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I'm Cruise fará filme
nenoenoo Cientologia e

ornete colocar Victoria
sckham na película. Os
mcos já estão cO,m a

Igua afiada.
85

I PANORAMA

;ord anuncia
nvestimento de

1$ 2 bi no país

)s recursos, de'R$ 2,2
r oilhões, incluem a

incorporação das operações
:la Troller, marca brasileira
de veículos off-road ..
7

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.557. R$ 1,00

RELATÓRIO: CORPO,DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA DIVULGA BALANÇO 6

'Mensalinho' do PL

O PL, partido do prefeito de Jaraguá do Sul, Moacir Bertoldi, cobra contribuições mensais dos comissionados e daqueles
que detêm funções gratificadas na Prefeitura. Os carnês devem pagos até o dia 5 de cada mês, na agência daceíxa
Econômica Federal, independente do servidor público ser ou não filiado a um dos quatro partidos da base aliada. .4

Comércio de Jaraguá do Sul
inicia temporada de liquidação

COLIGAÇÃO

I

ESTADO• PELO'

Falta de água
marca verão

em Barra Velha

Um caminhão-pipa está

sendo utilizado para
abastecer algumas ruas

em Barra Velha, no
'

Litoral Norte do Estado.
A previsão é que o serviço
volte ao normal apartir
do final de semana. • 82

• PELO BRASIL

Presidente doPf

prega união antes

de debater aliança
Para atrair os

consumidores, logo nos

primeiros dias do ano, o

comércio de Jaraguá do
Sul aposta nas queimas
de estoques de Natal, em
alguns casos com direito
a brindes. A venda de
eletrodomésticos e

eletroeletrônicos
também está alta

- .5

o presidente do PT de

Jaraguá do Sul, Sebastião

Camargo,(liz que o
,

partido precisa primeiro
discutir a união interna e

os projetos político
partidários antes de se

pensar em coligações.
-

.4

Lula quer
Investtgação.
sobre aliados'

o objetivo é saber como
foi o desempenho de cada

legenda e o grau de
envolvimento dos aliados
com os projetos do

governo.• 82

• MOSAICO

Dinheiro do Issem

para banco alemão

passou por Paris
Importante membro do

primeiro escalão do
,

governo Moacir Bertoldi
(PL) teria viajado para
Paris para "orientar" a

- aplicação do dinheiro .do
Issem em um banco

alemão, realizada na
gestão Walter Falcone.

3

28° 1240MíNIMA
•

MÁXIMA

,

Chuvoso durante o dia e a

noite.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
.83
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• EDITORIAL

O CORREIO 'DO POVO,,/

E preciso ter diálogo
� ".,

j,
.

�-"

L! L
Diretor: Francisco Alves

'p governador Luiz Henrique
dr Silveira manifestou
pJA-blicamente, na cerimônia de
ppsse do segundo mandato,
-dtsposiçãõ de; pessoalmente e

. s�mpre qu� necessário, ir à
Assembléia Legislativa
dialogar com os deputados
sobre projetos relevantes,
a�ueles cujo conteúdo atingem
ai comunidade catarinense

,

como um todo. E isso mesmo

contando com apoio da
esmagadora maioria nesta

p�óxima legislatura: dos 40
�putados, nadamenos que 27
fbram eleitos por conta da
ttíplice aliança. O hábito é

,

s�lutar. O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, neste

ihstante commaioria apertada,

�o Congresso Nacional, fez
discurso semelhante depois de

. �vemar quatro anos com a

<Câmara dos Deputados e o

!

Telefone: 47 3371-1919
Plantão Redação: 8835-1811 - Plantão entrega do jornal: 8807-3574/9174-78
E-malls:redacao@ocorreiodopovo.com.br

comercial@ocorreiodopovo.com.br
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o erro de não usar o diálogo como
ferramenta da entendimento. O
péssimo hábito de algum homem
públicos remetem à esfera
municipal. Jaraguá do Sul é

exemplo clássico. O prefeito

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

• DOS BLOGSo péssimo hábito de
alguns homens públicos
remetem à esfera
municipal. Jaraguá do Sul
é exemplo clássico".

mostra-se avesso à conversa

franca . e aberta com o

parlamento municipal. Acham
se desobrigados a justificar' seus
próprios atos, o que já gerou
queixas dos próprios aliados.
Preferem mandar projetos pelas
mãos. de subalternos despre
parados para explicar o que quer
que seja, porque a eles também
não foi explicada coisa alguma.
Os reflexos negativos são

evidentes. E os prej.uízos
também. Dinheiro público é

coisa sagrada e, por isso, deve
ser tratada como tal. E, já que

Imijhde Souza IMftiMlnês ODiei 1:"::UliT:II['JAlencar

o passado
. dos ministros

A lista de
Ano Novo

Segundo
mandato

Senado atravancados de
Medidas Provisórias
contestadas diuturnamente pela
oposição. Só como exemplo, o
orçamento da União de 2005
foi aprovado só no ano

passado, quando por pouco o

fato não se repetiu. Lula, avesso
a reuniões com escalões

Está praticamente fechada a

lista de ministros do segundo
mandato. Resta apenas a

definição de quatro nomes.

Vamos incluir nas nossas

resoluções de Ano Novo, só
definir o plano de telefonia
fixa (básico ou de oferta

Na imprensa e no PT,
lamenta-se muito que Lu
tenha mudado quando
assumiu o poder. Muita

Mantida em sigilo, a

identidade dos futuros
integrantes da nova equipe foi
confiada a três ministros
palacianos: Luiz Dulci
(Secretaria Geral), Tarso
Genro (Relações
Institucionais) e Dilma
Rousseff (Casa Civil). Lula
encomendou à trinca um

levantamento sobre ações
pregressas dos ministeriáveis"
além de análise sobre o grau
de envolvimento dos partidos a

que pertencem com projetos e

ações do governo. Dulci,
Genro e Dilma têm até dia 15
de janeiro para concluir a
tarefa. Nesse dia, o presidente
retoma do período de
descanso que se

autoconcedeu. Ele viaja hoje.
Antes, manteve uma série de
conversas com os três
auxiliares aos quais
encomendou o estudo.

obrigatória) depois de
receber a conta detalhada,
com todas as chamadas
feitas, tempo de duração e

horário das ligações.lsso se

não adiarem novamente a

mudança da tarifação de
pulso para minuto prevista
para março.Não acreditar
quando o governo informar
sobre o "telefone popular",
ou seja, um 'pacote mais
acessível ao bolso dos
brasileiros de baixa tenda:
Não acreditar, apoiar, votar,
nem recomendar o voto em

quem criar ou aumentar
impostos, taxas,
contribuições. Também não
mais dividir políticos em

partidários .da esquerda ou

da direita, e sim entre

aqueles que trabalham e a

imensa maioria que aumenta
seus próprios salários, sem

vergonha alguma.

queixa de nao ter apücae
receituário econômico
"alternativo-de esquerda
salvador do mundo". Nã
tivesse amadurecido, Lui
teria cumprido a profecia
fracasso feita pela cúpul
tucana no segundo
semestre de 2002. A
economia estava em cris
não era apenas temor do
no poder, não: Ou 60% d

relação entre PIB e dívida
pública foram invenção d
Lula oposicionista? Havia
uma dura realidade a

enfrentar. Errou feio na
política. A política social
possível graças à política
econômica, não apesar
Mas é difícil isso entrar n

cabeça de alguns ministr
do presidente, que pede
que ele reviva o figurino
2002. Se topar, Lula fará
mal ao país.

\

inferiores e muito mais com

pa�lamentcires que o

questionam- não poucos de

part-mas que apóiam seu

governo- também reconheceu

muitas 'vezes não o é, não
estranha que a comunidade
contribuinte reclame.

� ENTRE ASPAS
I

!'", Ele me chamou de ladrão e agora lerá de provar".
Evaldo João Junckes (PT), vereador, sobre acusações feitas a ele pelo presidente do PMOB de
Guaramirim, Rodolfo Jhan Neto ..

,

I

. i
,

i'Eu trago comigo a voz do campo e da cidade, a voz do operário e do empresário, a
Voz da sociedade".

-

I
.

0

:Neuto de Conto (PMDB), que assumiu a vaga de Leonel Pavan (PSOB) no Senado.
!

- \)
"Este ano vamos ter de sentar com o governo {do Estado) para discutir a questão do
crédito" .

.

r'
O

Clair Dassoler, presidente eleito da Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas., .

I
,

�mariainesdolcl.folha@uol.com.br �kal.ncar@folhasp.com.br� josias@uol.com.br

I. PONTO DE VISTA,

• DO LEITOR
I
I ,

Continuar forte no

asscelatívlsmc
Feliz Ano Novo só com os

ensinamentos de Cristo

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

• Paulo César Chiodini
Presidente da
Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul

Desde março de 2006 à

frente da Acijs e do Cejas,
atingimos metas propostas e
,

acrescentamos ações ao plano
'de atuação deixado pela gestão
anterior. Nosso desafio é dar
continuidade às ações
definidas no Planejamento
Estratégico, que somam 38
:projetos. Talvez o mais

.relevante, no momento, para
!Jaraguá do Sul e região, seja o

:Projaraguá, iniciativa que'

jreúne representantes de

[diferentes setores da sociedade
:para discutir e propor

;ações. Como fórum
,permanente, o Projara
:guá pensará o futuro do

!município, projetando-o para
i os próximos 20 a 30 anos. Essa
:linha de pensamento é
I bandeira constante da Acijs
que, com visão global da

sociedade, atua em projetos
como a reforma e ampliação do
Hospital São José, a Rodovia
do Arroz e a SCA74 que liga
Massaranduba a São João do
Itaperiú, e a rev���lização do
CentroHistórico, ehtre outros
projetos. A Acijs consegue
desenvolver esse trabalho,
diga-se, graças à harmonia que
reina no Cejas- Centro

Empresarial, cuja coordenação
pretende a entidade. Dessa
interação com as demais
entidades - CDL, Apevi e

Sindicatos Patronais - resulta
a - sinergia que alavanca
processos e projetos. Para tanto,
conta com uma diretoria
comprometida com a gestão e

uma equipe de funcionários
focados nos resultados. As
reivindicações levadas aos

órgãos públicos às vezes

encontra morosidade na

condução do processo, ,que
procuramos vencer com

persistência, força de vontade
e trabalho contínuo. Além
disso, a Acijs mostra aos seus

associados que a participação
dos empreendedores no

associativismo é primordial
para a exi�tência da entidade,
oferecendo em contrapartida a

sua representatividade e uma

rede de relacionamentos
essencial ao desenvolvimento
dos negócios. Com tradição de

quase 70 anos de trabalho em

defesa dos interesses dos
associados, da comunidade e

do empreendedorismo, a Acijs
orgulha-se de. buscar a

renovação constante, primor
dial para quem pretende, ao

longo do tempo, se manter

forte.

doenças, subdesenvolvimento,
I grande perda de recursos. E de
onde vem tanto mal? Da

Despedimo-nos do ano 2006.
Enquanto muitos gastaram
verdadeiras fortunas na

passagem do ano, dinheiro não
necessariamente bem gasto,
caberia passar uma entrada
diferente, nos preparar para
fechar o ano com chave de

os mandamentos de C 'I

temos vivido em pecado. S
religiões com seus intere

. próprios podem se unir p
orar e conviver, por que I

podem as famílias ser n

unidas? Para dizer "eu
amo" não custa nada, I

demora, faz um grande
para a alma fi para
consciência. Afinal, ningr
vive para sempre, ningu
sabe a sua hora. Na dúvid
� preciso fazer alguma cf
para demgostrar o amor

sentimos por alguém, fi'
acomodado esperando, Di
inteligente. Feliz ano, es�a sua escolha. Então, fi
pessoa nova. !

