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Linda e sensual, Vera
Fischer faz sucesso na pele
da cafetina Lola em

Amazônia. Mulheres como
ela ganham destaque na

televisão nacional.
.86 .

www.studiofm.com.br
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REIVINDICAÇÃO: UJAM QUER MAIS CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ0 DAS RUAS DOS BAIRROS
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Previsões para 2007
PIERD RAGAZZI/DCP

o babalorixá Pai Antônio de Vi"aogumté afirma que 2007 será um ano jurbulento na política e de grandes conquistas no esporte. Ele prevê
ainda a morte de dois jaraguaenses influentes, vítimas de acidente automobilístico, e que o Juventus pode ser campeão catarinense. .5

ELEiÇÃO 2008 ,

Ex - vereador de

quer transferir
.

o título para JS
o ex-presidente da
Câmara de Guaramirim,
Ivaldo Kuczkowski, estuda
a possibilidade de
transferir o domicílio
eleitoral para Jaraguá do

.

Sul e disputar uma vaga
no Legislative no próximo
ano .• 4

Comercíantes se sens:ibilizam£
e cuidani de cão desamparado

.

. PIERD RAGAZZI/DCP

"Lula", um cão vira-latas'
abandonado,ganhou
vários donos de.uma vez

só. Ele foi adotado por
moradores da Rua Jaraguá,
no Centro de Corupá, e
agora vai ao veterinário a

cada semana para receber
cuidado� especiais, como
banho e remédios para
'combater-as pulgas.• 6

MÚSICA

Femusc começa
�

no domingo com'
800 inscritos

Festival de Música de
Santa Catarina traz

instrumentistas de 17

países para conhecer
Jaraguá do Sul e região.
Entre as prioridades do
evento está fomentar a
cultura e o turismo no

Estado. .6

Papa Bento 16

visita oBrasíl
em maio'

o pontífice inaugura em.
Aparecida a quinta reunião .

do Conselho Episcopal da
América Latina, cujos
detalhes serão fornecidos
pelo Vaticano na próxima
sexta-feira. • 83

• PELO ESTADO

Blumenau sedía
nesta quinta a

'

1a Mini-Oktoher
A Oktoberfest fora de

época. será repetida hos

dias 18 e 25 de janeiro e

dias 1º e 8 de fevereiro,
no Setor 1 do Parque Vila
Germânica.
.82

�NIMA I M�g�

Sol com pancadas de
chuva a qualquer hora do
dia.• 84

. ,,�. 'r'
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• EDITORIAL

OPINIAO

Dando exemplo
Já nao era sem tempo que

o Governo do Estado decretou
o fim do nepotismo na

.administração pública. Luiz
Henrique poderia ter feito isso

já no primeiro mandato, até

porque a nomeação de

parentes para cargos
comissionados não ocorreu -re

esta é uma marca que o

governador mantém desde o

primeiro mandato como

prefeito de JQinville.
.A prdtica do nepotismo é

execrável, mas precisa ser bem
analisada. Na suposição de que
haja um parente que tenha
extrema competência ou

afinidade com a administração
pública, o nome não. deveria

.

ser descartado. Omelhorseria
passar a aprovaçã6 deste nome

pelo Legislativo, para que os

representantes do povo

Fica lançado o desafio:

quem será o primeiro a
.

seguir o bom exemplo do
- Governo do Estado?"

pudessem avaliar o beneficio
que tal nomeação poderia ter

para o desr;mpenho da

máquina pública. Este processo
\

com certeza inibiria muitos que
hoje usam a caneta do Poder

para nomear parentes
indiscriminadamente, até

porque haveria um exposição
pública. O problema é que nó

Brasil- e em nossa Região isso

não é diferente - os politicos e

mesmo os juizes têm o Péssimo

,
'

hábito de consultar a árvore

genealógica antes de compor
suas equipes. Por isso,
prefei,turas, câmaras e tribunais
encontram- se abarrotados de

, funcionários, pelo menos no

papel. Muitos tuio aparecem
trabalhar e só passam no fim
do mês para pegar o dinheiro.
Fazer o corte radical, como fez
o governador, é umamedida que
vem em. resposta a este eterno

festival familiar com dinheiro

público. Pode não ser o mais

correto, visto que não prevê
exceções, mas faia�neira que
Luiz Henrique encontrou para
dar o exemplo aos catarinenses.

Um gesto -simples, que
certamente teria uma I

repercussão altamente positiva.
Fica lançado o desafio: que será
o primeiro a seguir o bom

exemplo do Goeerno do Estado?

• ENTRE ASPAS
-

O tempo é que vai dizer o tamanho dessa maioria e como vai se

corrportar".
'

"'JOlio Garcia (PFL), deputado, sobre o apoio de 27 deputados estaduais ao governador Luiz
'Henrique, (PMDS).

'''A sabedoria de sair bem é difícil, mas eu acho que consegui encontrá-Ia".
,

�orge Konder Bornhausen (PFL), senador, que encerra seu segundo mandato no Congresso.
i

\
"Não, absolutamente! Não tenho nenhuma razão para de�ar o PT".
I

)

Volnei Morastoni, prefeito de Itajaí, que apoiou a reeleição de Luiz Henrique da Silveira (PMOS),
.

/
'

\. PONTO DE VISTA
.

�êfiS 3 - Perda de eficácia

�a medida provisória
I

: Através da MP nº 303, de
.

30.06.2006, foi instituído o

programa de parcelamento
excepcional de débitos

[unto a União Federal e ao

lNSS, corn prazo de até 130
I '

,

meses, com anistia parcial
ide multas e' redução de

[uros, cujo prazo de adesão.
vence u em 15 de
setembro.Corno toda MP,
leta tem força de Lei, mas

iseu prazo de validade é de
:60 dias, prorrogável por
iig�l período uma única

!vez, devendo, portanto
lnesses 120 dias, ser votada
I

:pelo Congresso Nacional,
:seja para aprová-la, .seja
!para rej eitá -Ia expr e s

Isamente. Decorrido este

Iprazo de vigência, a MP

:perde sua eficácia,
'cabendo então ao Con-

gresso editar decreto .que

regulamente os efeito�
jurídicos gerados durante a

vigência da medida. Prevê
ainda, a Co ",tituição, que
se acaso não ditado o

decreto legisl
lando os efeitos rídicos no

período de'ViglAncia
da Mp,

que os atostJ praticados
naquele r:?� dado de

vigência, permanecem
sendo regulados pela MP

(mesmo que ineficaz) .Esta é

a situação 'jurídica da MP

que instituiu o chamado _

Refis 3, ou seja: houve a

edição da Mp, não foi votada
\

.

em 45 "di as de sua

publicação e, portanto,
passou a "trancar a pauta"
do Congresso; teve seu prazo
de vigência prorrogado par
mais 60 dias pelo Ato n? 38

• João Carlos
Cassuli Jr.,
advogado

do Congresso; não foi
votada até 27 de outubro por
falta de quorum; perdeu a

eficácia; até este momento

não há decreto legislative
regulamentando os efeitos;
permanece, assim, em pleno
vigor.A conclusão, pois, é a

de que os contribuintes que
aderiram ao Refis 3,
at�ndendo as 'formalidades
previstas na Mp, inclusive de

pagamento das parcelas, estão
com seus direitos

assegurados, não podendo vir
a ser excluídos do programa

pela falta de eficácia ou

mesmo de regulamentação da
medida provisória,

.

deven-do

apenas, atuar junto aos

Deputados e Senadores
contra a edição, \ pelo
Congresso, de decreto que
retire eficácia da MP.

O CORREIO DO POVO ��
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Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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• DOS BLOGS

iji.Iijitii Dimenstein

Nunca vi o

país tão bem
A revolta dos cidadãos que
.níbiu o abusivo aumento do
salário dos deputados faz

parte de longo e tumultuado

aprendizado sobre direitos e

deveres - embora lento e

ainda precário, é o que me

leva a dizer que o Brasil nunca
esteve tão bem. Não por
causa de seus indicadores
sociais (péssimos para' o
nosso grau de,
desenvolvimento econômico,
apesar de todos os avanços),
muito menos, pelos números
do crescimento da

produção, sofrível sob todos
os aspectos. A indigência
social e a lenfidão na

geração de empregos
explicam em boa parte o

clima de guerra civil, cujo
fragmento vimos no Rio de
Janeiro. Corno a nação que,
por muito tempo, mais.
cresceu no planeta, sem

sofrer com querras, conflitos
regionais ou brigas
religiosas, somos um notável

exemplo de fracasso.

4."'J gdimen@uol.com.br

IWi.tijiM Nascimento

Ensino'

reprovado
Em 10 de maio de 2000, uma
reportagem publicada pela
revista ISTOÉ começava com

uma frase absolutamente

incompreensível: No dina vit
do de Abinu d doni come
kicna do no ba Basinu terã
mlazsa. Alunos do ensino
fundamental de escolas

públicas de São Paulo
tentavam, sem sucesso,

reproduzir um singelo ditado

sugerido por uma: "No dia-22
de abril, comemoramos os

500 anos do nosso Brasil, que
é urna terra maravilhosa".
Nesses quatro anos o Bras'il
teve três ministros da

Educação e pelo menos 54
secretários estaduais da área

'

nos 27 Estados brasileiros,
mas nenhum deles conseguiu
alterar esse quadro. As
escolas públicas estão

repletas de alunos que não
sabem ler e escrever. Mas
muitos professores e

.

diretores não mostram o .

problema por temer

represálias. -'l

� gilberto,correiosP.@lerra,com.br

.' DO LEITOR

.
Aumento do álcool repete bate
-boca entre: Governo e usineiros

O carnaval ainda está longe,
mas o desfile de notícias sobre
aumentos já começou. Evem
a todo vapor! No' quesito
"surpresa desagradável",
tivemos logo no comecinho de
2007 tivemos a notícia sobre o
aumento do álcool em todo o

Brasil. Na verdade, esse

movimento de subida

começou nomês de dezembro
do ano passado,' quando do
início do período anual de
entressafra da cana de açúcar
na região Centro-Sul, que
termina somente emmarço.O
Governo Federal tenta frear
o aumento, mas não toma

nenhuma medida mais firme
nesse sentido, até parece f�lta

de interesse em intervir e

tabelar o preço nessas épocas.
Começa aquele jogo de

empurra-empurra para saber

I quem é o 'culpado pela subida
do preço ao consumidor final.

Ó Governo ameaça os

produtores de diminuir a

quantidade' de álcool a ser

misturado à gasolina, o que
diminuiria corisideravel
mente o seu consumo. Como

resposta, cis produtores dizem
que seu produto atende ao

regime de livre mercado
desde 1990, e sobe ou desce,
de acordo com a demanda A

situação não é inédita. No
início de 2006 o Brasil
também' assistiu a esse

� I

o grande
nariz
Ao espalhar violência em São
PaulO e no Rio, os dois, 3:,'

centros urbanos mais I

vistosos do país, o crime :: '

,organizado introduziu uma

inusitada novidade na cena
'

, nacional: em vez de agir nos: '

subterrâneos, como convém
aos "negócios", decidiram ':
mostrar a cara. É como se

"

não houvesse existência tora
da mídia. Querem aparecer
no 'Jornal Nacional". Atacam

instalações policiais,
incendeiam ônibus. Intimam j

o governo federal e as

administrações estaduais à
/ ação conjunta. Mas, deseja
se combater verdadeiramente
o crime organizado? Pois
antes é preciso que a

sociedade comece a

enxergar o nariz invisível que
cheira nos ambientes .

requintados das' grandes
cidades. O grande nariz
sustenta o tráfico, paga 1
suborno à políçia, financia a, j
matança e a gasolina que
incendeia ônibus.

--------------------�
�D josias@uol.com.br

.Or. Cláudio Boriola -

Consultor Financeiro

aumento e também a esse,
mesmo bate-boca. Na época,
a solução foi diminuir de 25e!�:
para 20% a taxa de álco'6f
misturada à gasolina Em

2006, a grande vilã do setof'�
de combustíveis foi a gasolina.

Mesmo com a grande
procura pelos carros flex, que
funcionam tanto com álcool
quanto com gasolina, ou uma

mistura dos dois, o

combustível derivado do

petróleo ainda é o responsável
por 50% dos custos de um

automóvel, o que confirma a

sua importância. Pelo andar,
ou melhor, desfilar dessa

escola, essas inudanças de

preço ainda vai dar samba.

