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PIERO RAGAZZVOCP

borah Secco comemora

va fase de sucesso

�fissional e garante que
) está com o ex-namorado
Adriane Galisteu, Roger
res. "Não tem nada

so, garante a bela, que atraiu
.

los os olhares em show do

ntor Chico Buarque no Rio de

neira.
83

ESTADOI PELO

ndianos querem
ivestír em se �

epois de estudo

�finariª çle gleo deve "'"

ncionar na região Norte

gerar dois mil empregos
retos.• 81

VENDE·SE: casa no bairro
I Amllad@ cl �ulto, �acªda,

D3fih@ira, cal" §ilIIJ,
. QiifOQtlm, Villar: ��,OOO,00

j friitaf; 3�71·S804

Centenas de pessoas madrugaram ontem para aproveitar as liquidações de quatro qrandes redes lojas em Jaraguá do Sul,
que ofereciam produtos com até 70% de desconto. Magazine Luíza, Colombo, Salter e Koerich abriram as portas às 6 horas,
mas as tilas começaram bem antes. .5

ENTREVISTA CONVENÇÃO Férias e calor levam centenas

para rtubes, rios e cachoeirasRosemeire Vasel

fala de governo e

planos futuros.
·4

Wegpromove
encontro de

vendasemJS
.5

Mesmo com as poucas
aberturas de sol e o
clima ameno clubes, rios
e cachoeiras da região
ficaram cheios durante a

semana. Os Corpos de
Bombeiros alertam para
os perigos dos banhos em

rios e cachoeiras e

pedem atenção especial
às crianças.
.6
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VERAO NA YANG

Ig Cassuli Advogados Associados
'

•
OAB I se 397/99

I
� (47) 3371 7511
Advocacia Empresarial

":_""._", �

Na Yang você encontra o mais completo coleçõo de
linho Proia feminina, adulto e infantil, como;

biquínis, maiôs, cangas, chapéus, bolsos, bem como

todo a linho Fitness em supplex como coisas,
corsórios, bermudas, fops,legolos, maiôs paro

notação, tudo o preços de fábrica.

Além da Hnha praia e fitness, agora também,
vestidos e blusas em tecido light para o dia-a-dia.

Venha conhecsr nosso loja.

flua 13�1'!Wrd� Pçr!lbll;çh, 4:1l, !l<1epoll(li
fOI1r.; 47, �?7!h')290 ' J�r�gl!� çlp &111 �C

Rio de Janeiro é

castigado pela
chuva

"

Já sào 25 o número de morte
em decorrência das chuvas

que castigam desde a terça
feira o Rio de [aneiro. A
Defesa Civil confirmou a

morte de 13 pessoas ontem

deslizamentos de terras nos

municípios de São Geraldo e

Sumidouro.• 7
.

• PELO

Divórcio e

separação,
em cartório
Desde ontem, divórcios,
separações, inventários e

partilhas poderão ser

registrados em cartórios,
sem a necessidade de

passar pelo Judiciário. As
novas regras valerão

apenas para casos que não

envolvam menores e

incapazes.• 7

�NIMA I M���

Chuviso durante o dia e a

noite.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
.82

www.studiofm.com.br
1
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• EDITORIAL

Obras se
O ano começa com quatro

grandes pendências no setor de
obras. São projetos de extrema

importância e com reflexos na
economia de toda a região elo
Vale do ltapocu. No con-

/ junto, toelos ele inreres se

elireto de Jaraguá elo Sul. E
todos corn a marca ou Ja

inércia, ou ela falta de vontude

política ou, ainda, da
morosidade crônica que
embala historicamente toda e

qualquer obra que dependa de

governos de outras ínstâncias.
A arena multiuso, com

inauguração adiada por três

vezes, ainda não têm prazo de
conclusão garantida. Como

quase todas as obras de
iniciativa domunicípio, está na
dependênc,ia de dinheiro
externo. Tem fundt;{mental
importância para projetar a

cidade no cenário esportivo
'

-

OPINIAO

perspectivas
São projetos de extrema

importância e com

reflexos na economia de
toda a região do Vale do

Itapocu."
nacional. O contorno

[erroviátio, agora desem

baraçado de pendência judicial
movida pelo Tribunal de
Contas da União e vital para
a humanização do trânsito, é

outra icógnita. O projeto se

arrasta há seis anos. Quase
cum a mesma idade e um

implicitamente ligado ao

outro, a novela do

Transjaraguá continua.

Deveria ter começado em

agosto do ano pass4do com as

obras de revitalização do

terminal central urbano .. Não

depende só de verbas fed�rais,
�as também de processo de

desapropriação ainda não

realizado pelo município. Mas
a grande obra para o \!ale do

Itapocu inegavelmente diz
respeito à duplicação da BR-

280: Já são oito anos seguidos
de tratativas e de feitura do

projeto, ainda não concluído/
Sé quando a região tinha

representação parlamentar,
embora diminuta, nada
andou na velocidade desejaela,
é legítimo supor que, agora,

seja ainda pior. O presidente
Lula diz que, por ser

brasileiro, não desiste nunca.
Então, é hora de irmos lá

dizer a eie pessoalmente que
tam_bém somos brasileiros e,

como tal, não vamos desistir
nunca do legítimo direito de
termos aqui estas obras.

• ENTRE ASPAS

As regionais são mais enxutas, mas também vão sofrer cartes".

Ivo Carminatti (PMOS), secretário de Coordenação e Articulação, sobre cortes de gastos do
governo do Estado,

' ,

/'

"Não é uma ação isolada e, sim, um 'projeto importante que precisa da ajuda de
todos"..

Adélcio Machado, presidente estadual do PMOB, sobre a terceira reforma administrativa no Estado em quatro anos.

\
"Estamos enfrentando um problema crônico de décadas que precisa ser encarado
sem pirotecnia ou arranjos provisórios"

' ,

tJl

Sergio Cabral (PMOS), governador do Rio de Janeiro, sobre a vlolêncla crescente na 'Cidade Maravilhosa'.

• PONTO DE VISTA

Refletindo sobre a Educação.
de qualidade para todos

Importante abordagem
feita pelo empresário Jorge
Gerdau ]ohanpeter, uma

das grandes lideranças do
nosso Brasil, feitas em

artigo divulgado pelo jornal
,Gateta Mercantil, merece
ser compartilhada por todos
os que pensam soluções ao

desenvolvimento do País.
Para ele, o caminho para

que o Brasil se torne um

país economicamente forte
e socialmente responsável
passa por uma educação de

qualidade para todos.
Citando ]ohanpeter: "Como
competir globalmente se boa

parte de nossa população
mal lê ou escreve? Como

garantir segurança pública
sem dar atenção à

educação? No Brasil, as

'pesquisas apontam que os

alunos brasileiros ppssuem
dificuldades para

compreender os conteúdos
transmitidos em 'sala de
aula. Cerca de 30% da

população· � País

apresenta anal��etismo
funcional. São pessoas que
sabem ler ou escrever

minimamente. Os brasilei
ros também estão entre os

que têm os menores níveis

de -conhecimen to em

matemática em um ranking
de 40 países. Realidades
'corno essas deveriam causar

indignação a cada um de
nós. Um país que não tem

cond ições de estabelecer
uma educação de

qualidade não pode crescer

economicamente, nern

geral: inovação, tecnologia
ou conhecimento". De fato

• Carla Schreiner
Reitora do Centro
Universitário de
Jaraguá do Sul
UNERJ
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• DOS ·BLOGS

e!rude Souza

A disputa
pela Câmara
Em coberturas políticas, há
dois tipos de declarações: as

que são ditas e as que o

repórter ouve sem querer. Aldo
Rebelo e Arlindo Chinaglia
dizem ter maioria de votos na

disputa pela presidénca da .

Câmara. "Nos subterrâneos da
Casa, porém, ouve-se uma'

algaravia que. recomenda uma

dose de ceticismo. O novo

poder na Câmara ainda está
nas mãos do inesperado.
Sabe-se que o governo tem
enormes chances de
acomodar no comando da
Câmara um aliado de Lula.
Mas ainda não é possível dizer
se será Aldo ou Arlindo. Ainda

assim, vale desperdiçar um
naco de tempo no

acompanhamento da

articulação. Por que? Pela

simples razão de que ela

representa a perspectiva de
sacudir uma disputa hoje
monopolizada por dois

deputados claramente

governistas como já o

demonstraram.

'4J josias@uol.com.br

Saddam
e a Onu
.Sou terminantemente contra
a pena de morte. Logo, não
posso fazer ressalvas nem

quando se trata do
enforcamento de um tirano
como Saddam Hussein.
Observo apenas que os

equívocos começaram bem
antes. Saddam deveria ter
sido julgado por um tribunal

internacional.por seus
crimes contra a humanidade,
como o genocídio de curdos
e a quantidade incalculável
de torturas e execuções que
seu governo cometeu, para
não falar das duas guerras
que declarou (contra Irã e

Kuait). Mas os outros

países, assim como sua

representante, a ONU, pouco
fizeram contra tudo isso no

longo reinado. Os EUA o

financiaram quando
conveniente ... Agora, depois
da decisão de que os

iraquianos é que julgariam
seu ex-ditador, não dava

para imaginar que fosse
haver condenaçâo diferente.

4J www.danielpiza.com.br

• DO LEITOR

Quando os chatos se reúnem
criam um estado de idiotização
A última coisa que fiz em

2006 foi participar de uma

reunião. Daquelas emque você

olha para os lados e não vê vida

inteligente. Em que você se

pega pensando "o que é que
eu estou fazendo aqui?". A
reunião durou quatro horas!
Novidade? Só quando oMané
derrubou .a xícara de café no

colo da Miriam. E

provavelmente começareio ano
com outra dessas reuniões que
saem de lugar nenhum para

chegar a nenhum lugar.
Conduzindo, alguém que

faz pose enquanto não sabe
aonde quer chegar. E essas

reuniões têmsempre os mesmos

personagens, já reparou? Tem

uma que concorda com tudo.
Tem outro que dorme de

olho aberto. Uma outra,

quando abre. a boca, é um

horror de ignorância. Um ali

fingindo que anota tudo e que
vai fazer acontecer. Aquele ali
traz de volta tudo que já tinha
sido discutido na reunião

anterior. Pois fazer exatamente

aquilo que se espera da gente,
é ser previsível! Chato! É por
isso que a reunião se torna

insuportável: todos são

previsíveis, atendendo às

expectativas que se tem com

relação a eles. Sem

sensibilidade, garra, coração,
alma e tesão ...Sem entusiasmo.

