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ue cabelo duro que nada,
s mulheres de madeixas

r �spas mostram todo
iarrne e dão fim à

i' tadura do liso. A atriz Ana
aula Arósio é um exemplo
e quanto o encaracolado

Dade ser bonito ..
• 85

JUVENTUS

Câmara aprova
repasse de
R$lOOmil

A Câmara de Jaraguá do
Sul aprovou na manhã de

ontem, em sessão

extraordinária, repasse de

R$ 100 mil à Adevi

(Associação Desportiva
Vale do Itapocu), ligada
ao ]uventus. Em 2006, a
entidade recebeu pelo
menos R$ 350 mil.
.4

• MOSAICO

<ODaqui não saío �

daqui ninguém
me tira'
Vereador Terrys da Silva

(PTB) está inflexível. Não
vai dar vaga na Câmara

ao suplente Ruy'
Lessmann (PDT).
O primeiro está cotado

para assumir uma

secretaria da
.

administração municipal.
.3

Cassuli Advogados Associados
OAB / se 397/99

(47) 3371 7511
Advocacia Empresarial

ELEiÇÕES 2008: CARlONE PAVANELLO SE LANÇA CANDIDATO A PREFEITO PELO PFL .4 • PELO BRASIL

Vivendo em perigo
"

Prosetv
GESTÃO CONTÁBIL

Du
Defesa Civil do município visitou localidades no Bairro Boa Vista (foto) e na Tifa Schubert. Cerca de 15 famílias convivem diariamente

com operigo.' • 5

TURISMO Falta de expertência é omaior
entrave na busca de emprego

PIERO RAGAZZVOCP

Tabelionatos da

região registram
inventários

Ocupação nos
hotéis anima

empresários
A procura por profissionais
capacitados para
determinadas funções na
primeira semana de
aumentou cerca de 40% em

relação ao mesmo período
do ano passado. A auxiliar

de cozinha Danielle Patrícia
de Freitas (foto) encontrou
um trabalho temporário
graças à experiência anterior
.5

Idosos voltam

a ter direito a

passagem grátis

O Supremo Tribunal
Federal suspendeu a

liminar que impedia os

idosos de viajar de ônibus
interestaduais

gratuitamente, benefício

que está previsto no
Estatuto do Idoso .

.83

• PELO ESTADO
.

Rede hoteleira de Barra

Velha contabiliza média

de 40 a 45% dos

apartamentos alugados
nesta semana. A

temporada de verão

2006/07 tende a ser uma

das melhores dos últimos

três ou quatro anos. .6

Massar", \.1 o a, Corupá e

SChrOde�.
'se adequaram

à lei que autoriza a

registrar ventários,
divórcios,

,
arações e

partilhas a rtir de

escritura pública.
.6

Produção de SC

reverte cinco

taxas negativas
\1'1.;"",,, \ f.' �;;;'.a�

"�
• o,; I •

O setor de veículos
automotores foi o que
mais contribuiu para o

acréscimo de 0,4% no

indicador acumulado de

janeiro a novembro,
frente a 2005.

83

Sol e aumento de nuvens

de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
.86S BREITHAUPT

SUPERMERCADOS

www.studiofm.com.br
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• EDITORIAL

------------------------------------�------------------------------------------
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OPINIAO

Relato do caos
Em sã consciência (ou seja,
bem informado), ninguém de
bom senso viria passar as

férias em Santa Catarina. É
preciso ter muita coragem'
para enfrentar, ao mesmo

tempo, a situação das
estradas (no fim de semana

passado, 14 pessoas
morreram nelas), a falta
d'água (no Reveillon, os

abastados que estavam na

luxuosa Praia Brava, em

Florianópolis, tinham

champagne mas não tinha

água), as quedas de energia
e a poluição .das praias. Os
resultados mais recentes

divulgados pela Fatma são

vergonhosos. De 2006 para
cá, os 27pontos impr6Priosno
Estado cresceram para 49,
ou seja, quase dobraram.
Incluem-se aí trechos muito

"
É hora de a sociedade
catarinense reagir, 'se
organizar e pressionar os
governos federal, estadual,
prefeituras.

"

[reqúeniados da praia de
Barra Velha e de Balneário
Camboriú, aonde boa parte
dos nos veranistas de nossa

Região vão curtir merecidas

férias. E agora a últimamoda
dos nossos verões são

intermináveis congestiona
mentos, que deixam os

motoristas por longas horas
nas filas. A situação é caótica

nos balneários do Sul, por
conta da duplicação da BR-

101 - e não vai aqui nenhuma
crítica à necessidade desta
obra. Mas acontece que há

congestionamentos também
no trecho duplicado da 101

Norte, que virou na verdade
uma grande avenida. [á é

hora em pensar na triplicação
das pistas.Na Ilha-Capital,
nem se fala. Há gente demais

para uma área insular e por
isso não há ruas, estradas,
supermercados, bares, praias,
caixas eletrônicos, hospitais e

outros serviços essenciais que
suportem tanto movimento.

Por isso, é hora de a sociedade
catarinense reagir, se

organizar e pressionar os

governos federal, estadual,
prefeituras e seus órgãos de
turismo e infra-estrutura. Sob
pena de acabarmos com a

Santa (e bela) Catarina.

• ENTRE ASPAS

" Como qualquer cidadão de bem, combato essa alta ralé, mas tenho
consciência de nossa impotência".
N�lson Motta, jornalista, sobre suplentes de deputados federais que assumem por um mês

com salário de R$ 85 mil.

"Para mim é mais importante marcar gols. O futebol é minha vida e por ele faria tudo.
Pelo sexo nem tanto".

Bastian Schweinsteiger, jogador do Bayern de Munique, comparando futebol e sexo.

"Não é 'para exibir cenas de sexo nem nada que não tenha sido. nosírado antes na

casa".
,

VinIcius Valverde, repórter que comanda o quadro"Só Para Maiores", um apêndice do B

• PONTO DE VISTA

Educação e ensino'

Uma frase preferida de
meus alunos de

Comunicação. e Oratória

pertence a Pitágoras, "Educai
as crianças e não será preciso
punir os homens". Fazem uma

reflexão sobre a atualidade.
Escoram-se na necessidade
de educar o ser humano.
Sustentam que é a única

.
maneira de alcançar
condutas civilizadas. Mas,
desde a Grécia antiga até

nossos dias, principalmente
no cenário brasileiro, o

dilema é o mesmo ..Educação
é um processo complexo da

formação do ser humano, que
não depende só da escola. A
esta cabe ensinar, práxis que
transfere ao indivíduo o

conhecimento e o faz

competente. A educação
começa quando a criança

nasce. E será' que encontra

pais sadios, ambiente
acolhedor, família fortemente
constituída e econorni

camente sustentável? Afago,
quando. prec de carinho?

Orientação, qua
adversidades? Os s abrem
mão de seu pátrio
orgulho e respo
permanente p

.

o ser que
colocaram no ndo? O que

percebemos, no Brasil, é uma
alienação desse processo
social construtivo de uma

Nação. Nas duas últimas
décadas, o Estado - através

das ações equivocadas dos
governos de esquerda -

interfere na família, estimu
lando a acomodação das clas
ses necessitadas. Em vez de

gerar salários dignos, empre
go e renda, criou, artifícios

• Silvio Luzardo
Professor de
Comunicação e

Expressão Verbal no
Senac de SC

...._---------'

que geram.ócio, conhecidos
como Bolsa-Família. Como
resultado da alienação
educacional e invasão da

privacidade da célula, vê-se
na contingência de atribuir
às creches e às escolas uma

supertarefa. Por mais que

desejem os políticos, creche
e escola nunca substituirão o

carinho, a orientação e a

educação dos pais. Então,
começam os problemas que
deságuam nas dificuldades
da aprendizagem escolar, na
evasão e na perda dos
valores, com os reconhe
cidos ingredientes da

inabilidade, da incorri
petência, dos desvios de

conduta, da violência,' da
prostituição infantil e da
corrosão social e cultural de
gerações inteiras.
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Im!tJde Souza

As razões
da disputa
Reza o artigo 80 da

Constituição que o presidente
da Câmara é o terceiro homem
-até hoje nenhuma mulher

logrou aproximar-se do

posto-na linha de sucessão
da República. É ele quem
assume o Planalto caso o

presidente e o vice sejam, por
qualquer motivo, impedidos de

gerir o Estado. Na prática,
porém, o comandante da
Câmara tem mais poder, muito
mais, do que o vice-presidente
da República. É por isso que
os partidos quebram lanças
por essa cadeira. A relevância
do vice-presidente está no

destino do titular: E nem todos
têm a ventura de José Sarney
e Itamar Franco, os vices de

.

