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• PELOTROCA DE MERCADORIA: MOMENTO VIRA OPORTUNIDADE PARA AUMENTAR VENDAS .5
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/ • • •
Governo divulga
balanço das

,

contas de 2006

PIERO RAGAZZI/OCP Os investimentos do
Estado nas áreas de

,

Educação e Saúde ficaram
dentro do limite exigido
pela Lei de
Responsabilidade Fiscal .
• B1

sh Hartnett, o suposto
ovo namorado de Gisele

,

�ündchen, não ,gosta de
�abeleireiros e é ele
mesmo que apara suas,
madeixas.
.83
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Língua dos sinais
é obrigatória nos

órgãOS públicos,
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Pelo menos 5% dos
funcionários de empresas

públicas federais, .

estaduais e municipais
devem ser capacitados o

•

.

I
•

Céu nublado de dia e de
noite. \

,

o �

para uso e mterpretaçao
da Libras.
B B2

A

Onibus para o

litoral saem de

Jaraguá lotados

PRF intensifica

fiscalização nas
•

rodovias ne se

.

www.studiofm.com.br

poderia ser melhor para
Fernando de Oliveira, 26
anos. Ele foi um dos
sorteados da promoção
"Breithaupt 80 anos", e
ganhou um Ford/Ecosport
no valor de R$ 50 mil.
Fernando tem três filhas 'e

•

Procura Começa amanhã e vai até

segunda-feira, a 'Operação
Reveillon' da Polícia
Rodoviária Federal. BR-
,

101 vai ter radares

fotográficos móveis para
multar quem exceder a

velocidade permitida.
.7

por passagens
, . 80

MAXIMA

"

, ... /.

tritermumcrpais e intensa e

quem deixar para garantir
a vaga na última hora pode

'�ser obrigado a ficar na

cidade, mesmo com os

ônibus extras disponi
bilizados.
.7
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MINIMA

vai vender o carro para

comprar uma casa.
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2 I QUINfA-FEIRA, 28 de dezembro de '2006

EDITORIAL

,
.

Os deputados governistas,
que fizeram tudo aquilo que o

governo do Estado esperava
,

.

em termos de projetos,
tentaram se redimir no final da

;:dezembrada" com aprovação
lie um pacote de bondades. E,
soltos, derrubaram veto do
Centro Administrativo ao

projeto que põe fim à cobrança
Ç1a tarifa básica para a telefonia
fixa e móvel em celulares pós
pagos, aqueles com contas no

final do mês. Falta, agora, Cl

homologação da Assembléia
Legislativa para que vire

efetivamente lei. Em [araguá
do Sul vereadores encerraram
o ano dizendo não à proposta
,

de aumento do IPTU em até

40% sobre os valores cobrados
no ano passado. E, ain�a,

,

aprovando majoração de 15%
ao invés dos 47% pedidos pelo
I

,

I

•

"

deveria nortear o papel que
cabe a cada um no trato da
coisa pública ou de interesses

diretos dos contribuintes .

Reflete, muito mais, o desgaste
que os parlamentos brasileiros'
de todos os níveis têm sofrido
nos últimos . anos com

escândalos de todos os tipos:
dos mensalões aos mensalinhos,
dos sanguessugas a dólares na
cueca, em malas, em sacos. No
caso lacaio 'Legislativo tem

passado incólume, felizmente.
Mas a defesa intransigente de

algtlmas propostas . do
Executivo acabou resPingando
negativamente na Câmara. A

mudança de opinião de alguns
mostra com clareza que o grau
de .credibilidade daquele Poder
desceu mais alguns degraus na
escala da avaliação popular.
Fica, pois, a lição.

,

:. ENTRE ASPAS
•

,

,

Hélio David Vieira Figueira dos Santos, juiz da Vara Criminal e da Infância e Juventude.

A defesa intransigente de

algumas propostas do
Executivo acabou.
respingando
negativamente na Câmara.

Executivo sobre a Cosip,
aquela taxa incidente sobre a

iluminação pública ,que o

cidadão paga, mesmo que não

tenha o benefício na rua onde
mora. Duas atitudes com as

quais até mesmo os vereadores'

governistas concordaram. Mas
não se pode creditar o

comportamento dos deputados
estaduais e dos vereadores da
maior cidade do Vale do

Itapocu a procedimentos que

. ,

"Vou voltar ao meu escritório no ano que vem, não sei se no, começo do ano".

: Jurandyr Bertoldi, procurador geral da prefeitura anunciando sua saída do cargo.
,

,

.

� G

"O Estado repassa os valores do imposto (ICMS), mas não explica a redução".
,

, .

Rosemeire Vasel, vice-prefeita, sobre a queda na receita deste imposto nos últimos meses.

•

.• PONTO DE VISTA

,Retrospectiva e perspectivas,
,

a realidade e os 'desafios
•

,

Todo começo ou recomeço traz
.

,
desafios e o ano que se inicia

: também traz com ele nOV0JS
, I

desafios a todos nós brasileiros,
,

seja no campo profissional,
intelectual ou administrativo.
As empresas e indústrias
enfrentam o desafio da

competirívidade do mercado de
trabalho e de satisfazer às

necessidades do consumidor
I cada vez mais exigente.

O mundo de um modo geral
enfrenta vários desafios, seja no
campo da ciência, da medicina,

: da ecologia; o desafio
,

ambiental de conter os fenô-
,

,

menos cada vez mais devasta
dores de uma natureza cada vez

mais devastada e por isso

muitas vezes imprcvísfvel.O
brasileiro enfrenta o desafio de
encarar suas dificuldades
cotidianas ernmeio ti corrupção,
à violência, aos altos e baixos

,

de um país sempre às voltas com
crises políticas, econô-micas,
sociais. Particularmente este

ano que passou, o brasileiro
enfrentou o desafio de, emmeio

a tanta corrupção, encontrar
candidatos que lhe oferecessem
honestidade e competência
para continuar acreditando que
seu voto pode ser transformadon
Nossos jogadores de futebol
enfrentaram o desafio de admi-

.

tir perante o mundo que não
somos os únicos que sabemjogar
um belo futebol. Nossos desafios

enquanto administração
,

municipal também são grandes.
Continuar pagando a "herança" .

que nos foi deixada de

comprornissos financeiros
assumidos por governos ante

rio res hão deixa de ser urn

grande desafio,Transformer
l10SS0S projetos futuros ern

realidade são· igualmente
•

• O prefeito Moacir
Bertoldi escreve
neste espaço às

'\

quintas-feiras

-,

grandes desafios para nós: A tão

esperada concretização da
arena multiuse, a revitalização
de nosso centro histórico para
darmos o devido valor a um

lugar verdadeiramente histó-
. . '" .

rICO p�ra nosso.municipio,
.

a

continuidade do projeto
Transjaraguá e a readequação
de nosso trânsito para que se

humanize nosso transporte
coletivo urbano são alguns
deles. Da mesma forma, o

•

desafio de oferecer segurança
, . .

ao nosso mumcipe, seja
A • •

110 transito, enquantomotonsta
ou pedestre, em suas casas, no

trajeto para seus lares ou seu

trabalho é' Ulna constante para
,

11ÓS. Um bom atendimento na

Saúde, a preservação do meio

ambiente de nossa cidade, a

garantia de qualidade na água
e no saneamento são outros de'
nossc)s desafios .

I tJ.
I

I

\
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Valda

o Estado cria ou altera regras que violam o direito do cidadão, que recorre
.

'

gerando milhares de ações".

Cruz

Um presente
de grego
Antes do Natal, Lula vestiu o

figurino de Papai Noel e
mostrou que ainda não desceu
do palanque eleitoral: Distribuiu

,

benesses a seu eleitorado
cativo com reajuste para o

salário mínimo -de R$ 350 para
R$ 380. Foi além com correção
da tabela do Imposto de Renda
da Pessoa Física.
Aparentemente, são medidas

. até defensáveis. Afinal, R$ 380
de salário mínimo continua
sendo um valor muito baixo
num país de tantas desigual�
dades. E corrigir a tabela do
IR. para evitar que o Leão'
devore mais da renda dos
assalariados. Tudo isso
poderia ser adotado, mas em

dose mais parcimoniosa,
evitando pressões sobre o

quadro cada vez mais grave
das contas públicas.O que
parece não .enxergar é que
bondades distribuídas antes
do Natal podem se

transformar num verdadeiro

presente de grego.

4J valdo@folhasp.com.br

.. DO LEITOR
•

. , �.

Maria Inês Oolci I

I

Auditoria
só agora?
Os aeroportos voltaram a

'

lotar, com os atrasos de vôos
e o problema vai persistir,
certamente, durante esse

final de ano. No entanto, a

Justiça não viu urgência no

pedido das entidades de
defesa do consumidor e não
concedeu liminar na ação
civil pública para obrigar as
empresas aéreas a cumprir o

que determina o Código de .

, Defesa do consumidor:

garantir assistência aos

passageiros com alimenta

ção, transporte, custo de

ligações telefônicas e hotel,
.

além da informação adequa
da sobre os atrasos e cance

lamentos de vôos. Foi con

fiança demais na Anac, que
havia garantido tranqüili-

,

dade.E o retrato, do País. A
)

ANAC, agência responsável
(???� pelo transporte aéreo,
agora anuncia auditoria na

TAM. Interessante, é que' o
caos nos aeroportos se

,

. arrasta desde outubro.

