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OPINIÃO: TURISTAS FALAM SOBRE AS COISAS BOAS E As RUINS DE BARRA VELHA .6

O grupoWeg trouxe essa semana para o município mais de 20 diretores de filiais do exterior e 115 representantes
comerciais de todo país

para participarem da Conweg - Convenção Anual de Vendas daWeg. Uma das atrações é feira de lançamentos, exposta ao lado do prédio
daScar.

...

·8

Globaliza ão

Chegou a hora de espiar,
começa hoje a sétima

edição do Big Brother Brasil

tom apresentação do
ornalista Pedro Bial. O
vitimo a sair da casa mais

Ivigiada do país leva para
casa o prêmio de R$ 1

milhão. A catarinense Liane

é uma das concorrentes.
85

t.
t.- �. "

A apresentadora Adriane \

Galisteu não vive boa fase
no SBT, mas tem tudo para
dar a volta por cima em

·2007. A bela está nos

planos da Band.
• 85

DESPREOCUPAÇÃO
/

Agua-viva assusta banhistas
no litoralNorte do Estado

• MOSAICO
Governador anuncia R$ 50
milhões para segurança
pública. Mas só com o

desbloqueio das contas
.

salário vendidas para o

Bradesco.
3

LDO é cópia fiel
da lei feita pelo

.

governo anterior
A Lei de Diretrizes

Orçamentárias de Jaraguá
do Sul, aprovada
recentemente na Câmara

de Vereadores, destina
recursos para setores da

administraçâo municipal
que foram extintos pelo
atual governo.
• 4

- A incidência de água-viva
cresceu durante esta

temporada levando muitas
pessoas ao Pronto

Atendimento e às

farmácias. A medusa tem

atingido banhistas e

preocupado as autoridades

do litoral Norte do Estado,
principalmente em Barra

Velhã
.6 ..

BARRACA - Vende-se,
pI 4 pessoas. R$
200,00. Tr: 3371-1716.

www.studiofm.com.br
Run Sxp, efifluK Fr«Iefl�{J Vasalu" 99

Vllh No"" ef,p: N9JSQ.JM Jtll'l!gu� do Sul. se
l'OIlN <4') :l316·�'61
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PALESTRA
I

CDH pretende
trazer à cidade
Leonardo Boff

O CDH (Centro de
Direito

!anos)
de

Jaraguá Sul pretende
trazer o t 'logó e escritor

Leonardo Boff para
palestrar durante as

comemorações dos 10

anos de fundação da
1 entidade, em agosto.
.4

• PELO ESTADO

Governo cría

decreto contra

o nepotismo
Executivo se antecipa à

comunicação do
Ministério Público, que
em fevereiro intimará o

Estado a informar todas as

contratações de
comissionados e

temporários.• 81

BRASIL• PELO

RJ recebe até
sexta R$ 50 mi

pelas chuvas

Presidente Lula anunciou

ontem a liberação da
verba, que será

empregada na
recuperação de �4
municípios, onde 26

pessoas morreram.• 83

• MOSAICO

Decreto de LHS

põe tim ao

acumulo de cargos

Decreto assinado no
último dia 3 vai pôr à
prova os verdadeiros
interesses daqueles que
dizem querer contribuir

para o desenvolvimento
de áreas importantes.
3

Sol com muitas nuvens.

Pancadas de chuva à tarde
e à noite.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
·86

.
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• EDITORIAL
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A Conweg 2007 O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Telelone: 47 3371-1919
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, Jaraguá da Sul e região vivem
mais uma vez no início da ano

um clima desenvolvimentista,
otimista e bem característico da

, Vale do ltapocu cam a realização
I da Conweg 2007. Além dos
,

representantes de toda o País, a
I cidade recebe,também os diretores
das filiais no Exterim; onde a�g
tem fábricas na Argentina,
Portugal e China, além de

, escritórios comerciais em dezenas
[ de países.
i Sempre em evolução, a Weg
dá mais um passo importante
neste 2007. A partir de agora
as empresas que formam o

Grupo dão lugar a quatro
grandes Negócios: Energia,
Automação, Motores e Tintas.
Esses negócios trabalharão
muito mais o fornecimento de'

soluções completas, um

mercado onde a WEG tem
atuado cada vez mais. Quem

dificuldades de infra
estrutura airida são enormes,

pode-se ter· uma idéia do
desafio e da coragem dos
fundadores da Weg e de
outros empresários da Região
que fundaram $uas empresas
num lugar desconhecido, sem
estradas e com mão-de-obra
desqualificaqa. "Visionários",
talvez esta seja a melhor
definição para estes homens
- homens da fibra e da
capacidade de um Eggon
João da Silva. Que fez
sucessores não só na família,
mas também entre seus

colaboradores. Um deles,
bastante jovem, demonstrava
isso dias atrás ao dizer que
"ser a maior fábrica de
motores elétricos do Mundo
não é mais meta; nossa meta

agora é estar junto aos

grandes".

Rua Coronel Procópio Gom�s de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19
Centro - Jaraguá do Sul _ SC

.DOS BLOGS"Visionários", talvez esta
seja a melhor definição para
estes homens - homens da
fibra e da capacidade de um

.

Eggon João da Silva."
IMMMlnês Dolci liijiiiMM Martins Dirceu

Abuso no
.

0300
Aldo Rebelo
ou Chinaglia?
O govemo tem todas as

condições de emplacar um
aliado na Presidência da
Câmara pelos próximos dois
anos. Afinal, ambos terão pelo
menos 300 dos 513
deputados. A oposição,
quando muito, 160 deputados
neste início e dificilmente
conseguirá apresentar um
candidato alternativo com

chances de vitória. Mas é bom
o governo não brincar com
fogo: eleições para preslderne
da Câmara e do Senado são
sempre complicadas. O
Palácio do Planalto está
deixando o processo correr

trouxe.sob o argumento de
que a matéria diz respeito ao

Legislativo, e não ao

Executivo. Foi o mesmo

argumento de 2004, com os

resultados' conhecidos por
todos: o PT e à base aliada
dividiram-se e, ao final de
uma longa noite de punhais,
deu Severino na cabeça, com
todas as suas

conseqüências.

Expectativas do
o governo Lula Pa
Cada dia saem detalhes sob�
Plano de Aceleração do

. ca
Crescimento que o govemo ( pe
Lula pretende lançar no I de
próximo dia 22. O ministro do � r

Planejamento, Paulo Bernard (I'
que fala em investimentos de �
R$ 80 bilhões nos próximos I as

quatro anos. Não estão inclu' j:�
dos os investimentos das es L
tatais, que segundo a matéria ra

deve ficar na casa de R$ 49A n,

bilhões somente neste ano d!.'-
2007. Isso equivale a R$ 20
bilhões por ano, ou apronma
damente 2% do PIB por ano,
praticamente o dobro do que
está sendo investido atual
mente pelo govemo. Ou seja, '

uma previsão otimista. São
investimentos: crescimento,
produtividade, custos
menores, mais empregos,
geração de renda e

recursos arrecadados pelo
Estado. Para isso, outras
medidas terão que ser

anunciadas, segundo o

ministro do Planejamento. \

conferir.

quiser ver como isso funciona
pode visitar feira ao lado do
prédio da Scar, que mostra a

evolução do grupo Weg, há
'

45 anos: de fabricante de
produtos para fornecedora de
soluções; de empresa
nacional para multinacional.
Sempre que empresas comb

a Weg evoluem, remetem à
história de Jaraguá do Sul e

Região.
Olhando sob a perspectiva

dos dias hoje, em que as

Já não bastasse o absurdo de
o consumidor ter que pagar as

ligações para se informar sobre

produtos e serviços oferecidos

pelas empresas, desde que os

0800 foram substituídos pelos
0300, ainda é obrigado a de
sembolsar mais por conta de

longos períodos de espera até o

atendimento. O consumidor não
deve aceitar isso, pois é um

abuso cobrar por um serviço
quando já pagou, por exemplo,
por uma passagem aérea ou

pela anuidade do cartão de
crédito. Esse abuso de longa
espera antes do atendimento
deve ser denunciada aos

órgãos de defesa do consu

midor. Fazer isso, também,
com ruas sujas, com buracos,
semáforos queimados, sem
iluminação adequada, fa�a de

orientação no trânsito para
reclamar do IPTU. Faça a sua

parte. Não engula sapos sem

exigir respeito!!

• ENTRE ASPAS.

" Não sei explicar tantas críticas ao governo (municipal), porquefizemos
milagres nesses dois anos".
Rosemeire Vasel, prefeita em exercício.

"Mesmo com a criação das secretarias, haverá uma redução de 47 cargos
comissionados" .

Luiz Henrique da Silveira (PMOB), governador, confirmando a criação de mai seis secretarias regionais.

"Eu sou um homem de partido, voto com o PMDB"� Q)

Neuto de Conto (PMOB- SC), senador, abrindo o voto para Renan Calheiros (PMDS) à presidência do Senado.
4_j www.frankllnmartins.com.br/� �1j z8dl"'8u@lg.com.br<{!f/J marlalnesdolcJ.lolha@uol.com.br

• DO LEITOR• PONTO DE VISTA
,

.!, Pais atarefados, filhos,
,

estressados, um desafio

• Antonio Monteiro
Advogado e membro do
Conselho de Informações
sobre. Siotecnologia.

A negação do processo
democrático na biossegurança

.Diego Fernandes
Autor do livro "Fala
sério! É proibido ser

'-- --' diferente?" ,

ta

( G
m

que precisam de um

acompanhamento psicológico
adequado.É importante,
também, aprender a lidar com
esse tipo de situação sem fazer
alarde dentro o�fra do núcleo
familiar.O tripéFor�atenção
carinho é indispensável e,

aparentemente, os pais sabem
disso.O problema é justamente .

manter isso em mente ao

chegar em casa depois de um
dia estressante no trabalho.
Geralmente, o que se nota são

pais que não diminuemo ritmo
intenso ao. chegar em casa.

Conclusão: agem
apressadamente, também, no
contato com os filhos e no que
se refere à sua educação.

. Crianças estressadas podem ser

fruto de pais estressados,
ansiosos ou preocupados. Se
para os adultos é um desafio

O entendimento entre pais e

filhos' está cada vez difícil de
ser alcançado. Muitos pais
chegam a cogitar a contratação
de uma superbabá para, quem
sabe, éla dar conta de uma

função em que eles mesmos

não estão se saindomuito bem.
Questões como hiperatividade,
xixina cama, medo do escuro,
pesadelos, choro excessivo,
agressividade, desobediência,.
falta de apetite, dor de barriga,

, diarréia, tique nervoso, dor de
, cabeça, birra, chilique e

manha fazem com que percam
o sono tentando encontrar

soluções que, no fundo, podem
estar diante deles sem serem

percebidas. Talvez, se

apurassem sua percepção com
relação a seus filhos, saberiam
que a criança é vítima do
estresse. Muitas são as crianças

anos, inclusive no Brasil. É
sabido que a biotecnologia
desenvolve microrganismos
geneticamente modificados
para a indústria farmacêutica,
química e têxtil, entre outras,
em um amplo' campo de
aplicação que inclui desde
produtos para mineração a

enzimas para a indústria
alimentícia. Na área da saúde,
há duas décadas a

biotecnologia é empregada na
fabricação de mais de 400
produtosmédicos, vitaminaC,
hormônios de crescimento,
anticorpos, medicamentos
utilizados no combate à Aids,
produção de insulin� e vacinas

contra aHepatite B. Ora, se já

superar o corre-corre diário e

preservar qualidade de
vida, para os pequenos é
muito mais. Vale lembrar
'que o estresse infantil,
quando não é resolvido,
pode prejudicar o

desempenho escolar e pôr
em risco a saúde da criança.
Filhos que não encontram

dificuldades na vida,
certamente não atingirão a

maturidade O estresse

infantil, em geral, pode ter

muitas outras causas:

mudança de cidade ou

escola, discussões familiares,
expulsão da escola,
nascimento de' um irmão,
doença prolongada, desprezo
dos pais ou dos colegas,
professores mal preparados,
excesso de atividades ou até

viagens longas e cansativas.