Tancredo Neves e Fernando
Collor. Em condições normais,
o vice-presidente é a

ociosidade com carro oficial,
gabinete espaçoso e

residência bancada pelo
contribuinte -o Palácio do
Jaburu.

�jOSlaS�UOI.CDm.br

estava espalhado pelas praias e,
pior ainda, pela água. A
relação da criatividade
humana é longa, encontrei
sacos plásticos, papel de picolé,
embalagens de salgadinhos,
embalagens. de refrigerantes,
embalagens de detergente e

fezes, que considero de

animais, pois qualquer um que

faça suas necessidades na praia
deve ser um animal.Lembrei
também de uma série de

propagandas na TV e nos

jornais pagas pelo governo do
Estadomostrando a beleza das
nossas praias. E não posso

culpar apenas o poder público
por essa imundície

generalizada. Pois não eram

• DOS 'BLOGS

iiijjiEia.fijRodrigues

Ideologia ou

fisiologia?
A cúpula do PMDB; maior
partido da coalizão

governista tenta unir a

legenda em torno de um

nome para a presidência da
Câmara dos Deputados.Uma
sigla' que não consegue
lançar nome próprio por não
se sentir unida dificilmente
estará unida para apoiar um
terceiro. A não ser que sejam
apresentados os argumentos
concretos para a fisiologia
miúda -que move montanhas.
Está difícil para o "grupo dos
30", a Terceira vla, viabilizar
um nome.E provável que
usem o momento para
cristalizar movimento pela
melhoria dos padrões éticos
do Congresso.Lula ganhou a

eleição em outubro. Tomou

posse dia 10 de janeiro. E foi

passar férias no Guarujá. O

governo está mais parado do

que um poste. Só vai andar
em março. Um luxo. O Brasil,
como se sabe, não tem

pressa para nada.

� www.uol.com.br/lernandorodrlgues

• DO LEITOR

o Lixo da Praia e

a Terra Prometida

Como todo bombrasileiro, eu
também resolvi passar o auge
donosso verãonas nossaspraias,
belas e cheias de vida. Escolhi
uma praia do litoral catarinense
para acomodar amime aminha
família. Confesso que enfrentar
o trânsito, sempre impiedoso
nessa época 'do ano, foi

complicado.Milhares de carros
e outros veículos alternativos se

dirigiam ao litoral. No meio

dessa loucura chegamos ao

nosso destino intactos e
.

sedentos por água salgada e I

areia. Logo nos primeiros dias
descobri que essaTerra não era
tão "prometida" assim como

vendem as secretarias de
turismo. O lixo infelizmente

Ainda falam em'
credibilidade
Não há limite para a cara-de-

pau "neste país", como diria
o barbudo metalúrgico. No I

meio do blablablá pela i [
presidência da Câmara, surge '

Michel Temmer, presidente do
PMDB, para nos informar qué
é a favor de uma candidatura \

única. Segundo ele, a única
forma do Congresso não

"perder sua credibilidade". A '

candidatura única que "uniria
o país" é a dele, claro. Ora,
meu caro, tire o cavalo da
chuva. Vocês todos,
demagogos e caras-de-pau
que tripudiam com a nossa

cara todos os dias, já a

perderam de vista há muito

tempo. E não há no horizonte
o mínimo indício que a

encontrarão tão cedo. Já os

suplentes de deputado que
vão ganhar R$ 85 mil para
não fazer nada no verão, a
não ser empregar parentes,
dizem que está tudo legal. E

para eles deve estar mesmo,

legal à beça.

�marcelotas@UOI.CDm.br

.Prof. Dr. Malcon A.
lafner

os nossos políticos que
estavam lá chupando picolé
e jogando na areia a

embalagem usada, mas eram.
crianças inocentes desse ato

acompanhadas de adultos.
irresponsáveis que permitiam
essa atitude. Diante de tanta

"agressão" ficava até difícil

explicar para a minha filha

que devíamos jogar o lixo no

lixo. Enfim, qual o nosso

critério social de "curtir a

praia"? Apenas pegar sol e'
pular as ondas? Manter a

praia limpa não passa pela
nossa cabeça? Essa é a pra�<.,<
que queremos que nossos

filhos tomem banho? Esse é o

verão que queremos lembrar?

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

redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. É obrigatórto informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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,i'DETALHE De cuecasNarizes torcidos Quem quer presidir a--lFundação Municipal dê 7
Esportes de Jaraguá do Sul?
Só mesmo o abnegado 13

Jean Leutprecht, que 3d

respira esportes 24 horas ad

por dia. Espoliada no anors]
passado, ontem, com ,cj_

autorização da Câmara, a ,)q
FME teve seu cofre;:;1
arrombado de novo. Agora l��

para beneficiar o futebol v'I

profissional. lffi

l'h,
<In
'ul

Órgãos
Vereador Dieter Janssen

(�P) vai pro�or em
projeto de lei que a

prefeitura pague
.

despesas com funerals

às famílias que
autorizem a doação de

órgãos ou quando o

morto já seja doador

cadastrado. Por baixo,
sepultamento dos

ais simples custa em
\, iédia R$ 1 mil.

Pelo menos um dos partidos da base aliada do prefeito
Bertoldi, o PTB, não foi consultado sobre a proposta de
reforma administrativa que deve chegar à Câmara de
Vereadores no início de fevereiro. Quem disse isso foi o

presidente do diretóriomunicipal do partido, Jair
Alexandre. O que confirma declarações do procurador
geral do município, Jurandyr Bertoldi no final do ano

passado: o prefeito e a vice Rosemeire Vasel teriam
assumido a responsabilidade de promovermudanças que
entendem ser necessárias. A atitude desagradou em
cheio, inclusive o EPS, que já pensa bater em retirada.

Verba, para, o Darnaval Na miraDaqui não saio
o recado foi claro e direto: se algum suplente sonha
em ocupar a vaga do vereador 'Ierrvs da Silva (PTB)
imaginando que ele vá para alguma secretaria no

governo do prefeitoMoacir Bertoldi (PL), pode tirar
o cavalinho da chuva. Terrys, que já esteve lá à frente
da secretaria da Comunicação, garante que não volta.

\ Agora, o prefeito tenta seduzir seu ex-líder no

Legislativo, Ronaldo Raulino (PL) para assumir a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Levar

'um vereador para a prefeitura abre vaga ao suplente
Ruy Lessmann (P'DT), que de crítico feroz de Bertoldi '

passou a apoiá-lo de olho em uma cadeira da Câmara.

FI
Contrato de terceiri- ��•• ...,J

zação da merenda escolar ;;i:l
pode estar na mira do, s

Tribunal de Contas do �n
, Estado. Há pelo menos j,
duas explicações impor- ';'-1'

tantes a dar: a ernpresa io

utiliza mão de obra do�3

quadro de servidores da-re

prefeitura e não paga 0,,1
aluguel de espaços físicos e

utensílios pertencentesdo-

município. :I

ois é
2006, vidente de

alneário Camboriu
reviu que o Juventus

seria campeão
catarinense. Errou.

Agora o babalorixá Pai
c

V· té
di' ntônio de iaoçurn e,

p e Jaraguá do Sul.'
Wsse a mesma coisa

ontem, aqui no Correio.
, Mais fácil o Papa virar
-' astor da Universal
eino de Deus.

Florianópolis, Laguna,
Joaçaba, São Francisco
do Sul e Itajaí são cidades
que já garantiram uma

fatia do bolo de R$ 2,5
milhões que o Estado vai

disponibilizar para o

Carnaval através do
Fundo da Cultura. O
secretário de Cultura,
Esporte e Turismo Gilmar
Knaesel (PSDB), disse

que outras cidades

menores (sem citá-las)
também serão contem

pladas. Deu a dica para

que a Liga de Jaraguá do
Sul ponha os blocos na

rua atrás da grana, já que
a prefeitura não tem.

Reeleito deputado
estadual, volta à pasta que
comandou durante os

últimos quatro anos. De

J araguá ele levou 434
votos.

Sem IR para idososPagando a conta , Os 'prefeitos'
,

{
_'.

• '1,\

DIV�LºAÇAO/DCP "

redores 1
a lista de credores da

refeitura, depois da
dívida reconhecida com

as polícias, aparece
ambém o Hospital
Jaraqua Tem a receber
R$ 244 mil por serviços
prestados. O diretor
recorreu a empréstimo
bancário. Pergunta:
quem vai pagar os juros

-:" correspondentes?