Gente que finge. Chatos! E

li

preocupa a distância entre

o que se' apregoa nos

discursos e a realidade da
maioria da popu

lação.Como lembra o texto,
em 1990, 84% dos jovens
entre 13 e 17 anos

pertencentes à camada
mais rica da população
estavam matriculados em

escolas, enquanto aperias
39% dos adolescentes
menos fayorecidos da
mesma faixa etária tinham

vagas assegu rad as em

instituições de ensino, Em
10 anos, os percentuais
mudaram para 96% de
matriculados entre os mais

ricos e 81% entre os mais

pobres. Sem dúvida, esse é

um bom tema para a

reflexão dos governantes e

de toda a sociedade.

Martins

A ordem é
cortar gastos
Nada menos de 21 dos 27

o

D

governadores assumiram i
seus cargos anunciando
cortes de despesas,
suspensão e revisão de
contratós, extinção de
secretarias e enxugamento no

número de assessores
I

Inomeados sem concurso.

/ Dos outro seis restantes, pelo
menos três têm boas razões

para não iniciar os mandatos l

com a mão na tesoura. Como
foram reeleitos, já estavam no

comando de seus estados. e

Parece que, com algum
atraso, está entrando na

moda a estratégia de cortar

despesas de custeio, seja Jpara promover o ajuste fiscal,
seja para liberar recursos para
investimentos. Apesar da
demora, o movimento é bem- �
vindo. O Estado no Brasil - e

Estado aí deve ser entendido '-'

no sentido amplo: União,
unidades da Federação e

municípios - gasta muito,
mas principalmente gasta
mal.

o

?
:l

�

�mariainesdolci.folha@uol.com.br

-Luciano Pires
Jornalista, escritor,
conferencista e cartunista.

c

quando os chatos se reúneJ11d!
criam um estado de idiotizaçâ
constante, repleto de rituais IC
de hipocrisia ...Fala a verdade
o Lula não é um chato? El
Faustão? Luxemburgo é chato
Aldo Rebelo é chato.
astronauta brasileiro é chat
Galvão Bueno é chato. Idel
Salvati é chata. FHC é chato

O baixinho da Kaiser é urt

chato. Geraldo Alckmin I

chato. [ô Soares é chato. (
padre Marcelo Rossi é chan
A Praça é Nossa está cheia d
chatos. Complete e lista calif
os outros chatos que voe

conhece! Ah, ficou tentador
me escrever dizendo que eu sOl
chato? Como você é chato! f

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@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

IJ yJ
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.....

REGIAO FIM·DE·S�IVIJ.\NA, 6/7 de janeiro del2oo71 5

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

ERTA: ALIMENTAÇÃO CORRETA DEVE ESTAR ASSOCIADA À PRÁTICA DE EX�RCíCIOS FíSICOS
,

Itmentação balanceada garante saúde no verão �
,

.

ultos devem beber

rca de 2,5 litros

água por dia para
litar desidratação

Com a chegada do calor,
osso corpo exige uma

limentaçãomais leveporcausa
o aumento da temperatura

orporal. Isso não sígnifica fazer
ietas radicais ou pular
efeições. Tambémnão se deve

orner apenas um tipo de

limento, pois ele não fornece

odos os tipos de nutrientes que
o, '

I orgarusmo necessitá.

"Urna dieta balanceada é

ornpoitante o ano inteiro e deve

• er diária", explica a

S iutricionista do Hospital e
O«laternidade Jaraguá, Sandra
oviaria Pereira. Ela também

embra que a saúde não

lepende apenas da

.limentação correta, mas

também do estilo de vida e da

prática de atividades físicas.
Uma refeição balanceada

inclui proteínas (encontradas
principalmente nas carnes),
carboidratos (pão, massas,

batata, farinha), saisminerais e
fibras (verduras e legumes).
Principalmente nos dias

quentes, devemos evitar

alimentos gordurosos, frituras
e feijoadas e abusar do suco e

da água. A ingestão de líquido
evita a desidratação, que é

mais comum no verão em

• SAÚDE NO VERÃO

ALIMENTAÇÃO BALANCEADA

Proteínas, sais minerais e fibras

SUCOS E FRUTAS
� Não substituí-los pelas refeições

TEMPERATURA CORPORAL
Alimentos gordurosos e frituras
causam desconforto

EVITAR DESIDRATAÇÃO
Beber muita água e sucos

PIERO RAGAZZl/OCP

virtude da transpiração e do
aumento da temperatura
corporal. Em condições
normais, o organismo de um

adulto perde, em média, 2,5
litros de água por dia na forma
de suor, urina e fezes.
A auxiliar de produção

Simone Towe, 33 anos, afirma
não tomar nenhum cuidado

especial com a alimentação
durante a estaçãomais quente
do ano. Ela não costuma comer
frutas e verduras e confessa

gostar muito de massas, como

pão e macarrão. "Ganhei 20

quilos nos últimos seis anos, e

acredito que foi pela falta de
uma alimentação correta, já
que tenho tendência para'

engordar", observou.
.

J á a psicóloga Elenir

Escopelli conta que sempre deu
preferência a uma alimentação
balanceada. Ela não dispensa
a salada na hora de almoço e

evita frituras e carnes

'Vermelhas, dando preferência
para o peixe e o frango. A psicóloga Elenir Ecopelli não dispensa um bom prato de salada e evita frituras e carnes vermelhas

I,Jaraguaenses fazem fila para aproveitar liquidação
r�

Centenas de pessoas

.lproveitaram as promoções das

e
'edes Magazine Luiza,

O ::::olombo, Salfer e Koerich, na
nanhã de ontem. As lojas
ibriram às 6 horas e ofereceram

produtos com até 70% de
desconto. A "Liquidação
Bombástica" da Colombo

[jontínua hoje, das 7h às 18h.
A Salfer

-

e Koerich também

seguem hoje com a promoção
:Ie até 50% - a primeira, das 7
às 19h, e a segundaa partir das

, Bh.
A fila em frente às duas

lojas do Magazine Luiza no

município foi "de virar

quarteirão", pois os clientes

começaram a chegar no início
e�Ha madrugada. A metalúrgica
ça�ntônia Delane, 34 anos,

�'chegou às 5h45 e economizou
- eR$ 119na comprade limamesa
E1de passar roupas. "Também
to

G
EM2006

t

aelArrombamentos e
to

nfurtos aumentam

C Relatório divulgado pela
atcPolíciaMilitar do município
dlnostra que o número de
onfurtos e arrombamentos no

I
c�no passado aumentou em

Otela'ção à 2005. De 1º de
sO�aneiro a 31 de dezembro;
[I foram 35 ocorrências
L.--'

'

,af0ntra 29 do ano anterior.

'A,Em 2004, houve 23 registros
I :lo gênero.

Antônia economizou R$ 119

queria panelas e um

computador, mas os modelos

que eu desejava já tinham

acabado", comentou.
A mesa que Antônia'

comprou ontem por R$ 49,
custava R$ 167 até quinta
feira, uma diferença de 70%.
Ela soube da queima de

UNERJ

Abre Licenciatura
em Pedagogia
A partir deste ano, a

Unerj (Centro Universitário
de J araguá do Sul) vai

oferecer o curso de
Licenciatura em Pedagogia.
Com isso, a instituição vai

habilitar o profissional para
trabalhar na educação
infantil, no nível médio
(modalidade normal) e na

área de serviços e apoio
escolar.

estoque através de um;
propaganda de televisão e

decidiu utilizar parte do 13º
salário que não foi gasto com
as compras de Natal.

O também metalúrgico
Vanderlei Lopes Bueno, 36,
economizouR$ 152 na compra
de uma batedeira e um DVD.

"Saí de casa com á intenção
de comprar esses produtos, pois
os que tenho em casa já estão

bastante usados", contou ele,
que quitou os itens com o

pagamento.de dezembro, já
que o 13º foi utilizado para as

compras de Natal
O DVD de R$ 190 passou

para R$ 99, e o preço da
batedeira despencou de R$
180 para R$ 119. Uma

diferença de 48% e 34%,
respectivamente. Assim como

Antônia, Lopes soube da

liquidação pela televisão.

ESPORTE

Competição agita
Litoral do Estado
A primeira etapa do

Circuito Santa Catarina de

Verão, que acontece em

Itajaí entre os dias 9 e 14, vai
reunir 131 tenistas entre 10 e

18 anos.A competição conta
com atletas de SC, RS, PR,
SF, RJ e DF. O evento é

inédito no Estado e acontece

durante o mês de maior

movimentação turística no
litoral.

ACIDENTE NA VILA' NOVA " ", '

-

-��

. ....�

Qt,

------------------------------------------------------------------�L

Uma colisão entre dois carros na Rua Guilherme CristjanoWackenhagen, na Vila Nova (perto do Fórum) causou. r
ferimentos leves emWanderléia Marquardt, 32 anoslJ

'. sica Marquardt, 14, e Jaqueline Marquardt, 13, Wanderléia, r:;

que conduzia um Corsa com placas de Jaraguá do � ,foi encaminhada ao Hospital e Maternidade São José com \.

suspeita de fratura no joelho esquerdo e na costela. O condutor do Vectra com placas de Guaramirim, Vicente
'

João Orzechowski, 64, nada sofreu,
-

\
'l'

Conweg reúne diretores de fábricas do exterior b

A Conweg - Convenção
Anual de Vendas da Weg -

vai reunir os representantes
comerciais da empresa do
Brasil e diretores das fábricas
da Argentina, México,
Portugal e China. O evento

começa amanhã, a partir das
19h, no Grande' Teatro da
Scar (Sociedade Cultura

Artística), e se estende até

terça-feira à noite.
Durante a convenção,

também acontece uma feira
- ao lado do prédio do
Centro Cultural - que

apresenta as novidades da

empresa na área de motores,

automação e tintas. A

grande a tração é a

Subestação Móvel, lança
mento que minimiza

interrupções no forneci

mento de energia. A feira '

pode ser visitada até quarta
feira, às 8h.