____________________________________� l

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Ti'mes New Roman 12 e podem ser enviados por e-rf\
redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 2�(Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

prepotência, do desejo de
dominar e explorar os outros,
ideologias de poder,
nacionalismo repletos de ódio.
Mesmo que da não parta de

nós, que nós não tenhamos
•

esses vícios (alguém acredita
em PapaiNoel?), ainda somos
responsáveis. Fazemos-parte de
uma família, de uma empresa
(trabalho), de uma escola, de
uma religião. Lembram que o

homem. éproduto domeio? Pois
é, aí é que os maus e os bons
homens são feitos. E temos

colaborado para a formação de
bons homens? Se nãó seguimos

ouro. Conforme os ensinamen
tos do Cristo.

E nada melhor do que
celebrar com a Igreja, com uma

mensagem de amor e recon

ciliação. E como precisamos
disso! A humanidade tem sido
duramente provada por
horrendas guerras, conflitos,
genocídios, milhões e milhões
de vítimas, famílias .e países
destruídos, miséria, fome,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nlação em cadeia
7_---_�"'�-�''''lI1

Foi um mal. entendido,
rlica a prefeita em

L
Ircício Rosemeire Vas�l

ui
"d) b

-

m parti o so re a reaçao

a
ediata das polícias com a

.

adrpensão de repasse de
ursos arrecadados com

la-lltas de trânsito previstos
ãn convênio. Segundo ela,
.ulQrefeitura fechou o ano

:iavendo R$ 4 milhões a

ulanec�dores diversos.

Como não havia dinheiro

pra todos, a saída foi "rifar"
alguns credores e empurrar
com a barriga para 2007. E
deu no que deu. Vão pagar

quando? Mas não é inédito.
Isso também ocorreu na

administração passada. Mas
não a ponto de causar tanto
barulho. É que agora a

segurança pública também
anda de pires na mão.

obrando as promessas
Meses atrás lideranças do
ovímento dos Sem Terra
isaram ao presidente Lula
que não darão refresco

1 2007 no que toca às
omessas de reforma
rária. Mais ou menos á

��sma época, movimentos
. Spulares de Jaraguá do Sul
I[e�ndaram recado idêntico
r P prefeitoMoacirBertoldi,
el

que pretendem cobrar
n·

:Jém frentelras
(3 A investigação do

19uinistério Público de'

r�raguá do Sul sobre
VI"d Ih

l
muncias e canse eiros
d '

r? Issem envolvendo

éicações de recursos da

nftarquia sem autorização
�sr colegiado (trans-
frência de dinheiro para
mco alemão) pode ter

�ízes em Paris. Viagemà
H1\.pital da' França de
� b' dem ro importante o

com muito mais disposição
promessas de campanha
feitas em 2004 e não ,

realizadas até hoje.
Garantem que não darão

sossego ao Executivo até

que algumas metas traçadas
sejam cumpridas. Não só

porque prometidas em

campanha. Querem, acima
de tudo, o retorno dos

impostos em ações e obras.

secretariado do prefeito
Moacir Bertoldi estaria
sendo investigada como

peça do processo. Teria

ido lá, levando a esposa a

tiracolo e sabe - se lá o

porquê, levantar questões
jurídicas para dar

condições legais à

operação feita na

administração do médico
Walter Falcone. Cargo
nomeado pelo prefeito.

"

Luz 1
Sobre nota da coluna,

ontem, a respeito de

energia elétrica que ainda
não existe em regiões
interioranas do Vale do

Itapocu, leitor de Corupá
lembra que isso é possível,
desde que alguém oriente

as comunidades com um

projeto que deve 'ser

levado à Celesc para

aprovação. E posterior
execução.

Luz 2
E cita o caso da

localidade de Ano Bom

(fundos), onde em 2004 a

vereador Bernadete
Hilbrecht (PPS) reuniu

moradores então ainda sem
este benefício. Em 2005, a
luz chegou até a casa do
último morador. E tem

razão quando diz que estas

pessoas precisam ser

orientadas. Não só pelos
políticos.

Carnê do 'm·ensalinho'
E tem, ainda,

investigações sobre um tal
"mensalinho" destinado a

arrecadar fundos para um
dos partidos que integram
a base aliada do governo

municipal. Extrema
burrice, cobrança através

de carnês. Um deles foi

parar nas mãos de servidor
concursado que não é

filiado a nenhum partido.

Pelo menos dois destes
carnês já es tariam nas

mãos 'da Promotoria

Pública, que pretendem
indagar aos destinatários
se pagaram ou não. Em

caso positivo, se tinham
conhecimento do destino

que seria dado ao

dinheiro. As férias na

prefeitura tem sido

pesadelo para alguns.

Em pauta
o PP estuda para 2008 o

. repeteco da aliança feita
no segundo turno com

PT em apoio à caridi
datura de Esperidião
Amin. Em síntese, seria

também um desejo dos

petistas. O presidente do
PP Dieter Janssen (foto),
trata o assunto com

cautela. Afinal, quem
seria o vice?

Cabo de guerra
Ex-titular da Secretaria

de Desenvolvimento

Regional e hoje segunda
suplente do senador
Raimundo Colombo (PFL),
Niura Demarchi dos Santos

(PSDB) acredita que,

agora, a escolha do novo

titular da pasta não exigi;á
votação, como ocorrelna
primeira vez, por conta de
sérios desentendimentos •

,ARQUIVO/OCP

havidos entre tucanos e

peemedebistas. E quando,
como agora, a chefia
também era pretendida
·pelo PMDB do governador
Luiz Henrique, que, para
desatar o nó, propôs a

escolha pelo voto: O
PMDB obriga-se a dormir
de olho aberto, senão fica

chupando no dedo de
novo.

"Candidatos"
Listas com nomes de

prováveis candidatos a

prefeito de Jaraguá em

2008 chegam a ser

ridículas não fosse a

verdadeira intenção de

quem as e�creve. A

relação não profissional,
mas pessoal e interesseira
evidencia total falta de

escrúpulos. Ainda mais

quando se sabe o está por
trás diSSO,
Valorizando?

Vereadora Maristela
Menel e stá quase dois
anos sem partido desde

que deixou o PFL, pelo
qual se elegeu em 2004.

O ex-pe t is t a Jaime
N egherbon também
ainda não decidiu para
onde vai. Ambos dizem

que já foram convidados

por todas. as outras siglas.
Sem ofensa: que diferença
fariam no resultado de uma

eleição?

Pressa?
O presidente Lula tirou
férias e outros 23
ministros também. O

govemo federal começa
2007 parado, com seis.
ministros provisórios e

um demissionário.

Contrapondo o discurso
de posse onde a tônica
foi a de que o govemo
teria pressa em desatar

alguns nós e atingir
metas de crescimento.

Correria

to em' candidatos?
de. "

a�leiçõesmunicipais de 2008. A ser verdade que O

drprefeito Bertoldi não pretende disputar a reeleição,
iaEomo ele mesmo disse e, também a ser verdade

!ffirmaçãq�ecerite dà vic:-prefeita Roserneíre Vasel
tle que estacria procuranão partidos cOm identidade

II �(ieofógica para se fili�r, é de supor que a prefeitura

��não terá candidato à vaga de prefeito. Até porque

. B1eologia não está na cartilha de nenhum dos

st�(�artido8 (ainda) alíadoado governomunicipal. E
enfIem dos que estão do lado de fora. Ao contrário,

ptodos, sem exceção, de caracterizam pela política
á re antropofagia interna.

Disponível
"Para 2007, espero que o

Executivo encontre um

melhor rumo p��a, conduzir
nosso município e o PTB
estará interessado em

auxiliar nesta missão".
Extraído do blog do vereador

Terrys da Silva, cotado para
voltar ao secretariado do

prefeito Bertoldi, onde já
esteve em 200,5. Na

Comunicação.

Pagando para ver

I

'f)

u.
't
l
')

-

�

.b

Entra o ano e a comunídade política politizada vive
a éxpectativa de saber no qu'e vai dar as ações
movidas pelo Ministério Publico contra o prefeito
Moacir Bertoldi (PL), acusado por CEI da Câmara
de. Vereadores como autor de atos de improbidade
admini.strativa. O que pode representar aperda do
mandato e dos direitos políticos. O prefeito e o

irmão e procurador geral do município Jurandyr
Bertoldi discursaram na véspera das férias de 40 dias
dos servidores públicos. Ambos afirmaram.que a

verdade vai parecer. É .o que todos esperam.

Nomeados os titulares
das secretarias centrais e

do 2° escalão, a briga de
foice agora remete às
Secretarias Regionais de
DesenvolvimeRto, hoje
30, mas logo, logo, 36.
Isso evidencia que a

absoluta maioria dos
aliados quer mesmo é

�il,
emprego. Estimulados, é D
claro, pelos que os

aliciam.

. )

l

Ligeirinhos
Como partidos
integrantes da tríplice
aliança que reelegeu Luiz

Henrique, embora a

derrota no segundo tumo
em Jaraguá do Sul,
PMDB e PFL se julgam no ,�
direito legftimo de "ajudar
a govemar" como dizem �

alguns mais cínicos.
Neste caso, a titularidade
da SDR. Não pelo
emprego, mas pelo
próprio ego.

Quase pronta
A chamada rodovia do
arroz está praticamente
concluída. E já dá
passagem para veículos
entre Guaramirim e

Joinville e vice-versa.

Agora sem pó e lama que
infemizaram a vida de
motoristas e moradores

por gerações inteiras.
Mas, como todas as

estradas estaduais,
requer muita atenção.

Ainda não

."

Do outro lado, a ligação \

Massaranduba/São João T

do Itaperiu, inaugUrada í

em fevereiro do ano :

passado e com ordem de I

serviço assinada no i

mesmo dia pelo
govemador reeleito ainda
não foi concluída no

trecho .final de ligação
. com a BR-1 01. Talvez
numa próxima campanha ,

majoritária.
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ELEiÇÕES' 2008: PRESIDENTE DO PT NÃO DESCARTA ALIANÇA COM O PP

Alianças podem acontecer com

··partidos da base governista
Camargo defende
inicialmente a união
interna e definição de
estratégias e diretrizes em

tomo de um programa
- JARAGUÁ DO SUL

Apesar de classíficar como
especulação a informação de

"

. uma possível aliança entre PT
e PP para' as eleições

...... "

municipais do próximo ano, o
,.�

presidente do PT de Jaraguá
do Sul, Sebastião Camargo,
admite a coligação. Mas faz

�. questão de frisar que as

possibilidades de aliança
podem ser maiores, "com

.. qualquer partido que hoje
esteja na base de sustentação
do governo Lula".
Na avaliação de Camargo,

depois que o PT conquistou a

Presidência, a governabilidade
colocou as direções estaduais
e municipais a reboque das

articulações nacionais. "Existe
hoje a" chamada

Jr.,.