, <:.@!JmariaineSdOICi.fOlha@UOI.com.br

o Brasil a passos de tartaruga
diante da indignação geral .'

I

Não existe brasileiro que não
se revolte e se indigne com

\
nossa carga tributária. Quase
40% de tudo que recebemos de
salários no fim domês acabanos
cofres do poder público, na
forma de impostos e contri

buições. A· informalidade é

grande e o Brasil cresce pouco,'
algo em tomo dos 2% ao ano,

muito menos que os 5% da
,

média mundial. E preciso atrair
essas empresas e trabalhadores

para a formalidade, através da
sírnplificação e redução de .

impostos e alíquotas. Com essa

carga tributária existente hoje
no Brasil, não tem empresário
que não sofra com insônias,
pesadelos e problemas de

estresse.A valorização artificial
do Real frente ao Dólar

.atrapalha, A invasão de

produtos chineses, amaioria de
baixo custo e de baixa

qualidade, também atrapalha.
Nossos produtos perdem
competitividade lá fora. As

exportações estão caindo. Os

juros excessivamente ele'vados
, ..

so atraem mvestimentos

especulativos, derrubando a

cotação do Dólar. Estamos na

UTI, sufocados com a

burocracia excessiva. Nosso
, , .

pals e enorme e nco, mas,

infelizmente, tem custos

elevadíssimos. E, para piorar as
coisas, ainda vem sendo 111al
administrado. O presidente

I

,
"
•

,
,

Ricardo Noblat ,

o.,

,

jJ

Calote oficial
DeR$ 60 bi
Executivo, Legislativo e

Judiciário ainda não
encontraram maneira de I

obrigar Estados e municípios
a pagarem dívida de cerca de
R$ 60 bilhões em

precatórios. Entre os
J

credores estão j

trabalhadores, aposentaccst
pensionistas, que precisam
dos recursos para sobreviver,
A situação é de "calote
oficial", como classificam
ministros de tribunais

superiores e integrantes 'da
OAB. E tende a perdurar, pois
projetos apresentados para
acabar com a inadimplência
generalizada dormitam no

,

Congresso. E que o Supremo
Tribunal Federal afastou, em

.

�
, .

2003, a possibilidade de punir
governantes que não estão
em dia no pagamento de

precatórios alimentares. A
maioria decidiu que a medida
só poderia ser adotada caso

comprovada a falta de
vontade para saldar a dívida.

,

.1

c§i!J www.noblat.com.br
,

. ,

.Darcísio Perondi é
médico pediatra e deputado
federal pelo PMOS do Rio
Grande do Sul ,

,
..

Lula insiste que, para o país
voltar a crescer, não é preciso
cortar gastos.Lula recebeu uma

nova missão, avalizada pelo .

voto de 58 milhões dtt:)
,

brasileiros. Mas é preciso qu:e
ele acorde e bote o pé no chão,
Está mais que.na hora do
Presidente adotar uma política
séria de desenvolvimento, que\

alie o corte de gastos, inclusive
com a extinção de muitos

cargos, hoje entregues a
,

companheiros, e a redução de

impostos, alíquotas e taxas de

juros. Estamos desperdiçando
tempo, andando a passos de

tartaruga, quando já
poderíamos estar trotando 11UI11

puro sangue.

,

O� textos para esta coluna deverão ter no máximo 1,680 carac., Fonte Times New Homan 12 e podem ser enviados por s,mall
redação@jornalcorreiodopovo.com,br, Ou por carla, no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal lê, É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e 'Ir telefone (* não serão publicados).
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,De alma lavada e,

,

Sempre tão criticados os vereadores jaraguaenses
" encerraram o ano dando uma resposta ao eleitor, '

r, contribuinte. O IPTU em 2007 será reajustado em 100/0.

Sem os 40% que a prefeitura queria para imóveis que
, estariam sendo tributados "muito abaixo" do valor de
, nercado. O ISS ficou para 2007: Reajuste da Cosip será

.; de 15%, contra os 470/0 pretendidos pelo Executivo.
"Faltou à prefeitura puxar para si a responsabilidade ao

Invés de soltar essa 'batata quente' em nossas mãos",
,

!", disse o vereador Terrys da Silva. Faltou mais: a tal
,

:.. criatividade citada pelo prefeito para se buscar
,i alternativas de receita sem aumentar impostos.

Saia muito justa
A receita total da

prefeitura de Jaraguá do Sul
) estimada para o ano que vem

, '

é de R$ 213.663.065,19.
Contra os R$ 206 milhões

previstos para o exercício que
se encerra em 31 de

e dezembro. Ou seja, conti-
nuamos na dependência de

r. verbas do Estado e daUnião

para obras que não sejam
ações de rotina. Experiência .

nisso temos de sobra. Para dar

apena's um exemplo, cite-se
o Estado. Verba para a arena
multiuso em plena campanha
eleitoral. Teria vindo não

fosse isso? Do governo federal,
•

pior ainda. Zero à esquerda.
Vai dar pro gasto e olhe lá.

s DIVULGAÇÃO/OCP
,

,

,I Agora é lei
I

)

Pesquisas científicas com

provam que o aleitamento
materno nos primeiros
meses do ser humano é '

fundamental para
determinar a qualidade de
vida que terá na fase adulta.
,

,E alimento completo, que
dispensa qualquer aditivo,
seja sucos, chás, água,
papinhas ou qualquer outro
tipo de leite. Agora, é ver

funcionar pata acreditar.

..
, .

,

Ir

Projeto da deputada
Ana Paula Lima (PT)

,

aprovado na Assembléia

Legislativa, cria o Banco
de Leite Humano em todos
os hospitais gerais e nas

, . maternidades onde exista

,serviço materno-infantil.
Para fornecer leite humano,1 '

I
sob prescrição médica,

. ') atendendo às necessidades
des recém-ilascidos:

,

Assembléia aprovou; veículos de. duas ou três rodas com
cilindrada ..não superior a 200 centímetros cúbicos estão
isentos do IPVA a partir de 2007. Anteriormente, apenas
os veículos de duas ou três rodas, inclusive o provido de

. rnotor de combustão interna comcilindrada não superior
a 50 centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas), cuja
velocidade máxima. de fabricaçãonão exceda de $'() km!
h e quê tenha como caractertstica principal �T
)l1lovimentação auxiliar por pedais, à semelhança da�
bicicletas, estavam isentos de pagamento. Foi promessa

, \ I de campanha de Esperidião Amin e Luiz Henrique.

\
"

"

í
ARQUIVO/OCP

,

I

I

j

I

i
I

,

,

De' alma lavada
I

Sempre tão criticados os vereadores jaraguaenses
t ,encerraram o ano dando uma resposta ao eleitor
, contribuinte. 'O IPTU em 2007 será reajustado em 10%.
I
I Sem os 40% que·a prefeitura queria para imóveis que
r

: estariam sendo tributados "muito abaixo" do valor de

I mercado. O ISS ncou,para 2007. Reajuste da Cosip será
: de 15%, contra os 47% pretendidos pelo Executivo.

"Faltou à prefeitura puxar para si a responsabilidade ao
� invés de soltar essa 'batata quente' em nossas mãos",
I disse o vereador Terrys da Silva. Faltou mais: a tal

I
criatividade cita�a' pelo prefeit; para se buscar
alternativas de receitasern aumentar impostos.

.

Esperando
A anunciada renúncia

da diretoria do Juventus
caso a prefeitura não desse

.

dinheiro para as disputas do
campeonato do ano que
vem não aconteceu. E era

só o que faltava mesmo

como
.

argumento. O

prefeito Moacir Bertoldi

antecipou-se, o que por si
_"'// .

so ja e um acontecrmento.

E prometeu ajudar. Com
quanto e quando ainda não
se sabe.

Namesma
Só para saber: as já

anunciadas saídas de dois
secretários do prefeito
Bertoldi não se incluem no

,

1

regime de economia a ser

adotada a partir de 2007.
Até porque a prefeitura não
ficará sem procurador geral
e responsável pela
Comunicação. Serão

apenas substituídoscom os

mesmo salários pagos hoje.

Eu aceito
\

E precisava fazer lei?
Ex-ministro da Pesca

José Fritsch disse que está à

disposição do presidente
Lula, independentemente
de cargo. Em outras

palavras, aceita um bom

emprego na esfera federal

porque se acha capaz para
assumir qualquer função. O
presidente Lula deve
anunciar nomes só em

fevereiro.

Projeto do deputado
Vânia dos Santos (PT)
que veda ao servidor a

prática de assédiomoral no
âmbito da administração
pública estadual direta e

indireta de qualquer de seus .

Poderes e instituições
autônomas foi aprovado
pela A'ssembléia Legis
lativa. Na prática, sígnífíca
marcar tarefas com prazos

impossíveis,' humilhar-lhe
constantemente, expor o

trabalhador ao ridículo,
desviar a função, tomar
crédito de idéias de
outros" sonegar infor

mações de forma

insistente, fazer perse-
o

guições associadas à

nacioaalidade, orientação
,

sexual, gênero, raça e o

próprio assédio sexual. .

E eles?
Como necessidade

inadiável de economia, a

governadora eleita do Rio
Grande do Sul, Yeda
Crusius, pensa em congelar
salários. Os barnabés

Jaraguá do Sul é a Capital
Catarinense do Strudel. O

projeto é da deputada
Odete de Jesus (PL). O
strudel é conhecido em

toda a Europa Central, mas
não se sabe, ao certo, de

que região é originário.Pelo
nome, acredita-se que a

origem provável é de

alguma região germânica.