SUBESTAÇÃO,
MÓVEL - A SE MóvelWegq
trabalha com do is

transformadores, um de força I
25 MVA e um auxiliar,
45kVA, combinados com.

painéis e outros

equipamentos de au to-.

mação, comando e proteção."
O lançamento tem 23 metros,
de comprimento, 4,4 metros
de altura, 3,2 metros de

largura e pesa 8'3 toneladas r ,
l

/�
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NA ÁGUA DOCE: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DEVEM ACOMPANHAR OS BANHISTAS

Piscinas e rios garantem a

dtversão de quem fica na cidade
,

i PIERO RAGAZZI/OCP

�
I . .

.I'
.

,MOVimento maior nos clubes é de crianças e. jovens que estão de férias e aproveitam para amenizar o calor nas piscinas
I .

I

I Clubes são uma das
I alternativas para
r·

I aproveitar o verão
! 19nge das praias
I
, I

.

KEllY ERDMANN
REGIÃO

Mesmó corn as poucas
aberturas de sol e o clima
ameno que predominou
'nesta semana, muitas

pessoas estão aproveitando
as férias de verão em clubes
do Vale do Itapocu. Para

: quem não é adepto das
; viagens às praias, a

l alternativa é amen:izar o
I

,

: calor em piscinas ou nos rios

i 9Jue cortam as cidades da
I

região.
O responsável pela

Sociedade
\

Acaraí, em

J araguá do Sul, Juarez
Ferreira, informou que o mo

vimento nesta época do ano

é grande e só tende
-

a

aumentar ainda mais a partir
da próxima semana. A
maioria dos contribuintes
vai ao clube para se divertir
nas piscinas, que pode ser

utilizada diariamente das 9
às 21 horas. Vale Iernbrar
que os não. associado.s
podem usufruir o espaço
durante três meses seguidos
se cadastrando como sócios

temporários.
No Clube Atlético

ainda é fraca, principal
mente por causa do céu

nublado e das ternperaturas
amenas. Segundo a.

funcionária Inês
Haffermann Chaves, a

piscina só fica pequena para
a quantidade de banhistas
quando p sol aparece. O
horário de funcionamento é
das 9 às 21 horas e nas

seg�L1.das e sextas-feiras das
12 às 21 horas.

Já no Beira Rio, os sócios
estão utilizando mais o clube
do que no ano mesmo

período do ano passado,
inclusive com o tempo
instável. Além das piscinas,
abertas das 8 às 21 horas, o
público tem a chance de

praticar esportes. A quadra
de tênis fica à disposição dos
jogadores entre às 7 e 23
horas. Nas manhãs de

domingos e tardes de
sábado, terças e quintas
feiras, os campos de futebol
são abertos a partidas livres.
Outra alternativa para
quem permanece na cidade
é relaxar em uma das
saunas do clube.

Em Guaramirim, a

Sociedade Diana re-abriu a

piscina no fin�l de dezembro
passado. Desde então os

sócios e familiares podem se

divertir no local de terça
feira a domingo, das 14 às
20 horas. O telefone de
contato é 3373-1659.

i------------------------------------------------------------------------------------------r

Balneàrtos programam
,

iatividadtes de lazer
REGIÃO

, Quem deixar as cidades da
I
I região de Jaraguá do Sul em

:' direção às praias do Norte do
, Estado, neste final de semana,
i tem diyersão garantida. Hoje,
:
na Praça Lauro Loyola, em

: Barra Velha, tem o Evangeliza
: Show a partir das 21 horas. Já

Baependi a movimentação

os veranistas que optarem por
São Francisco do�!pl, podem
aproveitar a ab�rtura do
projeto Estação Verão, com a

banda paulistaStreet 123, às 21
horas, em Enseada. Durante o

dia haverá. atividades
recreativas como jogos,
brincadeiras e ginástica na

. praia. (KE)

PIERO RAG,AZZI/OCP

Barra Velha: praia durante o dia e diversão à noite

• OCORRÊNCIA POLICIAL
Atropelamento

_

Joaquim Manoel Fernandes, 80 anos, foi atropelado ao meio-dia a
quinta-feira pelo Ford Courier, placas lEM-9483, de Guaramiri Ue
Fernandes estava na Estrada Bananal do Sul próximo ao Açougu te
São Pedro quando foi atingido. Ele foi levado ao pronto atencimen Úl
com ferimento na cabeça e escoriações pelo corpo. �2
----------------------------------------..r.�

• FALECIMENTO
,

Faleceu no início da tarde de ontem,5, em PernambUCClm
à médico ginecologista Rosivaldo de Farias, vítima dl'u
infarto do miocárdio. Ele atendia no posto saúde do bairni\
Santo Antônio .

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA I
COMERCIAL 2,151 2,153 "

PARALELO 2,260 2.360 "

TURISMO 2,080 2,223 It

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

EURO

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSGILAÇÃO

It BOVESPA 42.615 -3,19%
It DOW JONES (N. York) . 12.403 -062%
It MERVAL (B. Aires) 2.062 -053%
It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1.39%

0,685
co

,. CUB dezembro

R$887,73

Convocação para
Assembléia Ordinária

A LRVIBB convoca pela presente, todos os

presidentes e ou seus representantes e

associados dos clubes filiados,
1

para participar da assembléia ordinária.
Data: 17/01/2007
Local : Cancha de Bolão da Arweg.
Inicio :20:00h.
'Ordem do dia:
a)Análise do Balanço Financeiro2006;
b) Eleição de Presidente para 2007;
c) Assuntos Gerais.
Wilson Eggert
Presidente em exercicio.
Liga Regional do Vale do Itapocú de Bocha e il
Bolão

"

J

SELECIONA-SE
MECÂNICO PARA
CONCESSIONÁRIA

DE AUTOMÓVEIS EM
JARAGUÁ DO SUL

Requisitos:
"Experiência mínima de 05 anos

comprovada;
'Exlge-se referências profissionais;
"'{aga para início Imediato.

I "

<,
-,

<,..>:
Agendar entrevista
em horário comercial

das 8:00hs as 17:00hs
... _�=I<:>_f_().,_=!_�!�:����._....

. Requisitos: /

I'Experiência minima de 05 anos

comprovada; ;
'Exige·se referências profissionais; i-Vaga para início imediato ..

<,
<,

" //
.........../

Agendar entrevista
em horário comercial

�'-l.Iir..!I;I),"-il das 8:00hs as 17:00hs
pelo fone 3274.6000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DETALHE
I

Lá e cá
.

Walter Osíerrnam,
colunista do JSC,
escreveu: "No clima
quente e úmido de

,

�
Blumenau quase dá para v

ouvir o mato crescendo.
Se a cidade, fosse
abandonada por curto

período de tempo, uns -,

seis meses, não mais,
seria necessário o auxílio ..

e,

de GPS para localizá-Ia
t,novamente." E aqui, é

diferente? ::\

,
",

Salários
Piadinha que corre: no

Brasil três tipos de salário

predominam. O mínimo

oficial, aquele que vai para
R$ 375,00; o precoce
(acaba antes mesmo de
se recebê-lo) e o mais ou

"

menos- o cidadão trabalha
mais e recebe menos.

Tristes verdades que irl
atormentam o dia a dia do
trabaltlador comum.

I

Lá também
..,

(',

Violência sem limITes. O
,...

l.l

vice-governador do Rio 'II
"

Grande do Sul, Paulo Feijó
(PFL), foi assaltado quinta=)j
feira à nOITe na Avenida fí
Nilo Peçanha, em Porto

Alegre. Havia parado em

uma sinaleira. Dois I.G
homens armados levaram,
o celular e o relógio do '1

político, que estava :

sozinho no carro.- ,

)

Dito e feito 1 ')

Duando dado por ',I

concluído, recebido e [;

pago no governo do
' ,
, .

tucano Fernando Henriqué'
Cardoso, o trecho Norte
da BR-1 01, foi provado, '''',f
estava inconcluído. E está�

-, ....

assim até hoje. A época,
engenheiro da obra �

...

denunciou: não houve )I

duplicação, apenas
alargamento das pistas "

'.

então existentes.

Dito e feito 2 '.

Não há que duvidar disso!
Senão, como entender OS
constantes engarrafa- )�T

mentos nos dois
"

, sentidos, em pistas
'l

duplas de mão única
(�

quando não há ,-

acidentes? O mesmo

engenheiro afirmou que
em cinco anos, pela
demanda crescente de

veículos, a 'duplicação'
estaria obsoleta. Na
mosca!

FIM-DE-SEMANA, 6/7 de janeiro de 20071 3

rioridades repetidas

ívidas que crescem

A Prefeitura de

Joinville tem R$ 12

milhões em dívidas

_
vencidas com o Governo

de SC. Maiores valores

relativos à construção do

,megacentro e da Arena

de Joinville e de
convênios firmados na

área de saúde. Além de
muitos projetos de

campanha eleitoral como

a construção' de três

novas escolas e a ajuda em
proj etos de pavimen
tação urbana. Para o

Estado, não fossem os R$
5 milhões doados via

Fundo Social, J araguá
estaria devendo R$ 9

milhões só por conta das
obras da arena multiuse

dos quais R$ 4 milhões

emprestados ao Badesc.

perto fisiológico1

Em maio do ano
-

passado a Câmara de
Vereadores provou

I indicação do vereador

Jaime Neghernon (sem
- partido), para que a

.prefe ítura - construísse

banheiros públicos. Até
'hoje, nem resposta
recebeu. A cidade tem

.cerca de 120 mil

,habitantes. Pessoas que
vêm do interior à procura

de bancos, cartórios e

outros serviços, obrigam
se a usar banheiros de

bares, lanchonetes e até

de lojas com, o consen

timento dos proprietários.
É constrangedor. Mesma
situação dos taxistas, que,
na maioria, nem têm

onde lavar as m âo s ,

Lembrando que, por aqui,
fala-se muito a toda hora

em qualidade de vida.