(,i governabilidade, em nome da

;)
qualmuitas alianças são feitas,
isso ocorre na esfera federal e
os municípios acabam sendo

,J

arrastados", reforçou,
o Ilembrando que "coligar com
outros partidos não é 'um

pecado".
Segundo ele, as possíveis

CESAR JUNKES/AROUIVO/OCP

Camargo assegura que aliança se dará em torno de um programa de governo que atenda aos interesses da sociedade

alianças serão definidas pela
direção do partido e pela
conjuntura política. Camargo
justifica as coligações com

legendas consideradas de
direita apelando para o fato de
alguns estarem na base do

governo Lula e para a

possibilidade de implantar
ações do governo federal na
cidade. "Mas a aliança deve
estar fundamentada em ações
e programas que atendem a

população", completou.
Camargo destaca a melhoria
no transporte público,
qualidade da saúde"prestada"

'

PASSARELA DO VERÃO
, . CESAR JUNKES/OCP

tt, - -

Apesar da chuva não ter dado trégua nos últimos dias, as praias foram os

principais destinos dos turistas. A falta do sol forte, característico do verão,
não impediu os desfiles de corpos sarados pelas areias dos balneários
catarinenses, 'passarela para a azaração e muitas descontração,

pelo município e serviços que
realmente atendam a sociedade
como um todo, além da-quebra
de vários monopólios, como
ações de governo. "Na política,
às vezes coragem não é

suficiente, precisa de apoio

• ELEiÇÃO. 2008,
_._-_...

PT PODE SE AllAH AO PP

LEQUE DE POSSIBILIDADE INCLUI
TODOS OS PARTIDOS DA BASE
°ALlADA
� -

ELABORAÇAO DE UM PROGRAMA
COMUM DE GOVERNO

político social e principalmente
institucional", ponderou.

O presidente, porém,
defende que o PT antes de

pensar em coligações discuta
"com muita seriedade" a

unidade interna e defina as

estratégias e diretrizes em tomo

de um projeto político
partidário. "Depois discutir
com os possíveis aliados um

programade governo comum",
explicou, afirmando que o PT
não pode pensar somente em

disputar o Executivo, mas

investir na disputa -pelo
Legislativo.

Gonçalves fica na coordenação
Reunida ontem em

Florianópolis, a executiva
estadual do RSB decidiu
manter o professor Emerson
Gonçalves como coordenador
microrregional do partido e

secretário do diretório de

Jaraguá do Sul.
O diretório estadual foi

rebaixado à condição de
comissão provisória.
Na reunião, os socialistas
decidiram tambémmanter os

nomes dos atuais dirigentes
no comando da comissão

provisória, que tem o

j araguaense Petra Konell,
além de definirem a data da '

convenção, a participação no
governo Luiz Henrique
'(PMDB) e as diretrizes da

legenda.
De acordo com Gonçalves,

a partir de agora o partido vai
trabalhar internamente com a

formação política e com os
'

futuros nomes de candidatos
a yereador para 2008. "O PSB \

definiu como meta para este
ano a filiação de lideranças do

AROUIVO/OCP

Gonçalves:' "Meta é filiação"

movimento social e de

profissionais liberais", revelou.
A direção nacional

determinou que, nos estados
onde opartido não conseguiu
5% dos votos para a Câmara
dos Deputados, as executivas
sejam substituídas por
comissões provisórias.Apartir
de então, estabeleceu prazo
de 120 dias para que sejam
feitas convenções regionais
para a renovação das

respectivas direções.

O CORREIO DO P( I

PL cobra 'Mensalínhe
de servidores público'
JARAGUÁ DO SUL Com a recusa de muj

optou-se pela emissão
Mais um escândalo deve boletos bancários em no

co�tribu�: para abalar ai�da
-

dos com.issionados e gratmars a j a comprometida, cades, mdependentes
estrutura da administração serem ou não filiados a

municipal de J araguá do dos quatro partidos Q

Sul.Tiepois das ações civis integram a aliança
públicas - abatedouro e elegeu Bertoldi - PL, P,
Canarinho - peticionadas PDT e PPS.
pela Curadoria. da Os carnês for
Moralidade Pública e entregues diretamente f
aceitas pela Justiça, surge a respectivas repartições.

a

denúncia que o PL, partido pagamentos devem ser fef<l
do prefeito Moacir Bertoldi, até o dia 5 de cada mês, c�
cobra contribuições mensais a observação do caixa �

.

de todos os comissionados e receber a parcela após[
daqueles que detêm funções dias de atraso. As me,

gratificadas na Prefeitura. lidades são destinadas PgAs "contribuições" variam a conta do PL, na agênjde acordo com os cargos da Caixa Econômica Fedí
ocupados e salários dos de Jaraguá do Su�. Espec\comissionados dos 1º, 2º, 3º se que o numero t
e 4º escalões - secretários, "contribui-ção" chega a {
diretores, coordenadores e menos 500.
sub-coordenadores -, além Os funcionários afim
das funções gratificadas. O que a grande maioria p

e

menor valor é de R$ 25,00, religiosamente as men

existem ainda de R$ 30,00; lidades, por medo de pen.
R$ 50,00 e dois outros o cargo ou por se sentir'
acima, que a reportagem obrigados em virtude (

não conseguiu apurar. nomeações. Eles,
Servidores públicos, que não entanto, questionam I
se identificaram temendo que apenas o PL cobn
represálias, confirmaram a mensalinho, já que
cobrança. coligação envolve out

De acordo com eles, três partidos.
inicialmente a cobrança das A repor tagem do.'
mensalidades, era feita Correio do Povo tent

diretamente, com recibo por várias vezes contato Cf

comprado em papelaria e o presidente do I'
com assinatura de "alguém". Leônidas Nora, sem sucer

Alternativa FM busca

espaço na comunidad!
A Alternativa FM -

104.9 - é a mais nova

emissora autorizada pelo
Ministério das

Comunicações a funcionar
em Jaraguá do Sul. A rádio
foi fundada em 1997.

Segundo o presidente,
Justino da Luz, -é uma

associação sem fins lucrativos
que tem � função de
contribuir na democratização
da informação no país,
'difundir a cultura local,
garantir o pleno exercício da

cidadania, sem

discriminação de natureza

política, religiosa racial e

deve combater todas as

formas de discrirninação.
Em 1997, chegou a \

funcionar por certo período
na paróquia São Sebastião,
mas por não estar

au tor iz ada à época foi
fechada pela Policia
Federal,

"

teve os

equipamentos apreendia
e a direção respondeu
inquérito.

Em 2003, o Ministé
das Comunicações retors
a análise do processo
posteriormente, a autori
o funcionamento.

Com uma grade'
programação diversifies
a emissora opera em FI
com transmissor de'
Watts e torre de no máxit
30 ni�tros. Por ser entidt
sem fins lucrativos traba
com locutores voluntário'
é mantida com apoi'
culturais de empr es'

entidades ou doações'
pessoas físicas.
A rádio, cuja associação
composta por 23 pesse
físicas e possui um consel
comunitário com

entidades, funcíe
diariamente, das 5 às

horas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



P(CORREIO DO POVO

;...,

REGIAO .

SEXTA-FEIRA, 5 de janeiro de 2007 I 5
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

PER DESCONTOS: LOJAS ABREM CEDO PARA PROMOVER QUEIMA DE ESTOQUE

rimeira semana de 2007 anima comerciantes
II
oquipamentos e roupas
rn liquidação chamam

�tenção e garantem
a novirnento nas lojas

)AIANE�NGHELINI
D1ARAGUA DO SUL

Apesar de .

muitos

araguaenses passarem férias
I .

bra do município, os

':omerciantes estão animados
� . . .

.om omovnnento na pnmeira
c

Jeinana do ano novo. A época

� propícia para as .loj as
S, . dquermarem os estoques e

I. atal com preços mais baixos
30 que em outras promoções
u
durante o ano.

� O operador de caixadeuma
�ojadeR$1,99,FabianoLaube,
f
comenta que a procura por
material escolar e artigos para
casa está superando as

expectativas. Entre os itens em

alta, cita bacias de plástico,
pratos, talheres' e cadernos.
"Nestas férias hámais gente na

cidade que emanos anteriores",
comentou.

A venda de eletrodomés
ticos e eletroeletrônicos
também está alta em uma loja
do centro - já que as ofertas

incorporammelhores descontos
à vista e parcelamentos sem

juros. Ontem, quem comprasse
um computador de 256 MB

levava de brinde uma

impressora, que custavaR$ 299
na semana doNatal. Em outro

estabelecimento, um. televisor
de 29 polegadas e tela plana

• LIQUIDAÇÃO
LOjas Colombo· 70% desconto

Hoje: das 6h às 17h
Amanhã: das 8h às 13h

Magazine Luiza - 70% desconto

HOje: das 6h às 16h

Lojas Saller" 50% desconto

Hoje: das 6h às 19h
Amanhã: das 6h às 13h

Koerich - 50% desconto
Horário não confirmado

,

que antes custava R$ 1.199 à

vista está agora R$ 899, uma
diferença de R$ 300 ou 25%.

O proprietário de um

comércio de roupas, Jesus
Hilário Segatini, também se

surpreendeu com o número de
clientes atraídos pela
liquidação iniciada ontem.

"Imaginava que a procura seria
boa, mas está muito acima do

esperado", comentou, satisfeito.
A auxiliar de cozinha Salete

Dourado, 41 anos, aproveitou a

queima de estoque para
renovar o guarda roupa.

MEGALIQUIDAÇÃO-
Hoje, as redes Salfer, Koerich,
Magazine Luiza e Colombo,
abrem em todo o Estado com

descontos de até 70%. O

Magazine Luiza, aColombo e a
.

Salfer do município estarão

abertas a partir das 6h da
manhã. A Koerich não

confirmou o horário de abertura
até o fechamento desta edição
porque aguardava o parecer o

Sindicato dos Comerciantes.

omércio de Gu�ramirim não faz liquidações
Ao contrário do que

acontece no comércio de

Jaraguá do Sul, emGuaramirim
os lojistas não optaram por

começar o ano novo com

liquidações. No Centro da

cidade, por exemplo, é quase

impossível encontrar alguma
vitrina com indicação de preços
reduzidos. Além disso, o

número de estabelecimento que
ainda não abriram as portas em

2007 é grande.
Uma das poucas lojas que

promete descontos é a da
comerciante Maristela'
Ricardo. Mas, segundo ela, a
intenção. não é seguir o

exemplo do município
vizinho. "Os cartazes de 20 e

30% estão ali (na vitrina)
desde o início de dezembro e

.permanecem até o final do
verão", explica.'

O objetivo era intensificar

ENERGIA ELÉTRICA

Sobrecarga na
rede causa queda
A Celesc informou que os

constantes blecautes no

município estão relacionados
com a queima de um

transformador de 26MVA na

subestação central durante a

trovoada de 6 de dezembro.
O equipamento - feito sob
encomenda - foi substituído
temporariamente por um de
20MVA, sobrecarregando as

subestações dos bairros.