Alémde prorrogar o imbróglio
jurídico que impede a liberação
comercial dos produtos
transgênicos, a última
reunião de 2006 daComissão
Técnica Nacional de Bíosse

gurança revelou mais um

desafio ao processo democrá
tico. Apesar de oCongresso ter
aprovado a Lei de Biosseguran
ça, uma minoria continua se

valendo de subterfúgios para

impedir que entre em vigor a
leidemocraticamente aprovada.
A negação do processo usa,'

como prete:x;to suposta
preocupação com questões
ambientais emestudo científico
já reconhecido, aprovado e

aplicado no mundo inteiro há

há tantos produtos
biotecnologia em ple

.

utilização no mundo inteiro, 'lflJ

se obedecem a rígidos critéri di,
de controle de riscos à saúde .'

aomeio ambiente, porque t ::;; P
essa resistência contra r,

transgênicos, especialmente r

Of!Brasil? Se convém submeter ;.�
audiência pública um preces ".L

de aprovação de OGM,
que a própria CTNBio NB 'id
convocou a audiência? Já fa
feitas tantas intervenções 11

trabalhos da Comissão, q
muitos não têm dúvida de q
se trata de impedir que -

ç
biotecnologia se desenvol- c S

Nada a ver com o mei "d
ambiente ou a saúde pública

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem serenviados por e-rn�
redação@jornalcorreiodopovo.oom.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). c
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MOSAICO

pção pelo salário

Se o vereador Carione .

Pavanello (PFL) for
Db tmesmo indicado para um

, cargo na Fesporte, o que
D ( pessoalmente deseja, terá

I de lícenciar-se do man

do ctato. A exigência está
lrd (I 1·" decre i
d imp terra em ecreto

� 9 . d di 3 d
'Si assina o no ia e

�Iu' janeiro pelo governador
s Luiz Henrique da Silvei

án� {a. A regra vale para as

A nomeações de cargos em

I d ,_

comissão não codificados,
das funções de chefia e das

funções técnicas geren
ciais tratadas pela Lei

Complementar 284, de
28 de fevereiro de 2005.
O problema é o salário,
menor que o de vereador.

Mas, a se confirmar a

indicação respaldada pelo
partido, volta à Câmara o

suplente José de Ávila
(PFL), o Zé da Farmácia.

,Mais seis secretarias
Na segunda quinzena de janeiro o governador

Luiz Henrique discute com os deputados da base
" aliada na Assembléia Legislativa projeto que

amplia de 30 para 36 o número de Secretarias

Regionais de Desenvolvimento. Não terá

, nenhum problemapara aprová-lo porque terá ao

seu lado, a partir de fevereiro, 27 dos 40

deputados estaduais. Prometeu e vai cumprir a

promessa de radicalizar o processo de descen

tralização implementado nos últimos quatro anos

em Santa Catarina. Detalhe: licitações regionais
passam à responsabilidade das SDRs.

o governador Luiz

Henrique não está disposto a

tolerar casos de nepotismo
, (emprego de parentes na

máquina pública) neste

,�egundomandato.lndicações
e clà_sua revelia aconteceram no

t!í, li'Pmeiro mandato. Para isso

iri
. Gbaixou decreto. Sem chances

He � para comissionados com
r! dt, J'parentesco com o governa ar,

ovíce-governador; secretários
de Estado e dirigentes de

empresas, sociedades de
economia mista, autarquias e

fundações. A proibição se

ap lica aos cônjuges,
companheiros e parentes
em linha reta pais, irmãos,
filhos e netos ou' na
colateral de primeiro grau:

primos, genros e noras.

�r .'fSegurança,' ameaçada
',:,,(:,(_

c LHS condiciona ao

"â 'rclesbloqueio do processo de
,(,venda das contas-salário

n ,('dos servidores públicos
U Jtinvestimentos da ordem de
q LR$ 50 milhões na seguran
e "ça pública. O que é, diga
l� ese, nada para quatro anos

e' >;diante das gritantes
C8 .C') 1'1..

�

H �arenC1as do setor no que

r�1I1 IJoca a investimentos.

00, ,iPlaneja também abrir um
concurso para guardas

penitenciários -,onde hoje
atuam cerca de 700

policiais - e convidar

servidores aposentados
para funções burocráticas.
Tudo já previsto nas ações
de governo do primeiro
mandato e nada

concretizado. A venda de

imóveis em áreas nobres

para a construção de novas

delegacias também está no

pacote.

Miojo
O inventor domacarrão

instantâneo e fundador da
Nissin Food Products, que
produz o miojo no Brasil,
morreu no Japão aos 96

anos de ataque cardíaco.

Momofuku Ando criou o

produto após o término da

2ª Guerra Mundial,
quando alimentos eram

vendidos no mercado

negro por causa do
racionamento.

Malha fina
AReceita Federalliberou

a consulta ao primeiro lote
residual de restituições do

Imposto de Renda da Pessoa
Física de 2006 (ano-base
2005). São 250.994

declaraçõesA consulta pode
ser feita no

\ site

www.receitaJazenda.gov.br/
. Basta digitar o número do

CPf. Ou no Receitafone

(0300-780300).

Inédito
TJ de São Paulo

reconheceu o direito de
um feto entrar com ação
judicial para garantir o

atendimento médico da
mãe.Em três agravos de
instrumento movidos

pela Defensoria Pública
em favor de presas

grávidas da cadeia de São

Bernardo do Campo que
necessitavam de exames

de pré-natal adequados.

Nem para as flores?
Da prefeita em exercício

Rosemeire Vasel, em

entrevista ao O Correio

do Povo: "O que gostaria
de fazer e sei que não será

possível; é o embeleza

mento da cidade. Isso me

frustra". A não ser que o

tal 'embele aamento'
listado entre as priori
dades pelo próprio prefei
to Moacir Bertoldi na

cartilha de ações alardeá
da durante a campanha
eleitoral, esteja funda

mentado em megaproje
tos que exijam recursos de

,grande monta, plantar
flores e manter prédios
públicos com boa aparên
cia já seria de bom tama

nho. O que não exige
muita massa fosfórica,
nem gastos relevantes.

Com poderes
Todas as secre.tattas

regionais terão status de
secretarias centrais neste

segundo mandato. Ga
rantia é do governador
Luiz Henrique, que
mudou de idéia, diante da

repercussão negativa, de
rebaixar algumas delas a

nível inferior. Inclusive a

S,DR dejaraguá do Sul.

PIEAO RAGAZZI/OCP

Dívida de R$ 655 bi
O Orçamento da .

em R$ 1,53 trilhão. Disso,
União para 2007, apro- R$ 655,75 bilhões
vado pelo Congresso em referem-se a emissões de
22 de dezembro, foi títulos para rolagem da
enviado ontem ao pres i- dívida pública federal
dente Lula. O governo interna e externa. Não é

tem um prazo de 15 dias dinheiro efetivamente

para analisar, mas a recolhido aos cofres pú-
previsão é que o textoôeja blicos, mas de obrigações
saneio -nado a ré 1," de financeiras que deverão

janeiro.O substitutivo ser pagas pelo Pa'ís no

projeta as receitas federaís" futuro.

Carnaval 1
Carnaval de rua de

Jaraguá do Sul, previsto
para 9 de fevereiro, não
terá ajuda. financeira da

prefeitura. A Liga dos
Blocos· dos Blocos
Carnavalescos também

não- tem dinheiro em

caixa. E apela para ajuda
da iniciativa privada. Já
está mais que na hora de

tentar a dar com as,

própria

Carnaval 2
Afinal, em cidade

onde o evento não tem a

rmmma importância
como turismo, verba

pública para isso só serve

mesmo para a diversão de

poucos. As prioridades da
população e do governo

são bem outras, inclusive

nos próprios bairros de
onde se originam os

blocos. É preciso ter bom
senso e não ficar

pressionando.

t�
t
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Barrados no baíle

Vida mais que, mansa
Ainda tramitanaJustiça ação popularmovida pelos

deputados Pedro Baldisser� e LuciChoinackique acaba

com aposentadorias de ex-governadores. SCestá entre
os -IS estados que mantêm o benefíci�, não

importando se a pessoa.esteve 40 dias ou quatro anos

no governo. No cargo são R$ 10 mil, mas depois, R$
22,1 mil mensais.Um carro popular por mês. Quem
ganha: EduardoMoreira, LuizHenrique, Paulo Afonso
Vieira,AntônioCarlosKonderReis, CasildaMaldaner,
Colombo Machado Salles, Henrique Córdova, Ivo
Silveira e Jorge Konder Bornhausen. Esperidião Amin
(ria foto), doa para entidades beneficentes.

DETALHE

Desrespeito 1
Em meio a uma

entrevista com a

prefeita em exercício
Rosemeire Vasel, na
sexta-feira passada, o
jornalista Maurílio de
Carvalho foi

surpreendido com a

súbita aparição do

prefeito Bertoldi e do
procurador geral
Jurandyr Bertoldi,
ambos em férias.

Desrespeito 2 I'

Tentaram interferir nas

respostas, entendendo

que indagações sobre

alguns assuntos não I'

cabiam a ela responder
porque desconheceria

alguns números ou

ações. No mínimo, total
falta de respeito com a

vice, sempre elogiada
por ambos como muito

capaz para a função.

Saindo
PPS de Jaraguá do Sul
deve formalizar em
breve a retirada do
partido da coligação
que elegeu o prefeito
Moacir Bertoldi (PL),
onde estão, também, o

PTB e PDT. O
descontentamento veio
à tona no primeiro
semestre de 2006, em
assembléia da diretoria
executiva.

Trégua
Entretanto, PTB e PDT
teoricamente já .

apararam as arestas
com o governo
municipal. Seja com a

manutenção de cargos
na administração diante
da iminente reforma
administrativa, seja com

o acatamento de

proposições pessoais
de problemas
pleiteados pela
cornunldade.

Quem?
Prefeito Bertoldi segue
sem líder na Câmara,
vago desde as eleições
de outubro.

Dependendo das

negociações em curso,
Ronaldo Raulino (PL)
pode até reassumir. Na
lista também estão

Terrys da Silva (PTB) e

o suplente Ruy
Lessmann (PDT) que
pode assumir vaga.
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LDO: PROPOSTA ATUAL É UMA SIMPLES E DESCOMPROMETIDA CÓPIA DO GOVERNO ANTERIOR

Lei destina' recursos'para
setores que não existem mais'
Projeto contraria
inclusive Plano ·22,
Que extingue as

gerências e substitui
o Transfácil

•
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A LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentária) elaborada

pela administração de
Jaraguá do Sul e aprovada
pela Câmara de Vereadores
no final do ano passado é
uma cópia perfeita da lei

preparada pelo governo
anterior. O problema, porém,
está na destinação de
recursos para setores da atual

adrninistração que não

existem mais, como é o caso

da Gerência de Obras e

Serviços' Públicos, na qual a .

LDO prevê investimentos em
equipamentos de

informática, mobiliário e

material permanente.
A lei segue distribuindo

recursos para a Secretaria de

Produção, Divisão de

Projetos, de Cadastro,
Gerência de Planejamento,
entre outros setores, todos

que já não' existem mais.

Aliás, extinguir as gerências
era uma das propostas de

governo apresentadas pelo
Plano 22. Porém, o que
chama mais a atenção é a

LDO definir ações para a

..- -----__--.......----......,.,�C.�ESAR JUNKES/OCP

VereadQres não tiveram a preocupação de analisar a LDO, relegando a função de fiscalizar os atos do Executivo

sinalização viária do
Transfácil, projeto de
reestruturação do trânsito da
cidade, que passou a ser

Transjaraguá assim que o

prefeito Moacir Bertoldi (PP)
assumiu a Prefeitura.
A preocupação em copiar

Ipsis Utteri amaiorparte daLDO
elaboradana administração do
ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB), de quem Bertoldi foi
vice, revela a falta de

compromisso e respeito dos
'

responsáveis pela proposta.
Prova também que -os

vereadores não estão
li)

comprometidos com a,

ANA SCHAUFFERT/OCP

I
,

Os integrantes da AJAP (Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos)
"pintaram o sete" para colorir o tapume que cobre a frente da futura sede

. do Sesc Jaraguá do Sul. A inspiração veio do tema: "Meu Sonho para esté
Lugar". A inauguração da obra, localizada, na Rua Jorge Czemiewicz, está
prevista para 2008.

fiscalização, tampouco sabem o

que votaram, e que não existe

assessoria parlamentar para
acompanhar a análise da Leide
Diretrizes Orçamentária,

Proposta do governo é
cópia fiel da lei anterior

Muitos setores beneficiados
com recursos não existem mais

C�mara de Vereadores
A�ovou a LOa sem fazer a

análise necessária

Faltou comprometimento

apesar dos discursos e de toda
, a estrutura da Casa.
Nem mesmo a Procuradoria
Geral, sob o comando do irmão
do prefeito, [urandyr Bertoldi,
escapou das gafes. ALDO
destina recursos para serem

investidos em equipamentos
de informática, imobiliário e

material permanente "para
manutenção e expansão" da
extinta Procuradoria.
"Faltou apenas a assinatura
do Irineu", ironizou um

assessor do prefeito quando
questionado pela
reportagem do O Correio
do Povo.

