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1-' Maria Fernanda Cândido

grava as primeiras cenas de
sua personagem em

"Paraíso Tropical". A bela
será Fabiana, uma advogada
rica e bem sucedida que se

envolve em um confuso

triangulo amoroso.
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Feriadão e mortes
CESAR JUNKES/OCP

Entre o N'atal e a passagem do ano, foram reqisnados 199 acidentes nas rodovias do Estado, com,saldo 144 feridos e sete

mortos. Nos quatro dias de Operação Reveillon, somente na BR-1 01, a Polícia Bodoviárla Federal emitiu mais de oito mil

multas por excesso de velocidade.
-.

,

• 7

BARRA VELHA

Taça de Beach
Soccer recebe

inscrições
Os jogadores de futebol

de areia têm até segunda
feira, dia 8, para formarem

equipes e se inscrever na 15ª

Taça Cidade de Barra Velha
de Beach Soccer. Os jogos

.

.
\

começam na sexta-feira da

próxima semana e acon

tecem na PraiaCentral. 7

,

Procura por canis aumenta
•

,

90% nas férias de verão

ISSEM

Chlnaglta pede
previa e diz que
é o favorito

O candidato do PT à

presidência da Câmara,
deputado Arlindo Chínaglía
(PT-SP), chamou
publicamente o deputado
Aldo Rebelo (PC do B-SP), a
participar de uma prévia. A
'eleição colocaria um ponto
final na disputa entre os dois.
82

Em Jaraguá do Sul, o

serviço de hospedagem
para cães e gatos durante
as férias é sinônimo de
bom neg ó 'c i o. A

proprietária do Canil

Baby Dolly, Shirley
Stinghen (foto) chegou a

cuidar de 39 animais de

estimação entre 29 de
dezembro e dia 2.

5

PIERO RAGAZZVOCP

Denúncias de
•

irregularidades
na autarquia .5

Sol com pancadas de,
, chuva a qualquer hora do
dia.• 83
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• EDITORIAL

, -

OPINIAO

Recados cifrados de LHS
A erudição dos discursos de

Luiz Henrique nos atos de

posse quase encobriu os

recados cifrados - e até azedos
- que continham. Nodia 1 º,
disse vir insPirado em Sócrates,
não em Anita; em César, não
em Brutus; em Mozart; não
em Salieri; em Tiradentes, não
em Silvério nem em Calabar

para tentar refutar o adjetivo
de "traidor" que o PT e o PP
lhe atribuíram durante a

campanha em relação a Lula

e, que, vez ou outra, é

cochichado em mal sucedidas

disputas por cargos. Também
serviu de recado transversal ao

ausente - e ressentido - prefeito
de loinville, Marco Tebaldi. Dia

2, na posse dos secretários, de

forma mais direta, disse querer
"exorcizar, de vez, o demônio da

corrupção e do tráfico de

Quero exorcizar, de uma
vez portadas o demônio
da corrupção e do tráfico
de influência".

influência" com um governo que

convoque lideranças comunitárias
para particiPar das decisões.

Referência, naturalmente, ao caso
Aldo Hey Neto. A terceira

mensagem se deu em código
aberto, mas para interlocutor
distante. Com a inscrição de

palco "Descentralização: bom
para Santa Catarina melhqr
para o Brasil" e uma fala
contra o "Brasil de Brasília" em

favor do "Brasil dos brasis", o

catarinense reafirma que está

longe de acuar-se para o

Governo Federal. Ao

contrário, vai usar de toda a

influência no PMDB nacional

e no Congresso para tentar

fazer eco em Brasília. Mas o

que nos interessa, mesmo, são
investimentos paralaraguá do
Sul e região. Nosso crédito,
medida a particiPação da
cidade e região no bolo de

impostos arrecadados pelo
Estado, é significativo: O que
se espera, por isso mesmo, é

que o aval empre.,stado pelos
aliados locais de última hora se

trzmsjorme em fórum
permanente de reivindicações e ,

cobranças. LHS já disse que

quer manter aberto de forma
permanente este canal de

diálogo. Então, é hora de
cobrar.

• ENTRE ASPAS

" Vocês estão tomando posse para avançar na mudança, para consolidar,
aprofundar e tornar irreversível a descentralização".
Luiz Henrique da Silveira (PMOB), governador, aos secretários empossados no dia 2.

"A tendência é amesma, que é a regionalização e a democratização da verba

pública".
Oerlly da Anunciação, secretário da Comunicação. 1".

\

"Os planos são grandiosos. Os desafios são enormes', mas a equipe é boa,
experiente, e notaremos logo a diferença".
Ivo CarminaHi, secretário de Coordenação e Articulação.

• PONTO DE VISTA

Florestas plantadas em se
e seus efeitos na economia

Os setores ligados ao
\

.

segmento de florestas plan-
tadas - madeireiro,moveleiro
e de papel e celulose geram

emprego e renda para mais de

2,5 milhões de pessoas e

representam 2,6% do PIB

brasileiro. No contexto atual;
o sistema de reflorestamento

possui uma imagem
desgastada junto à população
de um modo geral. Por ser
uma espécie exótica, é

constantemente mencionada

de forma pejorativa por

ambientalistas, que a

combatem como se esta fósse
a uruca monocultura

existente no Brasil.
Entendemos que a atividade
não pode ser penalizada pela

.

. falta de políticas públicas para
,a redução do desmatamento.
A fiscalização permanente

e a preocupação do

empresariado do setor com o

cumprimento da legislação
ambiental são constantes nas

empresas do setor florestal em
Santa Catarina, desde os

primórdios da .Nividade. E

parecenos equivocada a idéia
confusa de atribuir à ativi

dade o fardo do desmatamen

to. A vocação florestal
catarinense impulsionou a

siÍvicultura nas últimas

décadas, fortalecendo

principalmente a cultura do

pinus, que promoveu,

inegavelmente, o desenvolvi
mento de uma grande cadeia
de atividades ligadas à

madeira que estavam pratica
mente extintas pela exaustão
da madeira nativa. Diferente
do que é divulgado na

imprensa, isso acabou

• Ulisses Ribas
é presidente da

Associação
Catarinense de

�=====.J
Empresas Florestais

I

contribuindo para a manu-

tenção das florestas nativas,' à
medida que forneceumatéria

prima para a indústria e o

consumidor em geral. Além de

protegerem grandes áreas de
mata atlântica, levaram o

desenvolvimento para as

regiões mais interioranas,
viabilizando a economia rural

e desenvolvendo uma grande
cadeia produtiva em

diferentes seguimentos da
sociedade.

Empresários dos ramos de

papel e celulose, madeireiros,
moveleiros e silvicultor�s têm
mantido conversas com

diversos órgãos ambientais

com este intuito e, por este

motivo, é nosso dever
combater a divulgação de

informações que confundam
a opinião pública.

�,'
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• DOS BLOGS

Começou sem

começar
Lula tomou posse num

govemo que começou sem

começar. Sem o pacote
econômico tão prometido, sem
metas, sem definição de
reformas e sem equipe. Onde
já se viu presidente assumir

sem tirar a foto da equipe
ministerial? Mas, enfim, esse
é o Lula que a gente já
conhece bem. Na dele, sem
paciência para preencher
ministérios (o primeiro mandato

chegou ao fim com seis

"interinos"), sem dar muita bola

para o Congresso, sem muito

gosto por programas feitos e

acabados, adorando um

improviso e ... sem pressa. Lula
confia no seu taco e- na sua

sorte. Chega ao segundo
mandato de peito inchado pelos
60% dos votos, desdenhando a

oposição e a imprensa,
achando que pode fazer e
acontecer porque, no fim, tudo
acaba dando certo. Mais ou

menos como tem sido desde

sempre.

c(jj{J elianec@uol.com.br

• DO LEITOR
I

I@ijfijcruz

Acelerar
E crescer
Em sua repasse, Luiz Inácio

Lula da Silva deixou claro que
manterá o figurino de pai dos
pobres, que "acelerar, crescer e

incluir" serão os verbos a

serem conjugados no segundo
mandato e que a educação
será uma prioridade. O

presidente petista, porém, não
foi muito claro ou

simplesmente omitiu em seus

dois discursos, um no

Congresso outro no Planalto, \

alguns pontos que levantam
muitas dúvidas sobre seu

segundo mandato. Não houve
uma só citação, por exemplo,
sobre algo que atormenta e

muito empresários nacionais e

estrangeiros: a insegurança
jurídica para quem decide
investir em projetos no Brasil.

O presidente tampouco falou
em reforma da Previdência,
apesar de estar sendo
discutida dentro do governo
uma forma de buscar

mudanças na legislação
previdenciária.

c(jj{J valdo@lolhasp.com.br

Viagem pelo cosmo à procura
de uma percepçãode vida

Enquanto o Mundo
comemora a passagem de
ano novo, vale por uns

instantes dar uma

pensadinha nisso: você

sabia que o dia de ontem

está mais longe do dia de

hoje, não apenas em horas,
mas emmilhares de kms, ou
seja mais de 20 milhões de
km e que em um ano

viajamos mais de 7 bilhões
de kmpelo espaço, na aspiral
da Via Láctea? Pois é, sem
considerar que a terra circula

o sol a mais de 120mil km /
hora. O Sistema Solar
inteiro viajamaisde 800mil
km /hora em torno da

galáxia. Ao olharmos o céu

noturno é bom lembrar que
nunca estaremos no mesmo

lugar, aconteça o que

acontecer, tudo continua,
nada fica parado. Será que

nossos problemas, nossas

tristezas, nossa ira, -nossas

intransigência, tudo que nos

, impede de ser feliz tem que

nos acompanhar a cada ano

por tantos e tantos krn? Será

que ao vermos adinâmica do

Universo e sua grandeza não
nos daria um click de

esperança real, de uma nova
janela de percepção em

nossas vidas? Vamos

imaginar que o universo

IMMfii Inês Oolei

Pessimistas
-e otimistas
o ano que termina pode ser

avaliado sob dois aspectos. ;

Um mais pessimista, marcado
pela absolvição dos deputados
mensaleiros e sanguessugas.
Outro, mais otimista, resumido

pela derrota do reajuste de

91% auto-concedido pelos
deputados e senadores. Mas o

que tais fatos políticos têm a

ver com defesa do

'1'
I

consumidor? Tudo, porque os

direitos do consumidor foram 1
estabelecidos e defendidos por

-

meio de ação política. Cada :

ato do ser humano é político.
Que em 2007 tenhamos

coragem e determinação para
fazer a boa política, a que
derruba reajustes
astronômicos a deputados e

senadores, mas não a que
cruza os braços enquanto
mensaleiros são absolvidos. E,
importante: até para curtir as
férias em paz é preciso prestar ·1'bem atenção. Faça um

contrato e não pague mico
Feliz 2007.