Promoções ficam para fevereiro
.

as vendas, consideradas
fracas durante todo o ano

passado. "As promoções
vieram antes do Natal para
tentarmos salvar 2006, quefoi
terrível", completa Maristela.
Mesmo com a expectativa em

baixa, a proprietária da loja de

roupas e presentes diz que a

AGRONEGÓCIO

Setor soma 20%
das exportações

De 1997 a 2006, a receita
líquida da balança comercial
do setor de agronegócios
soma US$ 239 bilhões. De
acordo com o mestre em

administração de empresas,
Eduardo .Stempniewski, das

Faculdades Integradas Rio

Branco, cerca de 20% do
volume total de exportações
do país estão relacionados ao
agronegócio.

quantidade de negócios feitos
no mês passado 'foi dentro do

.

previsto: cerca de 20% abaixo
de2005.

Em outro estabelecimento

comercial, também instalado
na Rua 28 de Agosto, a meta é

liquidar o estoque de verão

somente em fevereiro oumarço.
A explicação da gerente Cindi
Testoni para a escolha da

empresa é de que "muitos
clientes dizem não ter dinheiro

-

agora para comprar porque o

salário de janeiro vemmenor".

Segundo Adeneide

Borgmann, caixa de uma loja
de calçados em Guaramirim, a
tendência é agir da mesma

forma. "Vendemos bastante em
dezembroe por isso janeiro e

fevereiro são restritos ao

pagamento destas contas. Não
adianta fazer liquidação agora",
informa. (KellyErdmann)

GRÃOS

Leilão de soja
acontece terça

O Ministério da
, Agrjcul tur a, Pecuária e

Abastecimento promove,
na próxima terça-feira, o

primeiro leilão de soja do
ano para a safra 2006/2007.
Serão ofertadas quatro
milhões de toneladas,
sendo que 67% do volume
vem do Mato Grosso - 1,34
milhão de toneladas' em
cada pregão.

PIERO RAGAZZI/OCP

-
�

Movimento no comércio ontem por causa das liquidações superou expectativas e agradou lojistas

Trovoadas podem danificar aparelhos elétricos
Com a chegada do verão e OIVULGAÇÃO

as conseqüentes trovoadas do
final da tarde, cresce também o

número de aparelhos elétricos

queimados. Entretanto, os
•

problemas pode ser evitado com
umamedida simples: tiraldo da
tomada os eletrodomésticos -

exceto geladeira e freezer - �

. equipamentos como

computadores, televisores,
rádios, incluindo a conexão

com antenas e satélites.
O assessor regional da

Celesc, DenilsonBello, informa Desligar aparelhos evita problema

reparos, sendo que 37 foram

aprovadas. Isso representa um
gasto de R$ 12.600 com

ressarcimentos.

Para ser ressarcido,· o
consumidor não pode levar o

equipamento danificado para o
conserto. Também deve

agendar uma visita com os

técnicos daCelesc e levar cópia
de fatura de energia elétrica,
CPF, carteira de identidade e'
nota fiscal da compra do

aparelho, além de fazer uma
breve descrição sobre como

,que a concessionária não tem aconteceu a queima.
nenhum seguro para essas Energia Elétrica) emmarço de BLECAUTE - A Celesc

avarias, mas os consumidores 2004. Ela obriga as informou que a queda de
,

que tiverem equipamentos concessionárias do setor a energia que aconteceu ontem

danificados por problemas na investigar a causa do problema à tarde foi causada por um

rede elétrica podem ser no aparelho e a ressarcir o alimentador que desligou. A
ressarcidos.

.

proprietário, dependendo do causa' mais provável é que um
O direito é garantido pela motivo. No ano passado, a galho de árvore ou pássaro

resolução 61, editada pela agênciadaCelescdomunicípio tenha atingido a rede de alta

Aneel (Agência Nacional de registrou 81 solicitações de tensão.
?

ó

Vendas de Natal no mlnicípiO não têm crescimento
O balanço de Natal

divulgado ontem pela CDL

(CâmaradeDirigentes Lojistas)
de Jaragua do Sulmostrou que
o volume de vendas manteve
se igual ao ano passado. O
presidente em exercício da

entidade, João Batista Vieira,
informouqueo relatório baseia
se no total de consultas ao SPC

(Sistema de Proteção ao

Crédito), considerando apenas
vendas à crédito ou cheque.

"Apesar de o desconto nas

compras à vista ter sido um dos

atrativos, calculamos que o

aumento de 8 a 10% das vendas

esperado pelos lojistas em

relação à 2005 não foi atingido",
informou o presidente em

exercício da entidade, João
Batista Vieira. O setor mais

movimentado foi o de

eletroeletrônicos, como

tradicionalmente acontece

nessa época do ano. Ele destaca
que descontos à vista e os

parcelamento,s sem juros
movimentaram a compra de

equipamentos como câmeras
.

digitais, DVDs, aparelhos de
MP3 Player, televisores e vídeo
games.

CHEQUES Quem
preencheu cheque pré-datado
e que, por engano, escreveu

"bom para2006" não precisa se

preocupar. Como o erro é

comum. Os bancos seguem

algumas orientações para evitar
incômodo aos clientes.

Dependendo do valor do

depósito, cheques para 30 dias

podem ser compensados
normalmenteou devolvidos.
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B�LANÇO: ATENDIMENTOS CLíNICOS E TRANSFERÊ�CIAS DE PACIENTES OCUPARAM A CORPORAÇÃO
.
.-

Corpo de Bombeiros Voluntários

divulga relatório de atividades

Comandante Gilberto Alexandre espera doação de ambulância nova para repassar a atual aos bombeiros de Barra Velha

Massaranduba não
teve nenhum caso

de afogamento ao

longo do ano inteiro

KEllY ERDMANN
MASSARANDUBA

Ocomandante doCorpo de
Bombeiros Voluntários de

Massaranduba, Gilberto
Alexandre, divulgou ontem o

balanço final das ocorrências

atendidas pela equipe durante
todo o ano passado. Entre
aquelas que mais deram
trabalho aos socorristas estão os

acidentes de trânsito, as

transferências, as quedas de
altura e os casos clínicos. Juntas,
as quatro categorias somaram

em torno de 80% dos
descolamentos realizados em

'2006.
De acordo comAlexandre,

nos 31 dias de dezembro
acabaram sendo feitos 142
atendimentos, quantidade
recorde ao longo daquele ano.

A maioria deles (49) esteve

relacionada a pessoas commal
estaresmomentâneos de saúde.

Outro fator que fêz os

bombeiros deixarem a sede

freqüentemente foram as

transferências de pacientes.
Estas chegaram a 264 nos 12
meses. O serviço é parte de um
convênio entre Prefeitura e

corporação. Completando a lista
de ocorrências destacadas pelo
comandante estão C5s acidentes
de trânsito, finalizaram 2006 na
marca dos 158.

Para compensar o trabalho
extra nestas categorias, a boa
notícia é quanto à inexistência

de c .amados de socorro por
causa' de queimaduras, partos
e afogamentos. Conforme
(iexplica o comandante, em
Massaranduba há poucos rios

próprios para. banho e, além

disso, estes não são

categorizados como perigos. É
por isto que o número

atendimentos a afogados é

mínimo.

DEMANDA - Nos últimos
seis anos a quantidade de
atendimentos prestados pelo
Corpo de Bombeiros tem

aumentado de forma

significativa. Em 2000, eles
somaram 181. Já em 2005

chegaram a 1246 e no último

ano, a 1294. Segundo
Alexandre, isto está dentro das
expeotativas e temcomomotivo

principal o crescimento

populacional.

Festa Pomerana promete agitar o final do mês de [anelro
I

Quem gosta da cultura'
alemã já pode se preparar

para visitar Pomerode. É que
o início da 24ª edição da
Festa Pomerada está cada vez
mais próximo.Na semana que
vem acontece o lançamento
oficial e, a partir do dia 19, a
alegria toma conta da
cidade.

.

Uma das novidades deste
ano é o cd da Festa Pomerana,

que vai ser vendido durante os

dez dias de confraternização.A
outra fica porconta do Festival
Gastronômico. �. Segundo
Michele Greuel, da Secretaria
Municipal de Turismo,
diariamente o Restaurante
Schornstein pretende trazer um
prato diferente da culinária
alemã. O valor C<l"'rado pelo
cardápio oferecido �1 de R$ 15

por pessoa.

Além disso, quem procura
diversão deve. ir ao pavilhão
principal, onde bandas como

"Cavalinho" e "OsMontanari"
animam o público pela
madrugada adentro. Para curtir
a festa com tranqüilidade no

camarote, batizado de

Bierstube, é preciso comprar as
fitas de acesso vendidas nos

caixas por R$ 5.
Já os ingressos têm preços

Polícia Rodoviária Estadual
aborda veículos na SC-413
GUARAMIRIM

Mesmo depois do encerramento
das operações de Natal e

Reveillon, a Polícia Rodoviária
Estadualnão pretende deixar de
fiscalizar as. vias de Santa
Catarina. Namanhã de ontem,
urna equipe esteve na SC-413
e abordoualguns veículos com

o objetivo de flagrar
irregularidades, como

documentações atrasadas.

Segundo os policiais, os

primeiros dias de 2007 estão

sendo tranqüilos nas estradas de
Santa Catarina. ''Até agora
foram só dois acidentes",
comentou umdeles, preferindo
não se identificar. (KE)

diferenciados.Nos sábados eles /

custam R$ 8 e nos domingos e

nas quartas, quintas � sextas

feiras o valor é fixado em R$ 5.
Na segunda e terça-feira, 22 e

23, o público entra de graça,
.

assim como no aniversário de

Pomerode, comemorado em 21

de janeiro, domingo. Mais
informações no site

www.festapomerana.com.br.
(KE)

PIERD RAGAZZI/DCP

Movimento é fraco nas estradas estaduais, diz poliCiai
,

• OCORRÊNCIA POLICIAL

Assalto
O Mercado Pessumi, na localidade de Primeiro Braço do Norte, �

Massaranduba, foi assaltado na tarde de terça-feira. Dois homens anmad(
de revólver levaram cerca de R$ 350,00 do estabelecimento e R$ 50,�
de uma cliente. Os bandidos fugiram em uma moto de cor prata e,
direção a Luís Alves. Na fuga, furtaram a bolsa com documentos de u\senhora.

Atropelamento .

O paranaense luis A.R, dos Santos, 31 anos, morreu atropelado r)E
terça-feira de manhã, na BR-101 em Barra Velha, Ele parou o carth
placas AEF-0375 de Colombo/PR, no acostamento, no km 92, quan�

I

saiu do veículo foi atingido pelo caminhão, placas IMQ-8857 de Estrel�
RS, �S

Detido .

l.V.J., 41 anos, foi detido no km 57 da BR-280, em Guaramirim, p�
dirigir o veículo de placas MBA-6669 embriagado. J. foi detido por vo��
das 11 horas de terça-feira.

-

Flagrante .
3.

