

,

seqüestradores querem minar as forças, a

resistência e a arrogância de Tereza.

Domingos diz a Fred que juntou um dinheiro
e vai comprar um carro para o filho. Thelma
manda Pinhão não comentar a sua vida com

Jorge. Constância avisa Thelma que Dorival
vai chegar e manda que ela fique longe de

Jorge. Thelma chora em seu quarto.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
.

Juba e Cecilia se levantam com difiealdade
e se abraçam felizes por estarem vivos. A

polloia chega e Sombra vai embora. Vanda
diz que se Lucimara quiser ficar na oasa

dela, terá de ajudar na faxina e parar de usar
decotes. Betinha e Tavinho se encaram, ela
sobe as escadas e ele a segura. Os dois
ficam muito próximos e se beijam
intensamente. Dani e Rafa levantam da rede,
felizes depois de fazerem amor. Teleco e os

indios vêem madeireiros ilegais derrubando
árvores, tentam impedi-los, mas, eles

fogem. Cajuru e Margarida soltam um

ratinho perto de Emílio e Ruth, que ao verem

o bicho sobem em cima dos móveis,
gritando. Jaca fica muito chateado ao saber

que Betinha foi para a cama com Tavinho,
ela se arrepende de ter magoado Jaca.

Graça pede para Vanda e Túlio não
contarem a seus pais que está grávida no

jantar de noivado. Yara visita Jaci e informa
Bárbara que ela está trabalhando na casa de
Eduardo. Mesquita val à casa de Tavlnho e o

segura com força, pedindo para ele dizer
onde Ramalho está escondido,

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Haroldo questiona o envolvimento de
Carlinhos com as drogas. Carllhhos nega.
Jéferson pergunta para Cicio se Joana está
namorando, Olcio diz que não pode afirmar
mas que lá ViU Joana acompanhada de um

rapaz com pinta de rloo no Torto, No
presidio, JãosÔh, Mofado a Torres falam.
sobre â fuga, Alfr�do e Mariana ôonversal'f1
§Obrê â vontade de Oarla em oONheoef um
baile funk, l.uoilia diz para Joana que gostou
niulto d� Miguel, Sérgio êNtrega e felatórlo'
OtllTl todas as InfarmaQOê§ de Joana para
I3rlnlà _ .. .. .. .. . ..

,

I \

extra@ocorreiodopovo.com.br
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��PLANOS
Carolina Dieckmann está
com tudo. A atriz - que
acaba de renovar seu
contrato com a Globo até
2012 - foi reservada para a

próxima trama de AguinaldO
Sliva. Nas telonas, Carol
também Jã tem trabalho
marcado: ela participa, no
começo do ano, de um filme

dirigido por Wolf Maia. Não
bastasse a agenda lotada,
Carolina não esconde que,

pretende logo, logo, casar e
ter outro filho com o

namorado Tiago Worcman.
Pelo jeito, 2007 promete.

��DUPLA JORNADA
Giovanna Antonelli, novamente de cabelos

compridos por causa de sua personagem em

"Amazônia - De Galvez a Chico Mendes", enfrenta
uma rotina pesada

de gravações de suas
ce-nas na mlnlssérle
porque foi passar o
Natal em companhia
do noivo que mora

nos Estados Unidos.
No entanto, a atriz volta
ao Brasil na terça e já
retorna ao estúdio. O
empresário Robert
Locascio vem

junto a fim de

passar o Ano
Novo ao lado da
amada.

��CRíTICA
O ator Matt Damon falou o

que pensa em uma
I entrevista na TV americana.

O integrante de "OS
Infiltrados" soltou o verbo
contra o presidente George
Bush: liSe você vál mandar

..... pessoas para a guerra,
então esta luta tem de ser

: de todos. Se o presidente· �.
tem filhas com Idade para
lutar, elas deviam ir

1

também.", revelou o ator.
Matt Damon é sómais uma
das estrelas de Hollywood
que assinou um abaixo
assinado contra o governo .....

de Bush. - .