•
•

reagiram e prometem
represálias. Lógico. Se o

exemplo (péssimo) que
temos são os deputados e

senadores, por que sacrificar
só alguns? r-

CARLOS KILLIAN I ALESC

I

Caixa .em abertoLá e cá ,

/

•

,
No dia 31 a prefeitura

. de Blumenau repete festa
. com sho� pirotécnico e

muitas bandas, lideradas
pela famosa Cavalinho,
no centro da cidade e de

graça. Detalhe: lá não
tem praia. Também não

tem praia em Jaraguá do
Sul, só que aquitá todo

. mundo de férias-por 40
dias.

fisc al0, ano
�

nao
. . '

te rmma ate que seja

equacionado o déficit de
R$ 100 milhões. O gover
nador Eduardo Moreira
tratou do assunto com a

• A '

equipe ecoriormca e

jurídica. Na encruzilhada
das contas públicas, o

principal obstáculo a ser

removido é a suspensão do
leilão da cont,a-salário
sobre a qual o Besc detém

exclusividade. Mas é

improvável que ocorra

neste período de recesso.
,

HE uma questão de
.

, A '

pacrericia: temos a con"

vicção do absurdo (decisão
do STF) e mais dia, menos
dia, o dinheiro virá",
afirmou o governador
Eduardo Pinho Moreira

(PMDB). E, claro, com a

ajuda dos 27 deputados da
base aliada.

Besc 2
Este (o banco) é

apenas um prestador
de serviço. Por esta
óticà, a decisão da
presidente do Supremo \

Tribunal Federsal,
ministra Ellen Gracie,
de impedir o leilão para
engordar p Besc,
agregando valor à hora
de privatizá-lo, baseia-

, I
•

se em premissa
questionável.

DETALHE

Explodiu
Em quatro anos, folha
de pagamento do
Estado cresceu R$ 500

,

milhões, Gabinete do

governo de transição
está mais do que
convencido de que
palavra-de-ordem do

segundo governo terá
de ser disciplina fiscal.
Ou seja, freio nas

contratações nem

sempre necessárias.
I

Besc 1
,

Procurador do Estado,
Leandro Zanini,
sustenta que há
decisão do Pleno do
STF de que as contas
dos estados não

podem ser colocadas
como ativos para fins
de privatização dos
bancos públicos.
Porque a carteira,
segundo entendimento,
pertence ao Estado e

não ao banco.

Gostou
\

Senadora Ideli Salvatti

(PT) aposta em "maior
sinergia" com os dois
novos colegas

'

Raimundo Colombo

(PFL) e Neuto de Conto
(PMOB). "A renovação
me agrada muito",
disse ela, em alusão
direta à ausência de
Jorge Konder '

Bornhausen (PFL) a

partir do ano que vern.

Resolvido
Mauro Mariani (PMOB)
deve mesmo mudar seu
domicílio eleitoral de Rio
Negrinho para Joinville.
Atende, a planos de Luiz
Henrique da Silveira
para a sucessão do
tucano Marco Tebaldi

I ,

em 2008, com quem
entrou em rota de
colisão irreversível. É a

criatura contra o

criador.

,
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EGA VALOR.IAÇAM

DO SEU USADO, �TRO(ONATRO
• Faça um' Best Drive

e antes de comprar,
compare.

•

,

,

Aberta dia 30/12 das 8:00hs até as 12:00hs.I

Jaraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000

•

• ,

uaara

Ultrapasse o Desejo com a Satisfação

Banco Volkswagen

fã Garontíá S

CONSÓRCIO NACIONAL
VOLKSWAGEN

_._ _-_ _ ..

*Imagens de cunho meramente ilustrativas. *Toda linha O Km c/35% de entrada e saldo em até 60 meses fixas com 1 a parcela para
Abril de 2007 exceto Kombi. * TAG não incluso n/valor financiado 'Financialnentos para veículos O Km e Semi-novos sujeitos a

aprovação cadastra I. ·Qfl:!.ctª.!? . .YªJ I�.ª!!!.-ªt�. �º11�f�Qº.&, 'l
27/12/0P., 18:05 •

\

,

•

•
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DIA DA TROCA: LOJISTAS APOSTAM NO MOMENTO PARA AUMENTAR VENDAS E ATRAIR CLIENTES'

,

Algumas mercadorias
,

estão com preço até
60% menor em relação

. à semana do Natal

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
I

Enquanto comerciantes do
município contabilizavam o

resultado das vendas de Natal,
alguns consumidores

aproveitaram o dia ontem para

comprar mercadorias em

promoção. Além do aumento

de aproximadamente 100/0 das

, compras natalinas em relação
: à 2005, alguns comerciantes

estão satisfeitos com o

movimento pós-Natal. Nessas
liquidações, certos produtos
que sobraram nos estoques são
oferecidos com preços mais

atraentes do que em outras

promoções durante o ano.
,

E o caso de uma loja de
eletrodomésticos do centro,

que ontem reduziu em 600/0 o
•

. .

,

preço de um roupeiro, que
custavaR$ 1.099 na semana do
Natal. Agora, a mesma peça
custa R$ 659 e à compra pode

. .

ser parcelada em até 10 vezes

sem juros. A dona-de-casa
•

Angelina Domingos Augusto,
63 anos, aproveitou a

oportunidade e levou urnamesa

porR$ 214. "Não comprei antes
doNatalpor falta de tempo,mas
acabei economizando um bom
dinheiro", comentou. Até o

último domingo, amesmamesa
estava R$ 35 mais cara.

f
.

• Vendas de Natal
,

Em I
uma loja de

eletroeletrônicos, uma televisão
de LCD (alta resolução de

imagens) quecustavaR$1.700
até o dia 24 de dezembro, custa
agoraR$ 1'.599.A compra pode
ser parcelada até 12 vezes de R$,

,

133,25, sem juros. O preço de
uma TV 29 polegadas, de tela

plana, passou de R$ 1.199 para
R$999.

O prazo de pagamento
também esticou: mercadorias
antes negociadas em até três ve

zes sem juros podem agora ser

adquiridas em até 10 vezes,

também sem juros. O gerente
do estabelecimento, John
Felipe, afirma que os produtos
mais procurados foram os

celulares, câmeras digitais e os

aparelhos de MP3 Player, estes
com venda 20'% maior em

relação ao ano passado. "No ano
passado, um aparelho de MP3
custava cerca de R$ 320, e

agora está R$ 180. Ou seja, o
preço caiu quase pelametade",
comparou.

�orteio e troca de produtos movimentam fim de ano
PIERO RAGAZZI/OCP

O tradicionalmovimento de
.

"""""""""___"" "---..".....,...,,
..

n--_

troca de mercadorias é

encarado pelos lojistas como

uma oportunidade de vender
mais e de. conquistar
consumidores não-atraídos

pelas promoções de Natal. Em
uma loja de roupas doCalçadão
daMarechal, todas as trocas de

•

produtos realizadas ontem

resultaram novas vendas, graças
à presteza dos vendedores.

"900/0 domovimento na loja
hoje (ontem) foi para trocar,
mas todos saíram daqui (da
loja) com Ulna peça a mais",

. .

. ,

. comentou o gerente Daniel
Baumann.

, .

As peças com maior saída
foram as camisas.iblusas e

bermudas masculinas e

femininas) A costureira

Elisângela Roberta Muller, 18,'
aproveitou a folga na tarde' de
ontem para trocar uma blusa

,
-

PROJARAGUÁ

Projaraguá conta
com novo Conselho,

Os novos membros do
•

Projaraguá se reuniram quinta-
feira na Prefeitura para assinar
a portaria de nomeação dos
conselheiros do projeto. O
empresárioAnselmo Ramos foi
nomeado presidente. O

advogado Leànardo Papp
assumiu o lugar de Leocádio da
Silva noConselho, que desistiu
de participar por motivos
pessoais.

\

-

, COMPARAÇAO COM 2005
,

Aumento de aproximadamente 10%

-

CAMPEOES
Aparelhos de MP3 Player,
celulares e câmeras digitais

ATRATIVO
.

.

Parcelamento sem juros
,

-

LIQUIDAÇAO
Descontos de até 60%

,

,

.

,: .,
� '\ ,

,
\,:

'\. £

Bermudas tiveram grande saída

que ganhou de presente por
uma demenor tamanho.

BREI1HAUPTPREMIA
- O fun de ano não poderia ter
sido melhor para Fernando de

Oliveira, 26 anos. Ontem, ele
recebeu a chave do Ford/
Ecosport que ganhou na

promoção "Breithaupt80 anos",
no dia 23 de dezembro. Pai de

. ,

COLONIA DE FERIAS

Colônia de férias
anima idosos -

•

O Centro de Convivência
. da Terceira Idade realizará,
de 6 a 20 de fevereiro, a

Colônia de Férias no

Sindicato do Vestuário. Os
,

idosos terão acesso a aulas de
h idroginástica, jogos de
mesa, bate-papo e mesa de
frutas. As inscrições gratuitas
podem ser feitas até 5 de
fevereiro no Centro de
Convivência,

v

•

três filhas e funcionário de uma
empresa de comunicação
visual e pretende vender o

carropara comprarUlna casa no

Bairro Tifa Martins, onde já
mora com a família.