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

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

. ver para crer

'epois de 20 anos tramitando no Congresso finalmente
-

, di aprovada e sancionada a Lei de Saneamento Básico,
J

, q�e estabelece normas, define regras jurídicas e a relação
entre estados, municípios e a iniciativa privada. A lei

, , aJ,segura direitos ao consumidor e dá garantias aos

" iJvestimentos feitos por concessionárias, entre outras
coisas Também estabelece critérios para que estados e

,:,: municípios possam acessar recursos do governo federal e
�, prevê'a criação de conselhos da sociedade civil, que
" derão opinar e pressionar, como tarifas públicas. Pelo
L:" visto, mais 20 anos para sair dopapeI.·

�l Parceria muito saudável ,

) (Diretor do Hospital e

j! J Maternidade São José,Vilson ,

:
'

Santin, observa: os investi-
" mentes da iniciativa privada

, em hospitais da cidade é algo
',' inédito no país, ou seja, não
existe em outra cidade nos

moldes aplicados aqui. De
: fato, fossem depender apenas

, de recursos públicos munici
pais, estaduais ou federais a

1'1. opulação usuária não teria,

; A farra familiar

nem de longe, o nível de
atendimento prestadohoje.
Nas mãos dos governos a

saúde pública virou um

caos. Agora mesmo o

governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral
(PMDB), reagiu. Mas só

porque a empregadamulher
dele morreu sem atendi
mento no maior hospital
público da cidade.

PIERO RAGAZZI IOCP

Em Santa Catarina,
I

79% das prefeituras
[araguá incluída- mantêm
parentes em cargos
comissionados e 62% em

cargos temporários. Já o

nepotismo nas câmaras de
vereadores é'menor: 21%

e� cargos comissionados e
I)

q� em cargos temporários.
O levantamento está sendo
feito pelo Ministério

Público e termina em \

março. O MP ainda espera

resposta de seis prefeituras
e cinco câmaras dos 293

municípios catarinenses. Se
.

a contratação de parentes
para cargos comissionados e

cargos temporários não for
resolvida o Ministério
Público poderá ajuizar
ações buscando a anulação
das contratações.

rProjetos encal'hados
J Transjaraguã, contorll? ferrovrário, guarda municipal
são três projetos encalhados na prefeitura de Jaraguá.
Quanto ao primeiro, apenas mudanças 11.0 sentido dd

't�áfegó de veículos por conta da tàlmobilidade
,

urbana ocorrem agora. Obras físicas previstas para
.

agosto do ano passado não têm data para cofneçar..O
segundo também não ..E muito menos a implantação

,

da nova corporação contestada desde sen anúncio

por todos os segmentos da sociedade, sem exceções.
Prlncípalmeâre porque não havia fontes de.récursos
definidas. Ou seja, e com certeza, o endereço seria,
de novo, o bolso tio centribuinte,

r'
!

Trens de 'fogo
Policiais civis deJaraguá qp Sul-investigam a origem
de incêndios :iü longo da área de preservação

. permanente conheciqa como Consórcio Quiriti,
que abrange Corupá. CoinCidentemente, segundo

. testemunhas, sempre depois da passagem d'e trens.
Coino as' locomotivas são movidas a diesel e não �
lenha ou carvão corn;o antigamente, o que
justificaria a expelição de fagulhas pelas chaminés

�

Clas ç,aldeiras, a origem dos incêndios parece óbvia:
éhepas de cigarro ainda acesas. Como acontece

o sempre ao longo das rodovias.

Apel'ando
A prefeitura de Gaspar,

no Vale do I taj aí, vai

sortear um carro zero

quilômetro entre contri

buintes que quitarem o

IPTU à vista até 15 de
fevereiro. Com direito,
ainda, a 15% de desconto.
Está valendo tudo para pôr

. dinheiro em caixa neste

início de ano. Talvez tão

magro como o foi o ano

passado.

Ainda não
Bananicultores da

região estão à espera da

liberação de R$ 1 milhão
, prometidos pelo
governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) ainda
no primeiro mandato.
Como forma de incentivo
ao cooperativismo .e

fomento. Agora, a

esperança fica para o

primeiro semestre.

Adiado
Com o recesso do

Judiciário, o prazo de 15
dias para que a prefeitura
desfiz-esse o negócio com
a empresa Canarinho,
com a conseqüente
devolução de dois
l
ônibus recebidos como

parte de dívida com o

ISS, alongou-se para 40
dias. Mas á decisão
tomada pelo juiz e s tá
mantida.

Ilro na água
Enviado à Brasília no

final do ano como porta
voz do prefeito Moacir
Bertoldi para tentar

carrear alguma verba para
a prefeitura, o presidente
da Fuj amas, Carlos

.'

Alberto Dias, se di�e
frustrado. Segundo tie,
parlamentares de outras

. regiões votados aqui não
se interessam em destinar

Faz de conta 1
Ministério Público tem .

mais um motivo para

investigar a prefeitura.
São as exonerações em
dezembro e re contra

tações em janeiro de
vários servidores em

cargos comissionados,
com a assinatura da

prefeita em exercício

Rosemeite Vasel (sem
partido). Teria ela agido à
revelia dó prefeito?

Faz de conta 2
Qual a explicação

plausível para isso?
Indenizar e, depois,
recontratar justamente.
quando se alega
necessidade inadiável de
economia de guerra interna

para suportar compro
míssos.E, para isso, corte de

pelo menos 5 O cargos
comissionados Ou seria só

mais uma das mentirinhas
de campanha?

recursos de emendas

pessoais para o município.
De novo o conceito

errôneo de que volume

parlamentar resolve tudo.
J á tivemos três estaduais e

muito pouco aconteceu. É
preciso, isso sim,
comprometê-los com os

projetos. E, depois, nomi-
o
ná-Ios se a indiferença
persistir.

�.

Uma festa �as boas \
N a vizinha Pomerode Hafemann, filhos da terra.

Incluindo o' hino da

Reconhecidos
Dia 12 de maio passa a

ser o Dia Estadual de Luta
da Pessoa Portadora de
Deficiência. A proposta
do deputado Celestino
Secco (PP) objetiva somar
ações que resgatem a

cidadania da pessoa
deficiente, com atividades
cultutais e eventos

visando inclusão social.

começa dia 19 mais uma

Festa Pomerana. Do gêne
ro, porque ali tem tradição
de verdade e não apenas
de fachada, seguramente a

melhor do Estado. Na

abertura, marcada para às
10 horas, próximo a igreja
do centro, lançamento de
CD da dupla Sandro
R o mig &.W i 1 son

JAIRO GUEGES/ALESC

cidade. Com chope, cucas
e camisetas, de graça.
Criada em 1984 nos 25
anos de emancipação do

município, a festa está em

sua 24ª edição, incrernen
tando o fluxo turístico do
Vale Europeu nesta época
de início de verão em Santa
Catarina.

QUARTA-FEIRA, 10 de janeiro de 200713

,
DETALHE

·

•

Quase parando
o trabalho de roçada e

-

poda de plantas ao

longo da' ferrovia em

áreas centrais é tão
lento que quando
termínaja está na hora o

-v

de começar de novo. E .,)

'não por falta de mão
\J

T

de obra, ao contrário, .

1

visivelmente farta
}

·

neste tipo de trabalhe. j
Talvez falte apertar o ')

start.
s

Atirando
Deputado Dionei
Walter da Silva (PT)
aponta sua :l

metralhadora para o }

gabinete do prefeito \

Moacir Bertoldi (PL) .
)

Acha que o prefeito )

priorizou as obras da
arena multiuso em 1'.

detrimento de !

questões comunitárias 1

mais relevantes. Dionei ,

é pré-candidato a

prefeito.

Incoerência
. A prefeitura é parceira
no Festival de Música
de Santa Catarina que
começa dia 14. Mas só
vai oferecer algum
transporte. A prefeita
em exercício
Rosemeire Vasel disse
que o município não
tem verba disponível.
Mas, para futebol
profissional tem, todo
ano. de multas a estas

corporações./

Prefeitura deve o mês
de dezembro e

repasses a menos.

. Garantido
Câmara de Vereadores
resolve hoje, 'em
sessão extraordinária,
aquela pendenga de
repasse de verbas.
públicas para
entidades e clubes
cadastrados pela J

prefeitura. Um total de
R$ 350 mil. Entre os

beneficiados está o

Juventus, sem grana
às vésperas do

campeonato.

Acerto
. Na sexta-feira a prefeita
em exercício Rosemeire
Vasel tem nova reunião
com as polícias Militar
e Civil. Para resolver
sobre repasse do
município de parte da
receita com multas.
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CONSTRUÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO SERÁ FINALIZADA DO INíCIO DO PRÓXIMO SEMESTRE

Hospital São José começa
primeira etapa de reformas
Com entrada principal
em obras, acesso é
feito apenas pela
atual pronto-socorro

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

Começou essa semana a

reforma da área de acesso do

Hospital e Maternidade São

José.Nomês de fevereiro deve
ser iniciadas a instalação da
farmácia hospitalar na' área
administrativa, a ampliação da
cozinha e a construção da nova
unidade de coleta de sangue.
As obras devem ficar prontas
dentro de quatromeses � estão

orçadas em R$ 1,Z milhão. O
investimento está sendo
realizado pela classe

empresarial da região.
No momento, acontece a

retirada do piso de madeira da

capela, que será substituído por
concreto. A cúpula central

ganhará uma estrutura

metálica. Para evitar transtor

nos, a direção do hospital
decidiu fechar o atual acesso

principal, faz�ndo-se a entrada

principal pelo atual pronto
socorro. Além disso, o horário
de visita às 19 horas foi

suspenso. Segundo o diretor do
hospital, Vilson Santin, as

medidas vão melhorar as

condições de atendimento
durante o período de obras.
"Iàmbémpedimos à população
que reduza o número de
visitantes por paciente, e que
atendimentos de consulta e

ambulatoriais sejam feitos nos

postos de saúde", alertou.
A farmácia hospitalar, que
funciona no térreo, será trans
ferida para o segundo andar.
Isso vai facilitar o abastecimen
to daUTI (Unidade de Terapia
Intensiva) e do Centro

Cirúrgico. A cozinha será

ampliada em virtude do prédio
de internações, que vai abrigar
80 novos leitos. A construção
do novo bloco, com área de
5.600 metros quadrados,
começou em abril do ano

passado e deve ser finalizada
em junho. O investimento é
estimado emR$ 5,050milhões,
valor adquirido em parceria
com o governo estadual e o

empresariado.
COLETADESANGUE - De
acordo com Santin, a unidade
de coleta de sangue será

reaberta no começo dopróximo
semestre e vai funcionar no
mesmo local que a anterior,
fechada em setembro de 2005.
"Dessa forma, os doadores de

sangue não precisarãomais ser
levados de ônibus até o

Hemocentro de [oinville","
comentou. Diretor Santin mostra as obras na capela: reforma no piso e na cúpula
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Depois de se divertir com o dono na beira da praia, bateu o

cansaço. Ai o jeito foi pedir uma carona para voltar pra casa,
com direito a curtir a paisagem do final do dia bem do alto.
Cachorros nas praias são desaconselhados porque podem
transmitir doenças.
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PIERD RAGAZZI/DCP

Kuczkowski quer servereader
O ex-presidente da Câmara

de Guaramirim, Ivaldo

Kuczkowski, o Polaco,
pretende transferir o

domicílio eleitoral para

Jaraguá do Sul ainda neste

trimestre. A mudança tem

como objetivo disputar uma
vaga no Legislative
jaraguaense no próximo ano.

Atualmente filiado ao PPS,
Kuczkowski foi o primeiro
vereador eleito pelo PFL de
Guaramirim.
Kuczkowski justificá a

possibilidade de transferência

apostando "num espaço

político para se desenvolver
um bom trabalho". Ele, no
entanto, faz questão de frisar
que tudo ainda está no campo
das suposições. "Quero
conversar com o diretório

daqui e saber se o partido
aceita a transferência e apóia
a possível candidatura",
ponderou, lembrando que

precisa analisar as chances
de êxito e a base de

sustentação da candidatura.

ARQUIVO/OCP

Kuczkowski: "Bom espaço político"

Por outro lado, diz que as

pessoas não podem ficar
sentadas esperando que a

carga tributária diminua e o

nepotismo acabe como num

passe de magia. Têm de ir à

luta e fazer a sua parte. "É
por isso que quero ser

vereador novamente, para
brigar pelos nossos direitos",
discursou, apostando na

conscientização como

instrumento de

transformação e caminho

para o desenvolvimento.

O CORREIO DO POVO:

Ujam cobra ações do

go'verno nos bairros
As chuvas, que insistem

em não dar trégua nas

últimas semanas, têm tem

causado mais transtornos

de que estragos,
especialmente nos bairros

periféricos, como João
Pessoa, Santo Antônio e

Três Rio do Norte. A falta
de manutenção das ruas

-

tem exigido dos moradores
um verdadeiro exercício de

paciência
deslocarem.