Criare abre loja na cidade
A Móveis Carraro, maior

exportadora de móveis dó Rio
Grande do Sul e a quarta do
Brasil vai inaugurar uma loja
em Jaraguá do Sul. A Criare
Móveis Planejados as abre as

portas no dia 11, com I

solenidade prevista para às 20
horas. O grupo atua no

mercado há quatro anos e

conta com mais de 90 lojas
exclusivas em todo o país.
Localizada na Rua Bernardo
Dornbuch, o show-room

possui 180metros quadrados.
Os planejados Criare

atendem as necessidades de

casa, com soluções para salas,
dormitórios, banheiros,
escritórios, home theaters e

áreas de serviço. São móveis
direcionados para um público
que valoriza design,
qualidade e criatividade.

"Os produtos estão

alinhados com as novidades
e tendências do mercado
internacional, tanto em nível
de acabamento, acessórios,
cartela de cores e

'f
l

, Soluções para casas

padronagern", garante o

proprietário da loja
jaraguaense, Leonardo
Fe lippe tto, que atua na

comercialização de móveis

planejados há quase dez
,

anos.

I A fábrica de móveis

Carrao é de BentoGonçalves,
principal pólo moveleiro
gaúcho com 45 anos de
atividades .. Os produtos são

direcionados para as grandes
redes de lojas e exporta para
mais de 30 países.

o jogo do faz-de-conta
dias exonerações em J
No final do ano, a Prefeitura exercício; Rosemeire Vasel

de Jaraguá do Sul divulgou Na mesma situação está Q
com pompas e circunstâncias coordenador de Programs
aexoneraçãodeváriaspessoas de Habitações Populares,
em cargos de comissão. A Wilson Antônio Araúj',
medida foi justificada como Meira, exonerado a partir d
parte da prometida reforma dia 31 de dezembro e

administrativa. Todavia, readmitido no dia 1 Q d
.

muitos dos exonerados foram janeiro. Já o diretor de

ObItrenomeados para as mesmas Públicas, IsairMoser, o Die
funções, alguns diasmais tarde. Moser, foi exonerado no di

O coordena·dor de 31 de dezembro t
Trânsito e Transporte, _ renomeado diretor de
Sérgio Zapella, por' Obras do Samae em 1 Q d!,

exemplo, foi exonerado no' janeiro, j

dia 21 de dez.ernbro, Durante a campanhl
devendo estar fora do cargo eleitoral de 2004, Moadr
a partir do dia 31. Mas, em Bertoldi prometeu reduzir
1 Q de janeiro, reassumiu a em 50% o número de cargos
mesma função. Ambas as em comissão, Também
portarias - a que exonera e criticava a nomeação de
a que nomeia - foram parentes do então prefeirh

. Iassinadas pela prefeita em Irineu Pasold na Prefeitura.

POLíTICA
.

, Konell é lembrado
para eleições 2008
O ex-prefeito e deputado

estadual Ivo KoneH (PMDB)
aparece. na listas dos

possíveis candidatos, a

prefeito de Jaraguá do Sul,
no ano que vem. A

conjuntura política do
momento e as renitentes'

críticas da população à atual

administração o colocam
como um dos favoritos. Resta
saber se ainda mantém o

potencial eleitoral capaz de
incentivar a candidatura.

O CORREIO DO PO,

PALESTRA

CDH completará
1 O anos.em agost

, O coordenador, do CD t:

,

(Centro de Direitos Hu '

manes), Sérgio Homrich i,
promete comemorar os de '

q.-nos da entidade - e li

agosto- com uma palestn h'

especial. Encabeça a lista d C"�

possíveis pàlestrantes c

teólogo e escritor Leonard "

Boff, autor dentre outra (.
\ '

obras do best-seller Igreja "

Carisma e Poder e,

polêmico Ecologia - Grito d
terra, grito dos pobres.

STF poderá aplíear a
Repercussão Geral
A partir de março, o ST'F

'

(Sup re ruo Tribunal
Federal) poderá aplicar a

Repe.rcussâo Geral para
deixar de julgar ações
menores. E quando decidir
reiteradamente
determinada

.

questão
poderá aprovar a chamada
Súmula Vinculante, que
impedirá que juízes
dec-idam de forma
contrária ao entendimento

supremo e dêem margem

para atolar a Justiça com

recursos natimortos.

As regras estão previstas
em leis sancionadas em

dezembro e fazem parte do

pacote de mudanças no

Judiciário que entram em

vigor no primeiro trimestre.

Até março, passam a valer
também as diretrizes para a

informatização do processo
judicial e a

regulâmentação da

penhora online.
Com essas, já são dez as ler
sancionadas do pacote de
28 projetos do Executije '

para "desafogar" ;0
Judiciário e acelerar: a

tramitação dos processos
As propostas alteraJ11

regras de processo civil,
penal e trabalhista.
A expectativa do ministre

da Justiça, Márcio Thomas

Bastos, era a de que eJ11

2006 fossem aprovados
'todos os 28 projetos. Já o

secretário da Reforma do

[udiciário, Pierpaolo Cru'
\

Botini, espera que outre'

oito projetos virem lei ate
o final de 2007. "Os dez

que ficam faltand'o - sobre

processo civil e trabalhístt
- são mais polêmicos e, Ror
isso, a tramitação deve ser

mais lenta", avalia.
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FIAT
DOBlO EX 3P (COMPLETO), Cinza 02-02
PAllO FIRE FLEX 4P (AQ., IT., DT.), Cinza : 05-06
,PAllO WEEKEND-EX 4P 1.8 (OH., AQ., DT., IT.), Preto 03-04
PAllO WEEKEND-ELX 4P 1.0 (DH.,VE., TE., AQ., IT., DT., CO), 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), Branco 02-03

VOLKSWAGEN
FOX 1.0 2,P
FOX 1.0 2P
GOL 1.6 Copa 4P
GOL 1.6 Power 4P
GOL 1.6 Power 4P
GOL Highway 4P
Got 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
GOL1.0 16V POWER 4P
GOL SPECIAL 2P
GOLF GTI4P
GOLF 1.6 4P
GOLF 4P'
KOMBll.43P
KOMBI3P
PARATI 1.0 4P
PARATI 1.0 4P
PASSAT VARIANT 4P

I ; Frutos
do Verão

,

·(araguá
o MELHOR CARDÁPIO
DE USADOS A PREÇOS.

DE'FEIRA.

FORD
COURIER-2P
FIESTA 4P
KAGL4P
KA2P
KA2P

if

SPORTAGE GRAND 4P
PAJERO SP 4X4 SE 4P
SCENIC RT 1.6 16V 4P

1';1

GM
ASTRA GLS 4P
CELTA 1.0 SUPER 2P
CELTA 1,0 4P
CELTA 1.0 2P
CELTA 1.0 2P
CELTA 1.0 �P
CORSA SEDAN 1.0 4Pj

(;
.

RENAULT

C,L10 AUTENTI,C 4P
CLIO SEDAN 4P
CLIO 1.0 16V SEDAN 4P
CLIO RN 1.0 HATCH 4P

OUTROS

(LT., AQ., ARS.), Vermelho 03-04
(DH.,AGl., DT., IT.), Bege 04-04

(Completo), Prata ; 06-06
(OH., TE., Al., AQ., LT., ot. 4 PN.), Cinz:a : 04-04
(YE., RLL., LT., DT., AQ., 4 PN.), Vermelho 04-04
(LT., DT.), Cin:z:a 03-03
(LT., Dl, OH., TE.), Branco 99-00
(BÁSICO), Branco : 05-05
(OH., ALCOOL), Prata 03-03
(YE., TE., Al., Ll, DT.), Branco Ol-02
(AC., OH., TE., AL.), Branco Ol-02
(TE., AL.),Branco: 99-99
(BÁSICO), Vermelho 02-02
(COMPLETO), Prata 02-03
(COMPLETO), Prata 04�05
(COMPLETO), Vermelho 03-03
(LOTAÇÃO), -Branca 06-06

,

(GNV), Branca � 04-04.
(BÁSICO), Vermelha 99-99

(LT., DT., OH.), Branca ; Ol-Ol

(COMPLEtA + OVO), Branca : 06-06

(OH., AQ., RÁDIO), Branco , OO-OO
(COMPLETO), Branco .•••••••••.••.• : 02-03

(COMPLETO), Vermelho 04-04
(AQ., LT., DT.), Branco 03·03
(BÁSICO, 4 PN.), Prata 03-03

(COMPLETO), Cin:z:a 98-99
(AQ., Ll, DT., TRIO), Prata 04-04
(AQ., LT., DT.)/ Preto .e. 03-03
(AQ�, LT., Dl, 4PN.), Prata : 02-02
(TE., VE., AL., CO.,u, ot. AQ.), Branco 01-0 1

(DT., LT., TE., AL., AQ.), Prata : 01-01 .

(TE., AL., AQ., DT.), Branco 02-02

(AC.; DT.), Branco 04-04
(AC., AB., TRIO.), Bege.� 02-03
(COMPLETO, AB., CO.), Cinza Ol-02
(AB., AQ., ot. LT., 4PN.), Vermelho OO-OO

(COMPLETA), Verde � O 1-0 1

(COMPLETA· AUT.), Preto 02-03
(AR, OH., VE., TE.), Cinza 99-00

Melhor Estoque de Semi-novos e Usados da Região, com Transferências G(átis.
-

OFERTAS ESPECIAIS

Jaraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000

"

BancoVoI�..;.,g....

CONSÓRCIO NACIONAl 1@.rJ'VOLKSWAGEN �
-

Financiamentos de semi-novbs com entrada à partir de 10% e saldo em até 60X com 1 a parcela 'Para Maio-2007.
Financiamentos sujeitos a aprovação cadastral. "Flnanciarnentosp/velculos em "Ofertas Especiais" c/50% entrada

e saldo em até 60X c/1a parcela para 30dd. *TAC não incluso ao valor financiado. lmaqens de cunho meramente

ilustrativas. Ofertas válidas até 10/01/2007.

,I Caraguá
\

,

Ultrapa'sse o Desejo com a Satisfação

1\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,150 2,152 Ie

PARALELO 2,250 2,350 11

TURISMO 2,073 2,223 Ie

redacao@ocorreiodopovo.com.br

TRATAMENTO: RECEITA CASEIRA É USADA PARA AMENIZAR A SENSAÇÃO DE ARDÊNCIA
",

Aguas-vívas surpreendem os

banhistas no Litoral Norte

Nem a equipe de salva-vidas escapa das queimaduras ocasionacas por águas-vivas. Peterson dos Santos encostou em uma delas enquanto trabalhava

Salva-vidas e PA já
. se acostumaram a

atender vítimas de

queimaduras na pele

KELLY ERDMANN
BARRAVELHA

o aquecimento do oceano
atlântico tem causado.
problemas aos banhistas no

LitoralNorte deSanta Catarina
e principalmente em Barra
Velha. É que a incidência de

água-viva cresceu durante esta
temporada levando muitas'

pessoas ao PA (Pronto
Atendimento) e às farmácias

da cidade. horário de trabalho e, mesmo

A relação entre os dois fatos atento, sofri uma queimadura
se dá porque com a elevação no pé direito", comenta.
da temperatura das águas, o Assim como Peterson,
animalmorre e acaba chegando 'diariamente cerca de dez
em processo de decomposição pessoas eram surpreendidas
à beira da praia. Neste estágio, pelo sintoma de ardência
a água-viva ainda provoca provocadopeloanimalsomente

. queimaduras provocadas por no posto central de salva-vidas.
um líquido urticante liberado Só no PA, ocorreram 95

quando em contato com a pele atendimentos relacionados a

humana. este \laso desde o término do
Foi exatamente isto o que ano passado e do início de 2007.

aconteceu com o salva-vid:S !!l' RECEITA-Parareduzir"a
Peterson dosSantos, 22 anos, em sensação de ter encostado em

uma caminhada pela Praia panela quente", como relata
Central de Barra Velha na Peterson, a dica do salva-vidas
semana passada. "Andamos é preparar uma pasta de vinagre
muito na margem durante o e farinha de trigo e depois passa-

Sol' deve voltar a brilhar amanhã
no Norte do Estado
A semana começou com

céu fechado e temperatura
amena, mas deve terminar

com sol e clima quente. Pelo
menos é isto o que indica a

previsão estendida do Ciram
(Centro de Informações de
Recursos Ambientais e de

Hidrometeorologia de
Santa Catarina).