"Quando ligaram me

avisando que fui sorteado,
achei que era um trote",
comentou o sortudo, que

,
A • ,

concorreu ao premio graças a

mãe, Maria Imaculada de
Paiva, 46 anos. "Comprei um
ventilador e uma piscina para
minha, neta e preenchi três
cupons no nome dele, mas não
contei nada", comentou a

costureira.

Apromoção "Breithaupt SO
anos" começou no dia 25 de.
outubro e já distribuiu mais de
150 prêmios, como carros,

,

panificadoras automáticas,
televisores e furadeiras, além de

, dois prêmios de R$ 5 mil. (DZ)

•

\

• PIERO RAGAZII/OCP

•

"4 ,IF'

\

•

•

•

.

,

.'"' , """

,

Eletroeletrônicos.são os campeões de venda em 2006, 'parcelamento sem juros chama atenção
\

Procura por carne suína aumenta 40% no município
Depois da ceia deNatal com

peru e chester, chegou a vez de
a carne de porco tomar espaço
na ceia de fim de ano. Em

alguns açouguesdomunicípio,
a procura pelo pernil e a costela

CESAR JUNKES/OCP
�Wliffi*�

"

comprar a carne suma.

C�nformeCarvalho, o preço do
quilo dabisteca edo pernildeve
subir cerca de R$ 1 no decorrer
dessa semana. "Quando a

procura pela carne aumenta, os
abatedouros reajustam o preço

,

SUlna aumentaragi
,

aproximadamente 40% desde a
semana passada.

O açougueiro Nedival
Carvalho afirma que a maior

compra de carne de porco nos

últimos dias do ano está ligada
à distribuição das cestas de
Natal aos funcionários das

empresas. "Na semanadoNatal,
come-se o peru e o chester que
vem na cesta. Quando a carne

termina, compra-se carne de

porco para fazer um prato
diferente", explica.

Nessa época, a carne suína

vira um diferencial, por ser

menos consumida que a carne
.

bovina durante o ano. O preço

,

e os açougues pagam mais

caro", explicou Carvalho.
•

Para a empresária. Maria
Borchardt, 48 anos, comprar
carne de porco para a ceia de

reveillonjá virou tradição. Ela
costuma passar a virada do ano
com familiares e não abre mão
de uma receita caseira na

mesa, ensinada há várias

gerações. "O pernil e a bisteca
são assados e temperados com
limão, alho e temperos. Depois,
coloca- se farofa, arroz

gratinado e batata recheada

,

Pernil vende muito nessa semana

também é um atrativo:

enquanto o quilo do tradicional
coxão mole bovino custa em

média R$ 9, o preço do pernil e
da bisteca é R$ 5,
aproximadamente.

Quem quiser aproveitar esse
preço, entretanto, deve se

apressar e ir logo ao açougue

. " , " .

Junto a carne , ensma,

garantindo que o ptato é

delicioso. (DZ)

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraquá do
Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ANSELMO MARANGQNl, CI RG nO 237.672-5-
SESP-SC, CPF nO 019.615.869-91, aposentado e sua esposa ADELE NAZATO MARANGONI, CI
RG nO 19R/2.988.24'1-SSP-SC, CPF nO 891.925.679-91, do lar, brasileiros, casados pelo regime
da Comunhão Universal de Bens, anterior à.vlqênela da Lei 6.515/77, domiciliados e

residentes na Rua 9-25 de Julho nO 1.480, Bairro Vila Nova, nesta cidade, requereram com

base no art, 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas
497-Constância Feder Ronchi e 9-25 de Julho, Bairro Vila Nova, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,
conforme Certidão nO 98/2006, expedida em 12.04.2006, assinando como responsável técnico,
o engenheiro civil Paulo Cesar da Silva, CREA nO 37890-5, ART nO 2452530-0. O

.
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 2.332,1 Om2, sendo
constituído .de 1 (uma) parcela e remanescente.
O prazo de lmpuqnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última .

publicação do presente edital, e �everá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, ho endereço da Serventia: Av. Marechal Deodato da Fonseca, 1.683- centro, .

Jaraguá do sul/se.
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Blumenau - (47) 3331-4500
•

Rua República Argentina, 2.103
Itajaí - (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis, 30

Brusque - (47) 3396-8661
Av. Lauro Müller, 50

, ,
.

o "Chance Unica", Linha Peugeot 206 ' motores Flex 1.4L e L6L 16V ' com ar-condicionado grátis. exceto Unha Peugeot 206 Coupé Cabriolet. Peugeot 307 HB e Peugeot 307 Sedan - equipados com motor 2.0L

*
câmbio automáoco tiptronic grátis. Peugeot 206 Escapade 1.6L 16V Flex - 5 portas - pintura sólida. Preço promocional de lançamento: R$ 44.950,00 - com ar-condicionado grátis incluso.Todos os veículos são

j ,
'aelo 06107. Frete incluso. Fotos somente para fins ilustrativos.Alguns itens apresentados são opcionais. Plano de financiamento com entrada e em até 60 meses com a I' parcela em 27/2/2007 • Plano CDC· Crédito

.Il?:, ":ao Consumidor pelo Banco Peugeot. Sujeito à aprovação de crédito. Estoque das concessionárias Peugeot: 05 unidades da Linha Peugeot 206 - equipadas de série com ar-condicionado. 05 unidades do
f;j;.. �t�07 HB e 05 unidades do Peugeot 307 Sedan - motor 2.0L 16V, equipadas de série com câmbio automático tiptronic e 05 unidades do Peugeot 206 Escapade 1.6L 16V Flex - 5 portas - pintura sólida.Todos os

�� ,
s �ão ano/modelo 06/07.Promoção válida de 29/ I 112006 a 31/1212006 ou enquanto durarem os estoques.Não cumulativa com outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais. consulte

f,t<' de Concessionárlas Peugeot, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

,

c

(

J
(

1

Ia a Sexta das Bh às /9h. Sábados das 9h às /7h.

•

,
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fENÇAO: HORÁRIO DOS ÔNIBUS ,DENTRO ÓA CIDADE MUDA PARA O REVEILLON
•

I
I

•

•

"

Véspera de Natal superou as expectativas em venda de passagens para Curitiba, no Paraná, Lages e Florianópolis
• •

I

•

•

Empresa que faz a

rota do Litoral de se
•

já tem ônibus lotados
com antecedência

prometemdisponibilizarveículos
extras COlU destino ao Litoral do
Estado.

Na Catarinense, que faz a

rota desejada pela maioria dos

"viajantes de reveillon", até à

tarde de ontem, alguns destes
carros já estavam lotados. A
grande parte I de passagens
vendidas é para esta sexta-feira,
29, e sábado, 30.

Conforme o gerente da

agência de Jaraguá do Sul,
Nelson Zipf, as rodoviárias de
Barra Velha, Piçarras e

Balneário Camboriú são as que
mais vão receber visitantes

, -

saídos do município. Ele
também comenta que estes

,
KELLY ERDMANN

í JARAGUÁ DO SUL
\

, O Terminal Rodoviário de

[aragua do Sul volta a ficar
movimentado no final desta

semana, a exemplo do que
aconteceu' nos dias que
antecederam o Natal. A

procura mais intensa por

passagens de ônibus

intermunicipais é esperada:para
amanhã, quando as empresas

CESAR JUNKES/OCP

\

, ..
,

•

\

passageiros devem retomar na

segunda-feira, 1 C;; de janeiro, ou
na terça-feira, 2.

Mesmo assim, a indicação é

de que o movimento não

ultrapasse o registrado noNatal.
Segundo informações do

gerente daCatarinense, aquele
final de semana superou as

expectativas da empresa. O
resultado foi de 12 ônibus amais

\

com destino a Curitiba, .no
Paraná, outros três para

Florianópolis e quatró a Lages,
somente no dia 23.
REVEILLON - Quem

.

mais procurado nesta época, a
, ,

dica é se apressar. E que as vagas,

ainda disponíveis no transporte
intermunicipal tendem a se

esgotarem com antecedência.
O ideal é comprar as passagens

/'

um dia antes da partida, pelo
'

menos.

DEN1RODACIDADE
Para aqueles que planejam
ficar em Jaraguá do Sul nos

ptóximos dias, vale lembrar
que a Viação Canarinho
modificou os horários de o

ônibus. Até ,o dia 30 eles
transitam como nos sábados.
Em 31 de dezembro e 1 o de

janeiro o horário adotado é.o
de domingo.

• •

programa viajar para passar a

virada de ano nas praias do
Norte de Santa Catarina, local

•

'Operação Reveillon' da Pol�cia Rodoviária Federal começa amanhã
.. ,

A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) deflagra a partir desta
sexta-feira, 29, a 'Operação
Reveillon'. Até o dia- 1 o de

janeiro, segunda-feira, o efetivo
catarinense se concentrá em

Delegacia da PRF, ern Joinville,
Aristeu Fernandes, 90 policiais
devem trabalhar nos quatro
postos de fiscalização da região,
durante o final de semana. O

• ',1' • • ,_

trajeto mats critico, na opmiao
dele, é a extensão da BR-I0 1,
porque temmovimento intenso

de veículos. Vale lembrar que
neste trecho haverá 11m radar

fotográfico pronto para multar

,

garantir uma viagem segura

àqueles que pretendem passar
a virada de ano longe de Casa.