Segundo o presidente da

Ujarn (União J araguaense
de Associações de Mora

dores), Justina da Luz, o

problema da falta de

manutenção das ruas

começou com a redução do
horário de expediente da
Prefeitura e se agravou com

as chuvas constantes. "Com

para

PESQUISA

Campo tem 70%
de informalidade
A Pnad (Pesquisa Nacional

de Amostragem por

Domicílio) mostrou que 70%
dos 103.575 trabalhadores do
setor de agropecuário estão

na informalidade. O diretor
da Secretaria de Inspeção do
Trabalho, Leonardo Soares,
disse que a fiscalização no

campo é uma das prioridades
do órgão.
O número de fiscalizações em
empresas rurais chegou a

12.446 - 3,76% do total.

o horário reduzido, a Prefei
tura, conseqüentemente,; li
reduziu os trabalhos de, � (
manutenção das ruas e com

1 .." ,� Ias c .iuvas a coisa piorou ,

reforçou. II I

Justina informou que o

bairro mais prejudicado é 0"'

João Pessoa, por causa dd'!
trânsito intenso. "Temos feito
váriàs reivindicações, mas

não são efetivadas as ações
se prometidas", reclamou"

creditando o problema à falta;
de representatividade darn
bairro. N a opinião dele, o"
governo deve definir umcf"
agenda de manutenção e' I

conservação das ruas, para se
I';

evitar trans tornos e

acidentes. "Santo Antônio e
.

Três Rio do Norte também"
sofrem com o descaso",'
completou.

AGRICULTURA

Safra 2006 atingiu
116 milhões de ton
A safra brasileira de,

cereais, leguminosas e:J
oleaginosas atingiu 116,6�
milhões de toneladas en{ 1

, -�
}

2006. A colheita foi 3,6%
J

superior à de 2005, que
"

registrou 112,6 milhões de:'
toneladas. No último

,

calendário, a área colhida foi �
de 45,5 milhões de hectares-
4,4% menor do que a de

2005, de 47,6 milhões de
hectares; Os dados for.am;';
divulgados ontem pelo IBGE.

r ,

Alunos do ProUni têm ),

até o dia 2 para bolsas'
Os alunos pré-selecionados
do Programa ProUni

(Universidade para Todos)
têm até o dia 2 de fevereiro

para garantir a bolsa de
estudo. Os estudantes
devem procurar a instituição
de ensino superior onde foi
aceito e, entregar os

documentos que confirmem
os dados socioeconômicos

expressos na ficha de

inscrição.
No total, foram mais de 97
mil estudantes pré
selecionados, que devem

comprovar ter cursado todo
o ensino médio em escola

pública ou em escola privada
na condição de bolsista

integral. É preciso
comprovar também renda

per capita familiar de até um

salário mínimo e meio - R$
525,00 - se foi aprovado para

a bolsa integral.
Se foi aprovado para bolsa

parcial de 50% do valor da
mensalidade, é preciso,
comprovar renda per capita
familiar de até três salários
mínimos - R$ 1.050,00.
A partir de 2 de fevereiro, as

vagas que não forem ocupadas'
serão preenchidas por
estudantes reclassificados. �
lista dos alunos.
reclassificados será publicada
pelo Ministério da Educação
em 12 de fevereiro.
No primeiro' processo

seletivo, O ProUni ofereceu
112 mil bolsas, em 1.1421
insri tuiçô e s de ensino.

superior. Nos próximos quatro;
anos, deve conceder 400 mil
novas bolsas. As instituições
que participam do programa
têm isenção de alguns
tributos.
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FORÇA DA NATUREZA: ENCHENTES DEVEM MARCAR MESES DE AGOSTO E. $ETEMBRO EM SC

,Ano turbulento na política e de sucesso no esporte
ê Babalorixá prevê que

!

� o craque Falcão
!� pode disputar cargo
fI eletivo no município

," DAIANE ZANGHELINI
I A�AGUÁ DO SUL

(

.No primeiro semestre

t deste ano, um acidente de
automóvel pode tirar a vida
de duas pessoas influentes do

fi município. O Juventus tem

grandes chances de ser

campeão Catarinense de
Futebol. Também pode
acontecer uma reviravolta na
vida do craque Falcão: além
do bom desempenho no

esporte, ele também pode
disputar algum cargo eletivo.

Essas são algumas
previsões do babalorixá
ntônio Piasson, ou Pai

, Antônio de Yiaogumté, para
o ano de 2007. Ele, que realiza
consultas espirituais com o

uso de baralho cigano desde

1976,'atende atualmente na

Tenda da Magia, no Jaraguá
Esquerdo. "Esse ano é regido
por Exu, o senhor das

encruzilhadas, das porteiras,
que vai trazer muitas brigas
políticas para [araguá do Sul

e o país", explicou Pai

Antônio, adepto da religião
Umbanda.

POLÍTICA - Em Jaraguá
do Sul, 2007 será o ano das

siglas partidárias que não

estão no poder, segundo o

babalorixá. O prefeitoMoacir
Bertoldi pode se recandidatar
ao cargo, mas poucas são as

chances de reeleição.
"Também vejo um desastre
automobilístico em que duas

.

pessoas com influência

política podemmorrer", disse,
sem revelar nomes. Em

relação à saúd� pública, Pai
Antônio avista uma liderança
jaraguaense que deve realizar
grandes avanços nessa área.

ECONOMIA O

• CONSULTA ESPIRITUAL

Babalorixá
Pai Antônio de Yiaogumté

Tenda da Magia
Rua João Januário Ayroso, 1089/
Jaraguá Esquerdo

Telefones

(47) 3371-5345/3370-6366

Site
www.tendadamagia.com.br

babalorixá prevê um ano de
mais oportunidades para

quem busca o primeiro
emprego e maior número de
concursos, e que os governos
estadual e federal realizarão

grandes investimentos na

área da educação. Também
informa que os próximos 12
meses serão bons para a pesca
e a agricultura, já que 2007 é

regido também por Iemanjá,
a senhora das águas. "Iemanjá
é a protetora dos pescadores,
e o ano é de mar revolto,
enchentes e chuvas",
informa. Ele acrescenta que
as enchentes devem ocorrer

mais nos meses de agosto e

setembro, mas não devem

atingir com intensidade a

região norte do Estado.
ESPORTE - De acordo

com o consultor espiritual, o
destaque deve ficar por conta
do [uventus, principalmente
com a volta do técnico Itamar
Schulle. O craque Falcão
terá mais um ano de glória e

possivelmente não aceitará

propostas para jogar em outros

times. "Não vejo ele (Falcão)
saindo de Jaraguá do Sul, mas
há possibilidade de ele ser

lançado na política", revelou,
sem mais detalhes.

Medicamento Cialis tem lote falsificado
A Anvisa

Nacional de
(Agência
Vigilância

Sanitária) mantém a

determinação para a

apreensão e inutilização em

todo o território nacional de
um lote falsificado do
medicamento Cialis 20mg. O
loteA 150912 não foi fabricado

pelo laboratório Eli Lilly do
Brasil Ltda, que produz o

medicamento original.
A denú�cia foi feita por um

consumidor que adquiriu o

produto falsificado na cidade
ole Sabará, emMinas Gerais, e
constatou a ineficácia do

medicamento, utilizado para

GINCANA DE PESCA

Inscrições a

partir de hoje
Começam hoje as

inscrições para a 30ªGincana
de Pesca/Sojopa. O

campeonato acontece nos

próximos dias 27 e 28, em São

Francisco do Sul. Informações
adicionais pelo telefone (47)

, 3422-0147. O evento faz parte
da programação de verão, que
Conta também com um luau
de pagode na sexta-feira, 12,
emUbatuba.

"

tratamento de disfunção erétil.
O laboratório Eli Lilly
encaminhou o produto para
análise e atestou não se tratar

do medicamento registrado.
Informou, então, à Anvisa

sobre o caso.

O produto falsíficado pode
ser diferenciado do original de
duas formas. O selo de

segurança do medicamento

original é brilhante; do

falsificado,' opaco. Na

embalagem do medicamerito

original, o espaço da tinta

reativa, ao ser friccionado com
um metal, revela o texto Lilly
Qualidade. No produto

REIVINDICAÇÃO

Negherbon quer
creches abertas

O vereador Jaime
Negherbon quer discutir com
o governo um novo

calendário de funcionamento
das creches em Jaraguá do
Sul. Diz que' a maioria das

empresas já retornou das
férias coletivas, mas muitas

unidades não funcionam,
dificultado a vida dos pais,
que precisam trabalhar e não
têm onde deixar os filhos.

falsificado, o espaço da tinta

reativa não reage.
Em caso de dúvida ou

suspeita sobre omedicamento,
o usuário deve fazer a denúncia

para o serviço de atendimento
ao consumidor do laboratório
EliLilly pelo telefone 0800 709
3636, para a Anvisa, no

endereço eletrônico

inspeção@anvisa.gov.br ou
procurar a Vigilância Sanitária
domunicípio ou do Estado.

'

Fotos do produto falsificado
e do original podem ser

acessadas pelo link Áreas de

Atuação/Inspeção, no site
.wwwanvisa.govbr

JARAGUÁ DO SUL

Ano é novo, mas
.

vida ainda velha
A promessa de huma

nização de Jaraguá do Sul
cantada em verso e prosa

pela atual administração
ainda não conseguiu
atingir aqueles que mais

precisam da proteção do

poder· público. Seres
humanos perambulam e se

acomodam nas ruas de uma
das mais ricas cidades. do
Estado.

PIERO RAGAZZI/OCIl"-

Pai Antônio: "Acidente de automóvel pode matar duas pessoas influentes do município"
/j

Três detentoSjom saída temporária estão foragido��
temporárias de sete dias por Sul, entre os dias 1 º e 8.'
ano. O detento que não "Mateiasaudadesdosmeus'
respeita o prazo passa a ser pais e da minha filha de seis

considerado foragido e perde anos", comentou. Presa hª
o benefício do regime semi- três anos, Luciana ser��
aberto. "A saída temporária liberada do presídio no fim d�
tem o objetivo de mêsecumprirá orestanteda
ressocializar o preso e é pena em albergue domiciliar.
concedida em datas INDULTO

especiais - como Páscoa, Dia Aproximadamente cinco
dos Pais, Dias das Mães ou detentos do Presídio
morte de familiares", explica Regional de Jaraguá do Sul
Ivo Ronchi. devem receber indulto, ou
A detenta Luciana*, seja, o perdão da pena, no

condenada por homicídio, foi próximo mês. O diretor do
beneficiada com uma saída presídio, Ivo Ronchi, vai
temporária na semana encaminhai a solicitação
passad aproveitou o do benefício para juiz
beneftcf titular da Vara Criminal,
familiare� Infância e Juventude do

PIERORAGAZZI/OOP' município, Hélio David
Vieira Figueira dos Santos .

Tem direito a receber
indulto apenas presidiários
que cometeram crimes não

considerados hediondos -

como furto, estelionato e

assalto - e que apresentam
bom comportamento. Estão
automaticamente excluídos
do benefício os detentos
acusados de homicídio,
latrocínio, tráfico de drogas.
(DZ) * O nome é fictício para
preservar a privacidade do
entrevistado

De 17 de dezembro ao dia

8, 44 detentos do Presídio"

Regional' tiveram saída

temporária autorizada pelo
Deap (Departamento
Estadual de Administração
Penal) . O diretor Ivo Ronchi
comenta . que, até o

momento, três presidiários
não retornaram dentro do

prazo: duas mulheres,
condenadas por tráfico de

drogas e um homem que

praticou homicídio. Outros
dois detentos foram presos
em flagrante por furto, no dia
31 de dezembro .

Somente presidiários em

regime semi-aberto têm

direito às cinco saídas

Diretor do presídio, Ivo Ronchi, explica os benefícios dos presidiários

. -

.
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DEDICAÇÃO: CACHORRO AGRADECE OS NOVOS DONOS BUSCANDO-OS NA PORTA DE CASA

'Lula OJ ganha cuidados especiais
II '

I!I de um grupo de comerciantes
PIERO RAGAZZI/OCP

Cão abandonado é
adotado. por moradores
da: Rua Jaraguá, no
Centro da cidade

KEllY ERDMANN
CORUPÁ

,

. ;Um cachorro tranqüilo
amistoso. Estas são ase

principais características

dei "Lula", um 'vira-latas'

que se transformou no

melhor amigo da maioria
I

dos moradores da Rua

J ar aguá.. no Centro da
cidade.

.Ele ganhou este nome

porque apareceu na região
dias antes das eleições que

reelegeram o presidente
Luiz Inácio "Lula" da Silva,
em outubro passado.
Abandonado, sujo e com

muitas pulgas, o cão de
olhar carismático acabou
sendo adotado pelos
comerciantes e hoje vive

em harmonia com os vários

donos que tem.