Conforme o meteoro

legista Maurici Monteiro,
a sensação de meia

estação, que fez muitas

pessoas aderirem aos

cobertores leves durante as

últimas noites, é

ocasionada por massas de
ar frio que cruzam a

Argentina e o Uruguai.
Mesmo enfraquecidas, elas
mandam o calor embora e

fazem os termômetros

despencarem na regi ão

Norte do Estado, em pleno
mês de janeiro.

Mas, para quem ainda

planeja aproveitar o final das
férias ou o fim de semana no
litoral,

pOde�.
animar.

W,
Segundo Mo fieira, a

tendência é de q e a partir
de quarta ou quinta-feira a

temperatura volta a ficar
elevada, chegando aos 32ºC.

Na próxima sexta-feira,
outra frente fria passa

rapidamente por Santa

Catarina, trazendo chuva.

Porém, rajadas de vento

vindas do sul do país devem
levar as nuvens carregadas
embora e o sol.predomina no
sábado inteiro e no domingo
pela manhã. "É provável
que vamos ter praia no final
de semana", sinaliza o

meteorologista. (KE)

la no local afetado. "Em seguida
esfregamos com uma espátula
para retirar os tentáculos do
animal que ficaram na pele",
explica.

Quem decidir procurar
auxílio em farmácias ou algum
posto de saúde, vai receber uma
indicação que costuma ter

como base o uso de anestésicos
e, em casos mais graves, de
analgésicos. De acordo com o

farmacêutico Mazico Passos, o
processo alérgico não demora
muito para ir embora. "Em duas
ou três horas está tudo resolvido
e não permanece marca

alguma", tranqüiliza o

profissional.

o que' é o melhor e O· pior da
temporada em Barra Velha?

O melhor é estar aqui para
relaxar. Mas, sinto que a praia
está um pouco abandonada na

questão de infraestrutura. Ela .

precisa ser olhada com mais

cuidado".

Dagmar Marcondes, 46

anos, professora

"O pior na minha opinião é

a falta de atrativos para quem
não é daqui. Faltam shows,
eventos. Já omelhor, é o espírito
de férias em paz. Não vi

nenhuma briga, o pessoal está
bem tranqüilo".

Cynthia Seidel, 27 anos,

bioquímica

"O melhor é

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

I,

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA

organização na praia, a

limpeza e a segurança que
temos este ano. O pior é a

falta de água".
Jane Junkes, 21 anos,

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 42,829 1,38%
" DOW JONES (N. York) 12.194 018%
11 MERVAL (B. Aires) 2.070 032"10
Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,6206

• CUB dezembro

1'3$887,73

• FALECIMENTOS
Faleceu às 10:00h do dia 08/01, o senhor Armando Pinto, com idade
de 75 anos.o velório foi realizado na Igreja sao José e o sepultamento
no Cemitério de João Pessoa. I

Faleceu às 22:00h do dia 07/01, o senhor Moacir Ronchl, comldade I
29 anos.o velório foi realizado na Capela Nossa Senhora da Saúde e o I
sepultamento no Cemitério de Massaranduba.

Faleceu às 19:30 do dia 07/01, a senhora Hilária Brugnago
Dallencourt, com idade de 74 anos.O velório foi realizado na Capela
Nossa Senhora da Saúde e o sepultamento no Cemitério de :
Massaranduba,

Faleceu às 19:30 do dia 07/01, a senhora Joana Horacilda Mena
Cabreira, com idade de 88 anos.o velório foi realizado na Capela
Mortuária Senhor Bom Jesus e o sepultamento no Cemitério Municipal
de Guaramirim,

Faleceu às 10:30 do dia 07/01, o senhor Pedro Magelski, com idade
de 72 anos.ü velório foi realizado no salão da Igreja Rio Molha e o

sepultamento no Cemitério Rio Molha,

Faleceu às 17:00 do dia 06/01, o senhor Erich Prust, com idade de 78
anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana João Pessoa
e o sepultamento no Cemitério de João Pessoa,

A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS AGRADECE A NANETE MALHAS TEXTIL

LTDA (SR. GILBERTO MENEL), PELA EXPRESSIVA
DOAÇÃO DE R$ 15.000,00 (QUINZE' MIL REIAIS), QUE
ANUALMENTE É REPASSADO PARA A MANUTENÇÃO

.

DE NOSSA ENTIDADE.
MUITO OBRIGADO!
AMIGOS APAEANOS

c O L É G 1'0
MARISTA
SÃO LUIS

o segredo
da vida não é
fazer o que se

gosta;
é gostar do que

se faz.
COLÉGIO MARISTA SÃO Luís

,

67 anos de presença Marista

em Jaraguá do Sul.
Aulas para a vida. Valores para sempre.
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com

do

A Ptll.lgeot tem uma rede de mais de
120 concessionárias no Brasil.

É, barato manrer um Peugeo.t

Strasbourg
vvww.strasbourg. com. br

Jaraguã <to 5ul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau,414

Blumenau - (47) 33�1-4500
Rua República Argentina, 2.1 03

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

"

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

CAEP - cenc-et do Atendimento ElpDclnllzlldo Pel.lgllot: 0800 703 l·n" . WWW.peUIQOt.co.Il.I.br Segundo (I Sexto dos 811 és I ?h. SóbadO$ dO$ 911 as /7fl, DIRIJA ESSE PRAZER

•
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Convenção reúne diretores de filiais no exterior
,

CONWEG: OBJETIVO É DEfiNIR ESTRATÉGIAS DE MARKETING E VENDAS PARA ESTE ANO

O CORREIO DO POVO

o diretor-presidente daWeg, Décio da Silva, apresentou os resultados de 2006 na noite de domingo, para uma platéia de cerca de 600 pessoas. A abertura do evento aconteceu no Grande Teatrc do Centro Cultural Scar

Weg reuniu cerca de
600 convidados no

Centro Cultural Scar,
na noite de domingo
DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

escritó-rios comerciais em alcançaram melhor desem
dezenas de países; penha em vendas no ano

A abertura do evento passado.
ac_onteceu na noite de Essa é a primeira vez que
domingo, no Grande a convenção acontece junto
Teatro do Centro Cultural com a Annual Interna
Scar (Sociedade Cultura cional Sales Meeting. Até
Artística), e reuniu cerca de então, a Conweg reunia

600 convidados - entre apenas representantes
diretores, representantes comerciais do Brasil,
comerciais e funcionários , enouanto o outro evento -

dos departa-mentos de qu�\:hega neste ano à 5ª

marketing e vendas da
.

edição - contava somente

empresa. O objetivo da .com os diretores de filiais no
reunião é definir estratégias exterior. "A união dos
de marketing e vendas, além eventosmarca a transição da
dos produtos a serem lançados Weg de empresa nacional
neste ano. Hoje à noite, para multinacional", explí
acontece a premiação dos 10 cou o analista de marketing
representantescomerciaisque da empresa, Caio Man-

dolesi.
FEIRA - Outra novi

dade desta edição é a feira
de lançamentos da Weg

. para as áreas de motores,

automação e tintas, que
acontece ao lado do

prédio do Centro Cultu
ral. A grande atração é a

Subestação Móvel, que
minimizá interrupções no
fornecimento de energia.
O lançamento tem 23
metros de comprimento,
4,4 metros de altura, 3,2
metros de largura e pesa
83 toneladas. A feira é
aberta ao público e pode
ser visitada até amanhã, às
20 horas.

A 42ª. Conweg
Convenção Anual de
Vendas da Weg - que
acontece até hoje à noite no

Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul) - trouxe

ao município 115 represen
tantes comerciais do Brasil
e mais de 20 diretores do
exterior.AWeg tem fábricas
na Argentina, México,
Portugal e China, além de

•

_ Weg reuniu cerca de 600 convidados no Centro Cultural Scar, na noite de domingo

Mais de·1.500 novas

contratações em 2007
O diretor-presidente da

Weg, Décio da Silva,
informou que o faturamento
da empresano ano passado foi
deR$ 3,5 bilhões, sendo que
a área de maior crescimento
foi a de transformadores e

geradores "Atingimos 3%
acima do orçado para 2006",
comentou, salientando o

crescente desempenho da

empresa no mercado
internacional.

Silva também lembra que
estão em construção quatro
novos pavilhões no Parque
Fabril II: uma fábrica de

painéis, duas demotores (uma
de motores de médio porte e

uma de motores de grande
porte) e uma área de

usinagem de ferro fundido.
Em virtude desse
crescimento, está prevista a

contratação de mais 1.500
funcionários no país .: 80%
deles vão trabalhar em

[araguá do Sul- e outros 350
no exterior.

MUDANÇA - A partir
deste. mês, as empresas que

formam o Grupo Weg dão

lugar a quatro negócios:
Energia, Automação, Q

Motores e Tintas. O objetivo
da integração é trabalharmais S

o fornecimento de soluções I

completas, por ser essa uma

tendência multinacional.
,

Para adaptar a empresa às

necessidades do mercado

globalizado, o organograma
da Weg também terá

mudanças,No exterior foram
criadas Unidades Regionais,
ligadas à nova Diretoria

Corporativa InternacionaL
As diretorias de cadamercado
passam a ter sede

.

fo�a do
Brasil: a diretoria daAmérica
do Norte ficará nos Estados
Unidos; a da Europa em

Portugal e a daÁsiana China.
"Todo esse esforço .

acrescenta Décio da Silva .

tem um objetivo primordial:
continuar atendendo nossos

clientes de forma mais

próxima, desenvolvendo
soluções. em conjunto e

conhecendo a fundo, cada
segmento de mercado''..

AWeg
A empresa InlClOU as

atividades no município no dia
16 de setembro de 1961, e foi
fundada porEggonJoão da Silva,
WernerRicardo Voigt eGeraldo
Werninghaus. No Brasil, o grupo
tem cinco parques fabris em

Santa Catarina: duas fábricas em
J araguá do Sul, além de

Guaramirim, B I u rn.e n a u.

Manaus (AM), Guarulhos (SP) e
São Bernardo do Campa
(SP) .No exterior são sete

. fábricas: duas noMéxico, três na
Argentina, duas em Portugal e
uma na China. A empresa soma

mais de 14mil colaboradores em
todo omundo.

____� �j�· � B� � -L
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RJ DEVE RECEBER AINDA ESTA
SEMANA R$ 50 MI DO GOVERNO
PARA RECUPERAR 34 CIDADES
ATINGIDAS PELAS CHUVAS· 83

.NOVO PRESIDENTE DO
PORTO DE SÃO FRANCISCO

DO SUL É EMPOSSADO @ 82

PRÓXIMA ETAPA: PROGRAMA VAI APURAR A OCORRÊNCIA DE CASOS NO PODER PÚBLICO ESTADUAL

Governo cria decreto para evitar o nepotismo

Levantamento do MP

revela que 79% das

prefeituras e 21 % das
câmaras de vereadores

mantêm parentes em

argos comissionados

ação de parentes para

cargos do Poder Executivo
estadual. A iniciativa vai ao
encontro do Programa de
Combate ao Nepotismo no

Serviço Público, lançado
em junho de 2006 pelo
MPSC (Ministério Público

de SantaCatarina).
"Se o decreto for cum

prido, vai adiantar bastante
o nosso trabalho", disse o

promotor João Carlos Tei

xeira Joaquim, coorde

nador adjunto do Centro de

Apoio Operacional da

Moralidade Administrativa

do MPSC. No entanto, para
ele, o ideal é que o assunto

seja discutido na Assem

bléia Legislativa e que se

torne lei, com efeito perma-

dual por município e rela
tório geral da situação.

"Vamos buscar, no mí-
. nimo, a exoneração desses

servidores que a gente
�onsidera que estão ocu

pando cargo em razão do

nepotismo", informou o

promotorJoão Carlos.
Os municípios que não

têm nepotismo, mas que

ainda não dispõe de lei a

respeito, serão orientados a

discuti-la. Se a situação da

con-tratação de parentes

para cargos comissionados e

cargos temporários não for
resolvida através do ajusta
mento de conduta, o

Ministério Público poderá
ajuizar ações buscando a

anulação das contratações.