Aperto fisiológico 2
o único banheiro dito público da cidade está

localizado na praça Ângelo Piazera e meia dúzia
de pessoas sabem disso. Construído no governo

do ex-prefeito Durval Vasel, na década de 90,
quando da primeira revitalização daquele espaço,
ao lado de chopería então inaugurada. Com o

compromisso do proprietário de mantê-lo em

condições de uso em troca de gratuidade do
aluguel. A choperia fechou pouco tempo depois.
As portas internas sequer têm trancas. Quanto à

limpeza, o fedor reinante dá bem uma idéia do
ambiente encontrado.

Criador e Criatura
As eleições municipais de 2008 prometem namaior

cidade catarinense. E, também, maior reduto do

governador LuizHenrique (PMDB).O prefeitoMarco
Tebaldi (PSDB), cria de LHS, bateu de frente com o

padrinho político (à direita na foto).Queriaver na SDrz
de Joinville o suplente de deputado federaljosé Carlos
Vieira (PFL), que vive de empregos públicos há anos,

como tantos.O governador bateu omartelo emanteve

no comandoManoelMendonça, há quemdá emprego
há 30 anos, desde o primeiromandato de prefeito.Vieira,
que já foi secretário de LHS, é homem culto,Mendonça
quebra urngalho na escrita e no discurso.

Perfil
Os deputados federais

empresários eram 104 no ano

passado e agora serão 121 ;

assalariados de classe média

eram 97 e serão 81 e evangé
licos que chegaram a ser 60,
caírampara27. Produtores ru

rais, evangélicos e sindicalistas
perderam espaço para profis
sionais liberais e empresários.

'Mamando
Enquanto quase 20

milhões de brasileiros sobrevi
vem com R$ 350 do salário'

mínimo (menos de R$ 12,00
por dia), 23 deputados fede
rais vão receber R$ 85,9 mil

porummês sem trabalhar. Eles
assumiram os mandatos de

deputados eleitos' governa
dores ou que se licenciaram

para assumir secretarias.

Forrados
,-

Os 29 partidos políticos
existentes no País receberam

neste ano um total de R$
117,87 milhões oriundos do

Orçamento Geral da União

(dinheiro público.diga- se,
que sai do bolso do contri

buinte) e. mais R$ 24,72
milhões relativos a mul-tas

por eles pagas entre os meses

de janeiro a novembro do

ano passado, o que somou um
total de R$ 148,19 milhões.

Os números foram anuncia

dos peloSuperior Tribunal
Eleitoral a quem cabe

fiscalizar os partidos políticos.

Que tal copiar?'
Festa de virada do ano

promovida dia 31 pela
.prefeitura de Blumenau

reuniu cerca de 15 mil

pessoas na avenida Beira
rio- u e , na verdade,
chamJ: se Marechal

Humberto de Ale7ar
Castelo Branco, pfesi
dente da Junta Militar

. .

que governou o país
depois da revolução de

Mumu
Quatro novos senadores

foram empossados sem que
tenham sido votados para
mandato de quatro anos

sem ter recebido votos dos
eleitores. Eram suplentes.
Um deles é Neuto de

Conto (PMDB), no lugar
de Leonel Pavan (PSDB),
Todos eles com todos os

direitos garantidos pela
Constituição Federal aos

titulares das vagas.

'Renovando'
Epitácio Cafeteira (PTB

MA), com 82 anos, é o mais

idoso da nova bancada de

senadores. Outros dois
senadores foram-eleitos aos

77 anos: JoãoDurval (PDT
BA) e Eliseu Resende

(PFL-MG). Com 76 anos,

foram reeleitos dois
veteranos da Casa: José
Sarney. e Pedro Simon.

Todos estes veteranos

juntos somam 388 anos.

março de. 1964. Com

belíssimo'show piro
técnico, de bandas, fol
clore, corais e estrutura de

alimentação. E lá já estão

pensando em ampliar o

evento para o final 'de

2007. Aqui, ao contrário,
imagina-se que toda a

população se ausenta

nesta época. E ainda

falam em turismo.

0,

i :;.

"OJeste segundo mandato, o grid de largada do

�l�esidente Lula é a segurança pública, assunto

ntlimpicamente ignorado nos últimos quatro anos.

�as, a depender do secretário Dado Cherem

SDB), que reassumiu a pasta, a prioridade do

egundo mandato do governador Luiz Henrique da

;ilveira (PMDB) é a saúde. Até porque promet�u
icabar com o que ele mesmo chama de

COlmbulancioterapia, aquela romaria de ambulâncias

dl'umo a Florianópolis atrás de especialidades médicas.

r(l\té hoje, só promessa. Feita na campanha de 2002 e

las eleições do ano passado.

Para conferir
Eleito por maioria de

votos, o vereador Rudolfo
Gesser (PP) faz parte do

grupo que se juntou no

ano passado com o com

promisso de promover um
sistema de rodízio no

comando da Câmara de

J araguá do Sul. Pelo

regimento interno, tem

direito a um ano na

presidência.

De pires na mão
Previsão orçamentária

do' muruc ipro , com

acréscimo de apenas R$ 7
milhões em relação a

2006- de R$ 206 milhões

para R$ 213 milhões

antecipa a enxurrada de

projetos que devem apor
tar na Câmara de Verea
dores com propostas de'

remanejamento de ver

bas, como ocorreu duran-

te todo o segundo
semestre do ano passado.
Só para fornecedores, o

que não inclui compro
missos com obras, servi
ços e terceirizados, o atra
so bateu na casa dos R$ 4
milhões em dezembro.

Quadro crítico, salvo se

jorrar dinheiro do Estado e

da União O que é

perfeitamente improvável.
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ROSEMEIRE VASEL, PREFEITA EM EXERCíCIO DE JARAGUÁ DO SUL

"Jaraguá do Sul é o céu se comparado a outras cídades'

I
Correio do Povo ' O

que dá para se fazer em

apenas ummês?
� Rosemeire Vasel- Existe

um programa de governo .

que conduz as ações. Neste
período, estabeleci como
prioridades a manutenção e

a conservação das ruas não

pavimentadas e, na

seqüência, dar continui
dades às obras já iniciadas,
em especial dos centros dé
educação infantil da Ilha da
Fi�ueira e dó Rio da Luz.

: CP , E o que não será

póssível realizar?
-Ro seme i re - O que

gostaria de fazer e sei que
não será possível é o

embelezamento da cidade.
. Isso me frustra.

CP , Essa adm in is
tração priorizoU essa

questão em detrimento de
outras?
Rosemeire - Não é

verdade. Nas áreas de
saóde e educação, por
e x emp lo , adequamos e

reformamos todos os postos
de saúde, firmamos
parceria com os prontos
socorros,

. ampliamos o

atendimento às especiali
dades médicas e fizemos um
trabalho sério de saúde
bucal como nunca se viu no

município.
Ampliamos e reforma-

"Não sei explicar
quais os rnotvos
de tantas críticas
em relaçãQ ao

gQven:Jo, por que:1jf .

fizemos milagres
nesses dois
aL10s"

positivo. Jaraguá do Sul é

o céu se comparado a

outros municípios
Acho que a cr ise

co�çou com as divergên
cias den tro da própria
coligação, que acabou

. ® .

incentivando a população
a fazer críticas. Tem
também a falta

-

de
flexibilidade no atendi
mento às demandas popu
lares, a disputa política em

. si, entre outros fatores.

interesses. Mas não há
irregularidades. Pode sim·
ter ocorrido falhas, mas

não irregularidades.

QUEM É:

"Vislumbro uma

gestão integrada,
tendo como

prioridades a

infra-estrutura e a
<s

educação como o

caminho para o

desenvolvimento"

Hojesão cerca de 140
cargos em comissão, a maioria
com servidores de carreira.
A população da cidade

cresce, em média 5% ao ano,

obrigando a administração a

contratar mais profissionais, Vi

especialmente nas áreas de
saúde e educação, para
atender a demanda.

CP - A senhora é 1

candidata no ano que vem?
Rosemeire ' A coligação o

tem o compromisso de apoiar a (j
reeleição do Moacir. Se ele não
for à reeleição, temos outros

nomes dentro do grupo, entre
eleso meu.

'

,

Vislumbro uma gestão inte- ,

grada, tendo como prioridades
a infra-estrutura da cidade e a

.

educação como o caminho para
o desenvolvimento.

No comando da Prefeitura de Jaraguá do Sul
desde meados de dezembro, o prefeito Moacir
Bertoldi está de férias " a vice-prefeita
Rosemeire Vasel tenta manter a rotina
administrativa durante as férias coletivas dos
servidores municipais e em meio à crise

política no governo.
N a condição de prefeita em exercício,
estabeleceu como prioridades a manutenção e

conservação das ruas não pavimentadas e a

continuidade das obras iniciadas, em especial
dos centros de educação infantil.
A prefeita rebate as críticas em relação ao

marasmo da administração e credita o momento

atual a uma onda de boataria e principalmente
às divergências políticas no seio da coligação
que elegeu Bertoldi. Ela nega a candidatura a

prefeito em 2008, mas releva, planos para um

provável governo, a partir de 2009.
Para falar um pouco mais sobre a interinidade,
as propostas da administração nos próximos
dois anos e das denúncias de irregularidades,

\

no governo, Rosemeire recebeu a reportagem
dó O Correio do Povo para seguihte� .

entrevista:

. mos várias escolas e

implantamos o ensino
.básico de nove anos, o

único no Estado. E vamos

ampliar as vag�\�na pré-
escola. ti

O que está estran

gulando a administração é
a falta de recursos para a

infra-estrutura.