� mariainesdolci.folha@uol.com.br

.Edson Gomes
é servidor público

,"

inteiro se movimenta a

milhares de km por hora..

para de alguma forma'

cumprir seu objeti- :
vo. Enquanto para nós

seria necessário ape - ',""
nas dar um simples e "

importante passo' para

cumprir nosso objetivo para

a felicidade,
.

pois a mesma

matéria que Deus criou O

universo ele também nos fez

\e mais ainda nos deu a .

capacidade de chegar até ele,'
nos mostrou o caminho em

Cristo" ...ninguém vem ao

pPai senão por mMim
"
...

Bom começo de ano a todos -¥

os jaraguaenses. ) .

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

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

* telefone (* não serão publicados),
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· Descentralizar e crescer
DlVULGAÇÁO

Na posse do cargo, Luiz
,

')
.

Henrique prometeu "apro
'( fundaradescentralizaçãopara

;�' reequilibrar o desenvolvi
. mente e o crescimento popu-

·
lacional" de Santa Catarina.

·

É mais ou menos o que disse
no primeiro mandato,
quando uma reforma
administrativa desdobrou o

governo - e os cerca de 1,1
mil cargos comissionados - em

. 30Secretarias deDesenvolvi
mento Regional nas cidades
pólo do Estado. Outras seis

estruturas serão criadas desta
.

vez. Estou com vontade
redobrada de dar um choque
de desenvolvimento por
toda Santa Catarina,
discursou. A fim de "tomar
ainda mais profunda e

irreversível a descentralização
. do governo".

Promessa repetida
Luiz Henrique garantiu que, com investimentos de

R$ 4,4 bilhões em obras e ações para combater o
êxodo rural, oferta de serviços de saúde e educação
e geração. de emprego e renda nos municípios
menores, o governo já começa a reverter o

processo de "litoralização" ocorrido nos últimos 50
anos em Santa Catarina. Diga-se, de novo, é mais
ou menos o-prometido em 2003 -. Ocorre que o

litoral catarinense não é apenas Florianópolis. E,
mais, Florianópolis e todo o litoral catarinense

necessitam, semmais adiamentos, de altos
investimentos. Saneamento básico, por exemplo.

Apoio da maioria
Luiz Henrique foi

reconduzido ao cargo na

eleição em segundo turno,
com apoio de três dos cinco
maíores partidos em Santa
Catarina - PMDB, PFL e

PSDB - mais quase uma

dezena de siglas incluindo o
PPS, PDT, PSB 'e PTB.É o

primeiro governador
. reeleito na história das

eleições majoritárias de

Santa Catarina. Disputou
com Esperidião Amin (PP),
a quem derrotou pela
segunda vez ainda que, este
último, tenha conseguido
no segundo turno o apoio
do PT catarinense. A.

coligação de LHS elegeu
Raimundo Colombo (PFL)
para senador, 27 dos 40

deputados estaduais e dos

.16 federais.

Contas favoráveis
A principal diferença

ern relação ao primeiro
mandato, destacou o

governador, será assumir

com as receitas e despesas
equilibradas. Em 2003,
relembrou, recebera R$
1,5 bilhão em dívidas
vencidas.Ele liderou a

campanha de Geraldo

Alckmin em. Santa
Catarina. Observou que o

PMDB - inclusive com o

10
,

seu voto no Conselho

Nacional - aprovou a

proposta de integrar
coalizão em torno do

presidente Lula. "Com

espaços generosos para o

PMDB, teremos uma

interlocução melhor",
disse. Dois anos depois de

ter apoiado Lula, em 2002,
ele passou à oposição ao

classifica-lo como o

"governo da não-resposta".

"Conquista" .

Lula: "O trabalhador
brasileiro ainda não ganha
o que realmente merece,

mas temos hoje um dos
mais altos salários mínimos
das últimas décadas, e os

trabalhadores obtiveram

ganhos reais em 90% nestes

últimos quatro anos." De

R$ 100,00 para R$ 375,00
é, realmente, algo
fantástico. Não é?

Começou
A briga por 2010 já

começou e esta é uma das
razões para que partidos
como o PMDB, exijam
mais cargos no segundo
mandato. Como Lula não

disputará o cargo nas

próximas eleições, tanto a

oposição como os partidos
da base já estudam nomes

com capacidade de

disputarem sua sucessão em

quatro anos.

Repeteco
O discurso de posse do

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva foi marcado por
novas promessas, algumas
delas extraídas 'do

pronunciamento de 2003,
quando afirmou que iria

combater a corrupção, gerar
10 milhões de empregos e

realizar um-governo com a

marca da ética. Nem uma

coisa, nem outra.

Papelérín e carimbório
De Lu iz Henrique:
"Tenho pressa. Cada dia

que passa é um dia

perdido!!! Disse isso, há

quatro anos. Tenho

repetido e vou repeti-lo a

cada manhã. Quero um

governo que, cada vez,

gaste menos e invistamais:
um governo que gaste
melhor: gaste no combate

às injustiças e à inclusão

social. Quero, sem

demora, um governo

eletrônico, que aumente

os controles, precisão nas

informações, racionalize
as despesas, transmita,
instantaneamente os

dados, voz e imagem. Sem

papelório, sem carimbório,
sem "burrocracia"; um

governo moderno e

eficien te! " .

o retorno
A Centrais Elétricas de

Santa Catarina volta a ter

Eduardo Pinho Moreira

(PMDB) na presidência
que já comandou em

1997. Além de 'investir na

distribuição, ele aposta
em fortalecer· a

transmissão e a geração de

energia. Para isso, fala em

técnicas modernas de

gestão.

PINHO MOREIRA

Vai, mas volta logo
Mauro Mariani fica no

cargo de secretário de
Infra-Estrutura até dia 31.

No dia seguinte, toma

posse como deputado
federal. Vai montar

gabinete em Brasília e

encaminhar pleitos como

a recuperação da Br-28�.
Pede licença em mar<l> e

reassume no primeiro
escalão do governo. Só

Aviso do patrão

JACKSON ZANCOI SECOM

"Saibam que cada-setor do governo é como cada

_ 'peça de uma engrenagem. Para que o engenho todo
ande rápido, é preciso que cada componente

�

. funcione com exatidão. Saibam que o governador
ou-o vice são apenas os maestros da orquestra. De

nada nos adiantará o esforço e a luta se não houver
harmonia no conjunto. Para consolidar, aprofundar
e tornar, irreversível a descentralização". Na foto,
Antônio Carlos Zimmermann, (Guaramirim) que
fica na Junta Comercial, e Rosane Vailatti
(Jaraguá) , que assume a Fundação Catarinense de

Educação Especial.

então, passa a correr o

taxímetro para os

suplentes. Mariani, como
candidato à Câmara dos

Deputados, levou 3.294
votos em Jaraguá. Em sua

cidade Natal Rio

Negrinho, assumiu o

terceiro prefeito em dois
anos: Osni Schroeder, do
PFL, fica até o TREmarcar

• a data de nova eleição.

Pé atrás
A posse do presidente

Lula para um segundo
mandato custou cerca de

R$ 1,163 milhão, mas

apenas o Partido dos
Trabalhadores se apresen

tou para custeá-la. Os

partidos aliados do

governo, inclusive o

PMDB, este regiamente
contemplado, preferiram
não met� a mão no bolso

para fest'ar..o chefe mor.
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DETALHE

Com luz
Criado em 2004, o
programa Luz para
Todos já recebeu cerca

de R$ 2,9 bilhões em

investimentos. Do total,
2,4 milhões vivem na

região Nordeste e
:

outros 1,2 milhão, na
região Sudeste. O
restante, 1,4 milhão,
está nas regiões Norte,

.�

Sul e Centro Oeste.
,

(

Sem luz ,

Paradoxalmente, em
pleno século 21 no ano

de 2007, há regiões em

Jaraguá do Sul onde

pessoas ainda não 'I

dispõe de energia p

elétrica, água tratada,
telefone, rede coletora

,.
,

de esgotos, transporte
facilitado,escolas e

quetais. No Alto
Garibaldi há gente
nesta situação.

Valendo
II

Quem optar pelo
desconto simplificado
de 20%, que substitui
as demais deduções na

declaração normal, fica
dispensado de

comprovar despesas
de até R$ 11.669,72

.

em 2007. A I
.�-

MP corrige em 4,5% a 1

tabela do IR Pessoa
Física (IRPF), para os

,

próximàs quatro anos. I'

Troca-troca 1
Acabou a barganha
salário mínimo, versus
salários dos deputados
federais e senadores .. O

reajuste já com bases

acordadas entre o

governo federal e 1

centrais de
trabalhadores ocorrerá
de forma automática

retroagindo a vigência,
gradualmente, de maio

para janeiro .

,

Troca-troca 2
Vale dizerque ameaças
.de não-aprovação de

reajustes propostos
pelo governo com

propostas
impraticáveis eni troca
de apoio para auto-

aumentos cai por terra.
De um lado,
teoricamente, acaba a

sacanagem. De outro,
na prática, -azar do
trabalhador que ganha
o mínimo.

Lotado
"Temos mais mobília

do que sala, por isso não

conseguiremos satisfazer a
todos". Luiz Henrique
(PMDB) , governador
reeleito, um dia antes da

posse, antecipando que a

voracidade de aliados por
cargos no governo não

poderá ser satisfeita. Nas

SDRs, os atuais titulares

ficam até abril, quando a

nova lista de titulares estará
definida.