O levantamento nos

Executivos e Legislativos
municipais encerrará em

março. Faltando seis pre

feituras e cinco câmaras dos

293 municípios catar i

nenses a prestarem infor

mações, o diagnóstico já
revela que a prática do

nepotismo é bastante co

mum em Santa Catarina:

79% das prefeituras man

têm parentes em cargos

comissionados e 62% nos

cargos temporários.
Já o nepotismo nas

câmaras municipais é

menor: 21% em cargos

comissionados e 6% em

cargos temporários. Ao final
do levantamento, o Mld)C
divulgará relatório indivi-'

nente para o Executivo e

Legislativo, já que o decreto

pode ser revogado futura

mente.

Com a iniciativa do de

creto, o governo se ante

cipou à comunicação oficial
do Ministério sobre as ações
do Programa que, em

fevereiro, intimará o Estado
a informar todas as suas

contratações de comis

sionados e temporários. Se

gundo o promotor de ,Jus
tiça, a apuração no âmbito

v'

do poder- público estadual
será a segunda etapa' do

Programa de Combate ao

.

Nepotismo, que está em fase

final de investigação nas

prefeituras e câmaras de

vereadores.

Central de Notícias Regionais
Patrícia Gomes

FLORIANÓPOLIS

Uma das primeiras ações
do governador reeleito Luiz

o Henrique da Silveira no

segundo mandato foi ass i

,s nar decreto proibindo o ne

a potismo, ou seja, a nome-

Concurso.
abre

oportunidade

Brasil Telecom bloqueia
acesso ao YouTube

I

Adiada escolha de terceiro nome

A escolha de uma candi
a datura alternativa a de

Aldo Rebelo (PCdoB) e

o Arlindo Chinaglia (PT).
o para a Presidência, da

Câmara deve ficar para um

próximo encontro de
fi parlamentares, ainda. sem

data definida. Ontem,
representantes do PPS, PY,
PSB, P-Sol, PSDB, PMDB e

PTB se reuniram em São

Paulo.
O grupo de 16 parla-

O mentares descarta a hipó
tese de apoiar qualquer
candidato atual, seja Aldo

Rebelo, atual presidente da

Casa, ou Arlindo China

glia, líder do governo. O

deputado Raul Jungman
(PPS) disse que "temos

e respeito pelo Rebelo e

. Chinaglia, mas são ambos

'farinha do mesmo saco' .ao
não romper com a situação
atual. Tanto é verdade que
nem um nem outro, até

agora, elaborou um progra-

ma para dizer a que veio".

Segundo o deputado
Paulo Renato de Souza

(PSDB), ex-ministro da

Educação de Fernando

Henrique Cardoso e parla
mentar recém-eleito, o

grupo não quer fazer um

movimento contra o gove

rno, mas pela recuperação
da imagem da Câmara.
Antes, da reunião,

representantes do grupo
distribuíram à imprensa um
documento assinado pelo
P-Sol detalhando oito

pontos para a futura presi
dência da Câmara,
incluindo a votação da

reforma política.

SÁOPAULO
A Brasil.Telecom confir

mou que está bloqueando o

acesso ao site de vídeos

YouTube, desde a noite de

sexta-feira. A edida atende

a uma o m judicial. do
Tribunal \. Justiça de São

Paulo por c usa do vídeo da

apresentadora Daniela Ci

carelli com o namorado

Renato Malzoni Filho, em

uma praiadaEspanha.
O método usado para

bloquear o site foi a instalação
de um filtro no backbone
internacional da empresa

para impedir o tráfego de

qualquer IP que venha do

YouTube, já que não é possível
bloquear apenas o acesso ao

polêmico vídeo.
.

De acordo com o siteGlo

bo Online, o porta-voz do
.YouTube Jaime Schopflin

JOINVILLE
A Fundação Cultural de

Joinville lançou um edital de
concurso abrindo as inscri

ções para seleção de interes

sados em bolsa de residência
artística na cidade de Stein am

Rhein (Suíça), por três meses,
no campo das artes visuais.

Os interessados têm até o

dia 20 de fevereiro para fazer

as inscrições. O indicado pela
comissão terá uma bolsa de

estudos no valor total de 1,2
mil francos pormês emoradia
com ateliê para o artista e

acompanhante. Poderão con
correr artistas visuais que

moram e trabalham em

Joinville hámais de dois anos.
Os projetos deverão ser

entregues na sede do Museu

de Arte até 31 de janeiro das

12h às ISh e de 1º a 20 de

fevereiro, das 9h às 17h.

disse na semana passada que
estava tendo problemas em

bloquear o vídeo no site.

Segundo ele, os intemautas

continuavam republicando o

material no site,mesmo COt)1 a

proibição.
Na terça-feira, um desem

bargador do Tribunal de

Justiça de São Paulo determi
nou que o portal retirasse

cópias do material do ar e
bloqueasse, definitivamente,
o acesso de internautas brasi

leiros ao vídeo.
Cicarelli entrou: com uma

açãono dia 19 de setembro de
2006 contra as Organizações
Globo, o iO e o YouTube. O
vídeo foi gravado pelo. papa
razzo Miguel Temprano e foi
exibido na internet em agosto
em sites de vídeos. O processo
baseía-se na violação de
direito de imagem do casal.

Fernando Gabeira, do PV, disse

que novo candidato pode sair

da base governista

"
Temos respeito pelo Rebelo e Chinaglia, mas são ambos

'farinha do mesmo saco' ao não romper com a situação
atual. Tanto é verdade que nem um nem outro, até agora,
elaborou um programa para dizer a que veio".

Deputado Raul Jungman, do, PPS
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Porto de São Francisco
tem novo presídente
o secretário da SDR
de Joinville, Manoel

Mendonça, também
tomou posse ontem

SÃO'FRANCISCO DO SUL

O engenheiro Paulo
César Côrtes Corsi foi em

possado ontem, em ceri-.
mônia realizada no Terminal
Turístico Naval; o novo

presidente do Porto de São
Francisco do Sul. Uma das

primeira; medidas do novo

presidente será fazer uma

ampla ouvidoria com enti

dades exportadoras e impor
tadoras, trabalhadores, arru
madores e autoridades marí
timas para um plano de de
senvolvimento do Porto e do
entorno.

Natural de São Paulo,
�Paulo Corsi está há 13 anos

=na atividade portuária e já
�atuou no Ministério dos
:Transportes, onde exerceu o
;cargo de diretor de Logís
:ticá':-Em 1993, foi responsável,

pela implantação dos Conse
lhos de Autoridade Portuária'
em Santa Catarina, presidin
do os conselhos dos portos de

Itajaí, Imbitubá e Laguna.
Prestou serviços técnicos

para implantação e gerencia-
\

menta de Terminais Portuá
rios em Santos, ltajaí, Imbi
tuba e São Francisco do Sul.
'. Atualmente é consultor

técnico, membro do Consel
ho de adrninistração do Por
to do Rio de]aneiro e profes
sor universitário do Curso

Superior de Graduação em

Logística 'da Univali.

.
SDR

Também tomou posse
ontem o secretário de Desen
volvimento Regional de
]oinville, Manoel· Mendo
nça, que continua comanda
ndo as atividades do governo
nos oitomunicípios doNorte
catarinense. O evento

aconteceu no auditório da

SDR]oinville, com a presen

ça dó governador reeleito,
Luiz Henrique da Silveira.
N a mesma cerimônia; o

capitão Ricardo Carlos Me

yer foi empossado coman

dante do 6º Pelotão da Polí-
\ cia Militar Rodoviária, que
fiscaliza as estradas estaduais
da regiãoNorte. Manoel]osé
Mendonça nasceu no dia 3
de janeiro de 1950, em [a
guaruna, Santa Catarina.
Formado em Direito, come
çou a carreira em 1969 como
auxiliar do Departamento de

Serviços Urbanos da Pre
feitura de Municipal de

]oinville. Também foi admi
nistrador da Secretaria Re

gional do Centro, Oeste,
Leste e presidente da Asso

ciação dos Servidores Pú
blicos do Município de

[oinville. Foi, ainda, se

cretário parlamentar do

deputado Luiz Henrique,
gerente Regional da Casan,
e, de 1997 a janeiro de 2003,
foi nomeado secretário de

Infra-estrutura Urbanada
Prefeitura de [oinville. Desde
janeiro de 2003, responde
pela Secretaria de Desen
volvimento Regional de
]oinville.

CUB em se ·se mantém

praticamente estável
'

. �

FLORIANÓPOLIS

Das cinco funções monitoradas, custo da mão-de-obra aumentou em duas

O valor do CUB (Custo
Unitário

\

Básico) médio
habitacional no Estado se

mantém praticamente, está
vel em janeiro. Segundo pes

quisa mensal divulgada pelo
Sinduscon (Sindicato' da
Indústria da Construção
Civil) da Grande Florianó

polis, o índice foi reajustado
em 0,20% e passou a custar

R$ 889,54. O acumulado
nos últimos 12 meses é de

3,13%.
Entre os 40 ítens de

material monitorados, nove
tiveram aumento nos preços,

enquanto out seis apre
sentaram reduç . A varia

ção entre os odutos foi
mai�r na tábua corrida ou

assoalho de madeira, com

4,97%; seguida por basculan
te de ferro, 3,48%; carpete
6mm, 2,89%; � tuba PVC,
2,32%. Em relação ao custo

da mão-de-obra, das cinco

funcões monitoradas, duas
.. .

tiveram aumento médio de

1,36% e as demais se

mantiveram estáveis no

período.
De . acordo com o

Sinduscon de Florianóppolis,
o CUB representa o custo

parcial da construção civil.

POlícia evita
'l) tentativa de fuga

A Polícia Militar evitou
uma tentativa de fuga do
Presídio Regional de Itajaí
no fim de tarde de sábado.
Preso por assalto

-

a mão

armada, Adílson Renor, de
29 anos, escapou dà galeria
onde estava nomomento em

que o carcereiro fechava os

portões. Ernseguida, Adílson
subiu ao telhado, mas foi
detido por tiros de
advertência disparados pela
guarda do presídio.

LANÇAMENTO

Livro resgata obra
de Victor Konder

Foi lançado na Assem
bléia Legislativa o livro
"Victor MarciaKonder - Um
homem demúltiplas facetas,",
que resgata a história de vida
do professor e jornalista ca

tarinense que nasceu em

Itajaí em 3 de novembro de
1920: A obra traz uma parte
que destaca artigos publica
dos no Jornal de Santa
Catarina e outra que apre
senta o autor como professor,
orador e conferencista.

• PE.LO
LHS faz novos

mevlmentns

para
'desenfartar'

Governador dá
posse hoje a

Geraldo Althoff

o governador Luiz Henrique volta a Brasília hoje - na',
.sequnda viagem ao Planalto desde que tomou posse. Nem�'
nos tempos de "paz e amor" com Lula fora tão assíduo.
Aliás, deve ser justamente por isso: o "fluxo de recursos

de Brasília para Florianópolis enfartou", na claSSificaÇão) (.do peemedebista, e exige, para o'segundo mandato, uma"
incisão 'profunda para que seja recomposto. No plano
administrativo, Luiz Henrique dá posse hoje ao rnédico..
Geraldo Althoff na Secretaria de Articulação Nacional. No.J\ GI
plano político, á receita do governador inclui uma jogada E. ve
de. tabela com o PMOB e o Congresso Nacional. Quanto)! m

, mais força e capacidade de articulação dernonstrar sobrelL ai
o partido e as bancadas, mais perto fica de desobstruir a

'

comunicação com o Planalto apesar do ruído com o PT
catarinense. Razão mais do que óbvia para o empenho MI., R

governador em construir a terceira via à presidência da
Câmara sobre o nome de Michel Temer. .

Pinus Elliotis?
Também há quem aposte que Luiz Henrique terá de revisar o ,'I 1

processo de reprodução política em Joinville. O PMOB não fazL
mais deputado estadual na região desde 1994, quando elegeu I':

Sérgio Silva. Para federal, fora Adelor V'ieira'que não se reelegeu
em outubro, o último teria sido Geovah Amarante, hoje )I)
esterilizado do BROE. li:

Amigo da criança {'

Para compensar eventuais dissabores, Tebaldi recebeu ontem o,
selo e o diploma de Prefeito Amigo da Criança da Fundação ;1;
Abrinq. Com a aprovação e reconhecimento pela atuação em

educação e assistência social na primeira etapa, está
credenciado para o período 2006/2007. Quarenta e cinco

municípios catarinenses habilitaram-se.