,

• CRUZADAS

•

Alan do "BBB 5" .

,

namorado de Grazi
.Massafera fez teste para
integrar o elenco de "Maria
Mercedes" I no S8T, É pelo

I

Jeito na Globo o moço nao ":
•

....
tem chance. Vale lernbrar
que Grazl, com toda a sua

.'

.

:., simpatia conquistou es
telespectadores e

,

, conseguiu abocanhar uma
, vaguinha em "Páginas da ..
·

.
'

• Vida", onde,vive a .

·

"inocente" 'flhell11inha. A \\

loira t�.m arrancado" .

suspirós cos marmanjos e '?

. elogios do autor Mânoel
::'.

, ,\��" _.::,,' ,:' �:
,

Carlos.' ,c'

•.
"

"
- ,', ':"'" -' ',"_

;,�,:

��TESTE

• DIVI'RTA-SE

Um bêbado esta cambaleando pela rua e da de cara com uma freira.Tentando

consclenpzá-lo.ela diz:
-O senhor sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em consumo de álcool!!!!
-lsso e culpa desses crentes!

.

-Como culpa dos crentes, se eles não bebem?, pergunta a freira,indignada
-Pois é ... (hic).Se eles bebessem um pouco nós tava em primeiro!!!

Um belo dia no jardim do sanatório dois loucos estavam perto da piscina quando um�t!
.

deles resolveu mergulhar, o amigo vendo que ele não sabia nadar entrou na piscina e_." I
o salvou. No dia seguinte, o médico que tinha observado tudo, chegou para o louco ,:'� i
que salvou o amigo e disse: ,�-,,� i
- Tenho duas noticias para te dar, uma boa e outra ruim, a boa é que resolvi te dar ".1 t
alta, pois vi você salvando o seu amigo, a ruim é que seu amigo se matou entorcado: �i i
essa manhã. í�;�

O louco sem pensar respondeu:
' .: �; i

- Não doutor ele não se matou não, eu que coloquei ele lá pra secar. �:� I
II\.. I
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Desvio do
assunto'
(1111.)

,
,

•

\

O bêbado e a freira

Bela amizade!

\

��DE VOLTA
,

Depois de passarem uma :.;�� :

temporada na África e na :�:;� i
- ... .s !índia por conta de I

,

compromissos profissionais, .;, :
•

Angelina Jolle e Brad Pitt :

estão de volta a Los Angeles. ;',; i
O casal tem sido vista com =" j

• •

freqOêncla passeando ou .:�':;
fazendo compras.A presença' v',
de Jolle e Pitt nos Estados l" ,

, 1/1:)1

Unidos tem um motivo multo' -.: .:
especial. Nos próximos dias ,,-;: i
começa o trabalho de . ,r i..

.

divulgação dos filmes "The I�:"
Good Shepherd", estrelado ,;:_:;
por ela, e "O Assassinato de :�). i

·
.

Jesse James", protagonizado
pela galã.

!
,.' l '

�"'�<4 j

,

, '
-.l , • I

,

',. ". i
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, ' ,

,
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Mande sua piada para o Extra: _� :
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� Capricórnio 22/2, a 21/1 ;��l
Feliz Aniversário! O Sol está em seu signo, :::!::J I

trazendo de presente' um monte de nevas I
energias pra você. É o seu período de alta solar, ��
em que você se reabastece de. forças, .:

completando um ciclo pessoal e iniciando uma"
-

nova fase. O centro energético dentro de você, ::'
simbolizado pelo Sol, está sendo recarregado. ;

Trate-se com amor e carinho, você merece. "

�

,

II HORÓSCOPO
,

� Aries 20/3 a 20/4
A passagem do Sol por Capricórnio, até 20/1/07,
atrai sua atenção para as atividades profissionais,
imagem e vida pública. É um período de desafios
no sentido de concluir projetos que você vem

desenvolvendo, para então colher os resultados.
Você está entrando em uma nova fase de
desenvolvimento e crescimento: mantenha o

pique e a concentração.