.\.
D
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VOLKSWAGEN
FOX 1.0 2P (LT., AQ., ARS.lr Vermelho OJ-04
FOX 1.0 2P (DH.,AG., ot. Lllr Bege 04-04
GOL 1.6 Copa 4P (Completo), Prata 06-06
GOL 1.6 Power 4P (OH., TE., AL., AG., u. ot, 4 PN.), Cinza 04-04
GOL 1.6 Power 4P (VE., RLl., LT., DT., AG., 4 PN.), Vermelho 04-04
GOL Highway 4P (Ll, Dl), Cínza 03-03
GOL 1.6 4P (Ll, or, OH., TE.), Branco 99-00
GOL 1.0 8V City 2P (BÁSICO), Branco 05-05
GOL 1.0 8V PLUS 4P (OH., ALCOOl), Prata OJ-OJ
GOL 1.0 16V PLUS 4P (YE., TE., AL., u. ou, Branco Ol·02
GOL 1.0 16V PLUS 4P {AC., OH., TE., AL.l, Branco O 1-02
GOL 1.0 16V POWER 4P (TE., Al.),Branco 99-99
GOL SPECIAL 2P (BÁSICO), Vermelho 02-02
GOLF GTI 4P (COMPLETO), Prata ; 02-0J
GOLF 1.6 4P (COMPLETO), Prata 04-05

.

GOLF 4P (COMPLETO), Vermelho OJ-OJ
KOMBI 1.4 3P (LOTAÇÃOI, Branca , 06-06
KOMBI 3P (GNV), Branca 04-04
PARATI 1.0 4P (BÁSICO), Vermelha 99-99
PARATI 1.0 4P nr, DT., OH.), Branca .Q1-Ol
PASSAT VARIANT 4P (COMPLETA + OVO), Branca 06-06

FORD
COURIER 2P
FIESTA 4P
KAGL4P
KA2P
KA2P

'FIAT
DOBLO EX 3P
PAllO FIRE FLEX 4P
PAllO WEEKEND-EX 4P 1.8
PALIO WEEKEND·ELX 4P 1.0
UNO MILE FIRE FLEX 4P
UNO MILE FIRE 2P
SIENA 1.0 4P
STRADA WORKING 2-P

GM
ASTRA GLS 4P
CELTA 1.0 SUPER 2P
CELTA 1.0 4P
CELTA 1.0 2P
CELTA 1.0 2P
CELTA 1.0 2P
CORSA SEDAN 1.0 4P

RENAULT
CLIO AUTENTIC 4P
CLIO SEDAN 4P

. CLIO 1.0 16V SEDAN 4P
CLIO RN 1.0 HATCH 4P

OUTROS

SPORTAGE GRAND 4P
PAJERO SP 4X4 SE 4P

O CORREIO DO POVO \,
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(OH., AQ., RÁDIO), Bronec OO-OO
(COMPLETO), Branco : 02-Q3
(COMPLETO), Vermelho :.: 04-04
(AG., LT., 011, Branco : 03-03
(BÁSICO, 4 PN.J, Prata OJ-03

(COMPLETO), Cinza : 02-02
(AQ., LT., Dl), Cinza 05-06
(OH., AG., ot. LT.), Preto 03-04
(OH., VE., TE., AQ., u, DT., COl; Preto Ol-02
(BÁSICO), Cinza 06-06
(BÁSICO), Azul 03-03
(AG., DT.), Vermelho 05-06
(BÁSICO)t Branco 02-03
\

(COMPLETO), Cinzo 98-99
,

(AG., LT., DT., TRIO), Prato 04-04
(AQ., LT., DT.), Preto I 03-03
(AQ., LI, DT., 4PN.), Prota 02-02
(TE., VE., Al., CO., u. DT., AQ.), Branco or-or
(DT., Ll, TE., AL., AQ.), Prato ; OI-Ol
(TE., Al., AQ., DT.), Branco 02-02

(AC., Dl), Bronco � 04-04
(AC., AB., TRIO.), Bege 02-03
(COMPLETO, AB., éD.), Cinzo Ol-02
(AB., AQ., ot. u. 4PN.), Vermelho OO-OO

(COMPLETA), Verde Ol-0l
(COMPLETA - AUT.), Preto � 02-03

COURIER

ENTRADA DE 50% + 60X DE

R$ 201,72110 mês
(2P, OH., BRANCO, 01-0n

GOL 1.0 16V PLUS

ENTRADA DE 50% + 60X DE

R$ 214,64 ao mês
(4P, DH., LT., DT., CINZA, 01-011

ç'

SUPER<GARANTIA DE ATÉ 6 MESES
.'.t. .

UNO MILLE FIRE

<,

CORSAHATCH
MAXX 1.8

ENTRADA DE 50% + 60X DE

R$ 399,42 ao mês
(4P, COMPlETO, BRANCO, 04-05)

ENTRADA DE 50% + 60X DE

R$ 169,38 ao mês
(2P, LT., DT., CINZA, 02-02)

,

*Imagens de cunho meramente ilustrativas. "Opção especial para entrada à apartir de 10% e saldo em até 60 meses.
*Financiamentos para veículos O Km e Semi-novos sujeitos a aprovação cadastral. *Ofertas válidas até 08/01/2007.

*Financiamentos de Semi-novos com entrada de 50% e saldo em até 60X com ia parcela para Maio-2007. *Garantia de 6 meses sob consulta. *TAC incluso de 55,0% *Financíamentos
para veículos Semi- novos e Usados sujeitos a aprovação cadastral. *Ofertas válidas até 08/01/2007.

Jdraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
.

3274.6000
.

Em até 60X (0111

19 Parcela p!l�a
Abril • 2097

_V;:_ -.-'-.';,1:.;

Aberta diariamente dos 8:00hs os 17:00 horas.

Caraguá
CONSÓRCIO NACIONAl
VOLKSW�G£N

Ultrapasse o Desejo com a Satisfação
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MOVIMENTADO: MELHOR PERíODO É ENTRE 21 DE DEZEMBRO E 2 DE JANEIRO

Hospedagem para cães e gatos é bom negócio
�. . .

. Procura pelo serviço
durante as férias é
90% maior em .alguns
canis do município

DAIANE ZANGHELINI

� JARAGUÁ DO SUL

Enquanto a maioria das

empresas está com as atividades

paralisadas por causa das férias
coletivas, os canis domunicípio
funcionam a "todo vapor",
aproveitando a melhor época
parahospedagemde animais de

estimação. Em alguns
estabelecimentos, a procura

pelo serviço entre 21 de
dezembro e 2 de janeiro cresceu
cerca de 90% em relação ao

restante do ano.Omovimento

também é 50% maior em

comparação comos períodos de
feriadomais prolongados.

Apesar do pouco tempo fora
do município, o casal Marcelo
eElianeBachmann, ambos.com
34 anos de idade, não

descuidaram do bem-estar de

Pituxa, um labrador 'fêmea de
um ano e quatro meses. A

cachorra de estimação ficou

hospedada noCanilBabyDolly,
no Bairro Baependi, enquanto
eles acampavampor três dias em
uma praia de São Francisco do
Sul. "Éramos para ficar �ais
tempo no litoral, mas voltamos
antes porque ficamos com

saudades dela", comentou
Eliane.
AproprietáriadoCanilBaby

Dolly, ShirleySimone Stinghen,

• Hospedagem de animais

Diária canil preço médio
Animais pequeno porte
(pintcher, poodle e gatos) = R$ 7
Animais médio porte
(cocker, beagle) = R$ 10
Animais grande porte
(labrador, rotweiller) = R$ 15

Outros serviços
Banho e tosa cachorro
(dependendo do porte) = R$13 a

R$ 30
Banho e tosa gato = R$ 20

informa que o período mais

movimentado foi entre 29 de
dezembro e 2 de janeiro,
quando 39 animais de

estimação ficaram hospedados.
O estabelecimento também

dispõe de um canil com salário

para os cachorros de porte

grande (como rotweiller,
labrador, pastor alemão, boxer
e outros) que curtem a indivi
dualidade. "É um espaço espe

cial, onde o cão pode descansar
e tomar sol sem a companhia
dos demais", explicou ela, que
atualmente cuida de 15 cães e

gatos. Em alguns períodos, os
cães afastados dos donos podem
correr .e descarregar as energias
em um pátio, com vários

brinquedos.
Na Clínica Veterinária São

Francisco de Assis, no centro,
todos os 18 canis estão lotados.
Nesse local, os cachorros ficam
soltos no pátio durante o dia e

recebembanhoacada 100u 15

dias, dependendo do porte e da

pelagem.

QUINTA-FEIRA, 4 de janeiro de 20071 5

O casal Marcelo e Eliane Bachmann passou três dias na praia e hospedaram a cachorra Pituxa em um canil

- .

Fim de ano também aquece mercado da segurança Pupo registra BO contra presidente do PMDB
O encerramento do ano

letivo e a vontade de viajar
durante as férias faz muitos

jaraguaenses procurarem as

empresas de vigilância privada
para garantir mais

tranqüilidade. No município,
.a venda de alarmes fica de 20
a 35% maior nos meses de
novembro e dezembro, quando
o número de furtos e

arrombamentos em residências
e empresas é maior.

O sócio-gerente da empresa
Multicom Segurança
Eletrônica, Cleverson
Medeiros' do Nascimento,
informa que 6 interesse por

equipamentos de segurança
cresce principalmente entre

moradores de bairros mais

afastados do centro. Os
sistemas de alarme podem ser

do tipo convencional ou
monitorado. No sistema

VIAÇÃO CANARINHO

Ônibus voltam ao

normal no dia 8

.-

A partir da próxima
segunda-feira, 8, os ônibus de

.

reforço que não rodaram no
'

município entre a semana de
Natal e Ano Novo voltam a

circular normalmente. A
medida foi tomada pela
empresa por causa da

redução de usuários durante
as férias coletivas das

empresas. Já o "Rapidinho"
retoma a partir do dia 15.

r

PIERO RAGAIII/OCP

Procura por alarmes é grande

convencional, o proprietário
ouve o disparo no próprio
telular e entra em contato com

a polícia. Já o disparo do alarme
monitorado soa na central
eletrônica da empresa de

vigilância, e a equipe averigua
se houve árrombamento.