Sem chance
...

, Ao acabar com o Conselho .de Estado, transformando-o em t�,\Conselho de Notáveis, Luiz Henrique evita qualquer l;;j'

possibilidade de discutir o futuro de SC com o sempre
adversário Esperidião Amin. 'Aliás, da lista de ex-oovernacoresé
o únicoque não é - ou está - aliado do peemedebista.
- - - - - - -::,._ - - - _"_ - - - - - - _-

Auto-estima i',

_ r{t\

Não é mais a mesma a vida na Casa Lar Cretinha, no �i�
Tavares, na Capital, desde 'a passagem por lá da inodelr
internacional Gisele Bündchen.. quinta-feira passada. As 21
meninas de sete a 18' anos abrigadas por viverem em situai�)O
de vulnerabiltdade social - vítimas de violência ou negligêng�a
da família - aguardam as fotos que provam os passos}�
desfile ensinados pela top. Mais que uma doação matena\,

.

Gisele deu tempo e testemunho para as garotas, 'explica'f
psicóloga Fernanda Zanini. Contou que conviveu �[11
'repúbllcas' atopetadas de modelos' e observou que �s
usuárias de drogas dificilmente deslancham na carreira bU
na vida.

ADRIANA BALDISSARELLl, COM COLABORAÇÃO DE PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS)
.

.
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Rio terá R$ 50 milhões
H

) de· ajuda após 'Chuvas
l( Governo deve liberar
I; verba através de uma

r medida provisória
1:: ainda esta semana

if RIO DE JANEIRO

o Rio de Janeiro deve
5' receber ainda esta semana 50
III milhões de reais do governo

fe�eral para a recuperação
,� dos 34municípios castigados

pelas chuvas, que deixaram
ao menos 26 mortos no

Estado, disse ontem' o

governador Sérgio Cabral

(PMDB).
Segundo ele; o presi

, dente Luiz Inácio Lula da
ilva vai editar uma medida

I provisória que liberará os

, recursos para o Estado, onde
mais de 12 mil pessoas per
denim suas casas ou foram
obrigadas a abandoná-las
devido ao mau tempo. Doze

municípios declararam situ

ação de emergência.
,

"Falei longamente ao

telefone com o presidente
Lula e ele airtorizou a edição
da medida provisória. O
Estado vai solicitar 50
milhões para atender os

municípios afetados pela
chuva e as rodovias bloque
adas", disse o governador.
A quantia a ser liberada

pela União é bastante infe
rior à solicitação inicial do
governo fluminense, que era
em torno de 150 milhões de
,F�ais. Outros Estados afeta
dos pelas fortes chuvas, como

Cabral conversou portelefone com o presidente, que garantiu o repasse

Minas Gerais, também po
dem receber recursos fede
rais.

Só neste ano, as chuvas
deixaram 36 mortos no Rio,
São Paulo e Minas Gerais.

Quatro pessoas morreram em

São Paulo, enquanto em

Minas mais três pessoas
morreram no domingo por,

.

decorrência de um desli-
zamento de terra no muni

cípio de Matias Barbosa.
"Nós queríamos mais

.

(fundos), mas parece que o

governo federal só tem 120
milhões para essa questão
das chuvas. Já vamos ficar
com 50 milhões, está bom,
porque há outros Estados
muito afetados, como Minas
Gerais", afirmou o vicegover- .

nadar e secretário estadual
de obras., Luiz Fernando
Pezão.
A Defesa Civil do Rio

informou ontem que o

número de vítimas no Estado

pode chegar a 29, uma vez

que há três desaparecidos na

cidade de Campos, no norte
fluminense.
A região serraria do

Estado é a mais castigada,
com 25 mortes em desaba
mentos e soterramentos

entre as cidades de Teresó

polis, Nova Friburgo, Petró
polis, Sumidouro e São José
do Vale do Rio Preto.

O instituto Somar Mete

orologia prevê continuidade
das chuvas na região Sudeste
do país pelo menos até o dia
17 de janeiro, com possi
bilidade de piora da situa

ção. (Com reportagem de
Pedro Fonseca e lnaê Ri

veras)

• NÚMEROS·
12 cidades em situação
de emergência

-

26 mortos

5.697 desabrigados

6.143 desalojados I

*no Estado do Rio de Janeiro

ltel de Saneamento
é publicada no Diário
BRASíLIA

-

A lei que estabelece dire
trizes nacionais para o sane

.amento básico foi publicada
'ontem no Diário Oficial da
'.União. Além da universa

)ização do acesso,' ela prevê
cque o abastecimento de

'�gua, esgotàmento sanitário,
'Fmpeza urbana e o manejo
,dos resíduos sólidos sejam
feitos de forma adequada. à

..�aúde pública ,e à proteção
:!do meio ambiente. .

De acordo com a Lei

11.445/07, as políticas públi
� cas de sanea�ento básico

peverão criar mecanismos

de controle social, ou seja,
formas de garantir à socieda
de informações e participa
ção no processo de formula

ção das medidas relaciona
das ao setal'.

Segundo oMinistério das

Cidades, esse controle pode
rá ser feito por meio de con
selhos municipais, estaduais
e federal que terão caráter

consultivo, mas poderão
exercer pressão sobre assu�
ntos ligados ao setor, como,

por exemplo, a fixação das
tarifas públicas.
A lei foi sancionada pelo

presidente Lula no dia 5 de

janeiro deste ano.

IMPOSTO DE RENDA

Receita libera
consulta 'ao 10 lote

Quem teve a declaração
do Imposto de Renda Pessoa

Física, ano-base 2005, retida
na malha fina da Receita

Federal, no ano passado, tem
a primeira oportunidade de
2007 para verificar se sua

situação com o Fisco foi

regulârizada. A Receita

processou 250.994 declara

ções para liberação no pró
ximo dia 15, mas às consultas

para saber se seu nome cons
ta do primeiro lote residuál
do ano já podem ser feitas.
Basta acessar o endereça
www.receita.fazenda.góv.br
ou ligar para o Receitafone
0300780300.

• PELO
, )

Menor país do
mundo está
à venda pôr
R$ 41 milhões

Sealand é uma
antiga plataforma
militar de 550 m2

O menor Estado do mundo, Sealand, uma antiga
plataforma militar com 550 metros quadrados habitáveis
situada no mar do Norte, na altura das costas inglesas, f.'está à venda 40 anos depois de sua fundação por um �

'britânico excêntrico, Roy Bates, que o comprou em 1967.
Pela plataforma, à qual só é possível chegar de helicóptero
ou barco, OS' proprietários pedem 10 milhões de libras, J

.

cerca de R$ 41 milhões, e detalham as qualidades do )
local: vista infinita do mar, tranqüilidade absoluta garantida, .�
nada de impostos.' �

O principado de Sealand é de fato um Estado J

autoproclamado não reconhécido por nenhuma outra

nação. Ocupa uma antiga plataforma metálica, Roughs
Tower, assentada em duas torres de cimento armado na

altura de Harwich, no leste da Inglaterra, e construída em

1941, durante a Segunda Guerra Mundial, para a instalação
de uma bateria antiaérea.

"Possuímos a ilha há 40 anos, mas agora meu pai tem
85 anos e chegou, talvez, o momento de um

rejuvenescimento", declarou o fjlho de Roy Bates, Michael..

NÁUFRAGOS RESGATADOS
Quinze sobreviventes do naufrágio de uma balsa na Indonésia
foram resgatados depois de ficarem à deriva em um bote salva
vidas por nove dias. A balsa afundou no mar de Java com 628

.

pessoas a bordo, após virar de cabeça para baixo em 29 de
dezembro.

LEOPARDO NO BANHEIRO
Um leopardo invadiu o banheiro de uma residência na região
oeste da índia, atraindo milhares de curiosos durante quatro
horas, até ser capturado. O animal perambulou pela cidade de
Vadodara por alguns minutos antes de entrar no banheiro da
casa.

VIDA EXTRATERRESTRE
Astrônomos planejam procurar em 1.000 estrelas próximas por

.

transmissões de televisão e outros sinais que poderiam indicar
vida extraterrestre, disse ontem o Centro de Astroffsica Harvard
Smithsonian. O projeto foi planejado para começar em 2008.

Livro entreg� após 47 anos
Robert Nuranen entregou um I�ro à biblioteca de Hancock,
Estado do Michigan, nos Estados Unidos, com 47 anos de
atraso. O material foi entregue com um cheque compensando as

multas. Nuranen, que havia retirado o livro para um trabalho do
colégio, disse que sua mãe guardou no lugar errado a cópia de
Príncipe do Egito quando limpava a casa. No sábado da semana

passada, o homem encontrou o livro em uma caíxa.
"Achei melhor entregar o livro antes que esperasse outros 10
anos", afirmou depois de devolver o livro com um cheque de
US$ 171,32. "Clnqüenta anos seria vergonhoso", disse.
O livro deveria ter sido entregue no dia 2 de junho de 1960. De
acordo com Nuranen, o livro foi locado devido à sua fascinação
pessoal pelo Egito, país que já visitou. Entretanto, ele runca
acabou de ler o livro.

Portas de Boeing caem durante vôo nos EUA,
Um avião comercial de carua
aparentemente perdeu duas
grandes peças de metal
durante um vôo com destino
a Los Angeles, nos Estados
Unidos. Os pedaços, que

.

seriam as portas do lado
direito, foram encontrados na

vizinhança da cidade de
Cordelia, na Califórnia.
Acredita-se que caíram do
Boeing 747 que saiu di! base
aérea da Força Aérea de
Travis. O avião aterrisou em

segurança em Los Angeles
para uma revisão. As duas

peças de metal seriam as

duas portas do lado direito,
onde ficam guardadas as

rodas da aeronave.
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Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira de manhã.

É obrigatório o envio em alta resolução.

O CORREIO DO POVO

TE Par Franciane Fagundes

Denise Martins e seus familiares felicitam Hilário Zapella e

Willian Martins que trocaram idade dia 23/12.

Aconteceu no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul no dia

05/12, a formatura da Escola de Governo e Cidadania da
Amvali.

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

Juliane Franzener completou idade nova no dia 21/12. Os

pais Marcia e Renita e a irmã Nayane desejam felicidades
e sucesso.

c .i, __'

I

Colaboradores da Marlizes em momento de descontração
na confraternização de fim de ano. '

A esposa Vani parabeniza Natalino Gomes Pego por rnals
um ano de vida comemorado no dia 23/12.

A,I·QísiQ
úlUmo dià . Para ens de

amigos e familiares.

; Aniversariou no último dia 20/12 Cleyton Cesar Cirico,
felicidades é o que desejam seus amigos e familiares.

Gomemorou mais
um ano de vida no

dia 23/12, Salete
Szirkowski, muitas
felicidades é o que
deseja seu

namorado Adair.

Na Foto Patrícia, Alessandra e Mery em jantar de
confraternização no Parque Malwee.

FELICIDADES -

Aniversariou no dia
, 24/12 Natalino Menel.

"v

Felicidade�!

PARABÉNS
Trocou idade no

dia 05/01 Ederson
Tomaselli.
Parabéns!

oiAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Começa
hoje, na

Rede Globo, a

_

sétima edição do

programa Big Brother Brasil.
Novamente a apresentação
do reality show será de Pedro

Bial. Dezesseis pessoas (alto
homens e oitomulheres) vão

disputar o prêmio de R$ 1

milhão. O programa sofreu

algumas mudanças, mas

sempre promete capítulos de

inveja, traição, romance,

mentiras e comédia.
Entram hoje, na casa

mais vigiada. do país, o

estudante Alan Pierre, de 21

anos, de Pernambuco; o

carioca Airton, de 25 anos,

designer; os mineiros Bruno,
de 25 anos, consultor de

vendas, eAlberto, de 30 anos,
analista financeiro; além do
administrador Diego, de 25

anos, o engenheiro Fernando,
de 27 anos, o técnico

esportivoDaniel, de 26 anos,
e o bancário Fernando Luiz,
de 23 anos, estes quatro de

São Paulo. No grupo

feminino estão a tradutora

Juliana, de 29 anos, de

Brasília; as estudantes Liane,
de 26 anos, e Bruna, de 22

anos, de Santa Catarina; a

hostess e DJ Analy, de 30

anos, do Para-ná; a

estudante e comercian-te Iris,
de 27 anos, de Minas Gerais;

OQUE:
BBB7

EMISSORA:
Rede Globo

QUANDO:
Estréia hoje
Horas:
22h

I

ora
as cariocas: a estu-dante

Carolini, de 19' anos, e a

promotora de marketing
Fani, de 24 anos. A paulista
Yumi, de 25 anos, modelo e

tradutora foi eliminada antes
mesmo do programa come

çar, por ter contrato com o

SBT e sua substituta é a

também paulista e promo

tora de eventos, Flávia, que
já estampou as páginas da

revista Sexy;
Com aproximadamente

50 mil inscritos, a sétima

edição do BBB apresenta

algumas novidades, entre

elas a mecânica de elimina

ção. A· indicação do anjo
estará sujeita a veto de um

dos participantes do progra

ma. Se' o nome escolhido

pelo anjo para ganhar
imunidade for vetado por

outro concorrente, definido
.

por sorteio, não haverá imu

nizado na semana, acirrando
a disputa pelo prêmio.