� Touro 21/4 a 20/5
O trãnsito do Sol por Capricórnio, um signo de
Terra como o seu, até 20/1/07, é estimulante e

renovador. É uma fase de expansão de liorlzontes
e de visão de rnundo através de estudos, viagens
e pessoas. Talvez você se interesse mais por
coisas ligadas à esplrlfualldade, filosofias, etc.,
tudo o que possa ampliar sua consciência. Nunca
pensou nessas coisas antes?

� Leão 22/7 a 22/8
A passagem do Sol pelo terrestre signa de

Capricórnio (até 20/1/07) é uma boa oportunidad
para aprimorar técnicas e procedimentos no

'trabalho e projetos que você está encabeçando.
Produtividade, eficiência e excelência estão em

•

foco: não adianta só ir levando, achando que
médio já está bom. Há que fazer tudo bem-feito,
com o selo de qualidade do rei Leão.

� Câncer 21/6 a 21/7
o Sol está em Capricórnio, seu signo oposto, até
20/1/07, e indica uma fase de desafios e de muito

,

crescimento. E fundamental que você esteja bem

centrado, pois talvez enfrente alguns obstáculos e

a oposição de outras pessoas. Todos os tipos de

interação e relacionamentos serão importantes:
você tende a aprender muito com eles,
principalment,e sobre si mesmo.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
A passagem do Sol por Capricórnio, até 20/1/07,
faz você ficar mais atento às sutilezas de sua

psique e de seus sentimentos mais profundos,
para as Questões psloológloas em geral, Multas
oolsas tendem ti vir à superflola, acessando à
oonsolêliola: é um ótimo momento para passear
por seU mundo Interior ê sntrar em oontato com
essas partes remotas de SêU ser,

� Virgem 23/8 a 22/9
O Sol está em Capricórnio, um de seus colegas d
elemento Terra, e Indica um penodo descontraldo
divertido, Neste perlodo, até 20/1/07, vooê val SEl

sentir bem, oom vitalidade e disposição,
apresentando uma atitude otimista til positiva dian!
das oolsas, Nos relaolonamentos, podem rolar
novidades, Se você Já tam uma relação, renove-a:
esta é uma fasa orlatlv9,

� Libra 23/9 a 22/10
O trânsito do Sol por Capricórnio (até 20/1/07)
coloca em foco os aspectos íntimos da sua vida

pessoal e as pessoas que dela fazem parte. É
provável que você precise ficar mais no

ambiente familiar e no aconchego do seu lar. É
um momento de olhar para dentro, uma fase

subjetiva, com muita atividade psicológica. Fique
em contato com a natureza sempre que der.

� Escorpião 23/10 a 21/11
A passagem do Sol por Capricórnio, até 20/1/07,
convldaa prestar mais atenção no ambiente à
sua volta e a se relacionar mais com as pessoas
que vooê vê todo dia. Observe como você li'da
com essas relações que, talvez você nem

perceba, são muito importantes na sua vida. A
comunicação está no foco principal: fique
antenaco, ajuste sua sintonia e abra o canal.

� Sagitário 22/11 a 21/12
o trânsito do Sol por Capricórnio (até 20/1/07)
tem tudo para ser uma fase superprodutlva e

pode resultar em melhora nos negóolos, Na
verdade, esse progresso sÓ ocorrerá a partir de
uma reavaliação de seu 1l19tema de valore§ !l de
uma atitude mais efetiva na utlllzaQáo de seus
recursos. A energia tem que olroular: nêo
oentrallze tudo em vooê,

,r

•

•
'.