CUIDADOS - A Polícia
Militar do município também

LINCHAMENTO

Populares invadem

hospital de Chapecó
Cerca de dez pessoas -

invadiram ontem o Hospital
Regional de Chapecó para
linchar um médico, que
acusam de negligência na

morte da aposentada
Doralina Martins, 81 anos,

que morreuna terça-feira no
hospital. Os invasores

quebrarammóveis e vidraças
e só não lincharam o médico

porque a polícia impediu.

alerta que medidas simples
ajudam a evitar a ação de
ladrões.Quando estiver fora de
casa, é importante interromper
a assinatura de jornais e

revistas e deixar as luzes
internas e externas apagadas,
além de manter o pátio limpo
e a grama aparada.

Quem quiser pode
cadastrar a residência na

operação "Viagem Segura",
um programa de rondas
diárias realizado pela PM

durante as férias. Os
interessados devem dirigir-se
ao 14º Batalhão domunicípio,
na'Rua Gustavo Hagedorn,
880/ Nova Brasília - das 8 às

12h e das 14 às 18 horas - para

. preencher a ficha de

inscrição, levando q carteira
.

de identidade. Mais

informações pelo telefone

(47) 3371-9911. (DZ)

ISSEM

Conselho denuncia
desvio de recursos

Conselheiros do Issem

(Instituto de Seguridade dos
'

Servidores Municipais)
acusam o ex-presidente,
Walter Falcone, de aplicar
recursos da autarquia sem

consentimento do colegiado.
A operação está sendo

investigada pelo Ministério'
Público e peloTCE (Tribunal .

de Conta do . Estado).
Suspeita-se de desvio.

"gato", tampouco denunciou o
desvio:

Na avaliação de Pupo, se as

acusações de Jahn procedem,'
cabe questionar algumas pessoas
do PMDB de Guaramirim que
o apóiam desde que foi eleito
vereador pela primeira vez, há
mais de seis anos. "Ele (Iahn)

,
'Prefeito deve discutir com a Câmara', diz Pupo

O presidente daCâmara de
Vereadores, Evaldo [unkes, o
Pupo (PT), registrou BO

. (Boletim deOcorrência) contra
o presidente do PMDB loeal,
Rodolfo [ahn Neto, ex,i�do
que este prove as acusaçoes
feitas em uma rádio da cidade,
no dia 22 de dezembro. Emrt
as denúncias, está a de desvio
de energia elétrica da Celesc,
há quase dois anos. Segundo
Pupa, Jahn também o acusou

de não ter moral e ética.
"Ele (lahn) me chamou de

ladrão e fez graves acusações.
Agora terá que provar, porque
cabe' ao acusador o ônus da

prova", argumentou Pupa,
informando que só vai se

encontrar com Jahn no fórum.
"Nem na delegacia eu vou",
completou. O vereador fez

questão de lembrar que a

Celesc não fez BO sobre o

Empossado presidente da
Câmara de Vereadores de
Guaramirim no dia 1 º, o petista
Evaldo [unkes, o Pupo, prome
teu estreitar as relações com o

Executivo.Mas condicionou a

iniciativa à vontade do prefeito
Mário Sérgio Peixer, o Dêgo
(PFL), em querermelhorar as

relações institucionais entre os

dois poderes,
Pupo disse que não tem

compromisso com o prefeito,
mas que tem a obrigação de
trabalhar com () Executivo.

ARQUIVO/OCP

Pupo: "Denunciou terá de provar"

"Estou 8 disposição do muni

cípio e não vou deixar de fazer
o que compete ao presidente",
discursou, sugerindo ao prefeito
que vá à Câmara discutir com
os vereadores os projetos e

programas para a cidade.
Para garantir o apoio dos

partidos que integram o

Legislativo, Pupo vai lotear os

quatro cargos de confiança da
Casa - assessorias Jurídica e de

Comunicação e dois da
Secretaria-Geral- entre PSDB,
PMDh PP..: 1 r "To" \ t ,,/a

também se omitiu durante esses

anos, Ou é porque servi aos

interesses do PMDB?",
questionou, fazendo questão de
reforçar a "boa relação" que
tem comopartidonomunicípio
e na região,
A queixa por calúnia e

difamação foi registrada na

Delegacia de Polícia, nomesmo
dia em que Janh fez as

acusações contra o presidente
da Câmara. "Se ganhar, vou .

repassar a indenização para a

Apae", prometeu o vereador,
em mais um lance de

marketing político.
A reportàgem do O

Correio do Povo tentou por
várias vezes ouvir Jahn, deixou
recados no celular, sem sucesso .

Até o fechamento dessa edição .

o presidente do PMDB de
Guaramirim não havia
retornado as ligações.

que possamos trabalhar com

tranqüilidade", justificou,
prometendo ainda dar con
tinuidade ao ProgramaVerea
dor Mirim e às sessões

itinerantes .

O presidente disse que vai
insistir para que o TCE

(Tribunal de Contas do

Estado) reavalie o relatório
sobre o Hospital Santo Antô
nio, que não apontou irregula
ridades nas contas da institui

ção. ''A. Câmara tem razões pra .,

isso", assegurou.
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Stra$bourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sut - (47) 3370-19QO
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500
Rua República Argentina, 2.1 03

Itajaí - (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis. 30

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

(
Imagens somente para fins ilustr:ttivos. Peugeot Par-tner 1.6 L 16 V de j tO cv.Ar-Ccndtctcnedc (opcional). Freios traseiros com compensador de carga, Direção Hidráulica com I'cgulagcm de altura Porta latel"al cerrcdtca (opcional ). Motor de 4 cntndrcs.Grade de prcceçãc de carga ec-às do banco do passagetrc. Ccmparumcntc de carga de 3.000 litros. Garga útil: 625 Kg. Boxer Passegelrcs.versãc: 16 passageiros. Motor 4 cilindros av 127 CV turbo diesel intercooler HDI, Direção hldráuflca. Porta lateral

��5ÓÕ�:;:�;.ac��� �rt��e,i�;3���ge����;������ld�o;:r�di�a�G�!��h��;;aoa�a�����S��bla;�;��ad�ê1���d��::�i�;�r���:%;taÍo��s����������!�Ot:i���������� �tlél��c:e;�����r�'llrS��!�:����Iic:a. Motol' " cilindros 8 V 103 CV rurbc dreser. Capacidade de carga:

CAEP.i Central deAtendímento Especializado Peugeot: 0800703 2424 - www.peugeot.com.br Segundo a sexta da, 8h às /9h. Sôbadas dos 9h às /7/1. Cl,jriSÓi"c:JOII DIRIJA ESSE PRAZER
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,MULTA: MAIS DE OITO MIL MOTORISTAS EXCEDERAM A VELOCIDADE NA BR-1 01 NO NATAL E ANO NOVO

'Operação Revellton' registra
mais mortes do que em 2005/06

I
CESAR JUNKES/OCP

Movimentação foi intensa e gerou pontos de lentidão principalmente no domingo e na segunda-feira, em trechos de Balneário Camboriú, Itajaí e Joinville

Sete pessoas perderam
a vida no feriadão de
ano novo nas rodovias
federais que cortam SC

;l, KELLY ERDMANN
ESTADO

A equipe da Polícia Rodo
viáriaFederal que atuanoNor
te do Estado encerrou aOpera
çãoReveillon com 37 acidentes

registrados, 28 feridos e uma

'I \ pessoamorta. Durante os quatro

, I.a dias de fiscalização intensa,
tambémforamemitidasmais de

oito mil multas.por excesso de

velocidade, somente naBR-101.
De acordo com o inspetor e

chefe da 3ª Delegacia da PRF,
em[oinville,ArisfeuFernandes,
o número de ocorrências foi
maior do que no Natal.

Naquele final de semana,

aconteceram 23 colisões, que
resultaram em 11 pessoas
feridas.

Conforme balanço divulga
do pela polícia, em Santa

Catarina inteira, o feriado de
reveillon teve 176 acidentes,
133 feridos e sete vítimas fatais.
Se comparada à, operação
anterior, esta ficoumarcada pelo
acréscimo de mortes no

trânsito. Em 2005/06, houve
somente duas. Mas, o saldo

positivo fica por conta da

diminuição na quantidade de

ocorrências e de machucados.

No ano passado aconteceram

76 acidentes a mais, com um

aumento de 12 pessoas
lesionadas.

NOTIFICAÇÕES - Para

tentar garantir urna viagem
segura aos veranistas e coibir

excessos, a equipe de operações
especiais da PRF contou com o

auxílio de um radar fotográfico.
Ele foi instalado em diferentes

pontos da BR-1O1, nos trechos
de Barra Velha e ltapema.

Nas operações de Natal e

Reveillon, cerca de oito mil
motoristas foram flagrados
acima da velocidade permitida
de 100 km/hora. A média de

�ultas diárias ficou em tomo de

1.500 a duasmil.A partir desta
semana, o radar não funciona
diariamente e volta a atender
outras rodovias federais que
cortamoEstado.

Os condutores notificados,
inclusive aqueles que moram

fora de Santa Catarina, devem
receber a contapelo excesso até
o final de janeiro, 1).0 máximo.
Ovalor varia segundo o abuso.
Os infratores que atingiram
20% amais dopermitido, p�am
R$ 132,80. Jáquemultrapassou
de 20% até 50% recebe em casa

•

umataxadeR$199,20.Acima
desta porcentagem, a infração
é considerada grave e gera R$
896,40 demulta, de acordo com
inspetor Fernandes.