Perguntar não ofende:

por que tantos pré-candi
datos a prefeito de Jara
guá se todos, sem exce

.ções, dizem que a prefei
tura está quebrada? Seria

puro ego, vocação pra
mártir ou surto de louc ra

coletivo? Se sabem c o

tirá-la do burac que
dêem a receita ag a. Pelo -

bem da cidade

Cerca de 310mil pessoas
terão R$ 800 milhões

depositados em suas contas

do FGTS a partir de

hoje.Trata-se da última

parcela a ser paga a quem
teve direito a crédito acima
de R$ 8 mil no, acordo feito
em 2002, entre o governo
e os trabalhadores, para
repor perdas dos planos
Collor I e Verão. A CEF

conclui o pagamento de R$
39,4 bilhões - desse total,
R$ 32,4 bilhões foram para,
a economia de forma direta,
porque os saques foram,
feitos à vista pelos traba
lhadores. Cerca de R$ 5,8
bilhões continuam nas

contas vinculadas, porque
os trabalhadores ainda não

adquiriram direito para
retirá-los.

redores 2
Incluindo fornecedores,
a conta devida pelo
município e não paga
até o final do ano

passado bate na casa

I dos R$ 4 milhões. E na
Lei de Responsabilidade
Fiscal, já antevendo
problemas com o

Tribunal de Contas
- quando forem

apreciadas as contas do
exercício de 2006.

,

Normal DIVULGAÇÁD/OCP

Tramita' na Câmara

projeto de lei que isenta

do Imposto de Renda
rendimento recebido por

pessoas físicas com idades
a partir de 75 anos. A

exceção fica para
rendimentos de apli
cações financeiras sujeitas
à retenção �finitiva do

impo .o y fonte. De

acordo om o texto,' o

Poder Executivo estimará
a renúncia fisca91
decorrente da medida.O
autor do projeto, senador
Luiz Otavio (PMDB
PA), diz que a preo

cupação com os idosos sen
justifica, sobretudo, pela)
deficiência no amparo a esse'�l
segmento. Em 20 anos/i

,

Cf

poderão ser 30 milhões,,-;
13% da população. �

Leitor da coluna
observa: como provável
candidato a prefeito, o

petista Dionei Walter da
Silva deveria se inteirar

, mais sobre investimentos

da prefeitura na arena

multiuso. Não tem, observa,
relação com o, caos

financeiro do município,
que colocou lá migalhas se

comparado ao custo total.

O arrastão do Minis

tério Público Federal de

máquinas caça-níqueis
parece ter sido freado na

região depois de investidas
em vários municípios. Em
Jaraguá funcionam nor

malmente, até mesmo em

salas alugadas com este

intuito. Essas maquininhas
já depenaram muita gente.

Credores 3
Como não há maneira
de dispensar
fornecedores sem que
isso cause a

descontinuidade dos
serviços em alguns
setores da prefeitura, a
dívida só tende a

aumentar. Já é mais
que a metade do
incremento de receita
previsto no orçamento
para 2007, em torno de

( R$ 7 milhões.

\� �

Ping��s nos "is" �
Olheiro d�, coluna foi pesquisar nas profundezas da b
Ilha. E informa: o ex-governador Esperidião Amin n

(PP) doa, sim, quando não precisa, uma das pensões fj

de R$ 22 mil que recebe. Porém, nada formalizado �
em documento com qualquer instituição. Luiz _:,

Henrique, durante seis meses do ano passado, ao cft

renunciar, passou a receber, como ex-governador, R$ fi

12 mil relativos a diferença- o salário é de R$ 10 mil. r.Mas em l°de janeiro passou a ter direito integraL r
Vai levar R$ 44 mil/mês quando completar o
segundo mandate. Se for candidato ao Senado,
Leonel Pavan assume. E leva R$ 22 mil também.

Como deve ser J á o vereador Carione
Pavanello (PFL) tachou o

.

d "b "Op e t ista e urro..

pefelista lembra que a

arena multiuso não é da
Malwee (futsal) e que

abrigará, entre outros

eventos, competições de
,

nível nacional, gerando
cerca de 200 empregos
nestas datas. E, mais,
arrecadando alimentos

para gente carentes.

A Câmara de Vereado

res da vizinha Pomerode
devolveu à prefeitura no

final do ano passado R$ 541
mil do orçamento previsto
e não gasto. O montante

representa 41,6% do total
de recursos recebidos pelo
Legislativo durante 2006.

Uma mão na roda para o

Executivo que aplica, do
total, R$ 360 mil em obras

de infra-estrutura. Aqui na
terrinha, quando a Câmara
devolve recu.r�os à

prefeitura faz-se primeiro
um grande' alarido e j á com
o direcionamento das
sobras definido. O que é

totalmente ilegal porque
cabe exclusivamente ao

Executivo dar destino ao

dinheiro público. Mas o

prefeito aceita ser submisso.
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ELEiÇÃO 2008: PFL VAI DISPUTAR A PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL COM CHAPA PURA

Pavanello será candidato a

prefeito e Beth Mattedi vice
Partido garante que
não fará coligação
"para ser nova

opção ao eleitorado"

JARAGUÁ DO SUL

Apesar da distância das

eleiçõesmunicipais do ano que
vem, o PFLdomunicípio já tem
a chapa pronta para disputar a
Prefeitura: o vereadorCarione
Pavanello como cabeça-de
chapa e a ex-vereadora
ElisabethMattedicomo candi
data a vice. A informação foi
dada ontem pelo próprio
postulante ao cargo de prefeito,

.

que garantiu que o partido não
fará aliança, para ser "ser uma
nova opção ao eleitorado
, "

jaraguaense .

Pavanello revelou os planos
do partido em clima de

campanha eleitoraL Prometeu,
caso eleito, não nomear

nenhumparente dele e nemda
vice-prefeita para qualquer
cargo da administração muni
cipal. "Sou contra o nepotis
mo", discursou, garantindo que
durante os dez ano,s demanda
to de vereador nunca empre
gou parentes na assessoria,
tampouco pediu emprego para
afilhados ou cabos-eleitorais
em administraçôes públicas.

Pavanello e Elisabet são pré-candidatos do PFL para disputar as eleições municipais de 2008

Elisabet não confirmou a

candidatura,mas tambémnão

negou. Disse apenas que é a

favor de o partido lançar
candidato próprio ao Execu
tivo, "até como forma de
sobrevivência". Na opinião
dela, o PFL deve pensar num

projeto político para o próximo
ano, tendo como princípios o

compromisso e a responsa
bilidade paracom a cidade. "O
segredo do sucesso está na

identificação e no gosto pelo
.

que se faz, além, é claro, de se

estarpreparado para os desafios
postos", afirmou.

INCONSCIÊNCIA AMBIELTAL ,�':

A Polícia Militar encontrou dois pássaros, três tarrafas,
espingarda, marreta, lanterna, facão, pote de agrotóxico, moto
serra e guarda-chuva furtados na terça-feira. Os objetos foram
abandonados em um matagal na Tifa Fruit, Ilha da Figueira, assim
que a polícia chegou próximo ao local.

Em relação à afirmação de
Pavanello que o PFL não fará

aliança nas eleições do ano que

vem, Elisabet disse que a

hipótesede uma coligação não
pode ser descartada. "Acho que
as candidaturas e os projetos
partidários devem ser construí
dos em função de um programa
de governo. Se outros partidos
estiveremprojetos semelhantes,
por que não trabalharmos
unidos", indagou, destacando
a necessidade da participação
da m�lher na política nacionaL
A última vez em que o PFL

.

teve candidato próprio ao

governomunicipal foi em 1996,
com Geraldo Werninghaus,
que venceu as eleições.

R'uy Lessmann pode
voltar a ser vereador
JARAGUÁ DO SUL

O diretor da Câmara

Municipal, Ruy Lessmann,
pode voltar a assumir uma
éadeira no Legislativo já em

janeiro. A possibilidade
dependerá das mudanças no

secretariado do prefeito
Moacir Bertoldi (PL),
prometidas para este início de
ano, que dão como certa a

nomeação de um dos dois
vereadores da coligação -

,

Ronaldo Raulino (PL) ou

Terrys da Silva (PTB) - para
uma das secretarias.