Segundo Almir Mass,
proprietário de uma casa

de carnes, naquela
localidade, "Lula" chegou
ao acaso e conquistou o

carinho das pessoas.
"Au t orn a t i c a m e n t e

combinamos de que

I
II,I
"

II
III ins�:::ntista��e tod�O�

Brasil e de outros 17 países

ficaríamos responsáveis por
ele". A cada semana um de

nós paga a conta do banho
e dos remédios dados pelo
'veterinário", explica.

Além de fazer
. companhia aos moradores e

agradar os clientes, o

cachorro ainda costuma ir

buscar os donos na porta de
casa. Todos os dias, ele
anda cerca de um

quilômetro para ir ao

encontro de uma das
comerciantes e

acompanha-la até o local
de trabalho na Rua

Jaraguá. "O Lula parece
saber o horário. Lá pelas 9
ou 10 horas desaparece e

sempre volta com ela",
comenta Mass.

No restante dos dias, o

'vira-latas' costuma ficar
'

deitado ao lado das

construções, Às vezes se

levanta e vai até a porta da
casa de carnes, mas, engana
se quem pensa que o cão

invade o local em busca de
alimento. "Lula" nem ao

menos coloca a pata sobre a

entrada. Segundo os donos,
o cachorro espera por comida

quieto, o máximo que faz, é
"choramingar" quando os

estabelecimentos fecham à

noite. "Nunca o ouvi latir",
.'

diz o comerciante,
acrescentando que ele

conquistou a todos por causa
da obediência e da

tranqüilidade.
Vira-latas se transforma em 'xodó' demoradores por causa da educação.

Festival traz músicos· do mundo para Jaraguá do Sul
saber de técnicas vocais,
nem tocar instrumentos

musicais, basta se inscrever

estão em contagem na Secretaria do Centro

regressiva. Faltam' apenas Cultural e comparecer às

quatro dias para Jaraguá do aulas realizadas ao longo do
Sul voltar a sediar o Femusc Festival.

(Festival de Música de Santa Para a presidente da Scar,
Catarina), agora enraizado Monika Conrads, as ações
na cidade por causa do SOClalS completam as

instituto, que leva o mesmo vertentes principais do
.

nome, criado em função do . l' evento, que incluem
Klein: Femusc é fenô

""
o de música

evento. também o fomento do

Ontem, no lançamento necessária ,a participação da turismo e. da cultura em

oficial do Femusc, orçado em comunidade. Santa Catarina. Ela e Klein
R$ 1,2 milhão, o coordenador Além de organizar lembram que a região tem

artístico Alex Klein fez concertos diários entre 8h30 descendência européia,
questão de "escalar" os e 21 horas nos teatros da assimcomo os grandesnomes
moradores de todo o Norte Scar, os músicos também vão da música erudita, e "fazer
do Estado para fazer parte marcar presença em praças, bonito aqui (no Femusc) é

deste empreendimento. "A hospitais e no presídio. Outra mostrar aos visitantes de lá
.

música é só uma 'desculpa'. maneira de interagir com o que cuidamos bem das
Buscar o benefício completo público é o Coral Femusc e a nossas origens". O Festival
da região é o nosso objetivo", OrquestraJovem. Ambos sâo começa no domingo, 14, e

sinalizou. Mas, segundo ele, abertos à população e os segue até o dia 27, sábado.

1,�_p_a_r_a__q_U_e__i_s_to__o_c_o_r_r_a__
é

i_n_te_r_e_ss_a_d�o_s_n_ã_o__p_r_e_ci_S_am (_K_E_) �� �

MUSEUWEG

Mostra encerra
na segunda-feira

N o próximo dia 15,
segunda-feira, termina a

"Exposição Drummond",
em homenagem ao poeta

mineiro, Carlos
Drummond de Andrade.
Dono de versos que
marcaram a literatura

brasileira,' ele pode ser

relido no Museu Weg. A
entrada é gratuita. Os

visitantes sâo recebidos
das 9h às I1h30 e das
13h30 às 16h30.

• PLANTÃO DE POLICIA

Acidente
Rudinei Aparecido Skika, de 24 anos, ficou ferido após colidir a motocicleta,
placas MBP-3503, contra o carro placas MHP-2900, no Viaduto do Mannes,
na BR-280, em Guaramirim. O acidente aconteceu por volta das 2 horas de
ontem. Skika sofreu traumatismo de crãnio e tórax e fratura no braço. Ele foi
levado ao Hospital São José, onde permanece na UTI.

Corpo encontrado
O corpo do aposentado Manoel Jacinto Martins, 53 anos, foi encontrado no

sábado à tarde no Cermérío Imigrantes, em Araquari. Martins estava
.

desaparecido desde o dia 30 de dezembro e morreu asfixiado por uma
toalha. O corpo foi encontrado pelos Bombeiros de Guaramirim, que faziam

� ,1,
trabalhos da Operação Veraneio naquela região. A esposa da vítima e it
mandante do crime, Claudete Rosa, 38, afirmou que Antônio Bemardo Neto,
23, e lourival Francisco, 34, foram os autores do crime. Eles queriam o

seguro de vida de Martins, no valor de R$ 6 mil.

Furto de veículo _

O veículo GM Vectra, placas COQ-6820 de Jaraguá do Sul, ano 97 de cor

verde, foi furtado na norte de segunda-feira. O furto aconteceu quando o

carro estava estacionado na Rua Cel. Emílio Carlos Jourdan, Centro.

Moto contra poste
O corpo de Moacir Ronchi, 29 anos, foi encontrado na Estrada Geral Sete de

Janeiro, em Massaranduba, por volta das 23 horas de domingo. Segundo os
Bombeiros Voluntários, Ronchi já havia morrido fazia cerca duas horas
quando foi encontrado. Aparentemente ele, que dirigia umamoto, se perdeu
na estrada e bateu contra um poste, falecendo de traumatismo craniano.

Choque
Robson Pauli Kohler, de 17 anos, morreu na noite de sexta-feira, 5, em
Massaranduba. O jovem estava trabalhando nas instalações de uma granja
de frango no Bairro Massarandubinha, quando levou um choque elétrico e

teve uma parada cardíaca.

Fatal
O motociclistaMansueto Kuklinski, 36 anos, morreu no sábado porvota
das 17h, após bater contra árvore e cair em uma vala de irrigação de uma
plantação de arroz na Estrada Geral Primeiro Braço, em Massaranduba.

'

Kuklinski era tesoureiro do Corpo de Bombeiros Voluntários do rnurícípio e

filho do ex-prefeito Zeferino Kuklinski. Ele chegou vivo ao Pronto

Atendimento, mas teve aproximadamente cinco paradas cardíacas e

faleceu de traumatismo no tórax e hemorragia intema.

Detido
Um jovem de 18 anos foi detido na madrugada de segunda-feira na Rua
Erwina Menegotti, Bairro Chico de Paulo. A polícia foi chamada, pois o rapaz
teria desligado o contador de luz de uma residência e fugido. O proprietário
da casa, que no momento estava assistindo televisão, viu o jovem fugindo
e chamou a polícia.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 15:00h do dia 09/01, a senhora Janete Alves Ribeiro , com

idade de 50 anos.O velório foi realizado na Capela Mqrtuária da Vila Lenzi
e o sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 16:00h do dia 08/01, a senhora Gerda Marlene Planinschek

Piske, com idade de 54 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no Cemitério de Jaraguá 84.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA)

2.248

COMPRA VENDA

'11COMERCIAL 2,148 2.150

2,260 2.360PARALELO

2,118TURISMO

:iÍl,BOlSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 42.006 -1,92%

11 DOW JONES (N. York) 12.433 -008%

It MERVAL (B. Aires) 1.971 -273%

It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1.39%

0.648

• CUB janeiro
R$887,73

�. .�.�_..-

lliUIU' /1:'
transporle e turismo

TRANSPORTE ESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ - CEPEG - SENAC - FAMEG

. TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM Mle!!OÔNIBUS

POSITIVO - ENERGIA - EXATHUM • SOCIESC/TUPY - ACE

Ligue: 3370-4888/9184-9988 com Luciane Ligue: 3371-5891 / 9973-8831 com Roselene
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CATARINENSE 2007: JOGOS SERÃO TRANSMITIDOS PELA REDE RECORD

Emissora vai pagar R$ 600 mil.,
o dobro oferecido pela RBS
Campeonato estadual
terá cobertura da TV

paulista nos próximos
rês anos

o Campeonato Catari
nense muda de canal a

partir de 2007. A As

sociação de Clubes de
Santa Catarina e a

Federação C'at�rinense de
Futebol confirmaram que a

Rede Record comprou os

direitos de transmissão do
estadual pelos próximos trêsI

anos.

A emissora paulista vai

pagar o dobro do valor
oferecido pela RBS TV,
que vinha transmitindo o

Catarinense nos últimos
anos. A Record ofereceu
R$ 600 mil pelo campeo
nato de 2007. Nos jogos do
turno a equipe do ]uventus .

de ] araguá do Sul, que
estréia na próxima quarta
feira em Florianópolis

JEffERSON BERNAROES/VIPCOMM

RÁDIO I��;) f
J.ARAGUÂ

I www.jaraguaam.com.br r

Juventus não terá nenhum jogo transmitido na primeira fase da competição estadual

contra o Avaí, não está

.
incluída nas nansmissões
ao vivo.

A proposta da Record

pela exclusividade nas

transmissões da competição
superou as das demais

emissoras e o Campeonato
Catarinense da Divisão

Principal estará ao vivo na

rede até 2009. A nego
ciação foi sacramentada na

reunião da Associação de
Clubes de Futebol Profis-

sional, que elegeu a dire
toria da associação para o

biênio 2007/08, na presen-ça
do presidente da federação,
Delfim Pádua Peixoto Filho, e
do diretor de Esportes da
Record, Eduar-do Zebini.

Você sabe qual é
a lista mais consultada!

Guia :-ãcil®
L 1ST A 5

1\

T E L E�F'O N I C A 5

Anuncie 0800 726 1919
www.guiafacilnetcom.br

- Mudança
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou
esta semana mudanças no seu Regulamento Geral dé

Competições. Agora, os clubes que perderem mando de

campo vão poder jogar em seus estádios, com portões ;; �:
fechados aos torcedores. Ano passado, a ordem era que ;: ��

os clubes punidos jogavam em outro estádio, mas

também com portões fechados. Até 2005, perda de
mando de campo era cumprida em outro estádio, sem
proibição de entrada de torcedores.

'

Dois em um
Animado com a preparação
que o Flamengo realiza
nesta pré-temporada no,
Rio de Janeiro, o técnico
Ney Franco afirmou que a

equipe irá encarar dois
torneios ao mesmo tempo,
sem priorizar uma
competição. "Antes de

começar a campanha na

Libertadores, teremos
quatro jogos pela Taça
.Buanabara. Vamos entrar
com tudo nestes jogos
para buscar as vitórias".

Posição
Edmundo fará um trabalho
especial de recuperação,
que o deixará fora das
quatro primeiras partidas
do Palmeiras em 2007,
nesse tempo o técnico Caio

Junior terá poderá pensar
em que posição vai escalar
o Animal. "Vou pensar se
ele será meia ou atacante.

Antigamente, ele era um

atacante agudo. Agora, até
pela idade, vem armar

mais", explica Caio Junior.

.: '3r
:03

, :-J

Pan 2007
Preocupado com a

segurança no Rio de
Janeiro, o governo federal
anunciou a liberação de
mais verba para os Jogos
Pan-Americanos 2007, que
serão realizados em julho,
na cidade. Na segunda, 8,
o Diário Oficial da União
trouxe medida provisória
abrindo crédito de R$ 135
mi para ações relacionadas
a segurança pública no

Pan.

. lq
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COMPETiÇÃO: OS NADADORES,DA AJINC/URBANO/FME SE DESTACAM NA 'TRAVESSIA DE PiÇARRAS'

Henrique Fructuozo foi o campeão geral
Soelen Bozza e Marie
Nazário ficaram em 20

lugar nas provas das

respectivas categorias

Os nadadores da Ajinc/
Urbano;FMEcomeçaramo ano
com o pé direito, conquistado
lugares no pódio. A temporada
de natação teve início nesse

final de semana comaTravessia
de Piçarras, onde participaram
250 nadadores dos três estados
do sul do país, dando início as

competições das Maratonas

Aquáticas. A Travessia no

litoral norte catarinense tem

�m percurso de 1.500metros e

fuzparte da 1ªetapa doCircuito
'S. ,

"Jsmine de Aguas Ab�rta�.
;. Integraram a equipe jara

guaense Marie Nazário, 14
anos, Soelen Bozza, 16, e Hen- r

rique Fructuozo, 15. Na cate

goria geralmasculino, Fructuo
zo conquistou o primeiro lugar,
no geral feminino Soelerrbozza
ficou com o segundo lugar.
Também no pódio, Marie
chegou em segundo lugar na
categoria de 14 a 16 anos.