Inscrições para 15° Taça de Beach Soccer encerram na segunda-feira
Os jogadores de futebol de

areia têmaté segunda-feira, dia
8, para formarem equipes e se

inscrever na 15ª Taça Cidade
de Barra Velha de Beach
Soccer. Os jogos começam na

sexta-f�ira da próxima semapa
e acontecem na Praia Central.

Os interessados em,

participar do campeonato
devem procurar a FME

(Fundação Municipal de

Esportes), instalada no ginásio
de esportes da cidade. A taxa

de inscrição varia conforme a

modalidade escolhida. Para a

categoria "veteranos" o valor
cobrado é de R$ 150. Já na

"Livre", é de R$ 200. Quem se

cadastrarna "Sub 11", "Sub 13"
e "Sub IS" não paga para entrar
na disputa.

A premiação vale apenas

para. as duas primeiras
categorias; Os veteranos que

conseguirem a primeira
colocação ganhamR$ 1 mil.A

segunda equipe mais bem
. colocada recebe R$ 500 e a

terceiraR$ 300.Namodalidade
"Livre", o 1º lugar fica com R$
2 mil, e os dois seguintes, com
R$ 1 mil e R$ 500,

respectivamente.
O congresso técnico da 15º

Taça de Beach Soccer está
marcado para ocorrer no dia 8,
às 19 horas, no Restaurante
Casa Nostra, em Barra Velha.
Outras informações podem ser

obtidaspelo telefone (47) 3456-
0512 ou (47) 9121-4220, como
assessor da Fundação de

Esportes, Fernando. (KE)

Projeto Estação Verão começa
no sábado à noite, na Enseada
SÃO FRANCISCO DO SUL

,

Os veranistas que
estiverem emSão Francisco do

Sul, neste final de semana, já
podem se programar. É que no

sábado, 6, acontece a abertura
da "EstaçãoVerão" como show

da banda Street 123, às 21

horas, na Praia da Enseada. O

projeto segue até o dia 17,
sempre das 8 às 20 horas, com
jogos, brincadeiras, ginástica e

outras atividades recreativas

abertas à população em geral.
No domingo, inaugura urna

exposição organizada pela
Associação Paranaense de
Artistas e Artesãos, noMuseu
do Mar. (KE)

Gats apresenta peça infantil
em programação de verão
BALNEÁRIO'CAMBORIÚ

O Gats (Grupo Artísríco
Teatral Scaravelhojv de

Jaraguá do Sul, participa do

projeto Janeiro Cultural,
promovido pela Secretaria de
Meio Ambiente de Balneário
Camboriú, neste final de
semana. A trupe apresenta o

i

espetáculo "OPontoVermelho
conta Verde-Amarelo", na
Praça Almirante Tamandaré,
na Av. Atlântica, Centro da

cidade, a partir das 18 horas
de sábado, 6. A peça tem 35
minutos de duração, é

dirigida por Nicoli Pereira e

encenada pelos atores Rubens
Franco e Sandra Baron. (KE)

.'OCORRÊNCIA POLICIAL

Assalto
O Mercado Pessumi, na localidade de Primeiro Braço do

Norte, em Massaranduba, foi assaltado na tarde de terça
feira. Dois homens armados de revólver levaram cerca de

R$ 350,00 do estabelecimento e R$ 50,00 de uma cliente.

Os bandidos fugiram em uma moto de cor prata em direção
a Luís Alves. Na fuga, furtaram a bolsa com documentos

de uma senhora.

Atropelamento
O paranaense Luis A.R. dos Santos, 31 anos, morreu

atropelado na terça-feira. de manhã, na BR-1 01 em Barra

Velha. Ele parou o carro, placas AEF-0375 de Colombo/PR,
no acostamento, no km 92" quando saiu do veículo foi
atingido pelo caminhão, placas IMQ-8857 de Estrela/RS.

Detido

L.V.J., 41 anos" foi detido no km 57 da BR-280, em

Guaramirim, por dirigir o veículo de placas MBA-6669
,

embriagado. J. foi detido por volta das 11 horas de terça- :

feira.
' ",

Flagrante
Dois homens foram presos no domingo à tarde furtando .;

uma residência na Rua Ney Franco. A polícia foi avisada
'

sobre o arrombamento e quando chegou no local avistou

os acusados saindo correndo da casa, eles foram presos
'

em flagrante. Os bandidos arrombaram a porta dos fundos'
e já havia vários abjetos arrumados fora da casa, prontos j

para.serem levados. Segundo a polícia, os detidos.estavam ::
com o beneficio de indulto natalino.

Tentatlva de furto
Um homem foi preso em flagrante na madrugada de

segunda-feira acusado de arrombar vários veículos da :

revendedora JM veículos. Ele ainda tentou fugir pulando a :
cerca dos fundos da loja, mas foi detido. Foi encontrada.
em sua posse uma chave estrela e duas chaves de fenda.
-----------------------------------------,

� .
•

� <

• FALECIMENTOS
Faleceu às 07:30h do dia 01/01, o senhor Ibo Morsch, com idade de 67
anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

Cemitério 58 de Massaranduba.
.

Faleceu às 08:16h do dia 31/12, o senhor João Rosas, com idade 88

anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

Cemitério de Jaraguá 84.
.

Faleceu às 15:30h do dia 30/12, a senhora Geraldina da Silva Pereira,
com idade de 77 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no Cemitério Municipal do Centro,

• INDICADORES ECONÔMICOS r

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURD

COMERCIAL 2,138 2,140 " COMPRA I VENDA
PARALELO 2,260 2,360 " 2,819 12,820 "

TURISMO 2,073 2,237 "
PESO (Argentina)

1 3,01 3,05 Ie

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

Ie Bo.VESPA 44,445 -2,07%
" DOW JONES (N. York) 12,470 006",1,

" MERVAL (B, Aires)
.

2.113 -121%

Ie NIKKEI (Tokio) 16,951 -1,39%

0,689

• CUB dezembro

R$887,73

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece no globo, então seu jomal é
O Correio do Povo.

Ela traz resumos'dos principais e mais

marcantes fatos mundiais, ou seja, o
mundo que interessa a você,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3370 4800
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HONDA.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2120 I Vila Laíau

www·Babivel.com.hr Tudo que Você Quer
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Reajuste na tabela do
IR custará R$ 5,7 bi

para a União, perda é
de 21% mostra previsão � 82

Doente terminal
morre sem nunca

ter recebido remédio· B2

Jaquellne NocetV Secom
'/"

\
.

I£LEIÇÃO NA CÂMARA: MAIS UM CAPíTULO DA DISPUTA

Chinaglia quer previa para definir candidato
IA eleição colocaria
um ponto final na
disputa entre o

petista e Aldo Rebelo,
preferido pelo
presidente Lula'

O candidato do PT à

presidência: da Câmara,
deputado Arlindo Chi

naglia (PTSP), chamou
ontem publicamente o seu

adversário na disputa, o

deputado Aldo Rebelo (PC
do B-SP), a participar de
uma prévia. A eleição
definiria o candidato ao

comando da Casa e coloca
'fia um ponto final na dis

puta entre os dois. China

glia disse ter certeza de que
, ,', ' I r
vencera a previa, se e a lar

realizada, pois conta com o

apoio do PSDB 'e da
maioria do· PMDB, PTB e

PL. O petista se reuniu

ontem com o presidente do

PMDB, deputado Michel
Temer (SP). Pela manhã,
Temer esreve com Aldo.
No encontro, Chinaglia
reforçou a proposta do PT

de fazer um revezamento

com o PMDB na presidên
cia da Câmara. Sobre Aldo
ter feito a mesma oferta ao

partido, Chinaglia disse

que ele não tem condição
de fazer essa promessa

porque pertence a um

pequeno partido"Tomo
como um elogio [Aldo
repetir a proposta]. Signi
fica que fizemos um passo

político importante e

correto. A proporcionali
dade implica numa regra
democrática que faz corres

ponder no parlamento à

soberania popular. Neste

sentido, PMDB e PT é

quem têm a condição
intransferível de produzir o
acordo", afirmou Chinaglia
referindo-se ao fato de

PMD_B e PT terem, nesta

ordem, as maiores banca-

das da Câmara.

Chinaglia voltou a

afirmar que tem o apoio
do PSDB, ao relatar que
ouviu de líderes do

partido que eles seguirão
a proporcionalidade.
"Não creio que houvesse
posicionamento do
PSDB a favor de nenhum
dos candidatos. O líder

do partido na Câmara,
deputado Juthay Maga
lhães, me relatou que
eles se guiarão pela pro

porcionalidade: o que

beneficia,minha .çandi-
.

datura", disse. O petista
revelou ainda que
recebeu o apoio do PL.

Ele disse que conversou

com o ,presidente na

cional do partido,
.

Valdemar Costa Neto,
que garantiu que irá

apoiá-lo. Costa Neto foi
um dos parlamen
tares que renunciou ao

mandato para escapar do

processo no escândalo do
mensalão. Aldo Rebelo (PC do B) seria o candidato de confiança do presidente Lula \

Gavazzoni assume e pede diálogo franco
FLORIANÓPOLIS

Ao recebei' o cargo de
seu antecessor, Constância

Maciel, em solenidade
realizada ontem à tarde, o
novo secretário da Admi

nistração, Antônio Marcos
Gavazzoni, manifestou a

intenção de estabelecer um,
diálogo franco e construir

uma relação tranqüila e

sincera com toda a equipe.
"Quero contar com a quali
dade, a lealdade e a capaci
dade de trabalho do corpo
técnico para que possamos

cumprir o projeto adminis
trativo preconizado pelo

, governador Luiz Henrique",
declarou. Ao prever que
2007 será "um ano de muito

trabalho", Ga vazzoni
observou que a Secretaria
da Administração vai se

Secretário da Administração (C) elogiou primeiro Governo de LHS

integrar de forma efetiva no

projeto de Luiz Henrique de
bem servir a sociedade

catarinense. Com relação
aos servidores, prometeu
adotar uma linha igualitária
de tratamento para todos,
sem privilégios.