CP , Mas então qual o
motivo de tanta

decepção?
Rosemeire ' Realmente

não sei, já que estamos

trabalhando bastante para
melhorar a cidade e

assegurar a qualidade de
vida da população. Fizemos
milagres nesses dois anos.

I· Reconhecemos as falhas,
os pontuais, mas o saldo é

CP , Qual a causa da

queda da arrecadação?
Rosemeire

Primeiramente pelas
questões federal e estadual
que acabam refletindo nos

municípios. Entre elas

podemos citar o pequeno
crescimento econômico do
Brasil no ano passado, as

mudanças nas regras das
,taxas de exportação,

. problemas do ISS e das
dívidas ativas.

Depois o Fundo Social
que retira re cu r s o s

'

de
Jaraguá do Sul para serem
investidos em projetos
definidos pelo governo do
Estado.

CP , Em quanto caiu a

arrecadação? -
Rosemeire ' Ern média

R$ 600 mil por mês. Para

recuperar a receita, vamos
rever a lei do ISS,

"Todas as denun
cias são passíveis
de interpretações
das leis. Pode ter
ocorrdo falhas,
mas não

irregulartdades no

governo"

conscientizar o consumidor
a exigir nota fiscal,
negociar as dívidas ativas
e incentivar a ampliação e,
instalação de empresas no

município para aumentar a

arrecadação de ICMS.

CP , E o governo
federal, tem ajudado?
Rosemeire - Sim.

Temos convênios em várias

áreas, habitacional, meio
ambiente, infra-estrutura,
entre outras.

CP , Como é que a

admirris tração convive
com as denúncias de

irregularidades?
Rosemeire. Todas são

passíveis de interpretações
das leis, de acordo com os

CP , Mas o Ministério
Público d e nun c iou :

a

I Prefeitura ...
Rosemeire ' No caso do

abatedouro, se existe

irregularidade, fica por
conta da empresa que
venceu a licitação e

subernpre itou a obra. A

instalação elétrica era mais
do que necessária.
A aplicação dos recur

sos do Issem foi legal. A
própria Câmara de Verea
dores reconheceu que era

vantajosa. O presidente da
autarquia tem autonomia

para fazer operações
financeiras, além do mais,
não houve prejuízos para o

Issem.
O presidente da

Arsepum foi eleito pelos
servidores, e não indicado
pelo governo ..

CP , Mudando de
,

.

assunto, o que se pretende
fazer nos próximos dois
anos?

.

Rosemeire . Mudança no
trânsito, continuação da
reforma administrativa,
adequando a administração à
realidade financeira e às
necessidades dela e amelhoria
no atendimento da população.
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RTA: BOMBEIROS EM ESTADO DE ATENÇÃO

nuvas matam cerca de

o pessoas no Sudeste

de Janeiro
Estado mais

judiCado com

vítimas fatais

DE JANEIRO

Os temporais que atin

m .a região Sudeste desde

. ameça desta semana

vocaram a morte de ao

nos 29 pessoas. Destas, 25
ram no Rio de janeiro.
omente na madrugada de

1tem, sete pessoasmorreram

i um desabamento. Em São

aulo, uma criança morreu

terrada e, em Mü::as, três
essoas morreram em um

idente com um ônibus de
ismo. O único Estado que

ão registrou mortes foi o

�pítito Santo.
O desabamento ocorreu

a cidade de Sumidouro. De

cordo com informações
reliminares do Corpo de

ombeiros, mesmo após o

.ncontro e resgate de sete

[orpos, as buscas entre os

scombros continuaram

orque havia a suspeita de

[ue outras duas pessoas
:enham sido soterradas. Não
lá Iconfirmação sobre as

�ircunstâncias do acidente.

Ryan Mcvay

Chuva deve começar a ceder espaço para o sol neste final de semana.

Na mesma cidade, na

quinta-feira, uma barreira

caiu em uma rodovia e

atingiu um carro onde esta

vam pai e filho. Os dois

morreram.

Diversas cidades do Rio de

Janeiro registraram ocorrê

ncias graves ligadas à chuva,
nos últimos dias. Em Nova

Friburgo, dez pessoas morre

ram. O casomais grave foi de
uma encosta que deslizou e

atingiu uma casa, matando

três crianças -com 9 a 11 anos.

EmPetrópolis, um desliza
mento matou dois irmãos de

6 e 7 anos, e um soterramento

matou um homem. Em

Teresó-polis, o teto de um bar
desabou e matou um casal.
EmQuei-mados, uma pessoa
morreu.

Namadrugada de ontem,
um acidente com um ônibus

de turismo deixou três' pes
soas mortas e 37 feridas em

Minas.De acordo com a Polí

cia Rodoviária Estadual em

Manhumirim, o ônibus -que

saíra de Anchieta (ESY com

destino a Belo Horizonte

perdeu o controle e caiu em

uma ribanceira, na altura do
km 98 daMG-ll (Aprevisão
é que o tempo comece ame

lhorar em todo país neste final
de semana.

resídio é atacado em

ais um dia de violência

No sétimo dia da nova
3 onda de violência no Espírito
Santo, parte de um presídio

,
foi incendiado e um suspeito

e de participação nos ataques
foi preso. O incêndio em um

D
carro policial é apura

r do.Desde o último dia 29, já
D - . A bsao CHiCO ani us incen-

diados, uma rebelião em

presídio, dez suspeitos presos
e ummorto. Também houve
transferência de 15 detentos

.acusados de ordenar os

ataques para a penitenciária
a federal de Catanduvas (PR).

Mlch;IFllho

Os atentados sé concen

tram naGrande Vitória, que
reúne quase metade da

população do Estado. Na

madrugada de quinta-feira,
um incêndio �atingiu a área

administrativa da peniten
ciária agrícola de Viana

(região metropolitana) .

O governo Paulo Har

tung (PMDB) descarta, por
ora, ajuda da Força Nacional
de Segurança, utilizada por

cem dias no Estado no ano

passado, após outra onda de
violência.

SEPARAÇÃO

Divórcio pode ser

feito em cartório

Desde ontem, divórcios,
separações, inventários e

partilhas poderão ser

registrados em cartórios, sem
a necessidade de passar pelo
Poder Judiciário. Segundo a

assessoria do Ministério da

Justiça, os procedimentos
poderão ser feitos por meio de
escritura pública, desde que
não haja conflito entre as

partes, que deverão estar

acompanhadas de seus

advogados. A lei prevê que
as novas regras valerão apenas

para os casos que não

envolvam interesses de
menores e incapazes.

• PELO MUNDO

EUA pune
Rússia por
venda de armas

A Rússia rejeitou ontem sanções impostas pelos Estados

Unidos contra três companhias russas que venderam

armamentos a Irã, Venezuela e Síria, países cujos regimes
não são bem vistos pela Casa Branca."Os EUA agiram mais

uma vez de maneira superficial e com falta de perspicácia", ./,,'

disse Konstantin Kosachov, à rádio Eco de Moscou, chefe -:'f;

da comissão de EXteriores da Duma (Câmara Baixa) russa."O
controle sobre as exportações russas de armamento é muito

rígido. Todas as cargas de armamento com destino ao exterior

cumprem com as obrigações internacionais", disse bi';

Kosachov.Segundo a imprensa dos EUA, o Estado americano �E

impôs sanções válidas por dois anos ao consórcio estatal

russo Rosoboronexport e a outras duas empresas do setor

de armamento. O porta-voz da Rosoboronexport que "nunca

houve um caso em que o consórcio tenha infringido as

normas internacionais que regem a cooperação técnico- :) J

militar entre os países".Os EUA já haviam imposto em julho :),)

sanções semelhantes ao consórcio aeronáutico russo Sujoi,
acusado de vender armamento e tecnologia militar ao Irã.

, .

-
./�

Mas país rejeita
sansões dos
americanos e

lamenta decisão

CANIBALISMO NA FRANÇA.
Um detento de uma prisão na cidade de Rouen, no norte do

França, está sendo acusado de ter cometido um ato de

canibalismo, tendo como vítima um companheiro de cela.A

autópsia feita no corpo da vítima comprova a suspeita.

EXPLOSÃO NO SRI LANKA.
Ao menos cinco civis morreram ontem e cerca de 50 ficaram

feridos após a explosão de uma bomba em um ônibus de ,

passageiros no sul do Sri Lanka, informaram fontes oficiais. A

explosão ocorreu na localidade de Nittambuwa, no distrito.de

Gampaha.
'

SOLDADOS MORTOS.
Quatro soldados iraquianos morreram ontem e outros dois

ficaram feridos no ataque cometido por um grupo desconhecido

contra um posto de controle do Exército iraquiano perto da

localidade de AI Duluyia, 90 quilômetros ao norte de Bagdá.

Gravação divl�gada na rede

Um gravação atribuída à AI Qaeda, divulgada ontem na

internet, incita extremistas islân1'rcos da Somália a adotarem

técnicas similares às usadas no Iraque -taís como atentados

sl.icida-- para atacar as forças da Etiópia presentes no país.
"Peço a todos os muçulmanos que respondam ao chamado da

Jihad na Somália. A verdadeira guerra começará com ataques
contra as forças de etíopes de agressão. Recomendo
emboscadas, minas e operações suicidas", diz a voz da
mensagem, atribuída ao egípcio Ayman ai Zawahri, "braço

. direito" de Osama bin Laden. A mensagem tende a reforçar a
acusação dos EUA de que o Conselho de Cortes Islâmicas da

Somália tem ligação com uma célula da AI Qaeda. Os
extremistas islâmicos negam manter vínculo com a rede
terrorista.