O próximo desafio da

equipe será a Travessia de

Itapoá, no dia 20; Henrique Frucluozo exibé o troféu de campeão na Travesssia de Piçarras, ao lado dos demais classificados da prova

Wilson assina com

o Figueirense
o goleiro Wilson, 22

anos, confirmou ontem que
vai para o Figueirense. Ele
disse ter tudo acertado entre
o seu clube, o Flamengo, e o
gerente de futebol alvinegro I
Anderson Barros. Wilson
estava emprestado à

Portuguesa-R], na tempo
rada 2006. Ele estava

participando da pré
temporada do Flamengo,
mas agora só 'aguarda a

� confirmação do dia para se

-

apresentar no Orlando
----� ......�.-.,,--....-_.�.

Scarpelli.

DIVULGAÇÃO/OCP

,

,�,

Rua Barão do Rio Branco, 1000
Jaraguá do Sul - se

.

(na rua do SupermercadoAngeloni ao lado da Help Informática)

3275·2878
TOdOS os dias a partir das l8h30'

w r �i� ����_�I�,__

O CORREIO DO POVO

REINAMENTO

Criciúma prepara-se
para o Catarinense
Os jogadores do Criciúma

não tiveram folga nesse final
de semana. A equipe passou

pelos últimos testes antes do
início- dos treinos táticos e

técnicos para a estréia no

Campeonato Catarinense, dia
17, contra o Próspera. O �
técnico Gelson Silva quer
realizar pelo menos um

amistoso antes do estadual.
Ele também pede à diretoria
a contratação de um volante,
um meia e um atacante.

CONTRATAÇÃO

"
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GOVERNADOR EMPOSSA NOVO
COMANDANTE DA PM DO
ESTADO EM CERIMÔNIA NA

.

PRAÇA XV DE NOVEMBRO 1$ 82

VISITA DO PAPA BENTO 16
AO BRASIL É CONFIRMADA
PARA MAIO DESTE ANO@B3

eadernob@ocorreiodopoovO,COfll,br

NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS

Número de.alunos e 'escolas indígenas cresce 50%
Levantamento do MEC
mostra que em 2002 I

cerca de 117 mil
índios estudavam. HOje
o número ultrapassa
os 172 mil alunos

RASíLlA

A oferta de educação in
dígena cresceu quase 50%
nos últimos quatro anos. De
acordo com levantamento
do MEC (Ministério da

Educação), em 2002, cerca
de 117milíndios estudavam _ .

em 1.706 instituições de
ensino. Hoje, são 172:256
alunos em 2.415

/

escolas

indígenas. Essas instituições
oferecem da educação in:

fantil ao' ensino médio e

estão presentes em 24 esta

des brasileiros (Piauí, Rio
Grande do Norte e Distrito
Federal são as exceções) .

No caso do ensino médio, o
número de escolas indíge
nas que oferecem vagas

passou de 18 instituições,
em 2002, para 91, em 2006.

Já o número de alunos

(1.187 naquele ano) chegou
a 7.556 no ano passado.
Segundo o coordenador de

Educação Indígena do
Ministério da Educação,
KleberGesteira, cada escola
Lndfgetle abriga, e@ média,
70 alunos, quatro profes
sores e pelo menos um fun
cionário da comunidade.
Ao entrar na escola o índio é

alfabetizado em sua língua

materna, além do por-.

tuguês. Segundo ele, o

currículo dessas escolas
busca harmonizar o conte

údo regular com a 'cultura'
local 'e c6m o projeto de
crescimento de cada tri

bo."Até 1988, o estado tra

balhava para que o índio se

tornasse cidadão depois de
deixar seus códigos lingüís
ticos, culturais, sociais",
lembrou Gesteira."Atual
mente, é exatamente o in

verso, são reconhecidos aos

povos sua estrutura social,
costumes, línguas, crenças,
saberes, ciências, tradições=>
religiosas. A escola deve ser

'

coerente com isso. Não tem

sentido continuar fazendo o
'

programa colonialísta";'
observou. Ao entrar na escola, os índios são alfabetizados em sua língua materna, além do português

Aeronáutica cria serviço para prevenir acidentes

BRASíLIA

Para prevenir os acidentes
aéreos, o Comando da Aero
náutica criou os Seripa (Ser
viços Regionais de Inves

tigação e Prevenção de Aci
dentes Aeronáuticos). Eles
funcionarão nos estados on

de já existem os Comandos
Aéreos Regionais. A portaria
que cria o Seripa foi publi
cada ontem no Diário Oficial
da União. Os serviços têm

como objetivo planejar e con
trolar as atividades relacio

nadas com a investigação e

prevenção dos acidentes ae

ronáuticos, no âmbito da avi

ação civil. O primeiro Seripa
funcionará em Belém (PA) .

Após o acidente com um Acidente com avião da Gol foi o estopim para a crise nos aeroportos
avião da Gol, em 29 de
setembro, o país passou por
uma crise nos aeroportos
brasileiros.. Em outubro, oito
controladores saíram de
operação e controladores

, militares foram convocados
para trabalhar em regime de

emergência. No dia 5 de ou

� tubro,
uma pane no sistema

de comunicação do Cindacta
(Centro Integrado de Defesa

Aérea e Controle do Tráfego
Aéreo) de Brasília provocou
a paralisação dos principais
aeroportos do país.

Nas vésperas de Natal, a

crise piorou novamente.

Segundo a Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil),
os atrasos dos vôos não

estavam mais relacionados
com o controle do tráfego

l�

aéreo. Mas como decorrência
de chuvas e problemas na

companhia aérea Tam.
No dia22 de dezembro, o

governo federal chegou a

disponibilizar aviões da FAB

(força Aérea Brasileira) para
o transporte de passageiros
da 'Iam, Em cinco dias, os

aviões da FAB transportaram
2,6mil passageiros.

. "$-1

Suspendido
bloql11Ho ao

YouTube
SÃO PAULO .

O Tribunal de Justiça de São
Paulo suspendeu ontem o blo

queio ao 'site de compartilha
mento de vídeos YouTube. O
acesso ao vídeo, no entanto,

contínuaproíbído pelaJustiça.
Segundo despacho do de

sembargador Ênio Santarelli
Zuliani, as operadoras de back
bone podem liberar o acesso ao

site.Contanto, elasdeveminfor
mar ao Tribunal as razões técni
cas da impossibilidade de blo-.
quear apenas o vídeo em que a

modelo Daniella Cicarelli e seu

namorado TatoMalzoni trocam
carícias íntimas emumapraia de
Cádíz,naEspanha.

O site começou a serbloque
adonasegunda-feiraporempre
sas de telefonia após decisão
judicial em favor damodelo. Ao .

menos 5,7 milhões de internau
tas não conseguem acessar o

domínio www.youtube.com.
Oito empresas haviam sido
incluídas no laudo' da Justiça
paraabloqueiodoYouTube.

C'asal que fundou.

a Renascer é preso
SÁOPAULO mais do queUS$10mil.

Para os promotores do
Gaeco, a prisão deles com

um dinheiro não declarado

confirma as práticas cometi
das no Brasil. Segundo eles, o
Gaeco pediu a cooperação
da polícia norte-americana

para
- efetivar a prisão dos

fundadores daRenascer.
Os promotores disseram

não poder dar mais informa
ções sobre o caso, pois o pro
çesso tramita no Brasil em

segredo de Justiça. Procura
do pela reportagem, Luiz Flá
vio Borges D'Urso - advoga
do do casal que foi reeleito

presidente da OAB-SP (Or
dem dos Advogados do Bra

sil) - não foi encontrado para
comentar a prisão. A asse

ssoria da Renascer informou
não ter conhecimento da

prisão do casal Hernandes.
A Renascer foi fundada

pelo casal em 1986 e possui
.cerca de 1.500 templos no

país. (Folha Online)

O FBI (Federal Bureau of
Investigation) - a polícia fe
deral norte-americana -

prendeu ontem o casal
'Estevam Hernandes Filho e

J

Sônia Haddad Moraes
Hernandes - fundadores da

Igreja 'os tea Renascer
em Crist '). em Miami. O
,.

l:asal havi embarcado para
os Estados nidos na noite

de segunda- ira, em Guaru
lhos (SP).

Segundo oGaeco (Grupo
de Atuação de Repressão ao

Crime Organizado), do
Ministério Público Estadual
de São Paulo, o casal tam
bém vai ser investigado nos'
Estados Unidos pelo crime

de lavagemde dinheiro.
Além disso, Sônia e

Estevam Hernandes entra

ram nos Estados Unidos com

US$ 56 mil (em espécie),
mas declararam para a

alfândega que não possuíam
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Novo Comando da PM
deve fortalecer, atuação
Eliésio Rodrigues, que
tomou posse ontem,
vai comandar efetivo

.
de 13 mil homens

Patrícia Gomes
Central de Notícias Regionais

FLORIANÓPOLIS
'I
I,

ii
,I

Com pompas militares,
foi realizada ontem na

Praça XV de Novembro, na
Capital, a cerimônia de
transmissão do cargo de
comandante da Polícia
Militar do Estado. No

lugar do cororre'l Edson
. Souza, que estava no

comando da PM deste o
,

último mês de maio, assu- .

miu o coronel Eliésio Ro

drigues, que tem no currí

culo mais de 30 anos de

serviços prestados à Polícia
Militar catarinense. A
cerimônia de posse feita na

rua, segundo o governador
Luiz Henrique, foi para.

, evidenciar a "caracterís-

il
�I

tica do coronel Eliésio, que
é de colocar o policial na
tua para garantir a segu

rança do cidadão" .

Logo depois da posse, o

nQvo, comandante disse

que já trataria de medidas

para operações especiais e

de remanejamento de efe

tivo, hoje em torno ele 13
mil homens. Rodrigues
ressaltou ainda a impor
tância da parceria entre a

, polícia e a comunidade e

também que a proposta do

go.verno de retirar 235 PMs

que fazem a guarda dos
Poderes do Estado e co

locá-los nas ruas .deve a

gradar a sociedade. Para o

interior do Estado, o novo
comandante disse que é

preciso "adaptar algumas
situações" para solucionar

problemas, como por exem
plo, a falta de efetivo.

O governador Luiz

Henrique da Silveira en

fatizou que o Estado possui
três leis que \permitem in

crernentar o número de po- .

liciais nas ruas: a primei
ra, que prevê a contra

tação de guardas peniten
ciários que vão substituir
700 policiais; a segunda
permite a contratação de
1.500 agentes temporários
de segurança, vagas nos

quartéis hoje ocupadas por
policiais; e a que autoriza

a contração de policiais
aposentados.

Além disso, segundo o

governador, quando os re

cursos da venda do Besc
forem liberados, serão in

vestidos R$ 50 milhões
num programa emergencial
para a segurança pública.
"Esses recursos serão utili

zados para ampliar o núme
ro de penitenciárias e de

vagas em presídios, ampliar
a vigilância eletrônica por
câmeras de TV nas ruas,

ampliar o número de viatu

ras, de armas e equipa
mentos dos policiais", ex

plicou. Todos o pontos do

programa serão anunciados
na sexta-feira.

Blumenau
-

realizai 1 a

M,ini-Oktober amanhã
�

�,I
I

A Secretaria deTurismo de
Blumenau realiza amanhã a

primeira Mini-Oktober, como
parte da: programação da
Sommerfest, evento que reúne
várias atrações durante o verão
na cidade.
AOktoberfestforade época

será repetida nos dias 18 e 25
de janeiro e dias 1 Q e 8 de
fevereiro, no Setor 1 do Parque
Vila Germânica, que estará

decorado para a promoção.
Amanhã haverá apresen

tação das bandas Do Barril e
Cavalinho e de grupos folcló-

[I

ricos, ,gastron ia típica e

Festival Ca �rinense de

Cervejas, co a presença das
marcas Eisenbahn e Bierland,
de Blumenau; Heimat, de
Indaial; ZehnBier, de Brusque;
Borck, de Timbó; e a novata

Das Bier, de Gaspar. A festa

começa às 19h. O ingresso
,

custa R$ 3 (estudantes e

pessoas com trajes típicos
pagam apenas R$ 1) e o chope
R$ 4 (copo de 400ml).

O parque também oferece

atrações durante todos os dias
t;l0 pátio, e�tre lOh e 19h.

Te\�miha prazo
de adequação
Encerra� amanhãA o

prazo que as etÍ):�resas tem

para adequar seus estatutos

e contratos sociais aos

preceitos do Código Civil,
que entrou em vigor em

.