Ao transmitir o cargo,
Constância Maciel também'
elogiou a equipe técnica da

Secretaria, afirmou deixar a

função com o sentimento

do dever cumprido, e defen
deu a",; racionalização na

administração pública.

ACI realiza

exposição sobre

Imprensa

JOINVILE

1\ Associação Catarinen-
.

se de Imprensa (ACI) abrirá

na praça I de eventos do

Shopping Müeller, em

Joinville hoje, às 19 horas..a
Exposição Memória da

ImprensaCatarinense - fase 1.

O evento conta com a par
ceria do Governo do Estado.

A mostra está composta par

dois núcleos principais: o

histórico, com a apresentação
de uma réplica do prelo onde
foi impresso o primeiro jornal
catarinense, em 1831, e o

contemporâneo, composto
com capa de todos os diários

que circulam atualmente.

,

Presos não retornam

'do indulto em Criciúma

Seis detentos de Criciú

ma, no Sul do Estado, não
retornaram ao presídio
Santa Augusta após serem

liberados para passarem o

Natal Clam a família. O
indulto de Natal foi conce
dido a 140 presos devido ao

bom comportamento. Eles

deixaram o presídio no dia

23 de dezembro e deveriam
ter voltado ontem.
A partir de hoje, eles são

considerados foragidos. A

ordem de recaptura já foi

I entregue às polícias Civil e
Militar. O restante se apre
sentou na segunda.
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I PROGRAME-SE

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

. _ SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
• CINEMA .

'.

JARAGUÁ DO SUL

(

CINE SHOPPING 1
007 Cassino Royale
(15h, 18h, 21 h -

Sex/Sab!Ter/Oua/Oui)
(14h - Dom)
CINE SHOPPING 2
Por água abaixo

(14h, 15h40, 17h20-
Sex/Sab!Ter/Oua/Oui)
(14h '- Dom) ,

Anjos da Vida

(19h, 21 h30 - Sex/Sab!Ter/Oua/Oui)
CINE SHOPPING 3

-,

O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

(14h, 15h50, 17h40 -

Sex/Sab!Ter/Oua/Oui)
(14h - Dom)·
Filhos da Esperança \

(19h25, 21 h35 -

SeX/Sab!Ter/Oua/Oui)
(14h - Dom)

JOINVILE

Cine Cidade 1
007 Cassino Royale
(15h� 18h, 21 h -

Sex/Sab!Ter/Oua/Oui)
Xuxa Gêmeas

(14h30, 16h1 0- Seg!Ter/Oua/Oui)
Cine Cidade 2
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

(14h, 16h, 17h50, 19h40-
Sex/Sab!Ter/Oua/Oui)
(14h10 - Dom)
Filhos da Esperança
(21 h30,- Sex/Sab!Ter/Oua/Oui)
Cine Mueller 1

Eragon
(14h30, .17h, 19h15, 21 h50 -

Seg!Ter/Oua/Oui)
Cine Mueller 2
Por água abaixo (dub)
(14h, 15h50, 17h40-
Seg!Ter/Oua/Oui)

,

Volver

(19h30,22h -

Seg!Ter/Oua/Oui)
Cine Mueller 3
007.Cassino Royale
(15h, 18h40, 21 h30 -

Seg!Ter/Oua/Oui)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
007 Cassino Royale
(15h, 18h40, 21 h30 -

Seg!Ter/Oua/Oui)
Cine Neumarkt 2

Eragon
(14h30, 17h, 19h30, 21 h45 -

Seg!Ter/Oua/Oui)
Cine Neumarkt 3
O Cavalheiro Didi e a Princesa Llll .

(14h15, 16h20, 18h20, 20h40 -

Seg!Ter/Oua/Oui)
Cine Neumarkt 4
UmBomAno

(19h40, 22h - Seg!Ter/Oua/Oui)
Xuxa Gêmeas
(14h10, 16h, 17h50-

) Seg!Ter/Oua/Oui)
Cine Neumarkt 5
O amor não tira férias

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 abre aos

sábados. O serviço volta ao normal
em fevereiro.

Empretec
Este mês, o Sebrai de Jaraguá pro
move ma'is uma edição do Empre
tec. O treinamento tem o objetivo de
desenvolver comportamentos em

preendedores em seus partici
pantes. Outras informações nos

fones 3275-7024 ou 3371-7843.

• O DIA DE HOJE
� SANTO
Santa Ângela de Fo]igno

� EfEMÉRIDES
Dia da'Pubjcldaoe

� 1969
Cientistas americanos anunciam
ter isolado um vírus do cancer

!

humano

) 1987
A Câ1nara dos be�utados
apm:va·a Gl:lamada·t�itde .�", ,-

software, que protege os direitos
autorais sobre os programas de

computador, ,preservados os
\ princípios da reserva de �
mercado.

�

A Organização�Meteorológiea
Mundial anunciá que acªmada
de ozônio sobre a Antár1iea
apresentava a mais grave
situação aesde. qye foram

, iniciadas as mediçQes, J'1?
.,

, ';'; x '

década de 1970.

Na era da automação
Na primeira edição do ano de 1987 no jornal O 'Correio do Povo,
reportagemmostrava que o Grupo Weg, de Jaraguá do Sul, estava
instalando em Florianópolis, uma nova empresa, a Weg Automação
S.A., numa área de 64 mil m2, com área construída, inicialmente,'
de 3 mil 1112. A empresa €stava voltada à área de automação I

industrial, para fornecer sistemas de posicionamento de controle e

automação, agregando produtos sinérgicos do Grupo, tais como

motores elétricos, servomotores, contadores, transfomadores e
I

acionamentos diversos.
Além disso, a empresa começava a de envolver no
desenvolvimento de software para todas às áreas de aplicação,
elaboração de projetos, programação, engenharia e serviços para
fins específicos, praticamente completando os objetivos a serem

atingidos.

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Praia e descanso; o sonho de qualquer trabalhador- é o tema da foto
enviada pelo assinanteVinicius Tuffut.

'%fu

�/� @
" Egan Kichter

.

Suzana Bruns
)'JCladdia Torinelli
Anclres§a Luís St�béç.
Afonso Klein Se�rnidL.
RetJidla Ribeiro'

Mara B.osaRa.Vieira
Adalto .G. Ossowsky
Anderson H. Bublitz
"'Renaldo Güths
JWKátia Buettgen.
Adelsor Ôloskamk.e
Glaü1({ênizfô'

Urlansky
"Arno Konell
GabrieleRichter Silva

" �osane Richtê.r $,UVâ
;.Valdeeir Baumann
JôãóErart

"'" :<

Jair Romão

,_ PREVISÃO DO TEMPO
Chuva "continua no Estado
A massa de ar quente que está sobre
Santa Catarina provoca mais um dia
de forte calor. Áreas de instabilidade

geradas pela aproximação de uma
,

frente fria deixam o interior com maior

quantidade de �vens. Durante a tarde
e a noite as pan�adas de chuva
retornam para o Estado, cornrisco de

temporais, príncipalmente no oeste.

� Jaraquá do Sul e Região

HOJE - d SEXTA

MiN 250C"� MiN: 259 C
MÁ)(: 32° C MÁX: 310 C
Sol com nuvens. Sol com algumas nuvens, Sol com nuvens.

Chuva a qualquer hora do dia. intervalos de chuva. Possibilidade de chuva.

SÁBADO
MiN: 24° C
MÁX: 32° C

DOMINGO

DOMINGO:
MiN: 22° C
MÁX: 33° C
Tempo instável.

� fases da lua

�'
�.

� LAGES
MiN 21/ MAx 31

CRESCENTE CHEIA ' MINGUANTE • Legendas
.

NOVA

"4;z r.;Pz·\ �." .� O ...iy4" \..",j � � � ·.r
Ensolarado Parcialmente Nublado Instáve! C!lUVOSO Trovoada

oul)l"do

29/01
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• ANIVERSÁRIOS
/

2/1

Paulo Henrique Behling
Viviane Formigari r

Alvan Karsten
Kátia Schütze

. Renilda Buerguer
Jcharla M. da Costa
Cristian Hening
Mario C. Mendonça
Kauã""Cláudio Ronclavilo,
Marilucia Weiss
Lucia Arendt
Iraci Borges
Laura Stahelin

. Maira Muller
Kunibert'Weege
Gabriela Vercino

"

Juliana Simon

3/1

� ,

Renita BaLlmgartel
Andréia Muller Silva
Edla Siebert
Wolnei Marquardt
Leonita S. Wintticke
Aldo Victor Padilha
lsolete Cristofolini
Renato tewrrenz
Fabrício Lux
Diego Mateus
Kátia Regina Vollz 1

Rafael da Costa
l

Antônio Baesso

Siegrid�Neitzel
Luis It Antunes
Edevaloo Osório de Campos
Andressa �errmahn

� FLORIANÓPÓLl�
MiN 24í MÁX 31
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�-. INDO MÃO DE RECEITA

SANTA CATARINA ,

.

O CORREIO DO POVO
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

�eajuste na tabela do
:R custará R$ 5 �7 bi
srda de arrecadação
�uivale a 21 % do,
lyestimentb previsto
o Orçamento da
nião

gência Estado
rasília

O reajuste de 4,5% na

ibela do IRPF (Imposto de
enda das Pessoas Físicas)
.istará R$ 5,730 bilhões ao

overno nos próximos quatro
nos, de acordo com estima
'las divulgadas pela Receita
ederal.A perda de arrecada
ão equivale a 21% d� investi

lento previsto noOrçamento
.a União deste ano. Ou seja,
e não tivesse corrigido a

abela, seria possível elevar os
nvestimentos em R$ 1,230
.ilhão neste ano e em R$
,635 bilhão em 2010.
-Iedida provisória publicada
rn edição extraordinária do
Diário Oficial" da União
:stabeleceu os novos valores
la tabela do IR e das dedu

.ões anuais com dependentes
�. educação, além dos limites
náximos para quem preferir
.azer a declaração anual

simplificada. Com a publi-

cação da �P, o governo

cumpre o acordo feito em

dezembro pelo ministro do

Trabalho, Luiz Marinho, com
as centrais sindicais para

reajuste do salário mínimo e

correção da tabela do IR
durante o próximo mandato
de Lula. A partir' deste
ano, todos os salários até

R$ 1.313,69 serão isentos do
IR. O limite era para salários

'

até R$ 1.257,12. Se a tabela
do imposto não fosse reajusta
da, todos os trabalhadores com
salário acima desse valor
estariam pagando 10% ou

27,5% de IR, dependendo do
salário. Com a correção anual
negociada pelo governo, em

2010 a faixa de isenção terá

subido para R$ 1.499,15 por

mês. As deduções por depen
dentes subirão de R$ 1.516,32
em 2006 para R$ 1.808,28 em
2010. As com educação, para
R$ 2.830,84 ao final do
mandato do presidente Lula.