-

A casa, que abrigará o

jogo por 12' semanas, tarn

bém passou por reformas

para levar coisas novas a

quem gosta de dar' uma

bisbilhotada. O quarto do

líder ficou aindamaior.
Além das exibições

diárias do "BBB", o telespec
tador poderá acompanhar
ainda debates sobre os

acontecimentos do progra

ma no "BBB Só Para Maio

res", que irá ao ar nas noites

de quarta-feira, depois da

série "24 Horas", a partirdo
dia 17, apresentado por

ViníciusValverde.
Para quem gosta, vale a

pena dar uma espiadinha. A
direção da sétima edição do

"Big Brother Brasil" está a

cargo deBoninho.

O CORREIO DO POVO

A turma do Pânico
deve deixar a Rede
TV até julho deste
ano. O SBT, de
Silvio Santos, está
correndo atrás do

prejuízo e pode ser

o destino dos
comediantes. Um
dos problemas é o

alto salário.

As qrondes marcas mundiais
bem perto você.

,

-".�"'
...._ ,..
'1....".-'"

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shcppinq Breithaupt � 10 P,SO

3371 1590 � ellen::j@ellens com br

Dezesseis pessoas entram hoje na casa

mais vigiada do Brasil com objetivo de

conquistar fama e levar para casa o prêmio
de R$ 1 milhão.

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

Centenas das melhores sugestões para

presentear criativo neste Natal. Megastore - 3275 0137

Shopping - 32756400
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGuA 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 Dldl e a Princesa lill
(14h, 1 Gh50, 17h40 - Todos os

dias)
Ela dança, Eu danço
(19h30, 211135 - Todos os dias)
.e!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 Didl e a Princesa lill

(14h10, 16h, 17h50, 19h40-
Todos os dias)
Filhos da Esperança
(21 h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 1
O Amor não tira férias

(14h, 16h40, 19h30, 22h - Todos
os dias)
Cine Mueller 2

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

I

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 h3() - Todos os dias)
O Cavalheiro Didi e a Princesa lili

: O 4h15, 16h20 - Todos os dias)
.

Cine Neumarkt 4

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

I Todos os dias)
, Cine Neumarkt 5
: Âdrenalina

, : (17h20, 19h20, 21 h20 - Todos os
� dias)
Xuxa Gêmeas
(13h30, 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)

� MÓSTRA
,

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,

� CURSO

Desenvolvimento do
Profissional de Compra é .

tema de curso promovido
pelo Ceias nos últimos dias
de janeiro. O preço fica entre
R$ 350 e R$ 395.

Extra TERÇA-FEIRA, 9 de janeiro de 2007 I'68
extra@ocorreiodopov'o.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

,

• O DIA DE HOJE
� SÂNTO,

, A sonda espacial americana
Surveyor 7 pousa na Lua e,

começa a transmitir fotos para a
i.T�rra.,

.

�))

, pela inexistência, em definitivo,
cos discos voadores;

Novo vigário
No dia 1 O de janeiro de 1 987, assumiu o novo vigário da Paróquia São Sebastião, de Jaraguá do Sul.O
Padre José Felipe Dalcegio, 36 anos, há oito sacerdote, na época, veio de São Paulo em ,substituição
ao Padre João Heidemann e foi muito bem recebido pela sociedade cristã. Já Heidemann, que serviu
a Deus 12 anos, na cidade, deixou saudades, mostrava reportagem do jornal O Correio do Povo .

João Heidemann promoveu a organização e estruturação da Paróquia São Sebastião
acompanhando a parte religiosa no desenvolvimento do município, em suas várias atividades. Foi
durante o período em que era vigário que foram fundadas as comunidades São Luiz Gonzaga,
São Francisco do Assis, São Cristóvão, N. Sra. Do Perpétuo Socorro, Santa Catarina (Alto Rio

Cerro), N.Sra. do Caravágio, além da demolição do Salão Cristo Rei e construção do Edifício
Cristo Rei, construção da Capela do Rio Molha, construção da Igreja São Judas Tadeu,
construção de galpões para festas de várias comunidades, reformas e plntura da Igreja Matriz,
dentre qutros.
A criação do Centro de Pastoral, para cursos, reuniões e encontros, a estruturação dos cursos de
noivos, de batismos, movimentos de casais, catequese, introdução dos folhetos e cantos durante
a missa foram outros trabalhos realizados pelo ex-vigário. Na despedida, comó soldado - disse -

"parto para novos desafios, na certeza de dever cumprindo" ..

• O CLIC DO LEITOR • ANIVERSÁRIOSMande sua foto para o Extra:
extra@ocorrelodopovo,com,br

Daniel J. FisCher
E'derson Mathias
Jadlel Urnberger
Manoela Theodoro
leandro Wendramin

��
Nada mais belo e sábio do que a natureza é o que diz Fábio Montes
sobre clic enviado.

09/01

'''lise J. Lange
Andreia de Borba
Rafael de Oliveira Souza
Marcel� Tissl

, Irene Goslowski
Karin'

• PREVISÃO DO TEMPO
Tempo firme em se
Hoje 6 sol deve prevalecer em Santa
Catarlna. Amanhã, a propagação de
áreas de instabilidade deve trazer a

'

chuva de

VOI�.
mas ainda 'na forma

de pancadas is ' 'das e concentradas
no período da t' tíe, Já na qulnta-telra,
as pancadas de chuva atingem
principalmente o lnterior do Estado.

� Jaraguá do Sul e Região

)

FLORIANÓPÓLlS

HOJE
..� QUARTA � QUINTA

MíN: 230 CU MíN: 24° CW MíN: 23° C
MÁX: 31° C MÁX: 330 C MÁX: 34° C
Sol com algumas nuvens. Tempo instável.

� Fases da lua

Sol com nuvens,

SEXTA\ �
MíN:22°C U
MÁX:33°'C
Sol com nebulosidade.

CHEIA

4112

MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas
<� d 'Q .,.t" ", ,�!,,(,1:). """".-1 � <'" " "',,

"

",',

Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada
nublado
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I. NOVELAS
,

'

� GLOBO -18H

o Profeta
Marcos encontra Tony na beira da estrada.

Ester comenta com o delegado que
Marcos teve uma visão de Tony. O

delegado decide ir atrás de Tony e Baby.
Isaías tenta contar ao delegado o que viu,
mas ele não lhe dá ouvidos. O delegado
pergunta aWanda onde está Tony, mas ela
afirma que não sabe. Tony chega na igreja
e descobre que Baby foi embora com o

delegado. Benjamim avisa Baby que Tony
está na igreja e ela vai encontrá-Io. Wanda

afirma para Alceu que Tony a desonrou e

ele decide impedir o casamento. Isaías

revela que viu Tony sendo abordado, mas
não tem coragem de contar que viu Paulita

e Camilo observando. Alceu descobre tudo
.

o que Wanda fez para separar Baby e Tony
e fica muito decepcionado. Natália afirma

para Oedé que tem vergonha de ser sua

filha. Piragibe ouve. Clóvis exige que Sônia
diga a Marcos que não o ama mais.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Elizabet� acusa Maria de estar se metendo
na família. Maria manda Morgana chamar
o advogado. Morgana avisa Elizabeth que
Maria é filha do irmão de Último, portanto
dona de metade da fortuna. Gui discute por
Arthur ter sido preso. Giácomo acusa

Lance de perseguir mulher casada. Lance

finge que foi atingido e desarma Leocádio.

Marquinho ri da esperteza do pai. Laura e

Leila sugerem se mudar para a fazenda,
mas Elizabeth é contra. Vanessa fica

furiosa ao saber que Gui está viúva e que
Arthur está preso por defendê-Ia. Elizabeth

pede desculpas a Maria e mostra foto dos

cinco amigos pequenos. Vanessa dá

queixa de Arthur por abandono de lar.

Tanaka libera Arthur. Lance diz a

M"arquinho que comprou um caderno para
anotar todos os aniversários. Maria pede a

Elizabeth para conversar com Átila para ele
não perseguir Gui. Elizabeth diz a Morgana
que com o tempo não vai precisar se

dobrar diante de Maria. Dorinha mente

quando Débora pergunta se Lance é seu

pai. Leila diz que beija Tadeu pensando em
Lance.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Jorge Marta e Verônica seguem o carro de

Salvador. Helena vê um vulto e encontra os

porta-retratos com sua foto e de Clara em

locais diferentes dos habituais. Tide diz-a

Constância que Thelma não deve voltar

para a fazenda, já que passou no vestibular.
Constância fala que teme que outra filha lhe

dê desgosto. Fred fica alegre com- seu

primeiro carro. Helena vê novamente o

vulto e ouve um som bem alto. Na cozinha,
todas as bocas do "fogão se acendem

sozinhas. Os ponteiros do relógio
disparam. Um pano-de prato se incendeia.

Felipe debocha .do carro velho de Fred e

Jorge o censura. Helena liga para Lidia e

manda que ela, Salvador e Clara não

voltem para casa. Helena pede a Salvador

que leve as duas para a AMA. Marta se

irrita com Verônica, queacaba batendo em

um táxi. Alex resolve levar Francisco para a

AMA. Helena sai de casa. Todos cantam

parabéns para Thelma. Constância exige
que ela dê a primeira fatia para o noivo,
mas ela prefere dar para a mãe. Sandra

chega de surpresa. Thelma fica feliz

pensando que ela se lembrou de seu

aniversário, mas Sandra ironiza. Sandra

diz que Jorge está na senzala comendo

bolo porque tem algum interesse. Jorge
aperta seu pulso e a expulsa de casa.

� RECORD - 19h15

3

Bicho do Mato
Maurinho se desespera ao ver Teleco

ferido e diz a Juarez que o cornbinado era

não machucar ninguém. Brandão, Zé

Diacho e Juarez fogem. Teleco desmaia.

Mariano faz uma visita a Francisca na

fazenda. Ela fica muito feliz, os dois se

beijam. Geraldo vê a cena e fica muito

chateado. Geraldo diz que ele vai lutar pela
sua amada e tem certeza de que vai

reconqulstá-la, Maibi serve bebida para

Alzira, Emílio, Oneide e Silvia. Emílio tenta

impedir Silvia de beber, mas, ela não

resiste. Jaca conta paraVanda que Betinha

voltou para a casa de Tavinho e ela resolve

ir até lá conversar com sua filha.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Todos os soldados comemoram com

Jéferson em cima do morro. Carla chega
em casa depois de voltar do Torto e pede
segredo para Alfredo. Jéferson avisa

Jacson que ele ganhou. Jacson vibra com

a notícia, más, logo desmaia, está muito

ferido. A gangue de Jéferson se esconde
no mato ao ver a policia chegando. Carmo
vê Leonardo chegando em casa com

Patrícia.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��IMPASSE
Há rumores na Rede TV! de

que o "Pânico" pode deixar a
emissora neste ano. Houve
uma primeira reunião para
falar do assunto, mas ainda
não chegaram a um acordo

sobre renovação de contrato.

Nos bastidores do "Pânico"
fala-se muito em SBT. Dizem
também que há proposta de
uma terceira emissora.A
única coisa que se tem

certeza é que os rapazes
exigiram um salário bem
maior do que o atual para
renovar o contrato com a

atual. emissora de televisão.

·················1

L

:¥�DE SA1DA1;,
iiComentq-se na Bang qu�. há ..f:

planos de um programa'
ss

seriianal para Adriane
Galisteu confrontar Hebe

(SaT) às segundas.Apesflr d�p
uma ala da Band demonstrar

interesse em Galisteo, pahe §

da cúpula da emlssnra achas

que .q apre��rtadora é
instável. Além disso, a multa
de rescisão de contrato dela é

.

de mais de B$ 10 milhões. Já

Jno�:corledores ,�9 SBT, fala-
se que Galisteu podet{vo�ar
com o "Charme'" em fevereiro,

.)'ou oate( de··frente com

.,Se�gin�:9 Groisman; na?,.I; 1'l

madrugàda$.
.