No Norte do Estado,
segundo o chefe da 3a

,

os motoristas, caso excedam os

100 km/hpermitidos.
Quem for para as praias de

São Francisco do Sul, além de

•

trevo de acesso a Araquari.
�

OPERAÇAO NATAL -
'

Conforme levantamentodaPRF,
no final de semanapassado foram
registrados 23 acidentes, 11
feridos e nenhuma morte nas

rodoviasdoNorte doEstado. Em
Santa Catarina inteira,
ocorreram 210 acidentes com

130pessoasmachucadas. Outras
seis perderam a vida. (KE)

� A'

prestar atençao no transito,
deve ficar atento ao horário de

,

'saída. E que as chances de
haver congestionamentos nas

tardes de domingo e segunda
feira são grandes. As filas devem
se formar nas proximidades do

Gats diverte os veranistas de
Balneário Camboriú, em janeiro,

\

JARAGUÁ DO SUL Centro. Os atores sobem ao

palco sempre às lShoras, nos
sábados e domingos. \

As encenações fazem
\

.

parte do, projeto "Verão
LilUPO", da Secretaria de
Meio Ambiente daquela
cidade. No Natal, parte do

grupo se vestiu de PapaiNoel
'e fez' intervençôes 11.3 praia.
(KE)

.

O Gats (Grupo Artístico
Teatral Scaravelho) promete
animar a temporada de verão
de quem estiver na praia de

'. ,

Balneário Camboriú. E que
durante o mês de janeiro, a

trupe apresenta algumas
l)CÇl:1S do repertório na Praça
Almirante Tarnandaré, no

\

"

,

,

'Papai Noel Tropical' também esteve em Jaraguá do Sul

b

t
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• OCORRÊNCIA POLICIAL
,

Morte
Jeison Anderson de Lima, 23 anos, desapareceu na tarde de domingo enquanto
nadava no Rio Itapocu, próximo da balsa São Miguel que liga Araquari a São
João do Itaperiú. Na manhã de terça-feira, o jovem foi encontrado morto pelos
Bombeiros em Guaramirim.

Furto de veículo \

Terça-feira, por volta das 10 horas, uma motocicleta foi roubada na Av Pref.
Waldemar Grubba, bairro Centenário em Jaraguá do Sul. O dono da moto saiu
de casa sábado de manha e ao retornar ontem, percebeu que sua Honda
C100 Biz, cor azul, placa MDN-1732 havia sido furtada da garagem de sua

residência. Até o momento o veículo não foi localizado.
•

'Queda de moto
Condutor de 20 anos caiu da motocicleta às 17 horas do último domingo na

,

Rodovia Wolfgang Weege (SC 416), Bairro Rio Cerro II. A queda ocasionou
'

edema localizado, ferimentos nas costas, pernas, braços e no pé esquerdo :

da vítima, que foi encarnmada ao Hospital São José. ..;

,

�
..
'.
,

Agressão
José Carlos Ribeiro, 48 anos, foi agredido por cinco jovens na madrugada de
domingo, em frente ao Mercado Martini, em Guararnlrlrru J.P. (18), J.F. (20), �
J.S. (16), D.F. (17) e V.F. (26) estavam alcoolizados e foram detidos pela ;;

Polícia Militar. {,

Acidente ;
,

v

Duas motocicletas se colidiram na noite de domingo na Rua João Planinchek, ,,'
Bairro Nova Brasília. Os condutores, de 23 e 51 anos, apresentaram suspeita �
de fratura nos dedos. Ambos foram encaminhados para o Hospital São José. '':\

•

•
,

Atfopelamento I ,.

Jhony Cardoso, 18 anos, foi atropelado na manhã de segunda-feira no ::
Bairro Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul. O condutor da perua Tupic �
placas, LXU-23'16 é acusado de ter atropelado o jovem e de ter fugido sem �
prestar socorro. Cardoso foi encaminhado ao pronto-socorro, mas já foi •

liberado.
'

.

�
, .
, . ,

,

1
Furto de aparelhos eletrônicos , ;�
Na madrugada de ontem, um computador, um aparelho de OVO e um

videogame modelo playstation foram roubados em Guaramirim, na residência �
de uma juíza de pequenas causas. Ela, o marido e os dois filhos estavam �
dormindo no momento do furto.

r .�

• FALECIMENTOS
�.

''"'
....

��

Faleceu às 09:30h do dia 26/12, a senhora Elvira Konel Steinert, com idàdé�:::':
de 74 anos.O sepultamento foi realizado dia 27/12/06 as 08:00h, saindo o ';,
feretro da residência em João Pessoa, seguindo após para o cemitério da �
mesma localidade,
Faleceu às 23:50h do dià 25/12, a senhora Antônia Mokwa, com idade de
·74 anos.O sepultamento foi realizado dia 25/12/06 as 18:00h, saindo o feretro
da cap�la mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o cemitério Municipal da
Vila Lenzi. (

Faleceu às 20:20h do dia 23/12, a senhora Lídia Prestini Martineli, com
idade de 75 anos.O sepultamento foi realizado dia 24/12/06 as 16:30h, saindo '

o feretro da capela da Igreja Santa Luzia, seguindo após para o cemitério de
Santa Luzia .

Faleceu às 23:50h do dia 23/12, o senhor Nilo Marino Marx, com idade de
50 anos.O sepultamento foi realizado dia 24/12/06 as 17:00h, saindo o feretro
da capela mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o cemitério Municipal da
Vila Lenzi. »Ó,

•

"-

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,144 2,146 "

PARALELO 2,270 2,360 It

TURISMO I 2,123 2,243 "

EURO
•

COMPRA VENDA

2,815 ' 2,817 "
PESO (Argentina)

I 3,01, 3,05

• BOLSAS DE VALORES .
• POUPANÇA

"

PONTOS OSCILAÇAO
11 BOVESPA 44.284 1,560/0
" DOW JONES (N. York)

.

12.485 062%

" MERVAL (B. Aires) 2,082 108%

It NIKKEI Tokio) 16.951 ,1 o

,

-,0,666

• CUB dezembro

R$ 887,73
( ,39Yo

COMUNICADO

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

serviços de n° 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

, \

Dornbusch n° 1611 Jaraquá do SuI.

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

,
,.,-' <

"

•

l
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FUNCIONÁRIOS LIMPAM A
,

RAMPA DO PALACIO PARA A
,

FE,STA DE POSSE DE LUlA,
ORÇADA EM R$ 1,16 MILHÃO tfr 82

I

EMPRE,SAS PÚBLICAS DEVEM

CAPACITAR EMPREGADOS

PARA A LíNGUA DOS SINAIS It B3

Jaqueline Noceti! Secam

BALANÇO: Estado conseguiu cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal
- ,

Investimentos nas áreas
de Educação e Saúde
ficaram dentro do limite

exigido pela Lei de

Responsabilidade Fiscal

,

FLORIANOPOLIS

o governo de Santa Ca
tarina divulgou ontem a

...�,avaliação sobre .o desempe-
11110 financeiro de 2006. Os
investimentos do Estado nas

áreas de Educação e Saúde
ficaram dentro' do limite

exigido pela Lei de Respon
sabilidade Fiscal, que prevê
que não sejam deixadas
contas a pagar para o ano se-

.

,

guinte.
,

As contas foram fechadas
corn superávit de R$ 20 lui
lhões - enquanto os restos a

.

pagar SOl11am elU tomo de R$
210 milhões, o valor existen
te em caixa é de aproxima-

PALHOÇA

/

damente R$ 230 milhões.
Outro número apresentado
ontem foi de que a receita

líquida do Estado este ano foi
6,7% superior à de 2005.
"Num país onde o PIB

,

r cresceu 2,30/0, é muito signi-
ficativo o fato de a receita

líquida de Santa Catarina ter
alcançado este patamar",
assinalou o governador,
lembrando que este resul
tado positivo foi alcançado
sem aumento de .irnpostos e

também com.a implantação
do Pró-emprego (programa
de incentivo à irnplantaçâo
de novas indústrias e

, \

, ampliação' das plantas
industriais já existentes).
O Estado também cumpre,
pelo terceiro ano consecu

tivo, o programa de ajuste
fiscal firmado com o governo
federal para refinanciamento
das d ív i d a s, caiu o

pagamento de R$ 1 bilhão à
União em 2006.

Na Educação, os investi
mentes ultrapassaram os

\

•

I I

25% da receita estadual,
exigidos pela Consti-

,

tuição. Em Saúde, elU que
são exigidos pelo 111eilOS

12% da. receita, Santa
. Catarina fechou o ano

com 0,4% acima do

previsto.
O secretário estadual

. da Articulação Ivo Carmi
natti disse que a avaliação
" . .

.

e positiva porque o gover-
nador Eduardo Pinho
Moreira- de termino u ,

desde sua posse em abril,
que os técnicos obe-

-"�o "" ,,;'.'f',-

decessern ao limite per-" ',: ':��\

mitido, evitando gastar'
..

'

mais do que 9 arrecadado.
"POl" isso; o Executivo

passará às mãos do gover
nador reeleito Luiz Henri-

que da Silveira em situa-

ção de equilíbrio fiscal",
disseCarminatti.

�

,

. O TCE (Tribunal de
Contas do Estado) só jul
gará

.

as contas referentes
ao exercício de 2006, no
final de 2007.