Lessmann, presidente do
Diretório do PDT, é o segundo
suplente da aliança que

elegeu Bertoldi em 2004 - PL,
PTB, PPS e PDT -, o primeiro
é Jean Leutprecht (PTB),

CONTRAPONTO
I

'Acordo com pelíclas
continua' , diz prefeita
A prefeita em exercício de

Jaraguá do Sul, Rosemeire
Vasel (sem partido), garantiu
que não houve rompimento do
acordo que repassa parte do
dinheiro das multas de trânsito
para as polícias Militar e Civil.
Mas sim atrasos nos repasses.
"Não sabemos de onde

surgem essas informações
erradas", declarou, apontando
a disputa política como

geradora dos boatos.

O CORREIO DO POVO
.

I

.

,

.ELEIÇÕES 2008

CANDIDATURAS
CARlONE PAVANELLO E ELISABET
MAnEDI

PROMESSAS

NÃO FAZER COLIGAÇÕES
NÃO EMPREGAR PARENTES

HÁ [ftz ANOS PARTIDO NÃO
DISPU ,1\ A ELEICÃO MUNICIPAL

ri0M CAl \OIDATO PRÓPRIO
'S

atualmente, presidente da
FME (Fundação Municipal de - ..

Esportes). "Por enquanto, as "',

informações estão restritas às "

especulações. Mas se um deles
for nomeado secretário, como

'.

afirmam alguns,
automaticamente assumo a

vaga", ponderou Lessmann. I
I

'

O pedetista lembrou, no" '

entanto, que o partido está
afastado da administração
municipal desde setembro de
2005, por considerar que o

governo não cumpriu as ".
promessas feitas aos líderes da
legenda. Lessmann, por outro'

.

lado, fez questão de frisar que,
caso assuma a vaga na Câmara
de Vereadores, irá trabalhar ao
lado da administração "no

que for bom para Jaraguá do .'

Sul".

CÃMARA

Vereador quer creches abertas
PIERO RAGAZZI

O
.

vereador Jaime
Negherbon (sem partido)
pretende se reunir, ainda"esta
semana, com o prefeito
Moacir Bertoldi e com o

secretário de Educação,
Anésio Alexandre, para
discutir um novo calendário
de funcionamento das
creches em Jaraguá do Sul.
Ele quer que as creches
passem a funcionar nos

mesmos períodos das
principais empresas da
cidade.
O parlamentar prometeu

oficializar o pedido
apresentando, via Câmara,
indicação nesse sentido. "O
que quero evitar é que o

problema se repita no ano

final do ano e começo do ano
que vem", justificou,
informando que já na

próxima semana a grande
maioria das empresas retorna
das férias coletivas, mas

apenas uma parte das creches
voltam a funcionar.

;;;.--'
Creche fechada no município

Para atender ademanda dos
trabalhadores, Negherbon
sugere reavaliação das férias
dos funcionários das creches
ou a implantação de
plantões. "É possível
completar as férias dessas

,

pessoas durante o ano",
aposta, afirmando que o

importante e garantir que os

pais tenham onde deixar os
filhos. "Precisamos encontrar
a solução para o problema",
completou.

Aprovado repasse de ;�

R$ 100 mil à Adevi
Em sessão extraordinária, :

realizada na manhã de ontem,
a Câmara de Jaraguá do Sul
aprovou o repasse de R$ 100
mil para a Adevi (Associação
Desportiva Vale do Itapocu),
entidade ligada ao Grêmio ",

Esportivo Juventus.
No ano passado, a Adevi

recebeu repasses públicos, algo
em tomo de R$ 350mil, em três

parcelas, duas de R4 100 mil e
outra de R$ 150 mil.

.' i

Câmara Municipal
elege novas comissões

na sessão de ontem -

confirma o acordo entre os l

parlamentares para a

formação das comissões e
J

põe em dúvida divisão da
Casa entre governistas e

oposicionistas. A disputa
pela presidência foi em

função de interesses;.,pontuais e de vaidades ,

pessoais. A que d a-de-' ,:
braço se deu mais pelo,
segundo motivo.
Faltaram à sessão ,.

extraordinária os vereado-
res: Maristela Menel (sem
partido), Terrys da Silva .>

(PTB), Pedro Garcia e

Raulino. Jaime Negherbon
(sem partido), que vOtO�l
com o governo na eleição
para pr e s id ent e da
Câmara, em dezembro, foi ,_ J
o único considerado base '. t
de sustentação do prefeito
Moacir Bertoldi (PL) a

participar.

A ausência da maioria
dos vereadores da base
governista, na sessão
extraordinária de on tem

pela manhã, contribuiu
para o desfecho favorável e
unânime da constituição
de duas comissões

parlamentares. Por seis
votos a zero, foram
aprovados os nomes des
membros da Comissão de

Constituição, Justiça e

Redação Final e da de
Finanças e Orçamento.
A primeira será integrada

este ano pelos vereadores
Carione Pavanello (PFL),
Eugênio Garcia (PSDB) e

Ronaldo Raulino (PL). A
outra mantém os dois

primeiros e substitui
Raulino por Pedro Garcia
(PMDB).
A inclusão dos nomes de

Raulino e Pedro Garcia nas

comissões - ambos ausentes
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CHUVAS: DESLIZAMENTOS DE TERRA .ACONTECEM COM MAIOR FREQÜÊNCIA NO VERÃO'

MunicípiO tem 50 casas ameaçadas de desabamento
Cerca de 15 famílias

do Boa Vista e da
Tifa Schubert vivem
em áreas de risco

qAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

A Defesa Civil visitou

ontem residências

instaladas em áreas de risco

no bairro Boa Vista e na

localidade de Tifa Schubert,
no Amizade. No Morro da
Boa Vista, cerca de 10 casas

da Rua Francisco Jacomini
estão ameaçadas de
deslizamento. O problema é

o mesmo na parte alta da

Tifa Schubert, onde cinco
famílias convivem com o

.perigo do desabamento.

tJ D Uma dessas pessoas é a
,

dona__ de-casa Teresa Alves
Ribeiro. Ela mora há cinco

anos com marido e dois
filhos no Morro da Boa

Vista. Além de a casa de
madeira estar ameaçada
pelas residências da parte
mais alta, o terreno, é

sustentado por uma rocha,

que também pode deslizar.

"Para evitar deslizamentos,
de vez em quando retiramos
a terra mais solta do
barranco com pás",
comentou.

O vice-presidente da
Defesa Civil, Carlos Alberto
Dias, também presidente da

Fuj ama (Fundação J ara
guaense do Meio Ambien

te), informa que as visitas

periódicas às áreas de risco

são intensificadas durante os

períodos de chuva - quando
os deslizamentos de terra

acontecem com mais

freqüência. Segundo ele,
existem atualmente 50 casas

em situação de risco no

• ÁREAS DE RISCO

DESABAMENTO
50 CASAS AMEAÇADAS

PONTOS MAI.S CRíTICOS

TIFA SCHUBERT E BOA VISTA

SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO CASAS
�Uill�ES� __

INVESTIMENTO
R$ 557 MIL

município, quase todas
instaladas em loteamentos

irregulares. O Boa Vista e a

Tifa Schubert são os locais
com os pontos mais críticos.

Dias também destacou
que a prefeitura aguarda a

liberação de R$ 557 mil pelo
Governo Federal,' para
construção de 50 casas

populares. Ele informa que
o Ministério da Integração
Nacional aprovou o projeto
da prefeitura - encami

nhado em novembro de 2005
- no mês passado. Cabe à

prefeitura responsabilizar- se
pelo terreno e as obras.

''Assim que o recurso for

liberado, as casas pré
moldadas 'devem ficar

prontas em seis meses",
afirmou. As áreas de risco

devem ser revitalizadas com
o plantio de árvores logo
que as famílias forem
transferidas para local

seguro e as casas, demolidas.
Em caso de emergência, a

residência é interditada e a

família fica abrigada
temporariamente na Casa de

Passagem do J araguá
Esquerdo.

Prazo para adequação ao Código Civil termina hoje
Encerra hoje o prazo que

as empresas têm para

adequar seus estatutos e

; contratos SOClalS aos

l' preceitos do Código 'Civil,
que entrou em vigor em

2003. Aqueles que não

providenciarem as

mudanças estarão sujeitos
às sanções, como proibição
de contratação de

empréstimo bancário e a

participação em licitaçôes.
Uma das mudanças é

que-agora, os gestores
também respondem por
todo o çapital que
adminis tram. Não - sócios

podem ser administradores,
desde que todos os membros

EXPOSiÇÃO

Amostra homenageia
imprensa catarinense
AAssociação Catarinense

de Imprensa abre na praça de
eventos do ShoppingMueller,
em [oinville, a exposição
"Memória da Imprensa
Catarinense - fase I". A
mostra pode ser vista a partir

..
de hoje e fica disponível até
23 de janeiro. De Joinville a

exposição segue para
Balneário Camboriú,
Blumenau ejaraguá do Sul.

da sociedade concordem
com a nomeação. Outro
aspecto 'é a nova

necessidade de assembléias

periódicas entre os cotistas,
'enquanto a norma antiga
exigia apenas uma reunião

anual, para aprovação de
contas.