Dois homens foram presos no domingo à tarde furtando uma residênC\,
na Rua Ney Franco. A polícia foi avisada sobre o arrombamento e quanQ:,.

chegou no local avistou os acusados saindo correndo da casa, elt
foram presos em flagrante. Os bandidos arrombaram a porta dos fundol
e já havia vários abjetos arrumados fora da casa, prontos para serer
levados. Segundo a polícia, os detidos estavam com o beneficio
indulto natalino.

Tentativa de furto
Um homem foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira i'
acusado de arrombar vários veículos da revendedora JM veículos. Elt
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.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

COMERCIAL

2,075

DÓLAR (EUA)' COMPRA VENDA

2,141 2,143 11

2,360 112,260PARALELO

2,228 ItTURISMO

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 43.841 -1,36%
11 DOW JONES (N. York) 12.462 004%

It MERVAL ,(B. Aires) 2.069 -135%

It NIKKEI (Tokio) . 16.951 -1,39%

0,677

• CUB dezembro

R$887,73

• FALECIMENTOS
Faleceu às 20:30h do dia 03/01, o senhor Leonilton Lunelli, com idade
de 51 anos.O velório foi realizado na Igreja Santo Antônio e o sepultamento
no Cemitério de Nereu Ramos.

Faleceu às 12:00h do dia 03/01, o senhor Fernando Ziemmermann
com idade 88 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vil
Lenzi e o sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

LEIA O MU.NDO

Se o seu mundo é saber tudo o que acontece na sua

cidade e região, então seu jornal é O Correio do Povo.

Ele traz uma cobertura completa da sua cidade. e região,
com dados completos dos fatos de sua comunidade, ou

seja, o mundo que interessa a você,

.

o

. O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê
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I A ILEGAL MOVIMENTA POLíCIA NO ESTADO

cadernob@pcorreiodopovo.com.t;lr

preensão de armas e

;:inimais silvestres em se
o aeração aconteceu

:�� Lages e re?ultou
Tell prisão de alto
issoas ontem

A Polícia Ambiental de

ages, no Planalto Serrano,
cbreendeu armas, redes de
n�sca e animais silvestres
el! A -

d
tortos em tres operaçoes

efalizadas entre a .tarde de

parta-feira e a madrugada
e ontem. Oito pessoas
iram detidas.

Após receberem denún

_ ia, os policiais ambientais
til
o Pelotão de Patrulha

°Clento Tático (PPT) des
cearam-se no início da

.aadrugada d à Fazenda da

'rata, nomunicípio.de São
osé do Cerrito, onde estaria
l-correndo caça ilegal,
.rime ambiental passível de
.rocesso e multa de R$ sao

Quatro homens foram
encontrados em uma estra

da de acesso à BR-282 com

dois animais mortos: uma

capivara e outro não identi

ficado, pois já estava sem as

vísceras e o couro. Os ho
mens disseram que quem
forneceu as armas foi o dono
da propriedade, Cláudio
Rogério Vieira Farias, 36
anos. Na casa de Farias

foram apreendidas três

espingardas calibres 12, 36
e 40, e um rifle 22 com silen
ciador.

Algumas horas antes, na

localidade de Santa Terezi
nha do Salto, em Lages, três
homens residentes em Rio

do Sul foram flagrados com
rede de espera em um rio.

Esse tipo de pesca é proibido
entre os dias 1 º de novembro
e 31 de janeiro, período em

que os peixes se reproduzem.
Os três responderão por

pesca ilegal.
Na seqüência da ópera

ção, foram localizados mais

380 metros de rede, ma� os

.proprietários do equipa
me'nto não foram identi
ficados.

Animais foram mortos no Planalto Serrano

I
onladora anuncia

investimento de' R$ 2,2 bi

Empresa quer aumentar capacidade de produção no Brasil

O presidente Lula rece-·

beu na tarde de ontem, no
Palácio do Planalto, repre
sentantes da empresa Ford,
que vieram anunciar novos

investimentos no País no

período de 2007 a 2011. Os
recursos, de R$ 2,2 bilhões,
incluem a incorporação das

operações da Troller, marca
brasileira de veículos off
road. No ano passado, a

empresa também anunciou
investimentos de R$ 300
milhões em um novo produto
na fábrica de São Bernardo
elo Campo e au-menta da

capacidade de produção da
fábrica de Taubaté.

Para a Ford, os novos in
vestimentos têm o objetivo
de manter o nível de com

petitividade da marca nos

mercados interno e externo

e reflete a confiança da em

presa no País. A aquisição da
Troller, que funciona em

Horizonte (CE), vaipermitir
o fortalecimento da Ford na

região Nordeste e aumentar

seu portfólio de marcas com

veículos off-road-no segmen
to de comerciais leves, onde
é líder no mercado brasileiro,

PRISÃO

Papagaio fica 30
dias isolado no RS
A Superintendência dos

Serviços Penitenciários

(Susepe) do Rio Grande do
Sul concluiu nesta semana o

processo administrative

disciplinar (PAD) sobre a

fuga de Cláudio Adriano

Ribeiro, o, Papagaio. Foi
decidido que o detendo
cometeu falta grave e ficará
30 dias em isolamento nó

regime fechado. O

corregedor Homero Negrello
encaminhou a decisão à

Justiça, a quem cabe

homologar ou não a decisão.

PREVISÃO

Publicidade na

rede vai crescer

Reportagem do diário
americana "TheWall Street

Journal" mostra que os sites

da internet deverão receber
cada vez mais anúncios em

todo mundo, enquanto os

programas de televisão

perderão sua participação em
2007 ."Com pessoasmudando

para mídias emergentes
\

d )
como os ví eos na web, os

anunciantes estão correnclo
atrás para manter o passo".

• PELO ;ESTIADO Associação dos Diários do Interior - ADI/SC

:_ " colunaadl@cnrsc.com br

LHS confirma

Mendonça
na SDR de

,

Joinville

Governador de
Santa Catarina
insiste na

descentralização

Para o governador, a renomeação de Manoel Mendonça
para a SDR de Joinville é favas contadas. "O plano é ele,
já vai até tomar posse", reafirmou ontem Luiz Henrique.
Neste caso, entre o prefeito Marco Tebaldi e o titular da

regional, vale a lealdade mais antiga. Mendonça, há quase
30 anos, atua como uma espécie de secretário particular
de Luiz Henrique, Ainda assim, o governador disse estar

"disponível para a conversa" com o tucano a quem entregou
o mandato de prefeito para concorrer a primeira vez ao

Governo de se. "O gesto é dele, foi ele quem,
gratuitamente, saiu atirando e não veio à diplomação nem

à posse", comentou o peemedebista: Tebaldi reconhece
em relação.ao governador: "Quem manda é ele, vai ser.o
Manoel e pronto, apenas o Luiz não cumpriu o

compromisso comigo". O prefeito tinha a esperança de

,

<

• Quebra-gelo .

Marco Tebaldi esteve ontem em Flarianópalis mas não
conversou cam Dária Berger. Padem se encontrar na

semana que vem, mas aparentemente fez água a tentativa de

reação articulada contra a gaverna. "Vau esperar pela
momento oportuno para procurar a gavernadar, tenha
certeza que ele não vai se furtar a tratar de questões
administrativas", afirmau TebaldL

Fazenda.
Equipe sugeriu ao novo secretária da Fazenda, Sérgia
Alves, a criação de um grupa de inteligência fiscal e uma
revisão da palítica de benefícias fiscais. Ele pediu plana de
trabalha para ser apresentada na próxima semana.

Ipsis Iiteris.
Mensagem recebida por celular pela ajudante-de-ardens
capitão Renata Souza: "Capitão Renata, ótima 2007 para
você. P�e ao gavernadar Luiz Henrique que nós, a Dila, a
Amábilefa Marca Antônia, a Venuta e eu, estamos

desejanda um feliz 2007 e que DEUS abençoe a novo

mandata que está iniciando, dando muita saúde, paz,
sabedoria, tranqüilidade e condições de SC crescer e se

desenvalver ainda mais. Desejamos todo a sucesso

esperada. Tebaldi".

--------------�----�

E aí?
Secretaria de Administração fez consulta à Procuradoria

geral do Estado. para saber se - no retorno às funções de _

fiscal da Fazenda do Estado em 10 de fevereiro, quando
termina o mandato de deputado federal - Paulo Afonso terá
direito a manter a aposentadoria como ex-governador.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAçÃa DE CARLA DARIANO/FLORIANÓPOLIS
E Luís CARLas LaNGHINI/CONCÓRDIA.
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o CORREIOESPORTIVO
A categoria Ski 800 JET SKI: PiÇARRA VAI SEDIAR CAMPEONATO BRASILEIRO NA CATEGORIA SKI 800 MODIFIEDModified pode I ser

comparada com as 500 PI-lot
,/

h
',/

d t d tcilindradasdocampeonato o gane o e es aque a e apamundial de motociclismo
Em sua quinta participação

no Campeonato Brasileiro de
Jet Ski, o piloto gaúcho Tiago
Geitens vai trocar de categoria
nesta temporada. Até 2906
participavada Ski 800 Stock,
na qual foi duas vezes vice

campeão, e agora estreará na
Ski 800 Modified, considerada
uma-das mais competitivas. A
primeira participação será nos

dias 20 e 21 em Piçarras, local
da etapa de abertura da 20ª
edição do campeonato.

Geitens se mostra bastante
entusiasmado com a mudança
de categoria e quer fazer uma,

excelente campanha. "Estou
com um novo equipamento.
Adquiriummotor completo, de
ponta e acredito que poderei
ter um excelente desempenho
na temporada", aposta,
A categoria Ski 800

Modified pode ser comparada
corn as 500 cilindradas no

mundial demotociclismo. Nas
duas últimas temporadas,
Geitens venceu a etapa de
Piçarras e espera garantir o "tri".
"Em Piçarras, sempre tive boa
performance, vencendo a etapa
ou conseguindo chegar nas

primeiras posições", lembrou.
Ele quer ainda vaga para o 26º
CampeonatoMundial. Nas duas últimas temporadas, Geitens venceu a etapa de Piçarras e espera garantir o "tri"

Serão três passeios diários, a partir do dia 23 de dezembro, com salda da Praiada Enseada as 10h. 15h e 17h30, O passeio é de duas horas. com parada parabanho, Temos também opção para grupos fechados de 10 a 120 pessoas,para pesca ou passeio, com a utilização de outras embarcações de nossa frota,

I>

Rua Maeapá. 1332 - Enseada - São Francisco do Sul- se - 89240'www.mal1l.loamlgo.com.br/maruloamlgo@marUloamlgo.com.br1.•
Informações e reservas: Fones: 47 3449.0875 - 3449.1525 - 9146.3986

O CORREIO DO POV

Recursos

Times questiona
destino de verb

O presidente
Atlético Estrada N
Esporte Clube, Ern
Bittencurt, question
destinação dos R$ 26
liberados pela Câmara
Vereadores como subv�
ção à liga de futebol
J aragua do Sul em 201
Segundo' Ernani, a lin
ração dos recursos aCQ
teceu no dia 22 de deze
bro, mas até o momenn
verba não foi depositada,
município tem 13 times
futebol, e cada um devei
receber R$ 2 mil.