Crianças não atingem ideal de desenvolvimento

I

1,1.l.

c

Mais de 200 milhões de crianças menores de cinco anos nos países mais pobres não atingem seu :' :

potencial de desenvolvimento, segundo um estudo do University College de Londres publicado
ontem na revista médica "The Lancet". Os pesquisadores vincularam a pobreza e a desnutrição em

muitos países a um pobre desenvolvimentà cognitivo infantil.

De acordo com a análise, é necessário o desenvolvimento de cada criança para alcançaros
"Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU".

.;]_,

,:"'1

� . :
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comercial@ocorreiodopovo.com.br

Toda a linha 206 com

Ar tondicionado

Modelo
2007

A Peugeot tem uma rede de mais de

120 concessionárias no Brasil .
.
É barato manter um Peugeot

Strasbourg
WWwl�t!'ª,b\lvrQ,ºf}m·llf

Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau.414

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

Segunda" Sexta das 8h es , 911. Sóbodos das 911 àf {7h. DIRIJA ESSE PRAZERCAEP - Central de At(!l1dfmenlo EspeC:I;!liudo Peugeot' oaoo 101 242" • WWW.P(!ug(.ot_com.br

1.

�__� � �� ._ • 4"
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DEBORAH SECCO ATRAI

FLASHES E NEGA
ROMANCE COM
JOGADOR DE FUTEBOL i$

CONFIRA PROGRAMAÇÃO
DOS PRINCIPAIS CINEMAS
DA REGIÃO E FAÇA A
ESCOLHA CERTA ® 82

/

EXPECTATIVA: PESQUISA INDICARÁ VIABILIDADE DO PROJETO

Estado pode receber
""

investimento da India

Refinaria de óleo
deverá funcionar
na região Norte

e gerar dois mil
I empregos diretos

meses, iniciou pesquisa de
viabilidade na região Norte
do Estado para a implan
tação de uma refinaria de

óleo, a partir da extração de
xisto betuminoso, bem
como para a produção de

gás natural, enxofre e

produção de energia terrne

létrica. A pesquísa terá um

investimento inicial de US$
1, 2 bilhão. Os empresários,
que tiveram o 'Contato ini

cial com o vice-governador
-

Leonel Pavan no mês

passado, em Balneário

Camboriú, vieram comuni

car o início dos trabalhos de

pesquisa ao governador e

projetar futuras parcerias,
no caso de viabilidade do

empre - endimen to que

poderá gerarmovimentação
final de US$ 8 bilhões e dois

mil empregos diretos. "Será

um mega investimento para

o Estado se realmente for

concretizado", avaliou o

governador Luiz Henrique.
O vice Leonel Pavan acres

centou que a injeção de
recursos poderá gerar mo

vimentação e desenvol

vimento econômico na

região do Planato Norte,
considerada de baixos indi

cadores sociais. O gerente
da Oswal Brasil S/A, José
Luiz Brandão, informou que
a empresa já obteve autori

zação do Departamento
-

Nacional de PesquisaMine
ral (DNPM) para iniciar as

pesquisas geológicas em

uma área de 16 mil hectares

localizada entre municípíos
de Três Barras, Papanduva e

Canoinhas. A pesquisa vai

indicar a capacidade de

exploração do xisto betumi
noso e, se atestarem a via

bilidade do empreendimen
to, a refinaria será implanta-
da a partir do inicio de 2008. Luiz Henrique e Pavan receberam comitiva de empresáncs indianos no gabinete do governador

Central de Notícias Regionais
'-,

Patrícia Gomes

FLORIANÓPOLIS
ô governador Luiz Hen

rique e o vice-governador
Leonel Pavan receberam

esta semana, no gabinete do
Centro Administrativo, o

empresário indiano Rajnish
julka, gerente-geral da

Oswal Refinaria de Petró

leo, com sede em Nova De

lhi, acompanhado de um

grupo de empresários e in

vestidores nacionais. A

empresa, que abriu escritó

rio no 'Brasil há cerca de seis

FirmaWeege inicia novo século de história com energia dobrada

Hoje
é um dia

especial para
todos aque-

les que têmaFirmaWeege �

atual Malwee Malhas � Tla

história. Começando um

novo século de atividades,
evoluções e muita energia,
a empresa completa 101

anos de existência hoje, 6
deJaneiro.

Iniciada por Wilhelm e

Bertha Weege, a pequena
fá-brica de laticínios foi
sendo transformada aos

poucos. Anos depois, a

persistência e a capacida
de empresarial da família
fez surgir a Malwee Ma

lhas, considerada uma das
mais modernas indústrias

des 'permite o entendi
menta da indústria "como
um todo". Já Guilherme

completadizendo que estes
momentos são impres
cindíveis para a aquisição
deexperiência.

Sobre omomento atual
do setor têxtil, Wandér

Weege explicaque 2006 foi
um ano competitivo, m�s�

,

mo com os problemas clí
máticos. Para 2007, as ex-

pectativas estão elTI tomo
das medidas governamen
tais que possam possibi
litar dinamismo e expan-'
são. Já Laurita adinira eór
gulha-sede ver pai e filhos
juntos. "É muito Impor;
tante essa sinergia", diz.

têxteisdoBrasiL
Estiveram à frente dos

negócios e das mudanças,
neste um século de exis

tência, 'j'ltro gerações dos

Weege� um processo de

evolução sólido, tranqüilo
e natural. Seguindo essa

tradição,Martin eGuilher
me, filhos dos industriais .

Wandér e Laurita, acorn

panham desde cedo os

negócios.
Ambos com formação

em gestão empresarial,
passaram boa parte do

tempo dentro da empresa,

em estágios por diferentes
setores.

Para Martin, o fato de
ver de perto estas atívida-

.

Edificação moderna preserva o passado Parque Malwee Preservando a natureza

Futsal Um grupo campeãoMuseu mantem vivo a história
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

O Amor não tira férias

(14h, 16h40, 19h30, 22h - Todos
os dias)
Cine Mueller 2
Eragon
(14h30, 17h, 19h15, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Mueller 3
007 Cassino Royale
(18h50, 21 h40 - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(13h30, 15h15, 17h1 O - Todos os

dias)
BlUMENAU

Cine Neumarkt 1
O amor não tira férias
(14h, 16h40, 19h15, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Amigas com-dinheiro
(13h50, 15h40, 17h30, 22h
Todos os dias)
O Segredo de Beethoven
(19h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
007 Cassino Royale
(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
O Cavalheiro Didi e a Princesa lili
(14h15, 16h20 - Iooos.os dias)
Cine Neumarkt 4
Erllgon
(14h30, 17h, 19h30, 21h45-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Adrenalina
(17h20, 19h20, 21 h20 - Todos os

dias)
Xuxa Gêmeas
(t3h30, 15h15 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Por água abaixo (dub)
(14h20, 16h1 O, 18h, 19h50 -

Todos os dias)
Um bom ano

(21 h40 - Todos os dias)

I

III
II

If '

I,

� EVENTOS , ,,;' ,

Mostra
A 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
chegam e partem da cidade, com
um pouco de cultura e literatura,
com informações sobre aquele que
foi o mais completo e diversificado
movimento cultural do Brasil.

Curso
Desen�olvimento do Profissional de
Compra é tema de curso

promovido pelo Cejas nos últimos
dias de janeiro. O preço fica entre
R$ 350 e R$ 395,

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO DO POVOI �

.. SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Apae traça metas
Reportagem sobre circular distribuída pela Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Jaraguá do Sul (Apae) informando sobre a alteração
da mensalidade mínima de Cz$ 20,00 para Cz$ 40,00, mereceu
destaque na edição semanal do O cOrreia do Povo de janeiro de 1987. O
objetivo do reajuste na contribuição era de que a entidade pudesse
crescer, ampliar e melhorar as instalações. A Apae tinha como meta para
87 a construção do prédio técnico-administrativo; aquisição de dois
veículos; proporcionar atendimento domiciliar; entre outros. Uma das
metas da Apae de Jaraguá do Sul também é prevenir a deficiência.
Só em 1986, a entidade prestou atendimento a 80 clientes deficientes
mentais, através do recebimento de subvenções, donativos de órgãos
municipais, estaduais e federais, indústria e comércio, instituições
religiosas, clubes de serviço, particulares e comunidade em geral.

JARAGUÁ DO DUl

CINE SHOPPING 1
007 Cassino Royale
(15h, 18h, 21 h - Todos os dias
CINE SHOPPING 2
Fica comigo esta noite

(19h15, 21 h20 - Todos os dias
Por água abaixo
(14h, 15h40, 17h20 - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 3
O Cavalheiro Didi e a Princesa lili
(14h, 15h50, 17h40 - Todos os

dias)
Ela dança, Eu danço ,

(19h30, 21 h35 - Todos os dias)
2S'JOINVlllE
Cine Cidade 1
007 Cassino Royale
(18h, 21 h - Todos os dias)
Xuxa Gêmeas
(14h30, 16h1 O - Todos os dias)
Cine Cidade 2
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

• O D IA OE HOJ E. (14h1 o, 16h, 17h50, 19h40 -

Todos os dias)
Filhos da Esperança � SANTO
(21 h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 1 Dia de Reis e da Epifania do Senhor

� EfEMÉRIDES
Dia da Gratidão

� 1502
A frota de André Gonçalves
descobre a baía onde se instalou
Angra dos Reis.

> 1950
O governo britânico informa sua

disposição de estabelecer
-relações diplomáttcas plenas rom
a China.'

>1

O governo bolivia.�o re�rimi uma
tentativa de golpe militar no país

.1963 I

o

O eleitorado brasileiro aprova em

plebiscíto a substituição do
sistema parlamentarista, adotado
"em 1961, pel.e> pr�siderqcialismo

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

Fotos curiosas da internet foi a inspiração para imagem enviada pelo leitor
Milton Marcos.