Outro aspecto diz

respeito às sociedades
formadas por casais unidos

pelo regime de comunhão

de bens. A nova legislação
intui que, por conta de o

casal constituir um capital
único, não é possível a

associação entre marido e

mulher. As sociedades
desse tipo formadas antes

ECONOMIA

Cesta básica mais
barata que 2005

O Dieese (Departamento
Intersindical de Estudos Sócio

Econômicos) divulgou essa

semana que o custo da cesta

básica em dezembro caiu em

13 das 16 capitais
acompanhadas pelo depar
tamento, em comparação com
2005. No entanto, o preço do

arroz, do açúcar e do óleo de

soja aumentou em todas as 16
cidades.

de janeiro de 2003
continuam legítimas, mas

desde então os casais

t iv e r arn de encontrar

maneiras alternativas de
constituir um negócio.

Para fazer as adaptações,
basta entregar as vias do
contrato social reescrito,
pagar uma taxa na Junta
Comercial e entregar o

documento de arrecadação
�da Receita Federal - o

DARE A taxa da Jucesc tem
um custo de R$ 50 e a DARF,
de R$ 2,50. Uma sugestão
para quem precisa de

orientação é procurar
escritórios de advocacia e de
contabilidade especializados.

AGRONEGÓCIO

Setor cresceu 99%
em quatro anos

Nos últimos quatro anos,

as exportações de produtos
agropecuários ·tiveram um

aumento de 99%, saltando de
US$ 24,8 bilhões para US$
49,4 bilhões, segundo dados
doMinistério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. O

complexo sucroalcooleiro
teve o melhor desempenho,
com incremento de 243% 'nas
vendas externas.

QUINTA-FEIRA, 11 de janeiro de 20071 5
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Teresa diz que moradores retiram terra do barranco com pás para evitar deslizamento

Falta de experiência dificulta procura por emprego ..��
Quando dezembro ch a e

a temporada de compro de
Natal se aproxima, é c
contratação de traq adores

temporários. M , quando
começa o ,;.rJ- ano e esses

funcionár ''São efetivados, o
número de vagas para emprego
é mais reduzido.

No entanto, quem passou

pelo centro de [araguá do Sul
nessa semana pôde notar que
muitos comércios estão com

vagas abertas. Na agência de
recrutamento "Humana", a

procura por trabalhadores com

experiência na função,
a umentou cerca de 40% em

relação aomesmo período do
ano passado. De acordo com a

consultora de negócios da

agência, Sandra Regina Silva,
o maior número de vagas

disponíveis são para as funções
de vendedor (comércio),
auxiliar de produção e

costureira.

Segundo Sandra, a maior

procura é justificada pela
crescente dificuldade das

empresas em encontrar pessoas
com experiência para trabalhar

no comércio ou na área de:"
produção. "Como há cada vez'
mais gente se especializando'
para exercer cargos

administrativos, as vagas para
outras áreas deixam de ser .

preenchidas", explica. Entre a&�;
funções commaior dificuldade

::

para se encontrar profissionais
capacitados estão as de torneiro

mecânico, fresador, soldador,
vendedor e ferrámenteiro.

A consultora também
ressalta que a idade também
não é um problema para

conseguir emprego na

microrregião. ''As empresas do
Vale do Itapocu contratam

trabalhadores de diferel�tes
faixas etárias", salienta. Ela
também informa que 85% dos
trabalhadores temporários da

região de Jaraguá do Sul são
efetivados.
A auxiliar de cozinha

Danielle Patrícia de Freitas, 23
anos, encontrou um trabalho

temporário depois de doismeses
desempregada. Ela está

trabalhando em uma grande
empresa domunicípio hápouco
mais de um mês.. e a

oportunidade surgiu graças à

experiência anteriorna função.
"Meu maior desejo é ser

efetivadaquandomeu contrato
vencer, daqui há cinco meses",
disse. (DZ)Vários comércios do centro do municfpio estão contratando
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Ocupação deixa os hoteleiros
satisfeitos com o verão 2006/07

ALEGRIA:"ESTA É A MELHOR TEMPORADOS DOS ÚLTIMOS TRÊS OU QUATRO ANOS" I DIZ GERENTE

PIERD RAGAZil/OCP
4'. "."

.'
� �

Final de semana promete ser movimentado nas praias de Barra Velha. Estimativa é de até o Carnaval a cidade receba ainda mais turistas

Maioria das pousadas -

e hotéis tem cerca de
40 a 45% cos quartos
alugados nesta semana

KEllY ERDMANN
BARRAVELHA

Os primeiros dias de 2007
estão deixando os

proprietários de hotéis e

pousadas de Barra Velha
animados. A exemplo do que
aconteceu no início desta

temporada de verão, a

quantidade de turistas de
férias na cidade é

considerada boa e os

resultados já �urpreendem a

rede hoteleira.

Segundo um levantamento
feito pela SecretariaMunicipal
de Turismo, nesta semana a

ocupação gira em torno dos
40%. Mas em dois dos 11
estabelecimentos analisados,
restam apenas 5% dos os

quartos colocados à disposição.
Ambos estão na área central
da cidade. Nos últimos dias do
ano passado, a lotação estava

entre 50% e 80%. Em

compensação, no reveillon, ela
subiu para 100% na maioria

deles.
ConformeMareioAlexan

dre, gerente de um desses

hotéis, quase metade dos
cômodos abertos aos turistas

deve seguir preenchida até o

Carnaval, que ocorre na

segunda quinzena de
fevereiro. Nos anos anteriores,
este número não chegava aos

25%. Para ele, o principal
motivo do crescimento é a crise

aérea brasileira. "Muitos
decidiram não viajar para
longe e preferem aproveitar as
férias no Litoral do Estado. Esta
é a melhor temporada dos
últimos três ou quatro anos",
com -�ta. Além dos

catari�\lses, os turistas de

IDaior nú�� no hotel onde o

gerente tr_��lha saem de

cidade paulis� do Paraná.
NA AGEND .. _J:IQuem

faz parte destas estimativas ou

mesmo pretende ir a Barra
Velha nos próximos finais de
semana pode se programar.
No sábado, .13, a Secretaria
de Turismo realiza o projeto
"Movimento Jovem", na

. Praça Lauro Loyola, no

Centro, a partir das 20h30.
Na sexta-feira, 19, tem show
com o grupo Esfera Musical,
às 22 horas, no mesmo local.
Em 27- de janeiro, sábado, o
espaço recebe . três

apresentações seguidas: às 20
horas, do Boi de Mamão; às

21 horas, do Grupo
Invernada Artística CTG
Esteio da Tradição; e meia

hora depois, da banda
Unknown.

Cartórios se preparam para registrar inventários

tSancionado há quase uma
semana pelo presidente Luiz

Inácio Lula da Silva, o

projeto de Lei que possibilita
o registro de divórcios,
separações, inventários e

partilhas em cartórios ainda
não é realidade em várias

cidades da região do Vale do

Itapocu. E caso de [araguá do
Sul e Guaramirim, onde os

responsáveis esperam

informações mais detalhadas
para depois oferecer o

procedimento à população.
Conforme explica a

interventora ChristaWagner,
do tabelionato Bartel de

Guaramirim, restam algumas
dúvidas quanto ao modelo
da escritura pública
utilizada para substituir a

passagem do P,f0cesso pelo
Poder Judiciário. Entre

tanto, e provável que os

moradores do município

"
Marilú: "não há mai

possam recorrer à novidade
a partir da próxima semana.

Em Jaraguá do Sul, não há
nenhum posicionamento
neste sentido.

Ao contrário do que
acontece nas duas cidades,
em Massaranduba,
Schroeder e Corupá já é

possível aproveitar as

facilidades decorrentes do

projeto de Lei. A mais

significativa delas é a

rapidez em se conseguir a

resolução do problema.
Segundo a escrivã Marilú

Müller, de Corupá, o que
antes, quando de responsa
bilidade do Poder Judiciá
rio, levava cerca de um ano

para ser finalizado, hoje a

tendência é não demorar
mais de um ou dois meses.