"Além disso, a Cârm
liberou .R$ 23 mil para
arbitragem, sendo que
trabalho dos árbitos cust\i
R$ 12.600. Para onde fon
os outros R$ 10 mil?", critiJ;4
o presidente. O vereaGu�
Carione Pavanelo, na épJ
presidente da Câmara, inl
mou que está verificands
situação junto à Fundaço
Municipal, de Espora
Segundo ele, o problema de
ser discutido em sesq
extraordinária na segund,
feira. O presidente \laJ
Fundação, Jean Leutpreclno
não foi encontrado até�ja
fechamento desta edição. (Det

lo �
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PRESIDENTE LULA ENTRA EM

FÉRIAS, MAS ANTES
ENCOMENDA PESQUISA SOBRE
FUTUROS MINISTROS iI 82

VIOLÊNCIÁ NO RIO DE JANEIRO
FAZ EMISSORAS CANCELAREM

GRAVAÇÕES·B2

81

I

:21��UCAÇÃO: MEDIDA FOI APROVADA PELO PRESIDENTE LULA
�

,

ecursos para Fundeb·
�vel

írru o orçamento deste ano
ara

les

[ue

�stliversalização dos
'?r\anciamentos para
ilTIO..! ,.

d
> uOS os nlvelS e

'

.ao

§pJsino é destacada

tdo

l,arorianÓPOliSrtl

de A secretária de Estado da

!SSlucação, Ciência � Tecnolo
n�, Elisabete Anderle, já arti

\la com a Secretaria da Fa

eclnda, daArticulação e doPla
té!jamento de Santa Catarina

(Defetivação e operacionaliza
ío da Medida Provisória

9/06 de :28 de dezembro,
itada pelo presidente da Re
ública, que institui o Fundo
e Manutenção e Desenvol
imento da Educação Básica

�undeb). A conseqüente in
lusão do Fundeb está prevista

no orçamento de :2007. Em

sintonia comodeputadoPaulo
Bauer, confirmado para
assumir a pasta nesta nova

gestão, Elisabete também
mantém contato com as três

secretarias para a constituição
de um Conselho, responsável
pela supervisão do Fundo.
"Caberá a essaentidade fazero

acompanhamento e controle
social sobre a' distribuição, a

transferência e a aplicação do
Fundeb no Estado, bem como

supervisíonar o censo escolar e
a elaboração da proposta
orçamentáriaanual, noâmbito
de suas respectivas esferas go
vernamentais de atuação",
explica asecretária. O conse

lho será desdobrado em todo o

país, em nível federal, estadual
e municipal. A secretária

chama atenção para ajunta de

Acompanhamento até

então inexistente, mas que

já foi instituída pelo,
Ministério da Educação e

que vai especificar anual
mente as ponderações apli
cáveis à distribuição propor
cional dos recursos. ,"O

grande avanço da medida
será a universalização dos
financiamentos para todos
os níveis e modalidade de

ensino", destaca a secretária.
O Fundeb beneficiará as

áreas não cobertas pelo
Fundo Nacíonal de Desen

volvimento do Ensino Fun-
'

damental, garantindo
,financiamento para' a

educação infantil, ensino

médio, educação de jovens e
adultos e' fundamental.
Cada instância investirá na

sua áreade competência.

;4'y.1� "'

�

�

Secretaria esteve em inauguração de quadra na Regional de Jaraguá-

)ecretário defende ação' planejada
:Iorianópolis

O novo secretário de Esta
lo da Fazenda, Sérgio Alves,
euniu-se esta semana com

liretores da casa para definir
m planejamento estratégico,
as ações em curto e médio
razos. Entre as resoluções
tpresentadas por Alves está a

riação de um Fórum de
ôecretarias de, Fazenda da
Região Sul, que teria maior

'orça para tentar reduzir juros
'la divida ativa. Também foi
-ugerida a criação de um

grupo de inteligência fiscal e
'

.ima revisão da política de
enefícios fiscais.
Todas as sugestões giraram

ern tomo da necessidade de
equilibrar as contas e manter

J controle dos gastos durante
toda a gestão. Na próxima
semana, cada diretoria deverá
apresentar um piano de
rabalho.

Sérgio Alves reuniu-se com diretores da casa para definir um

planejamento estratégico

"
Nossa meta é definir prioridades e critérios, com o objetivo
de aumentar a arrecadação para possibilitar mais
lnvesfímentos'' .

Sérgio Alves, novo secretário da Fazenda.

Caminhão-pipa
abastece casas

em Barra Velha

Um caminhão-pipa está

sendo utilizado para abaste
cer casas de algumas ruas dos
bairros Itajuba e São Cristó

vão, emBarra Velha, no Lito
ralNorte do Estado.O serviço
foi contratado pela Compa
nhia Águas de Barra Velha

para diminuir as dificuldades

geradas pela falta de água na

cidade.
A previsão é que o abaste

cimento comece a normalí
zar apartirdo finalde sema-na.
A estação de tratamento

opera com a capacidade má

xima, mas nas áreas mais

afastadas o abastecimento
continua comprometido. A
recomendação é para que as

pessoas instalem reserva

tórios, a fim de captar a água
disponível durante a

Médico, de Joinville é

preso com'ecstasy
O médico anestesista de

[oinville Carlos Augusto da

Veiga permanece preso. Ele
e os amigos paulistas Fer
nando Bra�unes e Rodri

go Raposc,de Oliveira fo
ram flagrados com 11:2 com

primidos de ecstasy e pelo
menos 15 gramas de maco

nha na Praia da Ferrugem,
emGaropaba. '

Eles estão em uma

unidade prisional em Imbi

tuba, após serem autuados

por venda de drogas, que

prevê pena de cinco a 15

anos de detenção, pela dele
gada Gisele de Faria Gerôni
mo. A prisão dos três é

'resultado de uma operação
de repressão ao tráfico de

drogas realizada pela polícia
na Ferrugem durante o

feriadão de Ano-Novo. Eles
vinham sendo seguidos por

policiais e foram flagrados
com a droga na pousada
onde estavam hospedados.
A advogada do aneste

sista, CinaraMaria dos Reis,
entrou com um pedido de

habeas-corpus na Comarca
de Garopaba para a libera

ção do cliente. O juiz Ma
noel Donisete de Souza

negou a liminar. O Ministé
rio Público Estadual ratifi
cou a decisão.
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AVALIAÇÃO: PRESIDENTE TENTA BARRAR OPORTUNISTAS

III Lula pesquisa passado
de futuros ministros
o objetivo é saber como
foi o desempenho de
cada legenda e o

"grau de envolvimento
.� I .: com projetos chefes

Brasília

o presidente Lula prat
camente fechou a lista de
'ministros do seu segundo
mandato. Resta apenas a

definição de quatro nomes

segundo a imprensa nacio
nal. Mantida em sigilo, a

identidade dos futuros

integrantes da nova equi
pe foi confiada a três rni
nistros palacianos: Luiz
Dulci (Secretaria Geral),
Tarso Genro (Relações
Institucionais) e Dilma
Rousseff (Casa Civil).

Lula encomendou aos

três um levantamento
sobre ações pregressas dos
ministeriáveis, além de '

uma análise sobre o grau
de envolvimento dos parti
dos a que pertencem com

projetos e ações do goveno.
Dulci, Genro e Dilma têm

até o próximo dia 15 de

janeiro para concluir a'
tarefa.

Nesse dia, o presidente
retoma do período de des
canso que se ,autocon
cedeu. Ele viaja hoje.
Antes, manteve urna série

de conversas com os três

Lula entra em férias hoje e quando retornar deve receber relatório
,

auxiliares aos quais enco

mendou o estudo. Os en

contros serviram para
definir a abrangência e os

contornos da pesquisa.
Além de candidatos a

ministros, o presidenre
inclhiu na lista sob análise
nomes de prováveis gesto
res de estatais, autarquias
e cargos estratégicos do

segundo escalão. São, em
sua maioria, filiados aos

dez partidos que se dispu
seram a integrar o consór
cio governista: PT, PMDB,
PTB, PSB, Pp, PR (�x-PL),'

�

PCdoB, PRB, PDT, P\l.
Exceto pelo PDT, to

das as outras legendas já
integram o governo. E Lula

.quer saber, em detalhes,

como procederam ao longo
do primeiro mandato. DuU

\

ci, Genro e Dilma 'tentam

esquadrinhar os subterrâ
neos da máquina estatal.

Mediante um cruza

mento de dados, pre ten- ,

dem entregar a Lula um

trabalho que permitirá sa

ber: 1) como foi o desem

penho de cada partido; 2)
qual foi a relação dessas le-

. gendas com os. principais
projetos do governo; 3) que
tipo�e pessoas indicaram

para exercer funções públi
cas; 4) que contribuiçãoo -

cada um deu para impul-
sionar iniciativas tidas como

prioritárias; e 5) como se

portaram diante de questões
gerenciais.

Aldo releíta prévia para
continuar na presidência
Brasília

o presidente da Câma
ra dos Deputados, Aldo
Rebelo (PC do B-SP),
negou ontem que tenha
recebido do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

'

a oferta para ocupar o

Ministério das Relações
Institucionais em troca de
desistir da disputa à reelei
ção pelo comando da Casa

Legislativa.
Ele também descarta a

realização de prévias para
definir o candidato da
base governista à

presidência da Câmara,
como sugeriu o deputado
Arlindo China-glia (PT-

I

I

SP) -adversário de Aldo na

disputa.
A desistênci\"de Aldo

-

pode -r ia abrir �'_,minho
para a eleição de Arlindo

Ch.i-nag lia (PT-SP),
evitando um racha na base
aliada do governo. Aldo se

reuniu com Lula na noite

de quarta-fe.ír a, no

Palácio do Planalto, e

reiterou que não está

disposto a recuar. da
candidatura."A eleição
para a presidência da
Câmara na democracia
l�ão pode limitar ou restrin
gir candidaturas. O que

pode é buscar o: acordo, o

consenso, a unidade da

mstituição", afirmou.

,

l

NATV

Violência cancela

gravações no Rio

Record e Globo

Depois de "Páginas da

Vida", agora é II vez de
"Víd O "

1 as I?ostas ter uma

,gravação cancelada no Rio

de, Janeiro. A novela da
Record faria uma cena de
tiroteio na periferia, que foi
adiada. A Record pretende

.

centralizar mais as grava
ções de cenas externas na)

região de Jacarepaguá. Na
semana passada, foi cance
lada uma gravação de Sonia

Braga e de Edson Celulari,
de "Páginas da Vida"

(Globo), na praia do Leblon.
A Globo diz que nest� dia a

cidade estava parada e que
não dava para fazer nada.

,

• PELO
� .

"

..., �

-

MUNDO ".
."

Um segundo funcionário do Ministério da Justiça �f
Iraque foi detido como conseqüência da investigação sobN
o vídeo clandestino do enforcamento do ex-ditador iraqUia�
Saddam Hussein, anunciou ontem um deputado xiita liga�
ao premiê Nouri ai Maliki.