, '

Governador determinou desde a posse, em abril, que os técnicos obedecessem ao limite permitido

\

,

r

PM embarga desmatamento de,46 hectares

A Polícia Militar AIU
biental embargou o desma
tamento de uma área de 46

,

hectares - o que equivale a

51 campos de futebol - ern

UIU terreno no Bairro

Brejarú, em Palhoça. No
,

local está p r e v i s t a a

construção de três condo
rnínios. O documento que

I

autoriza o corte da vegeta-
ção não estava no terreno

nomomento da vistoria.
Os trabalhadores tinham

uma cópia da autorização,
emitida pela Fa tm a

(Fundação do Meio Ambi-
,

ente). No entanto, para
uma obra deste tipo, é

necessário que o documen-

\ I

to original esteja no local.
O corte iniciou há dez

dias e, até. hoje, cerca de 5
dos 46 hectares previstos já
foram desma tados. Na
última terça-feira, a obra já
havia sido vistoriada. Os

policiais informaram da
necessidade do documento

original, mas na vistoria rea

lizada ontem ele ainda não

havia sido providenciado, o
que provocou o embargo.
,

,

A Polícia Ambiental

questiona também os

critériospara a emissão des-
I

ta autorização. De acordo
I ,

como cabo Arlindo Bitten-

court, parte da área que está

sendo devastada está em
,

'

Area de Preservação Per-

manente, pois fica a menos
,

I

Listão da UFSC
divulgado hoje

•

as e uros
-

sao
de 30metros dasmargens de
um rio ..Além disso, a polícia
acredita que o convênio
entre a Fatma e a prefeitura
de Palhoça foi feito sem

levar em consideração a

preservação ambiental. "O

que está sendo derrubado

aqui são figueiras centená-
. rias", afirmou Bittencourt.

A Polícia Ambiental irá
I

entrar com um processo no

Ministério Público Estadual

•

FLORIANÓPOLIS
•

FLORIANÓPOLISA UFSC (Universidade
Federal de .Santa Catarina)
divulga hoje a lista dos apro
vados no Vestibular 2007. A'

relação dos 3.920 classiíica
des 110S 62 cursos estará

disponível às 10 horas, no site
•

(www.vestibular2007.ufsc.br)
Também serão afixadas

listas nos ginásios um e três do
Centro de Desportos, no

campus da UFSC, no Bairro

Trindade, ernFlorianópolis.
No mesmo horário,

ocorrerá a cerimônia de

divulgação do listão e dos 10

primeíros colocados no

concurso, no auditório da
reitoria. '

tOIUOU superior ao valor real
das moradias. "As casas

voltarão a ser calculadas pelo,

valor real, dando aos

mutuários condições de rene
gociar os débitos com aCohab,
e esta de volta� a receber as

prestações", disse.
A negociação da anistia

A , '

prevê que o mutuano pague
200/0 do valor da dívida
vencida à vista. Desta forma, a
Cohab receberá, de imediato,
R$ 2,8 milhões e vai acrescen

tar R$ 56,S mil à arrecadação
mensal. '1\0mesmo tempo em

que estabelece 6 valor real do
imóvel, assegura ingresso de
recursos na Cohab", explica o

,
'

governador PinhoMoreira.
�
,

•

O governo do Estado
autorizou a anistia de 70% do I

valor das multas e juros inci

dentes sobre os contratos de
financiamento inadimplentes
de casas populares da Cohab

(Companhia de Habitação do

Estado). Foram cerca de 3,2
mil contratos que tiveram

parte da dívida - totalizando
•

quase R$ 6,6 milhões -

perdoada afim de viabilizar a

•

questionando os critérios de

autorização do corte. O en

genheiro responsável pelo
,

corte não foi encontrado para
falar sobre o . assunto. O

, (

representante da Fatma que
liberal! o corte está ern recesso
e também não foi localizado.

(DiárioCatarinense)

, -

renegociaçao.
A presidente da Cohab,

MariaMottaBeck, explicaque,
.

por serem dívidas muito

antigas, o saldo devedor dos
valores vencidos e a vencer se

,

li

I

\

I

'Ih
.. Ii

J

I

I
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I

Decreto obriga a

capacitação de 5%
dos empregados para
uso das linguagem

I

,

BRASILIA
,

Deficientes auditivos
vão ter melhor atendi
mento dentro de empresas

públicas em todo o país. A
partir dê

�

agora, todas as

empresas públicas federais,
,

estaduais e municipais são

obrigadas a capacitar, pelo
menos, 5% dos empregados
para o uso e intérpretação
da Libras (Língua Brasi
leira de Sinais).

O decreto 5626/05 já
está valendo e os órgãos da

,

administração pública
deverão incluir em seus

orçamentos-anuais e pluri-
•

anuais os recursos .para

formação, capacitação' e
qualificação de professores,
servidores e empregados
para o uso e interpretação
de Libras.

De acordo com a

coordenadora geral de
Desenvolsia e;Ilrto e Educa-

, ...
" -,,"

,
. �,,1J:: -, ..• ,

.;..
.

'

/I" '._ �'�1"�,

ção Espécl�" 6 Ministério
,

da Educação, Kátia Maran-
gom Barbosa, atualmente,
para que um portador de
deficiência auditiva tenha
atendimento com um intér

prete de Libras é necessário

que seja feita uma solicita-

I

,

César Junkes I OCP ,

o •• " ,.

A ,it, us;.
;)

Pelo menos 5% dos servidores devem dominar a língua dos sinais

ção com antecedência.

Mas, segundo Kátia, não é

possível prever quando uma

pessoa vai precisar de uma

informação, Para ela, ter
um intérprete em cada
estabelecimento público,
como prevê o decreto, é

essencial.
'

"No caso desse transtor
no do caos aéreo, por

exemplo, se um surdo

precisasse de atendimento.
não teria. A gente precisa
de intérpretes també� nos

aeroportos, para os policiais
militares, os policiais de

plantão, 113.S delegacias, ou
seja, todos os órgãos preci
sam ter uma pessoa de plan
tão que utilize libras, pelo
'menos na recepção", disse.

Márcia Silveira é mãe
,

. de uma adolescente surda
de 16 anos. Ela explica que
enfrentou muitas dificul
dades para que a filha

,
. ,

conseguisse se comunicar e
.

'até hoje não consegue
cursos de Libras acessíveis.

Para Márcia, o novo decre
to é um grande avanço,
mas precisa ser colocado
em prática para ser eficaz.

OJ A partir de denúncias e

reclamações da população,
o Ministério Público vai

avaliar se as instituições se

adequaram corretamente

ao decreto e aplicar pos
s íve is penalidade s , q ue

devem ser decididas de
acordo com cada rec la-

-

maçao.

, ,

esse

.

,

BRASILIA

O Palácio do Planalto
,

,

detalhou ontem os gastos com
a festa da posse do presídente
Luís Inácio Lula da Silva. O

'

governo i1'fi destinar cerca de
R$ 1, 163 milhão para a

solenidade i O maior cus to

se�� com o aluguel de cU'lCO
tel8e� �ue ser�o ellpfl11'lados
pela Esplllnlildlà dos Mil1is-

,

j térlos, ol'�tldóij �1I1R$ 270míl.
Apeíi�r do vl1lor tllil f�stl1,

o Plantàltoin$l(;t� q\lê14erl1uln
evento modesto, sem a

participaçlo de cllefes de
Estado de outros países e selfi
a posse de liOVOS mínístros,

I

,

•

ml

Apenas o presidente irá tomar
posse em primeiro de janeiro.
Do valor que será destinado
à posse, Ó governo irá gastar
R$ 95 11111 com a produção da
festa, R$ 17 mil COlt1 camarins
�: tendas, R$ 191nil corn apoio
à imp1'el'lSa, R$ 77 míl com
�ono11�I1Ça6 e tluml11a�lio, R$,
270mil com tele®�, R$ 11 mil
COIII bru.1h®iro� �Uílllico§, R$
160míl COIIl W'�de�, R$ 48míl
COIII �el'Vi�Oíl de paleo, buff�t
e trI§l.11�DOl't� do� t\l'ti�tID.�, R$
1 S IIll.! com 11o�Dedt\geltl �

alimentl\lçt\ú, R$ 260 111i1 com
iltlPOStos sobre serviços, R$ 50
míl de passagel1s e R$ 80 míl
de extras.

ENTREGUE

Relatório sobre
mortes de peixes

,
,

o relatório sobre a morte

de 86 toneladas de peixes no
Rio do Sinos, no Rio Grande
do Sul, ocorrida 11á dois
meses, foi enviado ontem à

Justiça. Pelo Ine110S 20 pessoas,
entre elas dois fiscais da
Fepam, e seis emptesae foram
indiciados. Segundo o dele
��do fe�lJo11�'vel tJ®lm inv®sti
g��iào, Leo11®1' Bfi1dft��0, UI!

ftílctli� 'fOl'làl'l'l fte_glige11t®íl fiO
eutoríenr o flt11cio11tlilleI1tu dtl
empresa U tl'e�fi 111:1 l'egifl(}, O

.

I

pl'�l!lidel1te da repfil'll, Al'ltetl01'
rel'l'firi, l1tiO vol �t.l ItlriI1irestftl'
sobre o tndtcíamento des
fiscais antes dfl intilI1ttçio da
[ustíça,

(
,.