• PREVISÃO DO TEMPO

• ANIVERSÁRIOS

06/01

Rosane Mass Bauer
Jullia Arigony da Silva
Alexandre Lessmann
Rodrigo Winter
Darci Hornburg
João Pedro de Souza
Charles Beck
Carlos Roberto Carvalho
Sônia Berenice Berlato

.., Valtrudes Pradi
Adriane Roço dos Santos
Nelsi Cale
Luana Correia Guths
Cec1lia Schimanski

. Maria de Lurdes Iessila
Valmar Steilein
Nelci B. Cole
Marco Aurélio Lennert
André Luis Sanches
Eno Kopsch
Jonathan Fidelis de Liz
Marcia Schunke

07/01

_ Paulo Schigueru Iwasaki
Sonia Maria Winter Volkmann
Reiner Modro
Kátia Theilacker

, Maria Alice Luz
Joice Karine Dumke
Gisela Schulz
Juctane Ribeiro
Maicon da Roeha
João Victor S. Krause
Lucas Erdmann
Carina da Luz .

Frente fria avança
A chuva diminui em boa parte do Estado,
Somente nas áreas mais ao norte do
Estado é que o dia ainda segue nublado,
com chuvas isoladas. O calor continua.
Para amanhã, ��expectativa é de tempo
firme, mas ainu�ltom nebulosidade e

chuvas isolada M';tre o litoral norte e a

Serra. A temperatura fica mais amena

nas noites e madrugadas, mas o calor

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE d O�MINGO .6 SEGUNDA � TERÇA 6MiN: 23° C
"" ,

MIN: 24° C MiN: 23° C
� MiN: 22° C

�

MÁX: 32° C MÁX: 33° C MÁX: 34° C MÁX: 33° C
Sol com intervalos Sol com algumas nuvens, Sol com nuvens, Não deve Sol com
de chuva, chover, nebulosidade,

� Fases da lua

�LAGES
MiN 21 ! MÁX 31

NOVACRESCENTE

� 06/01

CHEIA MINGUANTE

O 14/01 ")) 22/01

� Legendas

il t�) Q:) (3 GI�ensl)larado Paraialmnn\n Nutllado Insl(MII Clluvl)so Trovoada
nublado

29/01

�JARAGUÁ,
DO SUL

�,.W
MiN 21 ! MÁX 33

�
FLORIANÓPÓLlS
MiN 23/ MÁX 33
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QVELAS

Profeta
ônia pede que Clóvis a deixe sair do sótão,

mas ele a deixa mais um pouco trancada.

�madeu percebe que Clóvis está chegando
'e ajuda Filomena a sair do quarto dele.

�Iomena
se pergunta se 'Amadeu está

esmo do seu lado ou trabalha para Clóvis.

eresa fala para H,enrique que conhece

ávio superficial-mente. Marcos adivinha

ser Flávio o pai da filha de Teresa. Ruth fala

para Carola que está esperando
um filho de

IMarcos. Marcos sai de seu corpo

enquanto dorme e vai visitar Sônia no

sótão. Ele sofre ao acordar por saber que

ela está presa. Flávio pede para conversar

l�om Teresa. Arnaldo vê Teresa entrando no

carro de Flávio. Teresa acusa Flávio de tê-Ia

; abandonado mesmo sabendo que estava

grávida. Flávio tenta se explicar, mas
.

Teresa não lhe dá ouvidos. Marcos revela a

laus que saiu do próprio corpo. Clóvis tira

Sônia do sótão ao perceber que ela está

com febre. Sônia continua fingindo que

obedece às ordens de Clóvis.

� GLOBO -19H

é na Jaca
Caco fica no chão inconsciente. Laura

chega. Tanaka remove Caco para o

hospital. Elizabeth diz que precisa se livrar

do ódio e a madre superiora concorda que

ela volte. Marquinho mostra-se orgulhoso
porque o pai beijou Maria. Arthur ignora
Vanessa e diz que é casado com Gui.

. Último é avisado que Caco está no hospital.
Laura não se conforma por Elizabeth ter

desistidp do exame de DNA e voltado para
e convento. Maria não aparece ao encontro

)com Lance. Último fica preocupado
quando o médico avisa que são poucas as

chances de Caco sobreviver. Maria janta
com Del Nero. Lance banca o garçom,
fantasiado de mexicano e Maria acha que
está alucinando. Laura diz a Último que Gui
é culpada. Gui recebe a notícia de que Cac.o
morreu. Último vai ao convento, pede que
Elizabeth vá 'embora com ele e ela o

acompanha.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida

Olívia e Márcia comentam que Greg não

apareceu na festa da AMA, embora

Carmem pense que ele está lá. Sandra

garante a Greg que está apaixonada por ele
e que vai fazer uma simpatia para que ele

fique amarrado nela no novo ano. Marina

briga com Bira, porque ele demorou a

voltar para casa. Bira percebe que ela
desconfia que ele bebeu e solta um violento
bafo em seu rosto para provar que só
bebeu água. E garante que ficou tentado,
mas não colocou álcool na boca porque
não quer desapontá-Ia. Marina' pede
perdão e chora. Os dois se abraçam
comovidos.Marta reclama da cara

emburrada de Alex e diz que ele devia ir
embora. Francisco abraça o avô e pede
para ver a estrelinha da mãe no céu. Alice
comenta com Léo que será diflcil
Francisco gostar dele tanto quanto gosta
do avô. Verônica comenta com Marta que
o namorado de Kelly é neto de Tide.
Salvador tira Gabi para dançar, mas ela
recusa. Lucas manca que ela aceite o

convite. Isabelliga para Renato.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
I Hilton trocou a placa do carro de Ramalho

para Iavinho não reconhecê-los. Nicolau
vai com Graça para o hospital. Betinha
ouve a conversa de Tavinho e Ramalho e se

desespera ao ver que eles estão vindo na

direção do carro em que ela está escondida
no banco de trás. Betinha consegue se

esconder do lado de fora do carro.

Ramalho diz a Tavinho que quermatar logo
Juba. Ramalho liga para a delegacia e fala
com Brandão, ele diz que vai tirá-lo da
cadeia hoje mesmo. Cecília diz a Nicolau
que Graça não perdeu o bebê. Bárbara

fi compra roupas novas para Jaci.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Sovaco ordena para seus homens se

colocarem em seus postos e responder ao
ataque. Jeferson olha a foto de Joana antes
de entrar para a guerra. Lúcia pergunta
para Isis se ela pretende se casar com

Mario. As crianças da favela correm para
suas casas ao saber da invasão. isis diz a
Lucia que ela e Mario são apenas amigos.
Sovaco percebe que os tiros vêm vindo da
parte de baixo do morro e manda todos os

homens irem para lá. Hélio diz a Sovaco
que a polícfa não poderá ajudar e ele fica
desesperado. Marcelo avisa no microfone
que a favela está em guerra.

1

Extra
.

extra@ocorreiodopovo.com.br

��POLTERGEIST
Na próxima terça, em
'páginas da Vida, Helena
(Regina Duarte) verá um

vulto em sua casa,
encontrará os porta-retratos
com sua foto e de Clara
(Joana Morcazel) em locais
diferentes e ouvirá um som

bem alto. Na cozinha, as
bocas do fogão se acenderão
sozinhas e um pano de prato
se incendiará. Os ponteiros
do relógio vão disparar.
Helena achará que Nanda

(Fernanda Vasconcellos) quer
avisá-Ia que Clara corre

perigo. Emoções dos
próximos capítulos ...

��'REFAZENDO"
Ainda usaado aliança na

mão esquerda, Susana
Vieiçp falo� pela primeira
vez à coluna "Retr.atos da

vid�"depois da GQºf�s�9
emvolvendo seu rTíárido:"
"Não sou mulher de ficar
em casa chorando. A vida é
muito boa e eu tenho saúde'.

o
E eu tenho vocação para
ser alegre", disse
SÚSana."Na vida nem tudo
o que acontece é o que
gente espera. Mas eu

sempre acredito que tudo
vai par cellto. E dá", contou
a atriz ao jornal, sem citar o

·no�..",Óo!�rv1 Marc�lo Sjlva.

��MAIS UMA
A ex-estrela de "Friends", Jennifer Aniston quer
adotar um menino. A atriz afirmou que desde

que se separou de Vince Vaughn começou a

repensar suas
prioridades. Jennifer
namorou Vince por um
ano e meio e, enquanto
esteve casada com

Brad Pitt não quis ter
filhos com o ator.Na

edição desta semana

da revista "Star", a atríz
afirma que está disposta a

seguir o exemplo de

Angelina Jolie e usar a

adoção como um método
.

de começar a construir sua

própria família.

��SEM ROMAN'CE
Deborah Secco chamou a

atenção na noite de quinta
feira.1 ao cregar ao Canecão,
no Rio, pàra o show de Chico

Buarque . ..Foi alvo de muitos
flashes por dois motivos: seu"
vestido transparente e seu

suposto affair com o jogador
de futebol Roger, do
Corinthians. A atriz, cueé
presença confirmada no

carnaval da Marquês
Sapucaí do Rio de Janeiro,
n�gou qualquer,gossibilidade k

de romance com, o jogador
Rqg,er. "�,ªo é verdade. Chega
de ialar de vida péssoar',
afinllOU ciltegórica.

'��O RETORNO
O produtor will.i.am, o líder do
Black Eyed Peas, já trabalha
com Michael Jackson no que

.

será "o disco da volta" do

cantor, para confirmar se o rei

do pop ainda mantém a coroa

após as turbulências na vida

pessoal. Em entrevista ao site
da revista "Billboard", will.i.am
disse que, por enquanto, a
etapa é mais de "conversas ao

, telefone", principalmente a

respeito de como essa nova

fase será promovida no

contexto dos dias de hoje. Isso
significa o uso de sites como

MySpace ou páginas de
download.

• CRUZADAS
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Multa

Comida de Exercito

.