.

c;

"Duas pessoas foram detidas e foram sent9
interrogadas como parte da investigação. São do'r
funcionárlos do Ministério da Justiça que asslstrarn ern �
de dezembro à execução de Saddam Hussein", afirm�N
Saml ai Askari. C

Um porta-voz do premiê anunciou na quarta-telra''
detenção de um guarda presente à execução. De acor�:
com Askari, não foi apresentada nenhuma acusação conl:�
os dois homens detidos até o momento. Ele não expllclJ
se os funcionários .são suspeitos de terem filmado �n
maneira ilegal a execu.ção de Saddam Hussein ou de tere��
insultado e provocado o ex-ditador sunita. E

Também ontem, Baha. ai Araji -outro deputado ligado��
AI Maliki- afirmou que as execuções de Barzan ai Tikr�n
meio-irmão de Saddam e ex-chefe dos serviços secreto (

e do ex-presidente da Corte Revolucionária .Awad ai BandlL
foram adiadas para o domingo (7). �I�

EXPLOSIVOS ENCONTRADOS. A polícia da região basca da

Espanha encontrou um carro carregado com aproximadamente
90 kg de explosivos ontem, apenas cinco depois de 'um atentado
no aeroporto internacional de Madri que deixou dois mortos e

'levou o governo a encerrar as negociações com o ETA.

Ilraque detém o

segundo suspeito
de gravar morte
de Saddam
Hussein

Execução de
outros
aliados do ditador
acontecem

domingo

MORTES �A CISJORDÂNIA. Ao menos quatro pessoas
morreram e 20 ficaram feridas em uma operação do Exército
israelense na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, onde quatro
extremistas palestinos foram detidos, segundo fontes médicas

palestinas.Mais de 12 veículos blindados entraram na cidade e

trocaram tiros com extremistas palestinos.

JUSTiÇA COMUNITÁRIA. O governo boliviano apresentou um

projeto de lei que legaliza a chamada Justi�a comunitária,
deixando-a livre da interferência do Poder Judiciário, acusado
anteontem pelo presidente Eva Morales, durante discurso, de ser

corrupto e subordinado a interesses políticos.

,

Charles e Camilla recusam convite
. O príncipe Charles e sua mulher, Camilla Parker-Bowles, não
comparecerão ao grande show que os príncipes William e Harry
promovem em 10 de julho em Londres em homenagem à

princesa Diana, que completaria 46 anos na data do

evento.Segundo o jornal "Daily Mirror", o motivo oficial para a

ausência é que Charles estará numa viagem ao exterior na data
do evento, que deve contar com diversas celebridades.
Charles teria dito que não quer roubar a cena dos filhos. Em todo
caso, também evitará uma situação embaraçosa para Camilla,_
que manteve um caso com Charles enquanto ele estava casado
com Diana. Charles e Camilla deverão participar, porém, da r

cerimônia que marca os dez anos da morte de Diana: também
organizada pelos príncipes William e Harry e marcada para 31 de

agosto.

Hugo Chávez anuncia substituição [�

,
s

o presidente reeleito da Venezuela, Hugo Chávez. substituirá os dois "homens fortes" dec
sua equipe, o vice José Vicente Rangel e o ministro do Interior, Jesse Chacón, em seu nov�
mandato, quando tentará instaurar o projeto "Socialismo do Século 21". Chávez anunciou I�
designação de Jorge Rodríguez como o novo vice e do deputado Pedro Carreüo.para o car(�
de Chacón. "Todas estas mudanças, sem dúvida, servirão para potencializar a luta contra r

corrupção e burocracia, além de ajudar o desenvolvimento rumo ao socialismo", disse. _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II ORREIO DO POVO
!J�

.

'ROGRAME-SE

CINEMA
N ,

!RAGUA DO DUL

DONE SHOPPING 1
, 17 Cassino Royale
la�h, 18h, 21 h - Todos os dias

'afNE SHOPPING 2

ca comigo esta noite
.

n�9h15, 21 h20 - Todos os dias

� Ir água abaixo

°4h, 15h40, 17h20 - Todos os

�s)
(NE SHOPPING 3
Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

a 4h, 15h50, 17h40 - Todos os

'as)
Drua danç'a, Eu danço
nt9h30, 21 h35 - Todos os dias)
IClJOINVILLE
I une Cidade 1

re�7 Cassino Royale
8h, '21 h - Todos os dias)
uxa Gêmeas

�O 4h30, 16h1 O - Todos os dias)
kr�ne Cidade 2

�to Cavaíheiro Didi e a Princesa Lili

ndl4h10, 16h, 17h50, 19h40-
idos os dias)
ilhos da Esperança
�1 h30 - Todos os dias)
ine Mueller 1
Amor não tira férias

I 4h, 16h40, 19h30, 22h - Todos
I dias)
ine Mueller 2

ragon
4h30, 17h, 19h15, 21 h50 -

dos os dias)
I 'ine Mueller 3
• 07 Cassino Royale

8h50, 21 h40 - Todos os dias)
I,or. água abaixo (dub)

3h30, 15h15, 17h1 O - Todos os

ias)
LUMENAU -.

ine Neumarkt 1
amor não tira férias

4h, 16h40, 19h15, 21 h50 -

• dos os dias)
ine Neumarkt 2

migas com dinheiro

3h50, 15h40, 17h30, 22h
ados os dias)
Segredo de Beethoven
19h40 - Todos os dias)
ine Neumarkt 3

I. 07 Cassino Royale
18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Cavalheiro Didi e li Princesa Lili
14h15, 16h20 - Todos os dias)
ine Neumarkt 4
ragon·

• 14h30, 17h, 19h30, 21 h45 -

ados os dias)
'ine Neumarkt 5
drenalina

I 17h20, 19h20, 21 h20 - Iodos os

I ias)
uxa Gêmeas
13h30, 15h15 - Todos os dias),
ine Neumarkt 6
or água abaixo (dub)
14h20, 16h1 O, 18h, 19h50-
ados os dias)

HJm bom ano

[21 h40 - Todos os dias)

evento de música será sim
m Jaraquá do Sul, entre 14 e
7 de janeiro, E aguardar para
onferir!

Mostra
Rodoviária de Jaraguá do Sul

recebe até o dia 10 de janeiro, a
.
mostra
Semana de 22 e o Movimento
Modernista. A proposta é
surpreender os passageiros que

dechegam e partem da cidade
I

'

Wvcom um pouco de cultura e

lu (literatura, com informações
(sabre aquele que foi o mais

ar'completo e diversificado
ra movimento cultural do Brasil.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

SEXTA-FEIRA, 05 de janeiro de 2007 I 38
:i

Comércio faz balanço
Na primeira edição semanal do O Correio do Povo do ano de 1987, o

empresário Ivo Ewald, então presidente do Clube de Diretores Lojistas
de Jaraguá do Sul, fez um balanço das atividades do comércio do ano

anterior, Segundo ele, 1986 foi "muito bom" para o setor, comparável
a 1982 quando as vendas se comportaram bem, O mês de dezembro,
no entanto, não correspondeu, comparativamente a anos anteriores

quanto ao volume de mercadorias comercializadas, fato atribuído a

falta de mercadorias e a antecipação das vendas natalinas, face ao

Plano Cruzado,
O crescimento real das vendas, segundo o presidente do COL, foi de
cerca de 35% a partir de setembro, em comparação a outro anos, "0
comércio não pode se queixar do ano passada no tocante a

comercialização, no entanto, entrou em 1987 com receio des rumos

da economia e das perspectivas ainda um tanto obscura", frisou,

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

extra@ocorreiodopovo.com.br• O DIA DE HOJE
� SANTO
ão Saba.Sff0:i

� EfEM
!!1�\�'Criaçã'o a a Tipografia n;ô' Brasil.!'

� 19�1
A ONU sui�endeu sua reIThião
sem chegar a qualquer decisão
sobre a denuncia do governo
Fidel Castro de que os EUA

pr�t�J'fdemit�vadir Cuba,

� 1964
O papa Paulo VI encontrou-se'
com o patriarca Atená'goras I em

Jer.wS·�lém, i�oi a primeira vez,
desde 1439, que um pontífice
rof1;!anose'�ntrevistou Cpllil um
chefe dà Igreja Ortodoxa,

.. 7
Estréia o filme liA condessa de

Hon,g,.,Kong�" que marca a 'volta
de Chaplin cinema.

.,.

�/�'i9i8
O presidente Geisel indica o

general João Batista Figueiredo e

Aureliano Chaves, como
candidatos à presidência,

l, '

Os fogos foram uma das principais atrações no reveillon de Florianópolis,
segundo a leitora Rosa Machado.

.

-
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Mais um dia de tempo instável
A presença de áreas de .

instabilidade dão origem a uma

frente fria, que deve causar chuvas
em quase todo Estado entre hoje e

amanhã, O final de semana segue
com bastante nebulosidade e

condições para chuvas a qualquer
hora do dia, há risco de temporais
em todas as regiões.

� Jaraquá do Sul e Região

HOJE � SÁBADO �- DOMINGO � SEGUNDA �
MíN: 23° C ""

, MíN: 24° C MíN: 22° C MíN: 22° C
MÁX: 30° C MÁX: 31° C MÁX: 32° C MÁX: 33° C
Chuva a qualquer hora Sol com algumas nuvens; . Sol com nuvens. Tempo instável.

do dia. intervalos de chuva. Possibilidade de chuva.

� Fases da lua

.� LAGE·S&
MíN 21 !MÁX31

CRESCENTE

� 06/01

CHEIA MINGUANTE

O 14/01 "\) 22/01

� L.egendasNOVA

1:) C) Ç0.U G .,.
Ensolarado Parclemente Nublado lnstavel Chuvoso Trovoada

n"I)lallo

. ;!i

Márcia Rochagalli
Ivo,4arginq:1;IY
Celi�Terezinha Klein

J�Fªci Ben�0
Jahaina S;*Santos

,

Eduardo Schwartz,
Márcià MeIer
Marcio Méier
Arip;oeRinheiro Sdu�a
Luciele Santos Araújo
Ever.t()n QefF1�rcbi

.

Gílsoíí C. Mahske
'Júnior Sliz

,

' t:

.:-; Ij

29/01

.

,

".

,....;J

'
..

'

� FLORIANÓPÓLlS c

MíN 23/ MÁX 31

,

.' .
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NOVELAS

� GLOBO -18H

.. O Profeta,
Marcos pergunta se Ruth não está fingindo
estar grávida só para se casarem. Ruth finge
estar ofendida. Joana àvisa Sônia para não
comer nada que Clóvis lhe oferecer. Carola
pergunta a Teresa se Flávio tem alguma
relação com o passado misterioso dela. Lia
diz que a filha de Teresa morreu logo depois
do parto. Grace e Dóris confirmam que foi
tudo armação de Wanda. Tony e Baby se

reconciliam. Sônia encontra o diário de
Laura, mas Clóvis tira-o dela. Joana manda
fazer uma cópia da chave do sótão. O
delegado Moreira levanta a ficha do bandido
que se diz motorista de Clóvis. Joana conta

para Sônia as suas desconfianças de que
Clóvis envenenou Laura. O delegado
pergunta a Clóvis onde ele conheceu o

motorista. Clóvis diz que o empregou sem

checar as referências. Clóvis manda seu

advogado tirar o motorista da cadeia.
Camilo, Gilberto e Paulita acertam com

Flávio a participação de Marcos no

programa. Marcos diz a Ester que vai acabar
com Ruth e denunciar Clóvis na TV. Moreira
libera o bandido.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Gui manda Tanaka tirar Caco de dentro de
sua casa, mas ele diz que não pode fazer
nada. Elizabeth diz a Arthur que ele é um

padre que a salvou quando ela estava
doente. Arthur acha que Elizabeth está louca.
Lance se explica e beija Maria de novo.