•

Saddam diz o ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, declarou que
!'subirá ao patfbulo como um mártir" e pediu aos iraquianos
que permaneçam unidos frente a seus inimigos", em carta
enviada ao povo do lraque. "Me sacrifico. Se Deus assim
desejar, çrcenarã que me coloque entre os mártires e os

.

verdadeiros homens", afirma Saddam na carta.
"Os inimigos de vosso país, os invasores e os persas
encontraram uma barreira na unidade entre vocês e os que os

,

dirigem. E por isso que tentam semear o ódio entre vocês",
acrescenta o texto, em referência ao Exército americano e ao

lrã. A carta foi autenticada pela equipe de advogadas com

base na Jordânia que organiza a defesa de Saddam Hussein, ;,
O tribunal de apelação ratificou terça-feira a condenação à :

morte emitida pelo Alto Tribunal Penal do Iraque por crime
contra a humanidade. "Não pode exceder 30 dias. A partir de
amanhã (hoje) a sentença poderá ser aplicada a qualquer .

momento", anunciou o juiz Arif Shaheen.
O ex-ditador foi condenado no dia 5 de novembro à morte na \

forca por participação na matança de 148 xiitas da aldeia .

iraquiana de Dujail, em represália aurn atentado frustrado
, .

,

contra o comboio no qual viajava em 1982,

que será
executado
como um mártir

Ex-presidente
teve condenação
à morte ratificada

)
•

,

,

Ursos polares I

Os Estados Unidos estão propõem adicionar os ursos polares a

lista de espécies ameaçadas de extinção para impedir que os

animais desapareçam com o derretimento de seu habitat natural-
,

o Artico - devido ao aquecimento global.

Alemã preguiçosa
urna alemã de 21 anos, que não sentia vontade de ir trabalhar,
enviou aos seus pais uma mensagem de texto dizendo que havia
sido seqüestrada. A mulher, que trabalha em uma lanchonete, .

apareceu no dia seguinte e admitiu ter inventado a história,

;,.- -

Feridos se escondem
Várias pessoas feridas após a explosão de um oleoduto em

Lagos, que causou 269 mortes e deixou centenas de queimados
após uma tentativa de saque, se esconderam com medo da polícia
e da justiça nigerianas. A Cruz Vermelha enviou voluntários.

Ehud

, \

Mulher ferida 'por gOlfinho
Uma neozelandesa ficou gravemente ferida depois que um

golfinho saltou para dentro de seu barco, no que pode ser o

primeiro incidente deste tlpo registrado no rnundo. A mulher de
27 anos foi atingida pelo golfinho na baía de Plenty e teve que ser

levada de helicóptero para o bospital de Auckland, na Nova

Zelândia, onde foi internada na unidade de terapia intensiva.
,

"Estudo os golfinhos há 40 anos e é a primeira vez que ouço falar
de um gOlfinho que salta para dentro de um barco", declarou o

especialista Alan Baker. Um porta-voz do serviço de resgate de
Auckland estava na proa da embarcação no momento em que o

golfinho saltou, terça-feira à tarde. "Saltou da água e atingiu a

mulher, ferindo a mesma", explicou,

EUA: cão,' gato e rato amigos são atração em cidade
.

�
,

I

•

•

,

•

•

Boeger, Kitty tl Mousie sao, leSlJI3Õtlvalnol1tl , urn cao, IJlrl 9tlllJ (;l111)1 trIll), Gr{IO Illke, 11111

artista de rua, conhecido como "o uara do cachorro, gato e mto" ern Iii ble, I ylatj() dCI
Arizona, nos Estados Unidos, é o r(ll,porl�i1vol por (it;(ll unao Pill, que l ll,1ItaI1t(1 fll111USO
em sua cidade, empllha seus três animals na rua e coloca uma cestinha para receber
doaçõee, Ele aceita dinheiro daqueles que querem tirar fotos com os três animals um em
cima do outro.

•

,
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� GLOBO - 18H "_�,*,,,�

o Profeta
Ruth leva Marcos para sua casa, pois não

uer que ninguém saiba que ele tem dores

iam freqUêncla, ClOvis deixa clare para
sônia que o que aconteceu a Fllomena não

101 um acidente, Joana revela a Sônia que só

esconde os segredos de Clóvis porque

lurou a Laura que protegeria Analu, Arnaldo

e carola desconfiam que Rosa é filha de

I Teresa, ClóviS tranca Sônia no quarto,
Carola fica indignada ao saber que Marcos

trapaceou no pôquer e afirma que é por isso

. que ele está passando mal. Francisco

afirma para Carola que Marcos pode morrer

se continuar usando seus poderes para o

mal. Carola vai pedir ajuda à Sônia e

descobre que Clóvis a trancou no quarto.

I Sônia revela a Carola que Clóvis ameaçou
matar Piragibe se ela não lhe obedecer.

Carola diz a Sônia que ela não deveria ter

abandonado Marcos nas mãos de Ruth e

pede que ela � convença a parar de tirar

proveito de seu dom.

� GLOBO -19H

Pé naJaca
Último diz que Elizabeth não vai herdar nada.

Rosa diz a Arthur que Último esqueceu de

assinar a demissão. Gui reclama por Caco

tercontado para Dorinha a história do carro.

Maria acha que enlouqueceu ao reconhecer

a voz de Lance e bate o telefone. Lance

descobre que Maria Clara é tia de Maria.

I
Vanessa se despede dos filhos. Arthur vira

contador adjunto e briga com o contador.

Tadeu finge ser de uma companhia de

seguros e Átila diz que pagou o conserto ao

sobrinho, mesmo tendo sido culpa do
manobrista. Laura manoa Elizabeth tomar

cuidado com Mor�na. Maria decide voltar

para o Brasil. Laura chora porque falaram
mal dela na rádio. Arthur vai para casa de
Gui quando sai do trabalhei. Nirdo vibra ao

reencontrar Lance e toma satisfações com

Giácomo. Caco agride Arthur.

Páginas da Vida'
A fonoaudióloga Tatiana começa a sentir as

contrações e é levada ao hospital. Helena a

recebe e cuida dos preparativos para o

parto. Nasce Valentina, filha de Tatiana e de
� Bruce, que acompanha o parto ao lado da

mulher. Irmã Má repreende Lavínia por estar
no quarto de um paciente homem e diz a

Diogo que Gabriel tem que sair do hospital,
pois deu um cheque sem fundo como

caução. Diogo se responsabiliza pefo
paciente e diz que ele tem somente uma

pneumonia. Clara diz a Helena que quer dar
uns biscoitos que ajudou a fazer para
Francisco. Marta vê Nanda no espelho do

banheiro, grita e pergunta o que a filha quer,
mas não obtém uma resposta. Tereza se

recusa a comer e a descansar. Marta pede
comida em um restaurante para a família.

Sérgio chega com Sabrina .. Nina e Vinícius
tomam um café juntos na AMA. Carmem e

Márcia compram roupas novas para Tide.
Selma acha que Lucas não está agindo
corretamente e insiste que Angélica e Gabi
passarão o Natal com eles.

� RECORD _- 19h15 :

Bicho do Mato
Tavinho fica chocado com a notícia do
envenenamento de sua mãe e vai correndo
para o hospital. Juba implora para Cecília
salvar sua mãe. Francisca confessa para as

crianças que está gostando de Mariano,
Silvia chega à delegacia para colocar a

micro câmera e Brandão a reconhece.
Tavinho chega ao hospitale Juba diz que ele
foi muito cruel de deixar Laura nas mãos de
Ramalho. Tavinho entra no quarto do

hospital e ao ver sua mãe na cama, sofrendo,
ele chora de arrependimento. Claudia
desabafa com Oneide e Alzira sobre Hilton
ser um bandido. Silvia chega bêbada na

fazenda e Emílio se aproveita dela. Ruth
conversa com Pedro sobre seu passado e

chora, ela diz que seu pai batia muito nela

porque ela não era boazinha igual à Cecília.
O inspetor policial chega ao hospital,
querendo Interrogar Tavinho. Ramalho
chega ao seu novo esconderijo, um galpão
abandonado, Ele planeja com Hilton e

Sombra dar um susto em Tavlnho para que
.

ale nBo desista de tmbalhQr porule,

Vidas Opostas
N�Y�fi I�Mtil filMIIlF �íldrtJ, ffliUj �Ifj etl!11ílfi§!j
�U� não oôn§�ou� tir�"lâ dfi eâDíl��, NílU§íI
fiM nUltllMltiltJ dll t\fll�M Il ílliCl13ºãO !l dl�
�tlm Olill�vª,ltj§ �1l.1'fi Dlldll �UI§llf, J�lllf§©n
OOhi!JQH d tlOãf Imptlclllnlil (lorn fi dillf1Cftl do
afiM!, Hulin o§nvldu fillix pHm If fi díllílaãôlll,
Fijllx rlCft tlpnV(l['[tóo, rUdfl'l p�m I'll'lfirm �ffl
11111 Illy ill MillO (1 �A vnllft �nfft N0UOfi. (')H
UOII ';� ,W IIICldMI 1'.111 f,l:lltjUQft 11 tloHpi·ln,
tl� I �llhg�,l f10 di! rUltl vIII illQ Q J@fyrlítJll
püm tlm·lo do lortn, Luollla tmeonlm
Haroldo no bar G rmlv� lhO Imr

� OOffl�onhln, JéfarsclM COfflOÇO fi oolrlnr n

ofiboço e doe Ida Ir amborn, Mlouol cruza
com I) OSrra da Jélersott
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��ARREPENDIDO ��FESTANÇA HFOLGA ��AVERSÃO ��B�RRADOS
O cantor Marcelo Falcão, A festa surpresa do Quem vai se dar bem no "Fantástico" do dia Talvez Gisele Bündchen, A viúva do cantor James

do Rappa, está arrependido aniversário de 40 anos de 31 é a dupla Zeca Camargo e Glória Maria, É que teria engatado um Brown, Tomi Rae Brown, �

.