� Aquário 21/1 a 18/2 ":
•

Não fique plrando nsssa história de inferno
.

zodiacal. O período que precede seu anlversáríoé
um momento de reciclagem, uma preparação ;_

para um novo nascimento. Aproveite a passagem
do Sol por Capricórnio, até 20/1/07, para fazer'

.

um balanço do seu último ano, Como vooê esta"
se virando com a arte de viver? O que precisa '.:
mudar para ser ainda mais feliz?

,
.

�' .

� Peixes 19/2 a 19/3
. \

O trânsito do Sol por Capricórnio (até 20/1/07) é'
um bom momento para fazer uma avaliação de '.

seus propósitos de vida e sobre como vooê está'
se saindo para ..conoretlzá-Ios. a também um ,;

perlodo de !loolallzaQão e de Intensa troca aiatlva.
com as pessoas, favoreoendo as ralaQOes com :
grupos e amigos, Vooê tende a produzir multo

' .

mais ao trabalhar eem outras pessoas, �, _J
\
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Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

,

TODO CUIDADO E POUCO
Para quem anda no trânsito de
'Jaraguá do Sul, principalmente nas

ruas centrais, todo cuidado é pouco.
Os motoristas corroboram corn a

alta velocidade, desrespeitando a

velocidade máxima permitida. Para
minimizar os efeitos do atual sistema
urbano, o governo Moacir Bertoldi
aposta no Transjaraguá, onde
segundo site do BNDES a verba já
está liberada. O projeto do
Transjaraguá r*évê, dentre outras

melhorias, a utilização de única

passagem de ônibus para percorrer
vários bairros. Vamos ver, mais
ônibus significa tirar alguns carros

de circulação. Então ... quem viver

verál!l

"

•

,

•

•

E AGORA?
Quem tem razão: a Vereadora
Maristela Menel que acha um
absurdo o salário de 24 mil reais
dos deputados federais ou o

vereador Cacá Pavanello que
acha coerente o aumento de

94%? Com a palavra!

Mariana da Costa, para orgulho de Odimir e Marlene Izidoro
/

da Costa (CMV Eventos) desfila na coluna, em pose especial
na festa de lançamento do casting de modelos de Gislaine

Faquere, realizada noSaint Sebastian

NA URBE "

,

Quem aterrissa hoje em Jaraguá do Sul com a esposa
Solange e filhos é o empresário Walter Janssen Neto, o
popular Teco, que atualmente reside em Atlanta, nos Estados

,

Unidos. Teco veio para veranear e curtir a virada de ano aqui,
em 'Santa Catarina, na praia de Armação. Mas antes de
arrumar as malas, Teco recebe logo mais, no Chalé da Weg,
amigos mais chegados para deliciosa costela assada.

,

E anta Catarina

<'

vltrlne@ocorrelodopovo,com.br

MATRíCULAS
ABERTAS
Quem pretende iniciar 2007
pensando na carreira pode
começar agora. O Senac de
Jaraguá do Sul está com as

matrículas abertas para
cursos técnicos com grande
aceitacão no mercado.

,

Informações pelo fone,
47 ·3275·8400.'

,

o munen O a Choque

•

I ,

I, I , 'iI
I
i "

Breithaupt faz a festa no Natal
Acontece no próximo final de semana o grande sorteio da

promoção de 80 anos do Breithaupt. Mais uma edição da

distribuição de prêmios já começa amanhã, sexta-feira,
22/12, com o sorteio de 17 furadeiras, sendo uma por
filial. No sábado será o sorteio do grande prêmio, um Ford

Ecosport)XL 16. Flex, quatro portas, zero KM. No último
sábado, dia 17 de dezembro, foram sorteados dois

prêmios de R$ 5 mil. Os ganhadores foram
Cristiano de Carvalho, de Jaraguá do Sul e Siegfried Doehl,
de Schroeder. A promoção irá distribuir um total de 168

prêmios, sendo 164 prêmios diversos e quatro veículos.
Para concorrer basta fazer compras nas lojas,

, supermercados el hiper Breithaupt. Não há limite para
número de cupons por clientes, contudo, não será
permitido acumular notas ou cupons fiscais para trocar

por cupons. O último sorteio da promoção acontece dia 4
de teverelro de 2007, quando será entregue o último Fiat
Pallo zero KM.