2003. A Jucesc estima que
de 30% a 40% dos 240 mil
estabelecimentos do Estado
ainda não tenham efetuado
a correção.Aqueles que não
providenciarem as mudan

ças estarão sujeitos às san

ções.

GASPAR

Pretelturaval
,

sortear carro '

O contribuinte de Gaspar
que quitar o IPTU deste ano

no dia 15 de fevereiro, de uma
só vez, além de ganhar 15% de

desconto, vai concorrer a um
Fia/Uno zero quilôm�tro.
Segundo o diretor de

Tributação do município,
Carlos Alberto Bernz, com a

motivação para quitar .o

imposto naquela data, a

prefeitura deve arrecadar de
imediato R$ 1,5milhãodo total
de R$ 3,2 milhões devidos.

• PELO"
Ceron começa
a trabalhar
sem o segundo
escalão

Diretores foram
exonerados em

31 de dezembro

O CORREIO DO pov�

o pefelista Antônio Ceron assumiu a Secretaria da
Agricultura com a cara, a coragem 'e três assessores do
gabinete que mantinha na Assembléia. Diferentemente de;
outros secretários - como Dado Cherem na Saúde, por.
exemplo - que voltaram ao cargo e inclusive mantiveram,
as equipes tal qual estavam, Geron passa a comandar
uma área estranha ao seu currículo. -Para piorar, foi,�j \

justamente em uma pasta que tem meia dúzia, no máximq, "

de servidores de carreira e é obrigadá a manter o"

expediente tom servidores da Epagri e Gidasc. Todos o?� 1
diretores foram exonerados dia 31 e a ampla maioria nãe .�
aceitou permanecer no cargo de confiança até a definição
da reforma administrativa sem a remuneração 1

correspondents. Nem o diretor-geral Renato Broetto está
mais, servidor que é da Epagri. Ceron.iá pediu auxílio ao

governador Luiz Henrique e espera a designação de nomes
r' •

para postos-chave nos próximos dias. . ,

( :

Tentativa e erro
"

Será que pelo menos lbsen Pnheiro, Luiz Henrique consegue i

emplacar na liderança do PMDB, conforme plano traçado logo , ••
após as eleições? .

J

f; l

Transparência .. :'

A propósito, o movimento Transparência Brasil passou a exigir
ontem que os candidatos exibam e discutam publicamente seu�.
programas à Presidência da Casa. Reforçam os cornpromissos ,

do "Grupo dos Trinta" de não aumentar salários dos

parlamentares além da inflação, reduzir verbas de gabinete e

indenizatória, publicar gastos e relação de pessoas empregadas,
dar fim ao voto secreto e de proibir o Executivo de contingenci-ar
verbas decorrentes de emendas parlamentares.' ,;
Sul do Estado t

'

Suplente Acélio Casagrande acompanhou toda a rnovimentaçao
no Congresso.

.

,

•Reforço
Três mil homens é o que o governo promete acrescentar ao

contingente policial nas ruas de Santa Catarina. Medidas

completas serão anunciadas sexta-feira,
_ _.",;;:;------------------

I Efeito cascata
Prefeitura de Tubarão foi condenada no STJ a devolver R$ 2 '

'

milhões para a Finasa Leasing por conta de Impostos Sobre

Serviço (ISS) recolhido. Advogados do município
recorreram, Mais do que preocupados com este valor, receiam.
que a decisão leve outras financeiras a tentar recuperar o valor
recolhido. Só em 2003, ano seguinte a adoção da fórmula

pela equipe do prefeito Carlos Stüpp, tubarão conseguiu reter,

R$ 12 milhões em tributos que até então voltavam para os

municípios-sede das financeiras.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE CRISTIANO CARRADOR/TUBARÃO,
CARLA DARIANO E PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS,
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l�eícUlos com engate
precisamter selo

I Veículos devem se

adequar às novas

fQras do Contran
até o dia 26
o

BAASíUA
.6

,
Carros de passeio, cami

nhães e caminhonetes que
possuem engate traseiro

devem se adequar às novas
regras do Contran (Conse
lho Nacional de Trânsito)
até o dia 26. Os proprie
tários precisam providen
dar instalação elétrica

apropriada ao reboque,
dispositivos de iluminação .

e corrente de segurança,
'Além disso, o engate deve
ter formato esférico.
A resolução nº 197, cri,

ada em julho do ano passa,
do, obriga carros de até 3,5 de colisões, pode trazer

toneladas com engate para prejuízos maiores aos carros

reboque a terem um selodo e motoristas, alerta Silva.
Inmetro (Instituto Nacio- "Quando se temo enga-
nal de Metrologia, Norma, te, em caso de batida, você
lização e Qualidade Indus, acaba com aquele efeito
trial). Para obter o selo, é sanfona que é produzido
necessário cumprir essas para absorver impacto e

determinações.
.

proteger quem está dentro.
O presidente do Con, Quando se tem uma estru-

tran, Alfredo Peres da Silva, tura metálica dura, acaba,
explica que as novas regras. se com esse princípio", disse
.trarão mais segurança para

'

o presidente do Contran.
a população. Segundo ele, O taxista Ricardo Be,
muitos motoristas utilizam o. zerra de Sousa Bonfim usa

engatede forma inadequa- o engate traseiro há sete

da, para proteger o veículo anos em seus carros e não

de batidas traseiras. O uso pretende tirá, lo. "Já tive

errado do engate, no caso problema por causa de uma

Para o presidente do Contran, regras trarão mais segurança à população

batida e o engate protegeu
bem. Se não fosse o enga

te, tinha acabado çom a

traseira do meu carro. Vou
me adequar, mas não pre,
tendo tirar o ac'essório do
veículo", afirmou.

Os novos carro� que saí,

rem das concessionárias já
devem ter estipulados em

seus documentos se podem
ou não ter engate e quan
tos quilos podem carregar.
A infração das novas re

gras é considerada gravíssi
ma, passível de multa de
R$ 127,69 e cinco pontos
na Carteira Nacional de

Habilitação.

,(

Papa visita o Brasil e

participa de Conselho
I
SÃO PAULO

O papa Bento 16 visita o

Brasil no próximo mês de
maio para inaugurar em A�

'parecida a quinta reunião do
Celam (Conselho Episcopal
da América Latina), cujos
detalhes serão fornecidos
pelo Vaticano na próxima
sexta-feira. A Santa Sé fará
uma entrevista coletiva do .

Diretor do Escritório de Im

prensa do Celam, David Gu-
. tiérrez, que dirá corno se de,
senvolverá a reunião em A,

parecida, entre 13 e 31 de

maio, e como será a visita do

papa. A entrevista de Gutié-

rrez serve como uma confir

mação oficial do Vaticano da

viagem do Pontífice, embora
ele mesmo tenha anunciado
a visita na segunda-feira em

'

seu discurso aos embaixad�,
res credenciados no Vatica

no. ''/\ viagem apostólica que
farei \ em maio ao Brasil me
dará uma oportunidade de
dedicar um olhar a este gran,
de país, que me espera com

alegria, e a toda a América
Latina e o Caribe", afirmou
Bento 16. Embora ainda não
se saiba qual será o programa,
a: imprensa italiana antecipa
que será organizado um en

contro com jovens ..

GOVERNO SERRA

MST realiza as

1 as invasões
o MST (Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem

Terra) realizou no final de
semana no Pontal do Parana

panema, no oeste de São

Paulo, as duas primeiras
invasões de fazendas no

governo de José Se�ra'
(PSDB).

De acordo com a Polícia

Militar, aproximadamente 70

pessoas invadiram as fazen
das laras, em Euclides da
Cunha Paulista, e Guarani,
em Presidente Bernardes,
também na região. O MST
fala em mais de cem famílias
em uma das propriedades e

em 70 pessoas na outra.

O CORREIO DO POVO

• PELO
A empresa Europa International, com sede em Londres,

realiza o que se acredita ser a primeira loteria internacional

cujo prêmio são cirurgias plásticas para fins cosméticos.
Pelo preço de 1,50 libra (US$ 2,90) por mensagem de
texto ou chamada telefônica, os vencedores do sorteio
mensal receberão 6 mil libras (US$ 11,6 mil) para realizar
a cirurgia que escolherem.

John Babbage, co-fundador da Europa: International,
disse que o concurso não é muito diferente dos proqramas
de "reality show" que oferecem intervenções do tipo aos

participantes.
Mas cirurgiões plásticos da Grã-Bretanha classificaram

a loteria da empresa como um esquema de marketing
inescrupuloso e alertaram os pacientes sobre o perigo de
se exporem a riscos. A Associação Britânica de Cirurgiões
Plásticos de Estética está preocupada com o que
considera ser um processo que envolve uma grande
campanha de propaganda.

Babbage rebate as críticas a respeito da loteria,
afirmando que o vencedor será tratado da mesma forma

\ que qualquer outro paciente.

Empresa cria
loteria de
cirurgia
plástica

Cirurgiões
alertam sobre
os perigos

Sutiã salvador
O sutiã salvou uma americana na Flórida do que poderia ser um

grave ferimento a bala. Debbie Bingham estava em uma festa de
ano-novo quando sentiu uma dor lacerante no ombro. Ela havia
sido atingida por um projétil de pistola calibre 45.

Gosto de porco
Novos selos criados na China para celebrar o ano do porco, que
começa no dia 18 de fevereiro segundo o horóscopo chinês,
trazem não só a figura do animal, como também gosto e cheiro.
A frente do selo libera um aroma apetitoso de porco agridoce.

Eta assume

O grupo separatista basco ETA assumiu ontem a

responsabilidade pela explosão de um carro-bomba que matou
duas pessoas no aeroporto de Madri no mês passado, mas
atrrnou que sua declaração de um "cessar-fogo permanente"
continua em vigor.

\

\ Zoológico enjaula humanos
Um zoológico australi colocou um grupo de pessoas �m
jaulas para criar con lentlzação sobre o aprisionamento de

primatas. Par um q s, aspessoas ficarão trancadas em uma

jaula cesocupacp de oranqotançcs no zoológico de Adelaide, '

enfrentan_g_�avamente o forte calor e comendo bananas. Elas
serão l7�radas por uma psicóloga, que espera usar as

descobertas para melhorar as condições dos primatas em
cativeiro.
Os visitantes poderão votar em seu "macaco" favorito através de
mensagem de celular e, no fim do mês, um "super-humano"
será selecionado para representar o zoológico. A psicóloga Carla
Litchfield, que conduz o experimento, firmou regras claras para
os novos macacos: nada de nudez e nada de comportamento
grosseiro. Veterinários não descartaram a hipótese de usar

tranQüilizantes se os humanos se comportarem mal.

Incêndio em Malibu destrói oito mansões

Um rápido incêndio na localidade litorânea de Malibu, a oeste de Los Angeles, conhecida .

por ser habitada por estrelas de Hollywood, destruiu oito mansões. Cerca de 200
funcionários combateram as chamas no distrito, onde astros do cinema como Mel Gibson,
Bruce Willis, Jennifer Aniston e Tom Hanks têm .casas. O fogo se estendeu com rapidez por
cerca de quatro hectares numa zona residencial junto à costa do Pacífico.
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Nada pode ser compara
ao paradisíaco litoral baiano

"Porta principal do Brasil
colônia, Salvador é um

livro de história encapado
com folhas de coqueiro"

Religião é forte
característica

As igrejas fazem parte da paisagem das
mais belas cidades baianas

o apoio dos prestadores de

s-erviços em mergulho de

Salvador, montou um estande
em forfIla de aquário,

par��promover as riquezas ecol 'R\CaS
e históricas do grande golfo. \los
últimos anos, o cresciffi.ento d�\\
mergulho recreacional nas águas�'"
costeiras da capital baiana foi
muito significative. E a cidade
também já conta com lojas
especializadas em equipamentos

,

e serviços nessa área.

Em 1 º de novembro de 2004
completam-se 500 anos que a

I

Baía de Todos os Santos foi
descoberta pelo navegador
Américo Vespúcio,

A Bahia orgulha-se de suas
/

igrejas católicas, suntuosas,
monumentos arquitetônicos'
realmente admiráveis, algumas
muitos belas, outras muito ricas,
várias marcadas por especial
devoção popular. Diz a lenda que a

cidade do Salvador conta com 365

igrejas, uma para cada dia do ano.

Dizem os amigos dosnúmeros
,

exatos que entre igrejas e capelas
elas não somam mais que 100,
outros historiadores juram que o

número de igrejas é bastante
superior a 365. Pouco importa.