de ter terminado o seu Cláudia Raia, no último que a produção da revista semanal teve a . namoro com Josh afirma ter sido proibida de

relacionamento de dois final de semana, foi do idéia de convidar alguns artistas para Hartnett, consiga entrar na casa que dividia

anos e sete meses com a jeitinho que ela gosta: apresentar a convencer o ator a abrir com o músico na Carolina
atriz Deborah secco: Ele numa academia de atração, Grazi

.

mão de um antigo hábito, do Sul. A ordem teria sido

tem falado sobre o assunto ginástica, na Barra, A Massafera, Josh não gostade dada pelo advogado do
-,

a amigos próximos e não noite, organizada pela Marcos Pasquim, cabeleireiros e é ele cantor, Buddy Dallas, e pelo
esconde que está sofrendo marido Edson Celulari, Lilia Cabral, mesmo qu� apara suas contador David Cannon, .&c

com a separação, Falcão teve cenografia de Gringo Marcos Caruso e madeixas, Só quando vai Tomi e o filho de cinco

teria dito, inclusive, que Cardia, O tema era a Ingrid Guimarães gravar um filme é que anos do casal teriam

quer passar o Ano Novo ao Broadway, mas formam o time de Josh aceita a ajuda de encontrado as portas da
apresentadores,

' .

lado da amada, Pessoas especificamente o profissionais, Mas ' residência trancadas, Ela e

próximas a Deborah, no musical "Sweet Charity" - •

Zeca e Renata quando as gravações Brown, que morreu t·

entanto, não acreditam que protagonizado no Brasil Ceribelli só vão terminam", A explicação segunda-feira aos 73 anos, -r ;

ela esteja disposta a voltar pela atriz. Quem baixou aparecer nas é que isso o ajuda a estavam juntos desde 2001.

para o ex. por lá? A Globo inteira. matérias gravadas, manter os pés no chão.
mesmo.
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• Áries 20/3 a 20/4
Alguém aí falou em aventura? Esse papo é com
você mesmo. Para um amante da adrenalina, uma
viagem (seja pelo mundo afora, seja pelo
universo interior) faz todo o sentido. Lá vai o

carneiro, à procura dos melhores territórios para
suas manobras. Vê se não. esquece de incluir na

bagagem a responsabilidade e a prudência,
combinado?

.

� Touro 21/4 a 20/5
Aquele negócio ainda nao SII resolveu? Talvez
soja falta de diálogo, Entrar num acordo �Odíl ser
mais fácil do que você ImilQlml, Quem saba, com
uma convOr9a tmll!! dll!!contmlda, tlpllfllç!lm Oil
acortos, �m umíl r!lunião�lnhli all íllmoço ou

jílntaf fill vmll Montocllm miIIlOf@!l, liinds mslB
M Vl'l()@ u§ar íl9U§ íl�Otgd()§ (:JuliniÍ.fioIL, Nlfloú�m
f�!lIM@ [to §�u tGmpllfO,

• BImaos 21/5 O 20/6
J� QUI) vooO ó bom Ilm film pillfl()!!, §Il dllgflWO
300m olin prtlno!1ll!a Il mondG Vllf, Monte um b@11.)
pflljut(1 o l'IpmllOntll·l.)l'IoS órMo!l complltont9!1,
r�lItrocltUldoroll, pf()du!orGs, tudo !l todo�, Talvez
as colm nao Ilconteçam na velocldada quo você
gostaria, mas você também precisa de tempo
para respirar e concentrar energia", Transforma
SUIlS Idéias am ffltos,

I 650, em I
. romanos'

i' Tomei
uma

decisão

t ...

O "aves
trut'da
América �...
do Sul

\

Thomas· I""(1), ro- c..,.mancista
Ialemão, ."

• Câncer 21/6 a 21/7
A reunião mal começou e você já quer assumir
a direção do filme? Tudo bem, você sabe tocar

importantes projetos, mas é preciso distinguir a
hora de liderar e a hora de ficar na sua. É
melhor evitar os dramas para não transformá
los em tragédia. Vá de romance, rei Leão,
aproveite o clima de sensualidade que está no

seu roteiro.
.

� Leão 22/7 a '22/8
E aquelas pendências que jogou para debaixo
do tapete? Ê horn de limpar a CBsa, No trabalho,
no 'srncr ou em qualquer relacloFlllmGnto,
!lemprl! é bom jOQar limpo, alnaa malt! se !l

pm!;Hl @ Importllnte pm gente,,, Cuidado pam
n�c Imllf o 10m !l e)(!j�ef!lr nil dO!l!l do !llvejllnte,
VO()� Mb� mêlhof �U9 f1inou�m �ue M O!lftll§
mQfwhllíl nio t1llem m!lltl, .

� Virgem 23/8 022/9
.

� aquel!HI p.tlndÔfl(lloti quo jogou poro dtlDOlxo
do ttlpottl? � hOfll do limpar II mil, No trllbol!1o,
flO amor OU em qUlllquor rtllllclonRmonto,
sempro ê bom jogar limpo, ainda mais oe a

poosoa é Importante pm gente,,, Cuidado para
n�o errar o tom a exagerar na dose do alvajante,
Vo�ê saDe melhor que ninguém qua há certas
manchas nAo saem mais,

• DIVIRTAmoS-E Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Mordida de Cachorro
o sujeito estava no bar tomando uma pinga, quando um funeral chamou a sua

atenção. Atrás do carro fúnebre seguia um homem com o seu cachorro e, atrás dele,
uma fila indiana com umas mil pessoas,
Curioso, ele aproximou-se do homem com o cachorro e comentou:
- Com tanta gente, a pessoa que morreu devia ser muito famosa .. ,

- Era a minha sogra!
- Puxa! Meus sentimentos! Ela morreu de quê?
- Foi mordida por este cachorro!

Depois de alguns minutos de silêncio, o homem que estava no bar cria coragem:
- O senhor pode me emprestar o seu cachorro, por um momento?
- Claro! Entre na fila!
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Pescaria no interior
De viagem no interior, o paulista vê um grande lago e tem a brilhante idéia de fazer

uma pescaria.
- Esse lago é propriedade de alguém? - pergunta ele a um caipira que está

passando.
- Não sinhô. É prúbico!
- Então é crime tirar alguns peixes dele?
- Crime num é não sinhô ... É milagre!

SOLUÇÃO

•

I

• Libra 23/9 a 22/10.
A vida pode ser um parque de diversões ... Hãn?
Claro, tudo depende do ponto dê vista. Você já
conhece tão bem os altos e baixos da montanha

russa, talvez seja hora de variar o brinquedo.
Convide aquela pessoa bacana pra passear no
carrossel do amor, saborear algodão doce,
pipocar com você ....É pela roda-çiqante que se

tem um ângulo mais bonito,

• Capricórnio 22/2, a 21/1
Encanado com questões financeiras, caprica?
Fique tranqüilo, tudo vai se resolver. Você é

perseverante, conquísta o que quer de forma

lenta, gradual e segura. Hoje mesmo, o dia pode
render bons negócios, você só tem que manter a
calma e o bom humor. No amor, o clima é de
encantamento. Se está sozinho, pratique as artes
da sedução e .. ,

� Escorpião 23/10 a 21/11
Cansado da batalha diária? Você !l um guerreiro
Implacâvel, mas também merece esfriar !l
cílbeçll e se divertir um pouco, I.!irgutl o front
tempof!lrillmonte e vá, sem culpa, apFOveltar (j�

pf��!lr�íl da vida, Sim, POU{)09 §fio tão Ilflelllnteíl
como v[Jg� e !I tropa vIIi §ímtir IlU!l fllltll", Nt:lm
pm isM VM§ v�labflf m�o d()§ §(lU§ dlmltóll,
AVI:lHt�1

.. Aquário 21/1 a 18/2
Atenção: o transito está agitado à sua volta, e
você, qUê tem certa dificuldade para se

COntillntnlF em um assunto sO, pode ficar mllio
perdidão, OUQIl 9ullintulção !l mrte o cllmlnho
de Ilcmao com !lUll bÓ!lílOIIl, VO(j� t{jm pique, tllm
lf1t!lIi��n(jia !l ílílbe fal!!f v�flllíl Clolm ee fI1llílmO

!Ilmptl, Vá !;lOfl1 oãlfl1fi, fI1!l§ !l!;l�19mndo §ompfll,
SIMI Vllfd(l,

.

• Pelx-es 19/2 R 19/3
Ê tompo do Mdllf I!m f10VlUI, e coloridRO pmlllo,
peixinho, O mills IlIglil � QUI! nfio hn motlvoo para
InuglJfIlnçllo: o dlollMn tlf1001llrlldo o o camlf1ho
sonl de multllluz, Voc� nem Imagina, mall podo
haver um tesouro pordldo nas redondezas",
Mergulhe, aposte Meta bum, Uma surpresa
deliciosa pode surgir, quem sabe no terrltOrlo dos
afetos, ,

• Sagltérlo 22/110 21/12
�@ Mil 1l9tmda, pooltlvo II oporanto, Sill! ritmo
Mttt pm lli de lliHllllflldo, Q dill dll dOf InIcio
ilqUlll1l projoto, oxpllrlmontof II QostoUl
!Iol190çio do novo, O porcurso Ô utrolto e
chela de curvas, porém, cuidado pro não
d�rrap!lr, Mesmo com prOSS!lllm chegar,
sempre alarta: fique atento â !llnallzação, O céu
esta", seu favor, siga em frente,
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