Já quem optar pela declaração
simplificada do IR poderá
abater R$ 11.669,72 na

declaração deste ano e

R$ 13.317,09 na de 2010.

O"/'MUDlfi�m*,,,", '!
Salários isentos até

R$ 1.313,69

Limite era de
1.257,12

Em 2010 faixa passa para
R$ 1.499,15

Doente morre 'sem

receber remédio,

Florianópolis

Medicamento seria utilizado pára prolongar a vida de Kátia,de 39 anos

Foi enterrada ontem em

, FlorianópolisKátiaRegina que
. havia ganho na Justiça o

direito de receber do Poder
Público remédio para doentes
terminais de câncer, mas que,
na prática, nunca obteve o

medicamento.A secretaria de
, Saúde da Capital informava .

nunca ttr receBido documento
oficial da Justiça determinan
do o fornecimento do remédio.

O .fornecimento do
remédio para Kátia Regina

custaria aos cofres públicos
R$16milpormês.

"Eu que sou um cidadão

que pagaimpostos fico pensan-
, \

do quanto vale a vida da mi-
nha esposa", afirmou Messias

Guimarães, marido de Kátia.
O medicamento seria usa

do para prolongar a vida de

Kátia, que era doente termi

nal. Ela tinha 39 anos e dois
filhos.O enterro deKátia acon
teceu ontem à tarde no cemi

tério do Ribeirão da Ilha, em
Florianópolis.

SAÚDE

Família' revoltada
invade hospital \

Revbltados"com amorte de
.

uma parente de 81 anos e

acusando demora no atendi

mento, cerca de 10 pessoas
invadiramoHospitalRegional,
em Chapecó, e ameaçaram
linchar o médico . Segundo a

família, Doralina Fortes
Martins foi .internada pela
manhã e levada para a UTI

apenas no fim da tarde.

EDUVAÇÃO

Volta às aulas/
cedo em Joinville

- Os cerca de 61,2milalunos
da rede municipal de ensino

de Joinville irão retornar às

escolas 11,0 dia 8 de fevereiro.
De acordo com o secretário da

.Educação Sylvie Sniecikovski,
o período, de matrículas
terminou em novembro, mas
serão aceitas transferências

no caso de famílias que
tenham feito mudança de

endereço.

• PELO ESTADO Associação dos Dlários do Intenor - ADI/SC
colunaadl@cnrsc.com br

Discurso de lHS
inclui recados
cifrados

A erudição dos discursos de Luiz Henrique nos atos de

posse quase encobriu os recados cifrados - e até azedos
- que continham. No dia 10, disse vir inspirado em Sócrates,
não em Anita; em César, não em Brutus; em Mozart; não

em Salieri; em Tiradentes, não em Silvério nem em Calabar

para tentar refutar o adjetivo de "traidor" que o PT e o PP
lhe atribuíram durante a campanha em relação a Lula e,

que, vez ou outra, é cochichado em mal sucedidas disputas
por cargos. Também serviu de recado transversal ao ausente
- e ressentido - prefeito de JQinville, Marco Tebaldi. Terça- :

feira, na posse dos secretários, de forma mais direta, disse
querer "exorcizar, de vez..o demônio da corrupção e do

,
,

tráfico de influência" com um ·governo que convoque :.
lideranças comunitárias para participar das decisões.

Referência, naturalmente, ao caso Aldo Hey Neto.

Governador de
Santa Catarina
insiste na

descentralização

,

•

Rotativo
Osni Schroeder, do PFL, é o terceiro prefeito de Rio Negrinho
em menos de 15 dias. Fica até o TRE marcar a data de nova

eleição. Depois que o sobrinho dele - Abel -renuncio.u ao

cargo, já assumiram a prefeitura Almir Kalbusch e Gervásio
Simões da Maia.

Só depois
Paulo Bauer
assume a Educação
depois de concluir o
mandato de

deputado federal

pelo PSDB: início de
fevereiro. Mesma
coisa com o

pefelista Ivan
Ranzolin na SC-Gás.

Baixa
Com a saída de Osni, Rogério dos Reis Prusch assumiu a

presidência da Câmara. E antecipou que vai deixar o PMDB.
Restaria, então, à sigla de Mauro Mariani apenas três dos nove

vereadores. Aliás, o secretário de Infra-Estrutura garante que
não passa de especulação a sua mudança de domicílio eleitoral

para Joinville.Brasília
Luiz Henrique foi
junto com Pavan a

Brasília para a posse
de Neuto de Conto.
Aconteceu no

gabinete de Renan,
Calheiros.

Reforma
A cobertura do Museu Augusto Casagrande; em Criciúma, será

. totalmente reformada a partir da próxima semana. A ordem de

serviço foi entregue ontem à Construtora Zeferino Cechinel pelo
secretári�e Obras Mauro Sônego. O custo da reforma é de
R$ 21 mfe será realizada com recursos próprios do município.
Toda a madeira que sustenta o telhado e as telhas serão.
substituídas e a instalação elétrica do piso superlor do prédio
será reformada. A previsão é que os serviços estejam
concluídos em 120 dias. '

'

\

Imprecisão
Organização da
solenidade de posse
de Luiz Henrique
enviou 5 mil
convites. Auditório
tinha capacidade
para 2,4 mil

pessoas. Sobrou
cadeira. Na terça
feira, cerca de mil
estiveram no

CentroSul para a

posse do
secretariado.

E aí
Mauro Mariani fica no cargo de secretário de Infra-Estrutura:
até dia 31. No dia seguinte, toma posse como deputado
federal. Vai montar gabinete em Brasília e encaminhar
pleitos como a recuperação da Br-280. Pede licença em

março e reassume no primeiro escalão do governo. Só
então, passa a correr o taxímetro para os suplentes.

..._

'v

ADRIANA BALDISSARELLI, Co.M Co.LABo.RAÇÃo. DE FABIANO KUTACH/Rlo. NEGRINHO.
E CLAUDIO. SANTo.S/FLo.RIANÓPo.LlS.
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

O Profeta
Sônia pensa em voltar para Clóvis para
salvar Piragibe, mas Marcos garante que vai
conseguir tirá-lo de lá. Clóvis coloca um
sedativo no suco de Piragibe. Wanda fala
para Baby que Tanya namora escondido.
Baby expulsa Tony e Wanda de sua casa.

Henrique é influenciado pelo espirito da
mulher que o persegue, e briga com Teresa.
Ruth fala para Lia que quer se casar com
Marcos e tomartodo o seu dinheiro. Marcos
quer levar Piragibe à força, mas Clóvis o

ameaça. Sônia aceita continuar com Clóvis
com medo de que ele prejudique Piragibe.
Clóvis tranca Sônia no sótão. O delegado
prende o empregado de Clóvis. Teresa vê
Flávio e fica nervosa. Grace e Dóris se

arrependem de terem aiudadn Wanda a

enganar Baby. Marcos decide que vai
acabar com o prestígio de Clóvis e combina
de participar do programa de televisão de
Flávio. Teresa comenta com Lia que Flávio
voltou. Carola ouve e pergunta quem é
Flávio. Filomena volta para casa. Ruth diz a
Marcos que está esperando um fil,ho dele.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Caco briga com o pai, que alega ser doente.
Elizabeth assiste escondida. Deodato
segura Caco. A reportagem com Arthur é
cancelada. Cândido diz a Vanessa que está
com seu anel de noivado corn- Juan e a

chantageia. Maria briga com Lance e manda
ele se afastar de Josephine. Gui discute com
Elizabeth. Arthur contrata Mirella para
mudar a sua imagem. Cândido abraça
Vanessa. Clotilda interrompe e manda
Vanessa ficar longe dele. Josephine conta
para Maria que Lance salvou-as da bomba.
Caco liga para Gui e pede desculpas.
Ninguém aparece na coletiva de Arthur.
Maria se impressiona quando Josephine
conta que Lance salvou sua vida. Lance
conserta o chuveiro de Dorinha. Maria

-

flagra os dois juntos e tem nova crise.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Helena arranca a lápide com o nome de
Clara do túmulo de Nanda. Renato diz a Livia
que estava com Isabel, mas que nada
aconteceu. Livia mal consegue disfarçar a

indignação. Renato chora vendo Catarina
cercada pelos seus presentes de Natal. Livia
vê o marido chorando e se retira
discretamente. Lucas persegue Gabi com
um cinto na mão.Selma manda Lucas parar
de fazer escândalo e o chama para dentro de
casa. Angélica chama Gabi. Diogo insiste
que Lucas converse com Gabi em vez de
bater.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Juba vê os seguranças da casa caídos no

jardim. Laura e Frederica saem para a

cozinha enquanto Mesquita, Juba e Cecília
se escondem na sala. Claudia fica parada,
com medo. Hilton e um capanga descem e

vêem Claudia. Ela desmaia ao ver Hilton,
enquanto isso Juba e.Mesquita aparecem e

lutam com os bandidos. Cecília pega a arma

de um deles que caiu no chão e aponta para
os bandidos. Vara aceita ir à festa de Jaci
com Bárbara. Edu'ardo e seus filhos também
são convidados. Juarez, um jagunço,
aparece na fazenda e diz que é empregado
de Ruth e Pedro. Geraldo o impede de entrar,

I Juarez aponta arma para Geraldo. Francisca
o defende, bem na hora em que Ruth chega
e diz que seus empregados podem circular
na fazenda à vontade. Ruth diz a Juarez que
quem tentar impedir o garimpo dos
diamantes deverá ser eliminado. Começa a

festa de Jaci. Laura repreende a atitude de
Távinho de trazer Betinha novamente para

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Pé de Pato diz a Jeferson que é normal ter
medo antes da guerra, mas, fica
preocupado com o nervosismo do amigo.
Mesmo contra a vontade de Joana, Miguel
pensa em algum jeito de ajudar seu pai a
conseguir o emprego de volta. Pavio e
Sovaco comandam os preparativos para a

festa. MofadO, Torres e Jacson atacam
Sextavado: que morre. Jacson afirma para
Torres e Mofado que não quer ir para a

enfermaria, pois tem que dar ordens a seu
irmão pelo celular. Carlinhos convida
Alfredo, Mariana e Carla para festa de
Sovaco. Cicio avisa Jeferson que chegou a

hora do ataque. Miguel e Joana vão ao

cinema. Jeferson chega às proximidades do
Torto, ele está soando frio e agoniada. Na
hora de cantar parabéns a Sovaco, Cicio liga
para Jeterson e diz que ele pode atacar.
Sovaco ouve fogos e pede para Pavio
checar o que está havendo, enquanto a festa
continua. Uma parte da gangue de Jeferson
começa o ataque pela parte de baixo do
Torto. Pavio volta desesperado para a festa
e avisa que está tendo ataque.