Um exemplo disto é os

inventários. I

Para quem se interessou,
é necessário ficar atento a

principal das obrigações:
todas os procedimentos
devem ter o acompanha
mento de um advogado.
Além disso, os inventários
com testamentos ou

envolvidos considerados

incapazes pela justiça, não
podem ser feitos a partir de
escritura pública. Estes

precisam passar pelo
judiciário. (KE)

CORUPÁ

Aciac visa aos

inadimplentes·
A Aciac (Associação

Comercial, Industrial e

Agrícola de Corupá)
planeja para os próximos
meses uma campanha de

recuperação de crédito

para facilitar o pagamento
de dívidas atrasadas.

Segundo um levantamen
to feito pela entidade no

ano passado, 25% "d os
clientes estavam inadim

plentes.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL '

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,148 2,149 Ie

PARALELO 2,270 2,370 "

TURISMO 2,090 2,243 Ie

EURO

• BalSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 42.335 0,78%
" DOW JONES (N. York) 12.443 022%

" MERVAL (B. Aires)" 2.038 123%
Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,689

• CUB janeiro
R$887,73

• FALECIMENTOS
Faleceu às 05:00h do dia 10/01, o senhor Armindo Mayer, com idade
de 72_anos.O velório foi realizado na Igreja católica de Santa Luzia e o

sepultamento no Cemitério de Santa Luzia.'

Faleceu às 19:00h do dia 09/01, a senhora Karolina Giovanella, com
idade 76 anos.O velório foi realizado na �greja São Pedro e o

sepultamento no Cemitério Santo Estevão.

Faleceu às 16:00 do dia 09/01, o senhor Noel Santos Silva, com
idade de 69 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor
Bom Jesus e o sepultamento no Cemitério Municipal de Guaramirim.

COMUNICADO
Perda de Documento ou Objeto
Registro: 00050-2006-09468 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
e Defesa do Cidadão Chefia da Polícia Civil- DPCQ - Jaraguá do Sul
Extravio de notas fiscais da empresa ANDRE AKIRA SUZUKI-ME na 054,
055,056,059,060 e 061. CNPJ: 07.614.537/0001-90 Inscrição Estadual
ISENTO
Endereço: Rua José Narloch, 996 sala 04 Jaraguá do Sul-SC
Atividade: Clínica Odontológica
Vítima: André Akira Suzuki

****.*
* *
* * .,** COLÉGIO

MARISTA
SAO L UI S

Educação: um percurso em permanente construção
Todos os anos, nesta época, as escolas param, avaliam e refletem sobre sua caminhada.
Esta retomada já faz parte da rotina de professores, alunos e famílias. Para.os primeiros

é hora de descansar, para a familia, é o momento de ser criativa buscando alternativas de
convívio. Muitos aproveitam para aproximar-se mais, fazer programas interessantes juntos e

viajar. Mas, também, é uma excelente oportunidade para que alguns valores sejam repensados.
Percebe-se, no contexto atual, uma grande preocupação das pessoas em garantir uma

qualidade de vida cada vez melhor para a sua família, por isso, o tempo de estudo e trabalho
está cada vez mais ampliado. É a busca pelo crescimento pessoal e profissional. No entanto,
é preciso não descuidar da qualidade do tempo de convívio em tamüía: Muitas famílias estão

delegando à escola a função de educar seus filhos de forma integral. É inquestionável que o

ato de educar deve levar em conta os diferentes aspectos das pessoas, tanto pela escola como
pela família. Porém, é preciso que se tenha clareza de qual a função específica de cada uma

delas. A educação escolar, atualmente, tem de cumprir o papel de formadora integral da
pessoa, ou seja, deve ter condições de formar cidadãos que pensem, que tenham esplrito
crítico e que tenham condições de interagir e conviver em grupo de forma adequada. O que
garantirá o desenvolvimento destas competências é o acesso e a apropriação de
conhecimentos. Temos a convicção de que a função da escola é a de desenvolver na criança
e no adolescente a capacidade de pensar criteriosamente sobre os conhecimentos que se'

apropria, relacionando-os ao mundo real, mas também desenvolvendo valores necessários
ao exercício da cidadania, como questões culturais, ambientais e, sobretudo, aqueles que
dizem respeito ir pessoa humana em todas as suas dimensões. O Projeto Pedagógico da escola
deve estarvoltado, prioritariamente, a estas condições. Já a família, tem um papel primordial
neste processo. Sem dúvida, família e escola, desejam o melhor para todos, portanto, devem
estar lado a lado, estabelecendo uma parceria e tendo consciência, cada uma, da sua

responsabilidade e dos seus limites. A função de desenvolver valores voltados a um convívio
social cada vez mais adequado também deve ser meta da família. É preciso que se tenha um

Projeto de Vida. Não podemos negar a importância das condições intelectuais como garantia
do sucesso escolar e profissional, porém, além .destas competências, hoje sabemos que não

basta sermos pessoas altamente capacitadas se não temos uma conduta baseada em atitudes
éticas e responsáveis. É no convívio familiar, através de modelos de diálogo, compreensão e

. atitudes corretas que a criança, desde os primeiros anos de vida, começa a se constituir uma

pessoa solidária, justa, responsável e digna. Desta forma, sempre é tempo de reavaliar o percurso
de educar; avaliar e mudar buscando sempre os melhores caminhos. E qual é o melhor
caminho? É o caminho correto! Não existem receitas, pois as pessoas são diferentes, têm
histórias e percursos diferentes. A grande riqueza está na capacidade humana de querer ser
cada vez melhor, construindo e reconstruindo permanenteme,nte as formas de relacionar-se
com os outros e com o mundo, desenvolvendo, assim, ações mais conscientes. É desta

forma que Escola e Família devem caminhar. E é esta a grande missão da Educação Marista.

,

it

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

POSITIVO - ENERGIA - EXATHUM - SOCIESC/TUPY • ACE

I • I í::: , : J

TRANSPORTEESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ - CEPEG - SENAC - FAMEG

t': : Ligue: 3371-5891/9973-8831 com Roselene
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Temos três passeios diários, com saída da Praia da Enseada as 10h, 15h e 17h30. O passeio é

de duas horas, com parada para banho. Temos também opção para grupos fechados de 10 a

120 pessoas, para pesca ou passeio, com a utilização de outras embarcações de nossa frola.
r jo

mig
os

As pescarias avulsas tem um custo de RS 120,00 por pescador.
Neste valor está incluso 10 horas de pescaria entre o embarque e desembarquei água
mineral; geloi iscas (sardinha e camarão); lanchei carvãoi frutasi churrasco do almoço.' .

o embarque será às 7:00hs da manhã e o retorno às 17:00hs da tarde.

Av. Atlântica, 1430 - Enseada - Sâo Francisco do Sul- se - 89240-000
� www.maruJoamlgo.com.br/maruJoamlgo@marUjoamigo.com.brlnformações e reservas: Fones: 47 3449.0875 - 3449.1525 - 9146.3986

1

'_-'\,)
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Dirigente diz que
não há como fazer
as reformas
exigidas pela Fifa

Para assistir à Copa de

2014, caso o Mundial seja
realizado no Brasil, a

torcida de São Paulo

provavelmente não irá ao

Morumbi, o principal
estádio da cidade mais

populosa do país. O

presidente da CBF

(Confederação Brasileira
de Futebol), Ricardo
Teixeira, praticamente
descartou utilizar o estádio
do São Paulo caso o país
sedie a competição.

Na opinião do dirigente,
não há como fazer as

reformas exigidas pela Fifa.
"O Morumbi está na

metade de uma das áreas
mais caras de São Paulo e

não têm estacionamento.

Seria preciso uma reforma
muito complicada", afirmou
Teixeira.

Entre os estádios atuais,
admitiu que o Mineirão
tem grandes chances de ser

um dos palcos do Mundial
de 2014. "O Mineirão leva

vantagem pelo amplo
espaço livre nos arredo-res

para estacionamentos",diz.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

COPA 2014: RICARDO TEIXEIRA DESCARTA ESTÁDIO DO MORUMBI

Veto residencial
DIVULGAÇAO

Para CBF, Estádio do Mineirão tem boas chances de sediar o Mundial de futebol em 2014, competição disputada também pela Colômbia

Você sabe qual é
a lista maisconsultada'

Guia
L I SI T A. 5 T E L

A

ON! C A 5

/

Anuncie 0800 726 1919
www.quiafacilnet.com.br

j

O CORREIO DO POVO

RALI DACAR

Atual campeão
deixa a prova

O russo Vladimir Chagin,
vencedor de quatro edições
do Rali Dacar, entre elas a

última, abandonou a prova
na quarta etapa, após uma
série de problemas. O
caminhão do russo, que tinha
ainda os compatriotas Semen
Yakubov e Serguey Savosti,
tombou no quilômetro 292
do trajeto especial do.
percurso do dia, entre as

cidades marroquinas de
Oüarzazare e Tan Tan.