Vanessa convence Clotilda a se juntar a ela.
Clotilda revela onde Cândido esconde suas

coisas. Lance diz a Maria que sempre a

amou. Caco discute com Tanaka. Arthur
volta para o sitio. Cândido coloca o video
para Arthur ver, mas entram umas imagens
dele no carnaval. Clotilda e Vanessa se

olham, cúmplices. Maria vai à casa de
Lance. Elizabeth visita Caco na prisão. Maria
agradece por Lance ter salvado Josephine e

diz que é uma pena ela não ser filha dele.
Arthur e Gui se encontram no hospital.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Tereza r manda Odete providenciar a

papelada para que ela se aposente. Giselle
acaricia o rosto de Luciano, consolando-o.
Hortênsia pede que Alice se controle e ela

garante que será uma santa, pois no

próximo réveillon já estará casada e

esperando um filho de Léo. Tide participa da'
festa dos funcionários da AMA e faz um

discurso de agradecimento. Sérgio
comenta com Sabrina que vai à festa no

casarão. Ela diz que estará lá também, mas
com Vinicius, e promete que vai resolver a'
sua situação amorosa.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Tavinho diz a Betinha que não vai entregar
seu pai para a polícia, pois tem medo que ele

escape e se vingue dele e de Laura, Túlio
deixa escapar na frente cos pais de Graça
que ela está grávida, socorro desmaia e

Adamastor expulsa Nicolau e sua família da
casa, Jaca fica bêbado pensando em

Betinha, Ana se despede de ,todos e se

prepara para ir ao Rio de Janeiro, Betinha
ouve a conversa de Tavinho com o pai e

arma um plano, Os pais de Graça falam que
se ela não voltar para o interior com eles, ela
pode esquecer que tem pai e mãe. 'Juba e

Cecília anunciam à todos que vão ficar
noivos e fazer a festa na fazenda, Maurinho
fala para Erancisca que Ruth deu queixa dela
na delegacia. A turma da faculdade se reúne
na casa de Tavinho para falar sobre a

formatura. Mesquita diz que -Cecília será a

oradora de Medicina, Tavinho pega uma

mala e uma arma e se prepara para sair.
Betinha diz a Tavinho que vai ao shopping,
Graça chora porter brigado com seus pais e

começa a sentir dores na barrica Tavinho
sai com o carro para encontrar seu pai,
Betinha está escondida no banco de trás.

� 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

testa, Sextavado chega por trás de Jacson e

lhe enfia uma faca no peito. 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 pelu cõ:�'"' Miguel e

.

Joana vão ao cinema. Jeferson chega às

proximidades do Torto, ele está soando frio
e agoniado, Na hora de cantar parabéns a

Sovaco, Cicio liga para Jeferson 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,

��PLANOS
Como todo mundo faz no

começo do ano, Demi Moore já
tem sua listinha de planos para'
2007. A atriz - que é a capa de
fevereiro da "Vanity Fair" -

declarou que pretende ter um
,
filho com o marido Ashton
Kutcher. Demi, que já é mãe de
três meninas de seu casamento
com Bruce Willis, disse que,
depois do segunda filho, não faz
mais diferença se são dois, três
ou quatro.A. bela tãmbém não
acha justo que seu maridão não

possa ter um filho e prometeu
-este presente para ele. Então tá!

extra@ocorreiodopovo.com,br
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��BOATO
Segundo a imprensa britânica,
Tom Cruise estaria pretendendo
fazer um filme sobre a

Cientologia, seita da qual o ator
é um dos maiores divulgadores.
E tem mais, Victoria Beckham
seria a estrela da produção.
Consta que, ultimamente,
Cruise e a família Beckham
estão muito próximos. Críticos
já esperam um tremendo
besteirol. O ator de Hollywood
já não é mais visto com

credibilidade e parece que os

próximos passos prometem ser

ainda pior.

� �A MAIS POLÊMICA
A internacional Britney Spears
foi eleita pelo "Contact Music"
da rede americana CNN como

a celebridade mais polêmica
de 2006. Ela desbancou Mel

Gibson, Michael Richards e

Naomi Campbell. Britney
Spears se envolveu em vários
escândalos no ano passado:
Dirigiu com filho pequeno no

colo; foi acusada de tratar mal
a criança; foi fotografada sem

calcinha; e pediu divórcio
apenas alguns dias depois de
dar a luz. Muita coisa para
apenas uma celebridade!

��IRMÃ MÁ
O público sempre espera que o autor reserve
um castigo para personagens maldosos e é
isso o que está acontecendo com a

personagem Irmã Maria (Marly Bueno) em
"Páginas da Vida". A religiosa que é a

diretora do hospital onde trabalha a Ora.
Helena (Regina Duarte) é rigorosa e parece
não ter piedade de ninguém, mas seu

passado parece conter

segredos bem cabeludos.
O autor Manoel Carlos

promete revelar uma

grande surpresa no

final da trama. É
esperar para ver.

��AFFAIR
Recém-separado da modelo Raie'
22 anos, o craque Ronaldo, 30, ja
tem uma nova pretendente.
Segundo a coluna de Ancelmo

Gois, do jornal O Globo, a moça a
vez é Érika Abreu, uma dentista

que tem consultório na Barra, no
Rio. O jogador é paciente e fez
clareamento nos dentes com Érikt
Os dois teriam passado o Natal

juntos no apartamento de Ronald�
Os dois viajaram para Madri antes
do réveillon. O craque teria aluga0
um consultório para que ela
trabalhe na Europa.

• CRUZADAS ,

© Revistas COQUETEL 2006
• DIVIRTA-SE
Loira e eletrodomésticos

A loira foi na loja de eletrodomésticos e pede ao gerente:
-Quanto custa aquele microondas?
-Não vendemos microondas para loiras.
Então ela pintou o cabelo de ruivo e foi na mesma loja:
-üuanto custa aquele microondas?
-Não vendemos microondas para loiras.
Outro dia ela pintou o cabelo de moreno e pediu:
Quanto custa aquele microondas?
Não vendemos microondas para loiras.
-Como você sabe que eu sou loira?
'-É que não é um microondas é uma televisão
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- É melhor o senhor me dar um aumento.
O patrão pergunta o motivo
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� Áries 20/3 a 20/4
Maravilha! É isso aí, ariano, o seu 2007

começou do jeito que você gosta, com
novidades e perspectivas mais amplas. É tempo
de transcender os

probl�mas
e i'rradiar boas

energias. Quem não qui .' fazer parte da ala
dos desencanados, que :t encanar noutro lugar.
Sua causa em favor da alegria é muito maior.
Tum, tum, baticurn, tum, tum ... ,

� Câncer 21/6 a 21/7
Caranguejo de verdade não tem antenas, já na

astrologia ... Você é um campeão de sintonia! Já
que ganhou este presente, aproveite. Use sua

sensibilidade e intuição para encontrar seu
caminho. O período é perfeito, ainda mais com

esse pique de novos começos. Não misture sua

energia com as pirações alheias. Inspire-se e

capte apenas o que é seu.

� Libra 23/9 a 22/10
Não se faça de desentendido, balancinha, aquela
pessoa está mexendo COm você e este ar de
não-tô-nem-aí não vai continuar colando. Certo,
'certo, precisa pesar prós e contras ... Então

aproveite o fim de semana. Mas não adianta se
I

esquivar por muito tempo. Tem peso demais nos

pratos da balança? Tire os noves fora e viva.a
vida!

� Capricórnio 22/2, a 2111
Aproveite o astral lurnnoso desse momento em

q!Je o Sol comemora seu aniversário e ganhe o

mundo. Pon�a O pé no acelerador, saia, faça
contatos, programas: arrisque! Atividades que
exigem írnprovisàçáo e criatividade são ..

beneficiadas e trarão resultados muito positivoS,�
A tão sonhada estabilidade pode ser construída
a partir do movimento.

� Touro 21/4 a 20/5
Não, não foi um furacão que passou. Olhe bem e

você verá que a roda da vida está sempre girando ...

Há novos começos e recomeças. Só que desta
vez você pode fazer diferente, indo direto ao alvo, /

sem volteios e floreios. Fazer e acontecer, dar
consistência e solidez aos seus atos agradará
deverasmente ao seu instinto realizador de
taurino.

� Leão 22/7 a 22/8A
Que beleza, acordar COm o pé direito, feeling de

prosperidade. Ei, calma, leonino, não precisa
contabilizar nada. Não é a sena COm os

números premiados, é só o céu mandando
dizer que está tudo azul pra você. E então, vai
ficar aí sentado esperando o pote de ouro cair
no seu colo? Melhor se apressar, ainda precisa
passar por todo o arco-íris ...

� Escorpião 23/10 a 21/11
Pra lá e pra cá, pra cá e pra lá: o balanço do que
passou você já fez. Agora, é só se deixar
embalar, quem sabe numa rede, ou talvez pelas
águas dos rios, lagos ou mares de janeiro. Vai
um cafunézinho aí? E será que cabe mais um na

sua ilha da fantasia? Com certeza você não está
construindo esse paraíso para morar nele só,
somente só ...

� Aquário 21/1 a 18/2
Já que, aquarianamente, você gosta tanto de

surpresas, que tal surpreender aquela pessoa'.
tão bacana que eletriza seus chips e acende
todas as suas luzinhas, dando a ela uma carga
extra de afetividade? Um presentinho também é

legal, mas nada substitui as ondas de calor,
arrepios e outras emoções rodopiantes que
juntos vocês podem criar...

� Gêmeos 21/5 a 20/6.
Conversa vai, conversa vem e eis que todo
mundo se entende entre um blablablá e outro. A
habilidade geminiana com as palavras é pública e

notória e você pode fazer ótimo uso dela.

Algumas coisas parecem confusas e fora do
lugar? Não é nada que você não consiga resolver
num bom papo, Solte o verbo, faça o que você
sabe fazer bem,

� Virgem 23/8 a 22/9
No passado, vocês combinaram de se ver por
aí. Mas "por aí" é um território um tanto quanto
vago. Virou o ano e você aproveita e vira
também essa mesa que não combina mais
COm a decoração. Se as coisas mudaram, você
também se reformou inteiro ... Essa coisa de
deixar por conta do destino e do acaso não tem
mais nada a ver com O seu novo eu.

� Sagitário 22/11 a 21/1
Novo ano, coração renovado e pronto para
bater loucamente por aí. Tantas pessoas para
querer bem, e uma em especial para se

apaixonar. Precisa mais pra ser feliz? Você fez
a sua parte para que o amor estivesse no ar,
batalhou por isso e agora vê o resultado, os
muitos frutos das sementes que plantou. A
colheita promete ser recorde. Oba!

� 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 andai
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