FESTA DA STUDIO
A festa de 17 anos da Studio
FM, que aconteceu na última
semana, superou todas as

expectativas. Mais de 10 mil

pessoas foram a Praça Ângelo
Piazera prestigiar o evento. '

•

A loja Rosa Choque está com novidades
incríveis para a temporada. As tendências
da moda e o que já está arrasando nos

ambientes mais descolados.Além disso,
todas as peças do espaço ligth, na
sobreloja, estão com descontos de até 60%.
As meninas e mulheres que fazem a moda,
sabem que as melhores peças estão na

Rosa Choque. Aproveite o horário especial
, '

de Natal e vá sem pressa. A loja Rosa
Choque fica na rua Quintina Bocaiúva, 281,
centro de Jaraguá do .su Mais informações
pelo fone 47-3275-0288.

\

,

,

•

,

Na última terça-feira(19), o casal Nelso Vicente e
. Lurdes Bernadete Minatti Spézia festejaram 25
anos de vida conjugal. O festerê para comemorar

a data será no sábado, às 20 horas, no Acaraí.

•

•

•

O CORREIO DO POVO

,

•

O boa gente Márcio Luz, depois de viajar o Brasil
representando a Porto Belo, uma das maiores

empresas da América Latina do ramo de pisos,
agora, no começo do ano, estará trazendo a

Jaraguá do Sul toda a qualidade e di,ferencial
inaugurando a franquia Portobelo Shop. Será na

rua Barão do Rio Branco.

I

,
,

Na coluna do dia 19, terça-feira, registrei que o (
empresário Adernar Menegotti, dono da Calcei, fora
o primeiro brasileiro a desfilar com uma Cherokee (

.

SRT8 com 432 cv. Mas segundo o leitor Márcio f

Ewald, eu_ estou errado. "O primeiro a comprar e 1
pilotar a máqui�a em terras tupiniquins foi o hoteleiro I
Renato Armann(Hotel Villa do Mar), de Balneário de
Camboriú". Afirma Márcio. Olha só! Ele faz questão .

(

de dizer também que é para uso diário, enquanto que I
,

para passeio ele usa uma Hummer H2. E mole?!

O procurador da prefeitura de Jaraguá do Sul,
Jurandir Bertoldi, para tirar o estresse da pressão
diária sobre o paço municipal, tem arrumado
maneira diferente para descarregar a tensão. Ele é
visto no mínimo duas vezes por semana fazendo
um cooper pelas ruas da cidade.

.

No próximo dia 23 de dezembro, no Expresso, em
Joinville, a festa rola solta em torno do Christman'
Week. E o que é bom demais, com as especiais
promoções de Natal

Agradeço de coração os elogios que recebo
diariamente pela minha coluna, principalmente ao

amigo e ex-candidato a deputado estadual Carlos
Alberto Chiodini. Valeu!!

. Hoje, às 17 horas, haverá coquetel de
inauguração da agência do Banco Itaú, no Bairro
Vila Lalau, em Jaraguá do Sul.

• BAZAR
•

I
As compras de Natal estão na reta final. O horário
para o comércio nos próximos dias é o seguinte:
hoje, dia 21, e sexta-feira dia 22, o comércio 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. Como tem feito muito calor, observe
cuidados como ingerir muito água e preterlr
horários alternativos para as compras. E no mais,
procure as melhores ofertas e promoções e, boas

compras. l

E lembre-se, o comércio só voltará ao

funcionamento normal no dia 27 de dezembro,
quarta-feira.

,

Você tem só mais dois'dias para aproveitar a
grande promoção da Belfssima Home. Toda a loja
com descontos de até 60% ..Até o dia 23 você
pode comprar o melhor em móveis, pagando bem
menos.
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