��HERANÇA
Além da excelente trama, a minissérie
"Amazõnia" - que estreou nessa semana na

Globo - está ganhando elogios por conta da

linda trilha de abertura. Para quem confundiu a

voz com a de Elis Regina, aí vai a ficha:
"Caminho das Águas", de Rodrigo Maranhão, é

faixa do CO "Segundo" de
Maria Rita, filha da

grande inspiração
da MPB. A música,
que ainda não
tinha tido muito

destaque, promete
estourar. Aliás, a
audiência da
minissérie está

agradando a

Globo.

� �BAL�lo(íj:\
A li�Lidação de agradar
qualquer lulU rola em Nova .'1

Jersey, mais especificamente
na casa de Whitney .Houston.
Isso mesmo! A cantora - que
andt>u com sérios problemas
.de qrogas e. tem uma dívida

de US$ 76 mil- resolveu
vender parte do seu closet.
Entre as peças, roupas
.Giorgio Armani, Dolce &

Gabbaqq e Versace. Além
disso, ô'halaio inclui am'!!
iplalib de cauda � até'prêmios
que.,Whitney galilOQu. Os ��s
,tamº,ém de��.fl1,taz�i[Jila·'
para confenr a vQlta}la
'cantora.

A

Rodrigo Santoro afirmou em "

entrevista ao Fantástico que ;� i
pretende voltar ao Brasil no .. ��.
final de sua participação no

,.

seriado norte-americano

Lost, filmado no Havaí. O
ator foi convidado pela rede

norte-americana ABC para
"

renovar seu contrato por
r.

mais três temporadas. "Eu "

amo o Havaí, mas tenho
.

"

minha vida no Brasil, minha
namorada, minha família",
afirmou; Ele também disse "

que nem mesmo ele sabe (!
sobre seu personagem e o

que vai acontecer no seriado. ::

• CRUZADAS
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Mande sua piada para o Extrá:
extra@ocorreiodopovo.com.br

........

nGãdeiil;! risão
i Sufixo de
! "terroso"
-r-.-

!

.. DIVIRTA-SE

O Filhote de Gambá
De férias no Amazonas, Maria se encantou com um filhotinho de gambá.
- Joaquim! Olha que gracinha que eu comprei de um indiozinho! Vou levá-lo

para casa!
- Você está maluca, Maria! Não podemos embarcar com um animal no avião!

- Oras, Joaquim! Você acha que eu não pensei nisso? Vou levá-lo debaixo de

minha saia! Dentro da calcinha!
- Mas, Maria, e o cheiro?!
- Ah! O gambá que se dane!

o terno
Um homem chega na alfaiataria e pergunta
quanto custa para fazer um terno.
- Quinhentos Reais! - Responde o alfaiate.

- Isso e um roubo!
E o alfaiate tenta justificar:
- Mas ... São sete dias de trabalho!
- Espera aí, em sete dias, Deus fez o mundo!
- Mas não foi sob medida!

-.

:,�

T

,

SOLUÇÃO

• HORÓSCOPO �. !

� Áries 20/3 a 20/4
Melhorias no ambiente profissional &
assemelhados, por que não agora? Para o que

não depende só de você, uma boa conversa é

um grande começo. Vá plantando sementes e

despertando uns e outros da letargia. Se, no

primeiro momento, lhe disserem não, continue
animado e siga com seus planos, daqui a uns

dias você entra por outra porta (ou janela).

� Câncer 21/6 a 21/7
Tá nervoso? Então se deixe pescar pelos
detalhes que exigem sua atenção. Nada como

aparar arestas, retocar e cuidar de minúcias

para quase esquecer os nervos à flor da concha.

Você se concentra e se aprofundá, dá uma geral
na sua vida, naquelas pendências pequenas,

porém importantes, e, quando vir, já terá
esquecido o que incomodava.

I Da cor l
i do âmbar f+
l I___ _

iAtração de!
i festas i
! juninas i

ir:--r---

I
.. -.---t-.. -.-.-- ....

Deposlla� i ...
em inglês j' !

----I- .-- .. .l
I

... _
.. __

__ L ······11Desde,

L:
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francês
... '! em "dum" I

__ ::__ __ __U!!r.�I!!Jl'
Vitamina! ...

.

t:a�cao�� , ...

.eereals !

� Libra 23/9 a 22/10
Hoje o fiel da balança pode pesar mais para um

lado ... Isso definitivamente não lhe agrada, mas
não se deixe influenciar pelo desequilíbrio
alheio. Na medida do possível, man nha-se

em narmonía. Use sua habitual' ncia para
deslizar entre os problemas. CI re as Idéias. A
época é boa para concretizar pia' s há muito

esquecidos.

� Escorpião 23/10 a 21/11 \
Mais um pepino para resolver? � dO\ipo
empreitada grande, com grana mínima e pra
ontem? Essas coisas acontecem muito com o

pessoal de Escorpião, não pense que é só com·

você. Sabe por quê? Não, não é carma, pelo
menos no sentido negativo em que a palavra é

usada. É porque estão equipados para isso e

dão conta do recado.

� Sagitário 22/11 a 21/12
Alalaô, ÔÔÔ, ÔÔÔ ... Nada a ver ter que ficar

apagando incêndio nesse calorão. Ou vai dizer

que tudo que você queria era passar o dia

inteiro tentando desesperadamente apagar.

fogo de palha? Ninguém merece cometer

deslizes por mera bobeira e depois precisar
correr pra consertar o estrago. Não marque

touca, largue esses fósforos ...

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Difícil p.edir, especialmente para o atarefado

capricorniano ... Mas a gente tenta mesmo

assim: que tal deixar para o final da tarde (ou
amanhã) as várias providências que tem pela
frente? Totalmente impossível, fora de questão.r

.

ou nem pensar?! Tudo bem, é difícil mesmo
. .� 1

adiar o que precisa ser Ieíto. Bem que você ,�, i
podia tentar só um pouquinho...

'

� Aquário 21/1 a 18/2
Peraí, voador aquariano! Em vez de ficar

.

projetando mil e várias coisas e abandonando'

tudo no meio do caminho, neste momento
.

seria interessante você abraçar uma causa até.

o fim. Os astros indicam que esta é uma fase'

de concretização. Que tal ir fundo em pelo
menos um dos seus projetos? Uma coisa é

certa: o retorno não vai tardar.

� Peixes 19/2 a 19/3
O dia começa meio assim-assim; mas a noite, :,
hummm ... Luz de velas, jantarzinho a dois ... É

.

hoje! Tem que trabalhar amanhã cedo? E daí?

O jantar pode ser em casa mesmo, traflqüilo..
Se não está acompanhando, aí sim, você vai

ter que sair para outros mares se quiser entrar:
no astral. Abra bem suas guelras, sinta o

perfume, deleite-se.

u

h
'I
':..1
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� Touro 21/4 a 20/5
Mesmo que você saia cansado do trabalho (e
justamente por isso), dê urnrolê: dê uma volta

por cima do estresse e areje as idéias junto aos

seus amigps e amores. Uma cabeça muito

cheia demora muito a relaxar e não é com

baldes de chá de camomila (gelado) e

programas televisivos que ela vai sossegar.
Contato humano, taurino, essa pode ser a cura.

� Leão 22/7 a 22/8
Não é preciso aumentar o volume dos rugidos
para você chamar atenção. Seu brilho é muito

maior do que tudo isso. Além do mais, pode
acabar machucando quem não quer. Você' acha
que não tira pedaço, mas tem gente que se

magoa, sim. Guarde as garras, Leão. No fundo,
aí mora um gatinho que quer mesmo é ronronar

bem juntinho de alguém... -

� Virgem 23/8 a 22/9
Mesmo que certas rotinas e procedimentos não

funcionem direito, que as pessoas não façam
como você pediu, que ocorram atrasos e outras

coisas irritantes, não se prenda a isso,
mantenha-se afinado com sua meta maior.

Segure o tom e fique numa posição estratégica,
em que possa ver o todo e possa orquesnar
todos os instrumentos.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Como é bom quando apesar de tantos convites,

apelos e propostas, preferimos a nossa própria
companhia. J� estava com saudade, não é,
Gêmeos? Os agitos de fim de ano e os

compromissos dos últimos dias o andaram

levando para tão longe ... A viagem de volta

também tem suas provas, desafios e confrontos.

Mantenha-se conectado.
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8B I TERÇA-FEIRA, 9 de janeiro de 2007
\ CAMAROTE

o empresário e dentista Dr. Everton Wodzinski e sua bela
esposa Cibele Ristow curtiram o réveillon em Balneário
Camboriú.

,

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

UAfe[ícüiaáe é como Ulna borboteta, quanto mais
apersequimos, mais {onge etayarece estar, e

quando não estamosyrestanáo atenção ela ven1 e

yousa em você". Cora Coraiina.

GAROPABA
O empresário Décio Silva, presidente do grupo WEG, e a esposa
Denize curtiram alguns dias na paradisíaca praia de Garopaba. A

-

propósito, segundo comentários, o casal recém adquiriu nova casa

de veraneio na região.
'

RESSACA
Algumas figurinhas carimbadas
da nossa urbe sorriso ainda ,

,

estão em plena fase de festas e

comemorações. Não se deram
conta que hoje já é terça-feira, é
dia de trabalho e a vida voltou ao

nor�.

\

O NIVER DO CHICO
Para comemorar idade nova ontem, seçunda-telra dia 8, o
amigo e dentista Dr. Francisco dos Reis, mineirinho cos
bons, recebeu todas as suas amizades na área de festa do

prédio onde mora, para um delicioso churrasco e, com

certeza, também saborear os melhores queijos produzidos
, na sua terra natal.

Temos ,ref punellls dlMO$, rom lIlíd� da I'foi. da,fIl_d. 'llJ lOb, Uh" !7h30, O p.''''o é dedua, horas, <om pallid. p.ta
lHmIIo.TelllOllambém ",,!/ia pura grupo.leiluldos de 1001.20 pesfOllS, I"'ra,peKU ou punelo, com a uliliuJ!ão de .

OIIItos embGfW£Ó*dc IIOSSG IroÚL As penon.. avuls.s tem um WslD de RS 120.00 por ""'Uldot Neste valDt está incluso
10 IIw_.e pestaria enlr. o emborque e desembarque; água -mineral; gelO} j,m, (fOrdinbp e (Omaróo); Ianme; (OWÓD/
frvIPiI dlUI'05<O do almD5", O embarque .elÓ a. hOOh. damanhã" o Ielomo à. mOOM da lorde.

O boa praça Ramiro Pedro
Schmitz gerente Comercial WEG
Motores, cozinheiro dos bons fez

aquela paella para um grupo de

amigos em São Francisco do Sul.

O CORREIO DO POVO

O empresário Ismar Lombardi ao lado da
esposa Solange curtiu as merecidas
férias, em Camboriú, o balneário mais
belo do sul do país, como ele mesmo

gosta, com sol, bons bate-papos e

muita cerveja.
.

**

Já o juiz Dr. Márcio René Rocha el a
esposa Ana Lúcia curtiram temporada
de fim de ano em Canasvleíras.
**

Enquanto isso, o empresário Luis

Rogério Povoas, o Léca da Wizard,
curtiu com a família as delícias de
Ubatuba, em São Francisco do Sul.
**

No próximo dia dois de março acontece
na Sociedade Guarani, em Itajaí, o Miss
Santa Catarina.2007. A faixa e a coroa

.
.

quem carrega é a lindíssima Beatriz
Back.
**

Meu abraço carinhoso de hoje vai para o

empresário e boa praça Luis Carlos
Floriani, que sempre lembra deste
colunista com muito carinho.

INOSSA
Santa Catarina

T�OCOU IDADE
Embora meio tardio, quero registrar hoje
com muito carinho o niver do boa gente e

sempre de bem com a vida Alexandro

Spézia, o popular" Cachaça". Os ,

cumprimentos foram dados durante festa em

grande estilo no tialneàrío de Ubatuba.

Av. Atlantica, 1430 - Enseada - São Francisco do Sul- se - 89240-00
www.maruJoamlgo.com.br/maruJoamlgo@maruJoamluo.com.br
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