Um policial rodoviário pára o motorista na esírada:
- Meu chapa, você vai ser multado por excesso de velocidade!
- Eu?? Mas eu estava tão devagar!

.

I

- O radar está dizendo outra coisa!
- Ah é?! - se irrita o motorista - E o que é que ele está dizendo?
- Que você estava a 140 Reais por hora ... mas eu deixo por cinqüenta!

No exército, o recruta reclama da comida:
- A minha sopa está cheia de terra!

E o Capitão:
- Você não veio aqui para servir a Pátria?
E o Recruta:
- Vim para serví-lal Não para comê-Ia!

I
, .

I

,

SOlUÇÃO

IÁries 20/3 a 20/4
Já que você está numa fase de ampliação de

horizontes, abra as janelas e estenda seu

campo de visão. Movimente suas lentes e

procure ver as questões por vários ângulos,
perspectivas, profundidades, texturas. A .

resposta que você procura pode estar muito

além 'das três dimensões: quando formar o

quadro todo, virá o insight.

Câncer 21/6 a 21/7
Se você está achando que seus recursos

materiais estão aquém de suas necessidades e

expectativas, não perca força se queixando,
mobilize-se no sentido da ação e da mudança.
Você é inteligente e criativo, certamente vai
bolar um jeito de melhorar a situação. Chega de

rodeios, amigo caranguejo: pegue uma reta e

siga em frente!
'

Touro 21/4 a 20/5
Você ainda está esperando alguém mostrar o

lenço vermelho para começar o espetáculõ?
Tire as vendas dos olhos, tourinho. Apesar de
muitas vezes parecer o contrário, que manda

nesse show é você. Defina seus alvos com

objetividade e parta para o ataque. Você é forte.

Assuma seu papel na tourada e, quando menos

esperar, os aplausos virão. Olé!

Leão 22/7 a 22/8
Por mais envolvido que você esteja com seus

grandes planos, fique ligado no que acontece ao

redor. Não está sentindo olhares sutis e

discretos (nem tanto) parando em você? Se a

. resposta é negativa, esse pode ser o sinal de

que você está precisando prestar mais atenção
em quem realmente interessa ... Cultive os

campos do relacionamento.

.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Há grandes probabilidades de que você esteja
se preocupando em vão. Quando o dia chegar
você resolve tudo, até lá muita coisa pode rolar

e, além disso, você bem sabe como mudam as

suas idéias. Não se ausente do momento,
abreviando a experiência do agora. Até a rotina

reserva acontecimentos inéditos, é só ter olhos

de ver.

Virgem 23/8 a 22/9
É claro que você pode encarar e encabeçar
paradas maiores, não subestime sua

capacidade. Se você não ousar de vez em

quando, vai continuar no passo miudinho e se

sentindo pequenininho. Há certos talentos que,
se não forem provocados. ou desafiados, ficarão
lá, mofando e criando teias de aranha. Vamos lá,
virginiano, você está se devendo essa!

Libra 23/9 a 22/10
Você não tem uns assuntos a tratar consigo
mesmo ou com suas pessoas especiais?
Limpe o disco, libriano, não leve adiante coisas

que você não conseguiu assimilar nem guarde
arquivos danificados que cedo ou t� podem
vir a travar seu sistema ou fazer alg pior.
Novidades boas vêm por aí: fique Ie para I

poder aproveitá-Ias.

Escorpião 23/10 a 21/11
É isso aí, amigo escorpiano, direcionar o poder
da energia mental para a realização de suas

belas artes é gol, dá certo mesmo! Há que se

manter atento, todavia, para não grudar em
idéias fixas e estéreis que podem imobilizá-lo:

fique ligado, não caia no buraco negro da
obsessão. Abra sua mente, recicle e areje os

pensamentos. _j

Sagitário 22/11 a 21/12
Você,. que tem grandes expectativas a respeito
de tudo, não fique aí esperando que as coisas

aconteçam. Você é pura energia, vitalidade
total: ficar parado, além do desperdício, pode
levar ao acúmulo de tensões e gordurinhas
mallocalizadas. Lute por suas idéias e ideais,
anime as pessoas para que participem de
seus planos.

'

, Capricórnio 22/2, a 21/1
Tem se visto diante de emoções que nunca

pensava sentir? Não, por favor, não puxe o

freio, capricorniano. Olhe-as com carinho: elas

são suas, merecem todo cuidado e atenção.
Não raro, o que num primeiro momento parece

ameaçador e confunde nossos parâmetros, é
justamente o que acabará por nos levar à
nossa essência.

Aquário 21/1 a 18/2
Ainda não descobriu uma aplicação prática
para seus dotes criativos?! Que talo

.

departamento das conquistas amorosas,

aquariano? O momento astral favorece
investidas nessa área. Pinte o mundo, encha-o
de poesia e música, faça sua dança e solte
seu canto. Você desafina? No peito do

desafinado também bate um coração.

.
-'

Peixes 1 9/2 a 19/3
Sem dúvida, o outro ser sempre será uma

incógnita, um mistério e um desafio ... Mas
você também não é7 Tra.nsparente, você? Que

nada, Peixes: São tantas as suas águas, tão
variadas as suas profundidades e marés. E,
ainda assim, estão. entrando na sua onda. Se o

seu foco estiver na complicação, é só
complicação que você verá.
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Frutos
do Verão
(araguá
o MELHOR CARDÁPIO
DE USADOS A PREÇO

DEF IA.

TROCO NA TROCA

VOLKSWAGEN
FOX 1.0 2P
FOX 1.0 2P
GOL 1.6 Copa 4P
Gal 1.6 Power 4P
GOL 1.6 Power 4P
GOL Highway 4P
GOL 1.6 4P
GOL 1.0 8V City 2P
GOL 1.0 8V PLUS 4P
GOL 1.0 16V PLUS 4P
GOL 1.0 16V PLUS 4P
GOL 1.0 16V POWER 4P
GOL SPECIAL 2P
GOLF GTl4P
GOLF 1.6 4P
GOlF4P.
KOM81'.43P
KOM813P
PARATI 1.0 4P
PARATI 1.0 4P
PASSAT VARIANT 4P

FORD
COURIER 2P
FIESTA4P
KAGl4P
KA2P
KA2P

at. AQ., ARS.), Vermelho 03-04
(DH.,AQ., Dl, LT.), 8ege 04-04
(Completo), Prata 06-06
(OH., TE., AL, AQ., LT., DT., 4 PN.l, Cinza 04-04
(YE., RLl., IT., DT., AQ., 4 PN.), Vermelho 04-04
(IT., DT.), Cinzo 03-03
(IT., DT., OH., TE.), 8ronco 99-00
(8ÁSICO), 8ronco 05-05
(OH., ALCOOl), Prata 03-03
(YE., TE., AL., IT., DT.), 8ranco : Ol-02
(AC., OH., TE., AL.l, 8ronco Ol-02
{TE., AL.I,8ronco ••• , 99-99
(8ÁSICO), Vermelho 02-02
(COMPLETO), Prata .•.•.••••.••.•••••.....•.•.••.•...•......•02-03
(COMPLETO), Prota .••..•••...•.•.••..•....••.•.•...•.•.••.•.04-05
(COMPlETOI, Vermelho 03-03
(lOTAÇÃO), Branco � 06-06
(GNVI, 8ronco 04-04
(BÁSICO), Vermelha 99-99
(IT., DT., OH.), 8ronco Ol-01
(COMPLETA + OVO), 8ronco 06·06

(OH., AQ., RÁDIOI, 8ronco 00-00
(COMPLETO), 8ronco 02-03
(COMPLETOl, Vermelho � 04-04
(AQ., IT., OIl, 8ronco 03-03
(BÁSICO,4 PN.J, Prato .. ' 03-03

FIAT
DOBlO EX 3P (COMPLETOI, Cinzo 02-02
PAllO FIRE FLEX 4P (AQ., LT., DT.L Cinza 05-06
PALIO WEEKEND-EX 4P ·1.8 (OH., AQ., DT., IT.l, Preto 03-04
PALIO WEEKEND-ELX 4P 1.0 {OH., VE., TE., AQ., LT., DT., COl, Preto Ol-02
UNO MilE FIRE FLEX 4P (BÁSICO), Cinza 06-06
UNO MilE FIRE 2P (BÁSICO), Azul... 03-03
SIENA 1.0 4P (AQ., DT.), Vermelho 05-06
STRADA WORKING 2-P (BÁSICO), Bron(0 02-03

GM
ASTRA GLS 4P
CELTA 1.0 SUPER 2P
CELTA 1.04P
CELTA 1.0 2P
CELTA 1.0 2P
CELTA 1.0 2P
CORSA SEDAN 1.O·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
SCENIC RT 1.6 16V 4P

(COMPL�TOl, Cinza 98-99
(AQ., u, DT., TRIOI, Prota 04-04

. (AQ., LT., DT.l, Preto 03·03
(AQ., LI, DT., 4PN.I, Proto 02-02
(TE., VE., AL., CO., u, DT., AQ.), Branco oi-ot

"

(DT., IT., TE., Al., AQ.I, Proto ; Ol-Ol
{TE., Al., AQ., DT.l, Bronco 02-02

.

,

(AC., DT.I, Bronco 04-04
(AC., AB., TRIO.), Bege 02-03
(COMPLETO, AB., CO.), Cinzo OT-02
(AB., AQ., DT., LT., 4PN.), Vermelho OO·OO

{COMPLETAl, Verde ; Ol-Ol
(COMPLETA - AUI); Preto 02-03
(AR, OH., VE., TE.l, Cinzo 99-00

Melhor Estoque de Semi-novos e, Usados da Região, com Transfeaincias Gr6tis.
O,FERrAS ESAEGIAIS

Jaraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000
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CONSÓRCIO NACIONAL
VOLKSWAGEN

Banco Volkswagen

Aberta neste Sábado das 8:00hs as 13:00 horas.

II

Caraguá
Ultrapasse o Desejo com o Satisfação
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