�j os que falam en: 365
computem.igrejas já desaparecidas,
mas que:ª�da vivem na memória

do como'�11à:Sé ou a antiga igreja
da Ajuda, à mais velha da cidade.
Ambas foram demolidas. Onde
ficava a igreja da Ajuda
construíram 'outra e nela

guardaram o púlpito de onde
Vieira falava.

I

Nos últimos anos, o crescimento do mergulho recreacional nas águas costeiras da
, capital baiana foi muito significativo. E a cidade também já conta com loias
especializadas em equipamentos e serviços nessa área

A Baía de Todos os Santos e

S�" a costa marítima próxima à
,

Salvador (BA) constituern-se
num dos maiores pólos de

mergulho da América Latina e

integram um dos roteiros de
"

turismo subaquático e

exploração em naufrágios mais

ricos do Brasil. A capital baiana
é ainda apontada por

"

, pesquisadores como a cidade de
maior número de naufrágios
históricos do país e têm a maior

baía brasileira, com mais de mil

quilômetros quadrados de
, extensão.

O órgão municipal de
. turismo, que está contando com

O transporte coletivo de
Salvador, para as regiões
que 'o turista freqüenta, Jem

várias linhas que passam pelos
pontos de interesse, ;

principalmente a orla e o centro
� histórico. Em especial, há uma

.llnha de ônibus executivo e uma

jardineira, na qual é possível
.'

transportar pranchas de surf, que
fazem o trajeto Praça da Sé até o

Flamengo, p�ssando por todas as

praias da orla.
Salvador já conta com'vâri()�;'
albergues, propiciando uma

hospedagem mais barata. O
Albergue das Laranjeiras, no
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Não
é de hoje

que mulheres
como Lola,

p e r s o n a g em de Vera
Fischer em "Amazônia",
fazem parte da teledra

maturgia brasileira. Seja
pelo fetiche masculino ou

• por u�a questão socia�, as
prostitutas sempre tive

ram destaque nas tramas.

Ainda mais agora,· com
uma das maiores musas da
televisão encarnando tal

tipo.
"Elas se doam. São

especiais e merecem a

lembrança", disse Vera

Fischer, que interpreta
,

uma dona de bordel na

minissérie de Glória Perez

que fica no ar até março.
Cafetinas como Lola, são

retratadas com certo gla-
c mouro Jóias, homens ricos

I.� e muito luxo �ão funda:
mentais nos cabarés da

ficção.
N a próxima novela das

oito, "Paraíso tropical",
mais uma vez as cortesãs

terão seu espaço na his
tória. Susana Vieira
viverá Amélia, a dona de
um bordel na Bahia. A
cafetina é mãe de Paula

(Al ess andr a Negrini),
.

que também é prostituta.
Luiza Thomé em "Porto

Cafetinas de sucesso:

Lola - Amazônia

Rosa Palmeirão - Porto dos Milagres

Matilde - "Roque Santetro"

Amélia - Paraíso Tropical

dos Milagres" (2001) fer
sucesso com Rosa Palmei
rão. Sua personagem che

gou a lançar moda com

uma rosa presa na gargan-
tilha.

�

Outra prostituta que
também deu o que falar
foi Matilde, a dona

/
da

boate Sexus em "Roque
Santeiro" (1985), vivida

por Yoná Magalhães. Ela
recebia figuras ilustres da
cidade como Sinhozinho
Malta (Lima Duarte)."O
que todas elas tem em co

murn, além da profissão, é

'0 desejo de encontrar um

amor. Como qualquer
outra pessoa", defendeu
Vera.

SEMPRE DEUSA
Vera não 'nasceu',

'chegou no mundo'. Atrai
flashes por onde quer que
passe e sempre tem des

taque na maior emissora

do país. Sua imagem, na

vida real, assim como

Lola; em Amazônia, é de
uma mulher corajosa,
atirada e agressiva. Ela
também é impaciente e

impulsiva. Muitas vezes,

consegue fazer com que as

pessoas que a amam, a

odeiem, e viceversa. Mas
na vida profissional, a

bela só tem a comemorar,

gosta de trabalhar e joga
toda a sua agressividade e

energia nesse setor.

Conhecida! pela sua

belezá, a atriz emagreceu
10 quilos para viver a

cafetina e garante que
ainda tem muito a

mostrar. As mulheres

inseguras vão morrer de

inveja!

o CORREIO DO POVO

Decepcionada com comentários feitos
pela colega Leandra Leal, a sensual
Danielle Winits atirou: "Espero que ela

consiga ser feliz
antes da última

página da

novela, pois
eu sou feliz
desde a

primeira"!

As grandes marcas rnundicis
bern perto você.

,,,.�
......
""....".,-,,,,

Ellen's
cosmética .e perfumaria

Shopping Breithaupt � 10 PISO

3371 1590 - ellens@ellens ccm.br

r

Cafetinas como Lola, interpretada pela atriz Vera
Fischer, mexem com o imaginário masculino e fazem
sucesso na tela da TV.

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

Centenas das melh�res sugestões para
presentear criativo neste Natal. Megastore - 3275 0137

Shopping - 3275 6400
,

1' \"••••••••
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

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 it Princesa Lili

(14h, 15h50, 17h40 - Todos os

dias)
Ela dança, Eu danço
(19h30, 21h35 - Todos os dias)
�JOINVILLE

.

,G:ine Cidade 1
1�07 Cassino Royale
(18h, 21 h - Todos os dias)
Xuxa Gêmeas

(14h30, 16h1O-Todos os dias)
Cine Cidade 2
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

(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 -

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 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4

Eragon
(14h30, 17h, 19h30, 21h45-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Adrenalina
(17h20, 19h20, 21 h20 - Todos os

dias)
Xuxa Gêmeas

.

(13h30, 15h15 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Por água abaixo (dub)
(14h20, 16h1 0, 18h, 19h50 -

Todos os dias)
Um bom ano

(21 h40 - Todos os dias)

� FÉRIAS

A Biblioteca Pública Municipal
Rui Barbosa reabre no dia 15, das
7h às 13h e não haverá expedi
ente aos sábados.

� CURSO

Desenvolvimento do Profissional
de Compra é tema de curso

promovida pelo Cejas nos

últimos dias de janeiro. O preço
fica entre R$ 350 e R$ 395.

Extra
extra@ocorrelodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 27 ANOS

QUARTA-FEIRA, 10 de janeiro de 2007 I 68

Previsão otimista
O presidente da Celesc, Mário Boehm, informou em reportagem do O Correio do Povo, de
janeiro de 1987, que a empresa, atenta aos problemas que estavam ocorrendo no atendimento a

Jaraguá do Sul e localidades vizinhas, estava preconizando a introdução de medidas corretivas,
que iriam resguardar o fornecimento de energia elétrica e corrigir problemas que se verificam no

sistema de 69 KV. Mesmo considerando a escassez de recursos - observou - estava sendo

deflagrado um esquema que visava a instalação a curto prazo, de uma unidade transformadora
de 138/13,8 KV - 20/26 MVA, bem como a implantação de uma linha de transmissão

proveniente da SE Joinville (Eletrosul) para operar em 138 KV, a partir de dezembro daquele ano.

A médio prazo - concluiu - seria construída uma nova subestação em Jaraguá do Sul, na
relação 138/13,8 KV, alimentada em 138 KV. "A implantação destas obras, além de equacionar
o problema abastecimento, contribuirá para reduzir os altos níveis de carregamento no atual

sistema de transmissão, oferecendo fQlga suficiente para atender não, só o crescimento

veçetaíivo da região, mas também pedidos de carga provenientes
.

principalmente do setor industrial", disse 'na época.

• O DIA DE HOJE • O CLIC DO LEITOR MandesuafotoparaoExtra: • ANIVERSA'RIOSextra@ocorreiodopovo.com.br
�

Santa Léonie Ftançoise de Sales
Avlat

'Primeiro Festival de' Cinema
Gramado premia Toda nudez será
.

astigada.

.� 1969
."Ai União S�¥.iética lança ,em
��!direçãO a "ê�us uma seg�Qda
\( sonda automática, a veneras.

969

ÜSoeing 747, avião amerfcâno
para 490 passageiros, realiza ,seu primeiro vôo de prova.

<' �
tu

De chinelos ou tênis; cada um na sua onda é msnsaqern ilustrada de
Emerson Ribeiro.

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.
. Ele traz tudo sobre cultura local, TV
e mundo artístico, ou seja, o mundo

que interessa a você.

� 2000
Depois de três meses de

(negociações, a ..

América Onlin�
�t(l\OL) compra .aTime Warner

. por 166 bilhões de dólares.

O CORREIO DO POVO Todo mundo lê

• PREVISÃO DO TEMPO

�H§}�VO Schuer Pfi
CeliaA. O. Wille
Herta Riedt Mann
Ana Longhe Sabino
IngridWüerz
Alberto Gustavo Mar
'Vil
AI

Temperatura em elevação
o calor aumenta em todo o Estado. A
maior disponibilidade de umidade e o

calor da tarde provocam chuvas de
verão que - 'ngem .rnetade norte de
forma isolada. " rtir de sexta-feira,
passa a chover pouco mais forte

por conta da a ; ximação de uma

frente fria.

� Jaraquá dlsUI e Região
Ó �

HOJE' QUINTA hd
MíN: 21° C ou' MíN: 21° C Ou ,

MÁX: 32° C MÁX: 30° C

ÓSEXTA

MíN: 21 ° CU" ,

MÁX: 28° C

SÁBADO
MíN: 22° C
MÁX: 30° C

� LAGES
Mí� 16/MÁX27

Sol com nuvens. Sol com nuvens. Chuva a qualquer hora Tempo instável

Pancadas de chuva à tarde. Pancadas de chuva à tarde, do dia..

� Fases da lua

.

MINGUANTE NOVA CRESCENTE � Legendas'CHEIA
'<:'It,qC�Ç[)0Q_

Ensolarado Parciaírnenre Nubiado ínstável Chuvoso Tróvoada
nuhlado

4/12

-t

Ô
FLORIANÓPÓLlS
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II NOVELAS
� GLOBO -18H

O Profeta
Clóvis exige que Sônia convide Marcos

para ir até sua casa e lhe diga que não o
ama mais, e avisa que estará escondido
observando a conversa. Piragibe fica .

muito decepcionado ao saber que
Natália tem vergonha de Dedé e a manda
contar a verdade a todos, começando
por Analu. Natália sai correndo ao ver

Analu, sem coragem de lhe contar a

verdade. Analu fala para 'Natália que já
sabia de tudo e garante que elas podem
continuar a ser amigas. Tony e Baby se

casam. Camilo se insinua para Carola.
Carola se deixa envolver por Camilo mas,

quando eles estão prestes a se beijar,
são interrompidos por Arnaldo. Arnaldo

repreende Carola. Sônia pede que
Marcos venha vê-Iaem sua casa. Carola
teme que seja uma armadilha de Clóvis e

decide que ela e Arnaldo vão

acompanharMarcos.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca

•

Dorinha revela que armou para uma

menina contar para Maria que Lance
estava saindo com outra. Tadeu

desaprova e diz que Lance nunca mais
foi o mesmo depois de brigar com Maria.
Giácomo tenta desanimar Celina, mas.

ela aceita o pedido. Gui manca Elizabeth

largar os seus filhos. Elizabeth lembra a

Tanaka que ninguém pode saber que ela
deu a queixa. Arthur tem um ataque ao

receber a caixa com sêmen congelado
que arrematou. Vanessa expulsa
Cândido e Clotilda do sitio. Ed avisa que
o leilão foi cancelado. Elizabeth
convence Rosa a entregar-lhe os filhos
de Gui. Giácomo foge da conversa sobre
a explosão: Arthur convence o juiz e

consegue o hábeas corpus para Gui.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida

I

Greg a ameaça e comenta dos sonhos

'de Carmem no flat. Sandra diz que é uma
boa idéia se mudar, mas para um lugar
maior e melhor. Carmem procura Greg
na AMA e se irrita ao não encontrá-lo.
Olivia tenta dissuadi-Ia de contratar um
detetive particular para seguir Greg.
Miroel diz que Greg foi resoJ!ler um

problema para ele.üarrnem insiste que
tem uma mulher dando em cima de Greg
e que ela vai descobrir quem é.Jorge se

encontra com Simone na AMA e ela

percebe que ele está tristonho, mas ele

nega. Helena pede que Lidia e Clara

permaneçam na AMA e a aguardem.
Francisco e Clara se vêem e correm para
os braços UI)1 do outro. Diogo avisa
Gabriel que a recuperação dele está
dentro do esperado e que ele está muito
bem cuidado por Irmã Lavinia. Irmã Má
reclama com Diogo que Gabriel esta
demorando muito a ficar bom, para
quem tem só uma pneumonia. Ela

reclama, também, que ninguém
apareceu para pagar a conta de Gabriel.