FUTEBOL

Parada cardíaca
mata Sixto Rojas

O jogador paraguaio
Sixto Rojas, 26 anos, morreu

em um hospital de Assunção
após sofrer uma parada
cardíaca durante um treino

do clube Atlético. Trini
dense, que acaba de chegar
à primeira divisão. A morte

de Rojas, que já defendeu o

Olimpia e o 12 de Octubre,
ambos do Paraguai,
aconteceu no Hospital San
Jorge.

,I.
ri

J
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PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE
SC TEM PIOR DESEMPENHO,
MAS REVERTE CINCO TAXAS
NEGATIVAS CONSECUTIVAS ® 82

STF DERRUBA LIMINAR QUE
IMPEDIA IDOSO DE VIAJAR
DE ÔNIBUS DE GRAÇA· B3

Divulgação

I

r) QlISIBIUDADE: PEFELISTA TOMOU POSSE NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA
,

.

Althoff assume Secretaria de Estado em Brasília

I 'Ex-senador será
responsável pela
representação do

governo catarinense

junto ao Congresso
e governo federal

� ,;!}t�NancyAraújo
Central de Notícias Regionais
BRASíLIA

O ex-senador Geraldo
Althoff (PFL) assumiu, na

terça-feira, a Secretaria Exe
cutiva da Articulação Na

cional, responsável pela
representação política e

administrativa do governo
catarinense junto ao governo

federal, Congresso Nacional
e nas demais instâncias do

poder público, em Brasília.

Após homenagear o depu-

1ª tado
eleito Waldir Colatto

'r. (PMDB) e Walmir Britto,
que o antecederam nos pri-

.

meiros quatro anos da Se

cretaria, Althoff revelou em

entrevista exclusiva à CNR

como pretende estruturar os

trabalhos nós próximos
quatro anos emque estará à

frente da pasta.

[Política] - Ao ser ques
tionado sobre como preten
de intermediar a relação
entre o governo de oposição
de LHS e o governo federal,
Althoff revelou o perfil de
um político moderado e

afirmou que será necessário

buscar os pontos convergen
tes, que sejam do interesse do
Estado e do governo federal.
Defende nova abordagem
política, baseada na dissocia
ção político-partidária. "Nós
temos que ter a hombridade
e a altivez de relevar os as

pectos político-partidários
para inserirmos o que seja
relevante para o interesse do
Brasil e de Santa Catarina",
sugere.

[Prioridades] - Dentro
desta visão, segundo o novo

secretário, as orientações do

governo de SC são para
buscar investimentos do

governo federal na área

social. "Nós queremos
aumentar o valor de verbas

para Santa Catarina e

comparar o que recebemos
de verbas federais nos pri
meiros quatro anos do

governo LHS com o que
deveremos receber nos

próximos anos. Se conse

guirmos aumentar percen
tualmente, em valores

absolutos, esses recursos, o
êxito do nosso trabalho

estarágarantido", afirma.

[Saúde] - Médico

pediatra e autor de projeto
para regulamentação do
exercício da Medicina, o

polêmico PL do Ato

Médico, o ex-senador tam
bém quer investimentos

na Saúde que, para ele, é

"um buraco sem fundo".
Fala de seu desaponta
mento com a visão de que
saúde é gasto. "Saúde não

é gasto, é investimento",

Veda veta reajuste salarial para Judiciário
PORTO ALEGRE

A governadora do Rio
Grande do Sul, Yeda Crusius

(PSDB), anunciou que vetará
o aumento de 6,09% aprova
do pela Assembléia Legisla
tiva para servidores do Minis
tério Público, do Judiciário e

doTribunaldeContas.
A principal alegação de

Yeda para tal medida é que os

gastos com a folha de paga
mentos atingem 73% da re

ceita corrente líquida quan
do se incluem gastos como

pensões, assistência médica,
auxílio-refeição, auxílio

transporte, auxílio-creche,
bolsas de estudo, auxílio-fu
neral, imposto de renda retido
na fonte dos servidores. Ex
cluindo esses ítens, os gastos

Divulgaçao

Governadora alega que gastos
com folha de pagamento
atingem 73% da receita

ficam abaixo dos 60% e cum

prem as determinações da Lei
deResponsabilidade Fiscal.

Denotada na Assembléia

Legislativa no final do aria

passado, quando tentou

aprovar projeto que previa

aumento de impostos, cortes
de custeio e congelamento de

vencimentos, Yeda sustenta

que pretende zerar o déficit

público do Estado em dois
anos. Por isso, disse que "o
aumento [dos salários para

. Judiciário, Ministério Público
\

e Tribunal de Contas] fere
frontalmente um programa
de reestruturação". "Não há
nenhuma indicação de que a

gente tenha uma receita

extra".
Mesmo contrariados, o

presidente doTribunal de Jus
tiça, desembargador Marco

Antônio Leal, e o procurador
geral Roberto Bandeira

Pereira receberam a informa

ção do veto antes do anúncio
oficial e elogiaram o que
definem como transparência
da nova governadora.

defende, crente Ide que essa

visão é que poderá mudar a

história da saúde no BrasiL
"Somos otimistas de que isso

possa acontecer e que essa

visão possa ser concretizada
tanto em Santa Catarina

como no país", destaca.

[Interação com o Esta

do] - Em visita recente a

todos os secretários de

Estado, preside.n te s de

fundações, de empresas e

autarquias de governo
ca tarinense, Althoff se

apresentou e iniciou o que
chamou de "elo de comuni

cação". "Para conseguirmos
êxito, temos que desenvol
ver uma rede de comuni

cação muito forte e sólida
no próprio Estado e aqui em
Brasília, no governo fede 1",
ressalta. Segundo ele, éia

é dinamizar a comu

e mostrar que o Es
urn represen nte em

Brasília, "i.:.rl buscará a
L.»1colabora dO dos parlamen-

tares eleitos".

Governo vai
repassar verba

para Carnaval

FLORIANÓPOLIS

O governo do Estado vai

liberar cerca de R$ 2,5 mi

lhões para a realização do
Carnaval 2007, com recursos

do Fundo da Cultura, segun
do informou o secretário de
Cultura Esporte e Turismo,
GilmarKnaesel.

De acordo com o secretá

rio, várias cidades serão con

templadas, entre elas Floria

nópolis, Laguna, Joaçaba, São
Francisco do Sul e Itajaí. A
partir de ontem, foram
oficializados os valores a

serem repassados aos muni

cípios. Knaese1 espera que até
o dia 15 de fevereiro os repas
ses estejam concluídos.

Segundo Althoff, prioridade é a busca de investimentos na área social

Aldo diz que adversário
'não vai ganhar por WO

BRASíLIA Aldo ressaltou que o

presidente o conhece bem e

certamente não irá atender
ao apelo dos aliados de

Chinaglia. "Soube que

pretendem levar para o pre
sidente Lula uma proposta

para que eu desista. O presi
dente me conhece e não

aceitará qualquer tipo de

proposta que tire da eleição
da Câmara o caráter demo
crático que a disputa deve

ter", afirmou.
A pressão do grupo pró

Chinaglia para que Aldo
desista aumentou terça
feira, depois que o PMDB

decidiu apoiar a candida
tura do petista.

tire da Câmara,
(PC do B), dei-

que caract. izava a sua can

didatura à eleição e criti

cou ontem a ostura de alia
dos do candidato Arlindo

Chinaglia (PT), que pressi
onam o presidente Lula a

tirar o comunista da disputa
à presidência da Câmara.

"Eu creio que meus a

dversários querem ganhar
porWO, querem dar a volta

olímpica sem jogo. Eu creio

que isso não vai acontecer, a

eleição será disputada no

'plenário", enfatizou.
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Produção de se reverte

cinco taxas negativas
Ainda assim,
crescimento em

'

novembro foi
praticamente nulo

FLORIANÓPOLIS

A produção industrial teve'
índices positivos em nove dos
14 locais pesquisados no país,
sendo que Santa Catarina
alcançou opior desempenha-
0,1%. Ainda assim, o resultado
representa um-avanço de 0;4%
frente ao mês anterior, já des
contadas as influências sazo

'naís.Também reverte cinco

taxas negativas consecutivas,
período em que acumulou
perda de 2,1%.