. extra@ocorreiodopovo.com.b�

O CORREIO DO P

��GRAVANDO HAULA DE DANÇA HVILÃO ��ANULAÇÃO ��CASAMENTO
Maria Fernanda Cândido já A modelo Leona Cavalli, que Angelo Paes Leme ínterpreta o bandido O conto de fadas Segundo alguns tablóidesestá gravando as primeiras fez sua estréia como atriz Jefferson, na novela "Vidas Opostas" que está envolvendo Suzana Vieira e britânicos, Kate Middleton
cenas de sua personagem em "Belíssima" sendo exibida pela Record. O ator, que sempre Marcelo Silva acabou. f.oi convidada paraem "Paraíso Tropical". interpretando Valdete, está viveu personagens do bem, comemora este Depois de ter sido noticiado participar da formatura do
Algumas tomadas foram tendo aulas intensivas de novo trabalho ressaltando que os textos do que ele teria armado a maior Príncipe William, seufeitas em Itacaré e o próximo dança de salão. Tudo autor Marcílio Moraes confusão num motel no Rio namorado e colega dedestino será Porto de porque a atriz será Justine, sao excelentes e de Janeiro e agredido sua faculdade. Segundos os
Galinhas, no Pernambuco. uma dançarina de cabaré, que todo elenco acompanhante, cuja entendidos no protocoloMaria Fernanda será Fabiana, em "Amazônia", a minissérie trabalha em identidade não foi revelada, " que cerca a realeza
uma advogada rica e muito , que estréia dia 02 de janeiro, sintonia. Para a atriz teria entrado com britânica, o fato indica quebem sucedida na Globo.Em "Amazônia", entrar no clima do pedido de anulação do a moça está muitíssimo
profissionalmente. Sua vida Justine, é uma das moças personagem, o ator casamento tendo por base o bem cotada junto à família
mudará radicalmente quanto do cabaré de Lola (Vera conta que tem lido novo Código Civil no qual o real e por isso algunsconhecer o todo-poderoso Fischer) e, entre muitos muito sobre o crime adultério é motivo suficiente fofoqueiros de plantãoRômulo, dono de uma cadeia amantes acabará sendo organizado e a para isso. Consta que ele apostam que vem
de hotéis, interpretado por mantida pelo Coronel violência nas continua internado numa casamento por aí. É
Tony Ramos. Firmino (José de Abreu). grandes cidades. clínica para desíntoncar-se. esperar para ver.

• CRUZADAS,
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2006

/

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o

extra@ocorreiodopovo.CO

Calúnias,' Re��-;;;;- t:.. ::.-i_
...... - ..

Cidade industrial de "';';'
....

Substân· !
,..

. Minas Gerais T ela que idifama- como filho rRelevo; rEngodo regula o :ções legftimo .

distinção I (fig.) sono !
�-.._ -·.·i .. T-:I

O cabeção
o menino chega em casa e fala para mãe:
-Mãe meus colegas dizem que eu tenho um cabeção.
A mãe tentando consolar diz:
-Não ligue filho sua cabeça não é grande.
Depois de um tempo o menino fala:
-Mãe minha cabeça está coçando.
E a mãe pergunta:
-Em que quilometro?

Economia
Salim reúne a família e pergunta:
- Raquel, você já foi?
- Si, papai.
- Sara, você já foi?
- Si, papai.
- Jacó, você já foi?
- Si, papai.
- Zobaida, você já foi?
- Si, Salim
- Então bode dá o descarga.
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• HORÓSCOPO
.

� Libra 23/9 a 22/10
Zumzum, zumzummm ... Às vezes o libriano
parece uma abelhinha que não encontra o rumo
e fica voando pra lá, pra cá, pra acolá. São
tantas possibilidades, e também tantas dúvidas ...
Tente curtir o passeio sem se preocupar. Lá
pelas tantas, você vai se entender melhor e
saber se prefere flor de eucalipto QU de
laranjeira.

,

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Você é incansável quando se trata de trabalho,
mas não pode prever o imprevisível. Não dá pré
querer abraçar o mundo e resolver tudo sozính:
Talvez seja hora de relaxar um pouquinho e cur

mais a vida. Ligue para a galera, marque uma

happy" hour. Seus amigos devem estar com
saudade do seu Pé!PO bom, de seu humor
refinado ...

Ave dos i t d) Victor (1), � . ..
campos ! escritor
áridos da r" <'

InglêsAustrália
'

(abrev.)

i Escola d,e_:cadetes 00

I Exército
(sigla)

� EscorpiãQ 23/10 a 21/11
.

Controle suas ciumeiras e cuide [ira não
escorregar na possesslvidade, escorpiano. As
pessoas nem o conhecem direito e você já fica
desse jeito ... Não permita que a necessidade de
estar sempre no controle comprometa o futuro
de grandes contatos que recém estão
começando. Deixe seus rompantes instintivos
para momentos mais íntimos.

� Aquário 21/1 a 18/2
Sintonizado com o tom do universo, em casa e

qualquer lugar. Não raro, aquarianos se sentem
deslocados, cascolados, estrangeiros em sua

própria terra ... Isso é quando perdem a conexãc
desplugados de si. Quando estão em seu centn
tudo se integra e se harmoniza, consciência totI
Como? Ah, sim, mesmo que o mundo esteja d£
pernas pro ar.

A energia ,

liberada !
r pelo urã- :-..

nio(Quím.) i

1
I

� Sagitário 22/11 a 21/12
No meio da poeirama, parece que sua seta não
vai atingir o alvo. Mesmo assim, nada de
desânimo. Não é porque a Lua está fora de
curso que você vai se estressar e deixar de dar
risadas. Aleqria, alegria, já dizia o mano
Caetano. Curta o agora e tente novamente mais
tarde. Você vai acertar na mosca e levar o
prêmio para casa.

� Peixes 19/2 a 19/3
Perdidão, amigo peixe? E quem não estaria?! A
Lua está fora de' curso por todo este dia até as

primeiras horas da noite. Oh, céus! Você, no
meio disso tudo, provavelmente se sente um

tanto solto, flutuante, meio mareado. Não
esquente. Ouça sua intuição, mergulhe na sua

mente, organize suas escamas e pronto: que
venha a próxima onda!
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BANGO

� Áries 20/3 a 20/4
Que tal esfriar a cabeça na praia mais próxima?
Enquanto os novos empreendimentos não
engrenam e as pessoas ainda estão
espalhadas pelos quatro cantos do mundo,
melhor é relaxar, nan\\v;ar e dedicar-se à

organização interna. Economize tempo,
dinheiro e energia, cumpra pendências e

reinicie seu exercício anual com saldo positivo.

� Câncer 21/6 a 21/7
O canceriano é um lunático, no melhor sentido.
É regido pela Lua e sujeito às variações do
nosso satélite. Essa característica faz com que
alterne ritmos e humores, passe por várias
fases, às vezes no mesmo dia. Ninguém é
obrigado a ser sempre igual e mesmice rima
com chatice ... Só tome cuidado para não deixar
a dispersão tomar conta.

� Touro 21/4 a 20/5
Se até os mais elétricos ídolos do rock
precisam descansar e sair de circuito de vez

em quando, que dirá um taurino, que tanto
valoriza a tranqüilidade? Você quer realizar,
rnaterializar e trabalhar, mas, para isso, precisa
estar com as canções na ponta da lípgua e o

roteiro decorado. Fique um pouco na sua

própria companhia preparando o seu show.

� Leão 22/7 a 22/8
Leoninos já chegam ao mundo em grande estilo.
Enquanto alguns se esforçam nos bastidores,
parece que o ser de Leão nasceu no palco. Se
alguns de seus movimentos ein direção ao

sucesso não estão cando certo, não desista. Dê
um tempo no camarim, reveja seu script, passe
uma lixinha nas unhas, escove a juba e depois
volte com brilho total.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Calma, calma, calma, geminiano querido.
Durante o dia, a Lua está fora de curso e não
adianta correr enlouquecido por aí. Hãn? Não,
nem suas próprias emoções vão seguir as
rotas que você dltar. Como nem sempre dá
para controlar o destino, curta a viagem
mesmo sem saber para onde é a passagem
você comprou.

� Virgem 23/8 a 22/9
Pare de apontar esse olho clínico pra todos os

lados, amigo Virgo. Não prestar atenção em

cada milímetro pode ser gostoso também, sabia?
Ainda mais num dia atrapalhado como esse.

Solte as amarras: os ares da mudança podem
levá-lo para o alto e avante. Você tem tudo para
descobrir terras novas e enxergar as coisas por
ângulos inusitados.
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