Diogo garante que, se não aparecer
ninguém da família, ele mesmo arcará
com as despesas.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato

Ramalho diz aos seus capangas que
antes de atacar na formatura de Cecilia,
eles têm que libertar Sombra da cadeia.
Vanda ameaça bater em Betinha, as

duas discutem feio, choram, Vanda vai
embora e Betinha fica sozinha,
emocionada .: Yara tenta levar Jaci
embora da casa da avó, todos tentam

impedir, Bárbara desmaia.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Agitado, Jacson é erguida do catre e é
colocado na maca pordois enfermeiros.
Mofado e Torres observam

preocupados. Jacson sua muito e delira.
Maria Lucia se levanta antes que Mario e

não consegue esquecer a conversa que
tiveram sobre ele e Isis. Maria Lucia se

sente enojada com o jogo duplo dele,
mas ao mesmo tempo confessa ter

medo de ficar sozinha. Jacson não para
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��SEM-VERGONHA
Boninho, o diretor do BBB7
disse que não quer uma
nova Grazi nesta edição do

reality show. "Quero evitar

que surja urna nova Grazi no
BBB". O diretor disse
também que quer ver o
clima esquentar. "Desta vez

selecionamos mulher mais

ousadas, afetadas e com

menos pudor", contou. Na
quinta edição do programa,
Grazi Massafera ficava com

vergonha na hora de beijar
Alan Passos, Ela colocava a

mão na frente para a câmera
não focalizar o beijo.

HMORTE ANUNCIADA
A capa de janeiro da edição
brasileira da revista Rolling Stone

traz o ator Rodrigo Santoro, 31 .

anos, que conta sobre seus
'

projetos no cinema americano e

anuncia que seu personagem vai
morrer no seriado Lost. Na
terceira temporada da série, o
ator vive Paulo, um dos

sobreviventes do acidente de
avião em uma ilha deserta. Ell
não revela detalhes da morte do

personagem, mas deve gravar as
últimas cenas ainda em janeiro. O
ator também fala de outros

projetos que marcaram sua

carreira.
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II CRUZADAS

HPLANOS
Período de sombra e água fresca para Carolina
Dieckmann. Desde o fim de "Cobras &

Lagartos", a atriz aproveita as férias para
descansar. Carol só volta às telinhas no

segundo semestre. Ela já está escalada para a

próxima novela de Aguinaldo Silva, que tem

estréia prevista para outubro. Enquanto isso
ela planeja o casamento e admite que pensa

em ter um filho com o produtor
de televisão Thiago Worckman.
Deixa Aguinaldo saber disso .. ,

extra@ocorreiodopovo.com.br

....................

,

��MtOUTRA
Cauã Reymond está no Havaí
desde 28 de dezembro
treinandõ novamente para o

quadro "Desafio do Faustão".
O ator está recebendo ajuda
de Maya Gabeira, que é
surfistà de ondas grandes,
Aliás, seria mais do que uma

ajuda. O ator estaria tendo um

affair Com a filha .9P deputado
Gabeira.O desafia deve
acontecer até 18 de janeiro e

o ator deve enfrentar Ondas de
\'ii até oite metros. Ô ex <fe Alinríe
Moraes continua deixàndo as

mulheres de queixo caído.
Aiai!

��RESPOSTA
Decepcionada com os

�

supostos comentários feitos ':t
por Leandra Leal em seu blog:::'
pessoal sobre sua atuação
em "Páginas da vida", :i. ;

Danielle Winits respondeu: . ..."

"Espero que ela consiga ser �,,:,
I

feliz antes da última página ';:
da novela, pois eu sou feliz :'" .

desde a primeira". .��; .

De acordo com a coluna de I �) I

Mônica Bérgamo, da Folha d�� !

São Paulo, Leandra teria feito: ;

críticas a alguns atores e até:n :.
mesmo à trama de "Páginas �:
de vida". A atriz não :: :
comentou o fato. . �! 1
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IOrgáo que O tabírtn- Local de

'Iconcede o to, para o L A R trabalho

'I título de Minotauro ... do ca-
. eleitor (Mit.) beleireiro

Elevar;
aumentar

ii
I:'
I

Fazer corar )o

Ou, en:;
inglês

Tamanho
(abrev.) .....
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digito da
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Mande sua piada para o Extrn::
extra@ocorreiodopovo.cori1�r�II DIVIRTA-SE

Poeira, poeira!
Um elefante e uma formiga andavam pelo deserto,
- O elefante: bum, bum, bum ...

- A formiguinha: pirn, pim, pim ...

- O elefante: bum, bum" bum .. ,

- A formiguinha: pim, pim, pim ...

Uma certa hora, a formiga dá uma olhada pará trás, depois vira-se para o

companheiro e diz:
.

- Elefante!
- O quê?
- Dá uma olhada na poeira que nós estamos levantando!
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Astro no Céu
Michael Jackson morreu e foi parar na porta do céu.

Chegando lá, deu de cara com São Pedro que, muito atencioso, Ioi dizendo:
- Olá, Michael! Tudo bem?
O popstar não tinha a menor idéia do que estava acontecendo e perguntou:
- O que está acontecendo comigo?
- Você morreu, está aqui na porta do céu e eu sou São Pedro. Quer saber mais

alguma coisa?
- Quero, São Pedro!
- Então pergunte!
- O senhor sabe onde eu posso encontrar o menino Jesus?

'1

'I

'1_4

�)

�I
"

..

\
"

",

SOLUÇÃO
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Subdivi·
são de
estádios

Que existe
de falo
Goíai
si la

(1) Toledo,
pi(l9.i�t(l
Arte, em
latim
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� Câncer 21/6 a 21/7
.Não consegue esquecer o jeito que olharam

pra você? Responda ao sinal, diga alô. Chega
de dar voltas mesmo lugar, vai ficar tonto de
tanto pensar. Deixe fluir seu charme e

criatividade, a inspiração fica por conta do
sentimento. Bata na porta, disque o número,
mande um e-mail, dê vazão para o que
transborda em você antes que você se afogue.

� 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 magaa, 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
Ora essa, amigo Virgo! Você também tem

suas contradições, sim, e dai? Quando as

emoçôes tomam conta, não resista tanto,
olhe para elas, sinta-as. Depois não adianta

gastar todas as suas economias com o

analista, com o massagista .. , Será que os

negócios e outros movimentos do mundo

prático não estão ocupando mais espaço do

que deveriam?

Modelo de
calça,com
vanes
bolsos

Palco de
luta entre
sérvios e
albaneses

� Libra 23/9 a 22/10
Muito movimento pela frente, como sempre. Opa!
Segure aí, não deixe sua cabeça ultrap ssar o

momento, libriano querido,
.

so só fazê-lo
ficar estressado e, mais que 1 "

atenção ae coisas importantis o

precisa resolver aqui e agora .. :
fechados de seu amor esperan
por exemplo.

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Viagens do corpo e da mente, tudo de bom.
Dar a volta ao mundo num balão, contemplar
a totalidade, se deslumbrar com a beleza.
Uma vez integrado em si esse estado de

leveza, ele pode se estender a qualquer
momento ou situação. Nenhum chato ou

chateação lhe derruba. Hein? Claro que dá.
Você é bom em desenvolver técnicas.

� Áries 20/3 a 20/4
Há que conferir, investigar os sentimentos...
Você se fez de desentendido, fez de conta que
não significava coisa alguma, mas agora eles
se intrometem em seus sonhos sob formas

estranhas, puxa o seu lençol, fazem casquinhas
nos seus pés. Colocar um travesseiro na

cabeça não dá. Você sempre foi tão corajoso e

destemido ... Será que mudou?

.� Touro 21/4 a 20/5
Não entre ern paranóias de rejeição, coisas
assim. Se não pediram que você ficasse mais,
que lhes desse mais atenção e tal, pode ter -

certeza que foi só para não incomodá-lo, afinal
você está sempre tão ocupado. Há afetos

cultivados, guardados especialmente para você,
prestes a florescer e se expandir, só esperando
que você pegue o regador.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Como é bom quando apesar de tantos convites,
apelos e propostas, preferimos a nossa própria
companhia. Já estava com saudade, não é,
Gêmeos? Os agitas 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 conirontos.
Mantenha-se conectado.

"

.�
I

� Aquário 21/1 a 18/2
Perai, voador aguariano! 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. -, ;

i

� Escorpião 23/10 a 21/11
Algumas coisas estão indo embora'. Deixe-as-it.

Você sabe que não são as coisas que têm

importância, mas sim o significado que você dá a

elas. O objeto vai, o significado fica. Novas

energias estão chegando, cheias de vida,
sacudindo suas estruturas, espantando a

preguiça, despertando gostos e prazeres que
você nem sabia que tinha ...

� Sagitário 22/11 a 21/12
Agora que você já explorou até o inexplorável,
chegou o momento de entrar em ação.
Desenterre seus sonhos! Só cuide para não

entregar suas idéias pra qualquer curioso.
Concentre-se em seus objetivos e guarde para si
as grandes descobertas. Como nos filmes de

aventura, atrás de um sorrisinho pode ter

alguém preparando uma cilada.

� Peixes 19/2 a 19/3
Sim, pra você a vida é em dimensôes imensas; :

extremas, mas será que isso justifica medidas
'

desesperadas ou a falta de qualquer medida?
Sua sensibilidade é uma lente poderosa,
capaz de aumentar, distorcer, inverter... Se há.
uma coisa da qual você entende é de

múltiplas possibilidades. Tire a água dos olhos, ,

observe.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



88 I QUARTA-FEIRA, 10 de janeíro de 2007 CAMAROTE

senhoras Denise Correia, Suzi Rocha e Emerita Jacobi em noite de

champanhe e comida japonesa
'

.',,-

\ TÁ FORA
Num recente bate-papo Gam os amigos Eduardo Pavan
Margarido e Betina Driessen -(filha do empresário Raul

Driessen), Betina garantiu que seu pai não será candidato em

2008 em 'hipótese alguma. Aliás, ela falou que não sabe de
onde saiu essa história. Disse também que seu pai, o Raul,
não se manifestou em contrário às notícias veiculadas na

imprensa porque achava tudo muito engraçado. Então tá!

,
Par Moa Gonçalves

moagoncalves@netuno.com.br

FESTA DAS BOAS
SÓ o que se fala em Jaraguá do
Sul é da mega festa promovida
pelo empresário Rafael
Nazário (Elite Móveos), na
virada do ano, no balneário de
Itapema. Pessoas que
confirmaram presença contam

, ,que o babado foi uma festa
maravilhosa, simplesmente
memorável. Não faltou nada,
desde música, comandada por
vários Djs, até os fogos de
artifício que foram show de

I
bola: Rafael preparou tudo

,

para entrar em 2007 com o pé
direito.

UTILIDADE PÚBLICA
Quem encontrar um filhote de
pequenês, com
aproximadamente quatro meses,

pode entrar em contato pelo
9921-2224. Com certeza, vai

deixar alguém muito feliz. Ele
desapareceu nas proximidade
das ruas Ferdinanda Pradi e
João Piccoli. Tá dado o recado.

, '

FláviO e Sabrina Vieira em ritmo de
férias entre Jaraguá do Sul e

Balneário Camboriú

·INOSSA
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Caso você precisar deum número de
telefone que não estelana lista telefônica,
por favor, não consulte pelo número 102 da
Brasil Telecom - fatalmente levarias um

prejuízo. A ligação feita é atendida, em
seguida eles culncam uma música de fundo

para os "otários" ücarem esperando, Como
a ligação é cobrada por impulso, você paga
e não usa.

\

Quem está a passeio em Jaraguá, depois de
dar um giro pelo Rio de Janeiro e ter a

I infelicidade de presenciar a violência da
cidade maravilhosa, é a jaraguaense Michele
Dalmann, radicada na Alemanha há nove

anos, e seu marido, o alemão Horst Bender.
Vai curtir a terrinha até o dia dezessete.

Em ritmo de férias estão, entre Jaraguá e

Balneário Camboriú, os meus amigos Flávio
Murilo e Sabrina Vieira.

A 10 Noite da Champanhe, onde só entra

luluzinhas, realmente será realizada esse ano

em Jaraquá, Só falta definir a data, o lugar e a

entidade que será beneficiada. Volto ,ao
assunto!

Meu abraço de hoje vai para o Alaor

Palácio, auxiliar técnico do Juventus. É uma

figura do bem e não mede esforços para
apoiar o "moleque travesso".

Falando em Juventus, já pensou se todo

empresariado de Jaraguá tomasse a iniciativa
como alguns já fizeram, e doasse um valor

,

mínimo mensal para o clube? Com certeza o

clube viveria outros ares. Ta aí a sugestão!

I
\

\
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