O setor acumulou de

janeiro-novembro de 2006 um
acréscimo de 0,4%, repetindo
o resultado observado no acu
mulado até outubro. A taxa

anualizada, indicador acumu
lado nos últimos 12 meses, fica
estável (0,0%), porém, com
trajetória de aceleração no

ritmo produtivo iniciada em

julho (-2,5%).
No confronto novembro 06/

novembro 05, a produção in
dustrial catarinense (0,1%)
sustenta resultados positivos há
cincomeses consecutivos, em
bora com taxas bastante mo

deradas. Nessa comparação,
cinco dos 11 ramos industriais
pesquisados assinalaram au

mento naprodução, sendo que
o impacto positivo mais im

portante para o índice geral
veio de veículos automotores

(16,7%), seguido pormáquinas
e equipamentos (4,5%) e

máquinas, aparelhos e ma

teriais elétricos (10,4%).
Entre os segmentos que

apontaram queda na produ
ção, o que mais pressionou a

taxa global foi vestuário
(-12,9%). Em seguida, vale
destacar os recuos observados
emmadeira (-8,2%); alimentos
(-1,5%); e têxtil (-2,4%). Esse
quadro de taxas bastante dís
pares resulta em um índice
globalpróximo de zero.

O acréscimo de 0,4% no

indicador acumulado de

janeiro-novembro, frente a

igual período de 2005, reflete

a expansão em seis dos 11
setores pesquisados. A lide
rança, em termos de impacto
sobre o índice global, perma
neceu com veículos automo

tores (26,8%) e máquinas e e

quipamentos (12,4%).
Também vale destacar o

desempenho positivo obser
vado em borracha e plástico
(10,6%). Por outro lado, as

contribuições negativas mais
relevantes mantiveram-se
vinculadas a alimentos (-
8,4%), madeira (-17,6%) e

vestuário (-9,9%). Também I

nesse indicador, a grande
assimetria no desempenho
setorial resulta em um índice
agregado praticamente nulo
(0,4%).

Setor de veíeuíos connnua líder

Casan .faz proposta de

renovação de contrato
FLORIANÓPOLIS

Ocorreu na última ter

ça-feira a primeira reunião
,

entre a prefeitura de Floria
nópolis e a Casan (Compa
nhia Catarinense de'Águas
e Saneamento) para tratar

da renovação de contrato

de abastecimento de água e

esgoto sanitário.
Uma proposta foi levada

pelo diretor regional da
empresa, César de Luca, ao
gabinete do secretário da
Habitação e Saneamento

Ambiental, Átila Rocha. O
contrato entre a Casan e a

prefeitura termina no próxi
mo dia 24 de fevereiro.

De acordo commaterial
de imprensa contido na pá- ,

gina da internet da prefei
tura, há uma insatisfação do
município com os serviços
'prestados pela empresa. O
secretário teria deixado
claro, durante a reunião,
que a prefeitura está a pro
cura de uma concessioná-

: ria que melhor atenda a po-

pulação.
O executivo nacional

está solicitando, desde
novembro último, uma posi
ção da empresa sobre a re

novação de contrato. Sem

respostas, a prefeitura man
dou, no dia 8 de dezembro,
um ofício ao presidente da
Casan, Walmor de Luca.
A primeira proposta foi

entregue ontem e deve ser

analisada com base na nova
lei de Saneamcato Pásico,
sancionada no últf�6 dia 5.
A nova lei impõ'rrritérios
para as concessior ârias que
exploram este ti- /0 de ser

viço.
Ela também uefine que o

contrato de prestação de

serviço tenha a intervenção
de uma agência reguladora
municipal, responsável pela
regulação, fiscalização e

fixação da remuneração
pelos serviços prestados. Na
Capital, essa agência será a

própria secretaria de Habi
tação e Saneamento Am
biental.

ITAPDÁ

Ver\_"ador é preso
c-

(por pL�te de arma
Um vere.vlor de Itapoá

foi preso terçà", - '_li'} noite
por porte ilegal de arma. Ele
foi detido- após envolver-se
em uma briga na Rua 1020
com outros três homens. De
pois de ouvir os envolvidos,
os policiais descobriram que
um deles havia puxado um

revólver calibre 22 durante
a briga. A arma e oito muni

ções intactas foram locali
zadas no veículo do parla
mentar.

FALECEU

Desembargador
morre na capital

Morreu afogado na piscina
de casa, em Florianópolis, o
desembargadorNicanorCalí:
rio da Silveira, que tinha ·60
anos. Segundo a família, o afo
gamento foi provocado por
mal súbito ou infarto. O corpo,
velado no plenário do Tribunal
de Justiça, foi enterrado
ontem no cemitério Jardim da
Paz, na capital. Ele era casado
com a advogada Carmem,
com quem teve três filhos.

• PELO
Gerentes da

Epagri e Cidasc
ficam até reforma
ser aprovada

Ceron segura
nomeações para
economizar

O secretário da Agricultura, Antônio Ceron, explica que,
apesar dos contratempos iniciais, vai deixar as nomeações
do segundo e terceiro escalões para depois de janeiro,
pelo menos. Com isso, segue a orientação do governador
Luiz Henrique de economizar. "O Tesouro não está
funcionando, há muita gente das empresas (Epagri e

Cidasc) em férias e nós aproveitamos para conhecer a

esrrutura por dentro. Depois das mudanças que tem de
ser feitas, com tranqüilidade, vamos fazer as nomeações
atendendo o princípio da participação política", afirma.
Pelo mesmo motivo, revela, até a aprovação da reforma
administrativa, serão mantidos nos postos todos os

.

gerentes regionais da Epagri e da Cidasc. São 21 da primeira
e 24 da segunda para comandar a cobertura de serviço
nos 293 municípios.

Mais pesquisa Projetos de mudanças na estrutura das

empresas vinculadas à Secretaria da Agricultura foram
encomendadas aos presidentes Murilo Flores e Hamilton Farias.
Mas, há uma alteração na Epagri da qual o secretário Ceron não
abre mão: a diretoria de marketing vai virar gerência e dará lugar
a uma diretoria de pesquisa agropecuária. Ceron pretende
aproveitar a experiência de Flores na Embrapa para obter
recursos federais para a área.

"

Demora Família de Palhoça eclama de negligência no

atendimento do SAMU na noite de terça. Vítima de crise de
epilepsia, senhor de 72 anos não conseguiu atendimento e

morreu. Polícia Militar confirma que as linhas do 190 andam
atrolhadas de reclamações do serviço de emergência, Na
mesma hora em que o 192 alegava não haver ambulância,
policiais viram veículo do SAMU parado em local de lanche da
Rua Geral do Passa Vinte.

Troca-troca Hoje, na primeira audiência com a Fecoagro,
Marcos Zordan e Ivan Ramos querem saber do novo secretário •

da Agricultura como serão formalizados os convênios para que
as cooperativas sejam ressarcidas dos R$ 12 milhões com os

quais custearam os programas de sementes de milho e de
calcário ano passado, Também querem tratar da edição 2007.
Os recursos estão no Orçamento, mas tudo indica que o

governo não pretende reabsorver este custo.
---:r------------------

Na moita
Pesquisas indicam que um quinto do expediente semanal
dos trabalhadores brasileiros é perdido com navegação para
fins pessoais na web. Dez horas para uma jornada de 40,
por exemplo. Para ajudar os empresários catarinenses a

estimularem o uso adequado da Internet, a Associação de
Usuários de Informática e Telecomunicações de SC lançou
a cartilha "Riscos, controles e legislação no uso da Internet
nas Empresas". Disponível gratuitamente para download
no site' (www.sc.sucesu.org.br).

.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE PATRicIA GOMES/FLORIANÓPOLIS,
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UPREMO DECIDE

PANORAMA
• :i

" ......
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O CORREIODO POVO
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Idosos voltam a viajar
· de ônibus de graça
.] Benefício estava
, � suspenso desde

" ezembro, por
t '

orça de, liminar

BRASíLIA

O STF (Supremo Tribu
nal Federal) suspendeu a

liminar que impedia os

idosos de viajar de ônibus
interestaduais gratuita
mente, benefício que está

: previs to no Es ta tu to do

Idoso. Em mais um capítulo
da batalha judicial travada
entre a ANTT (Agência
Nacionai de Transportes
Terrestres) e as empresas de

w:t�l:libus, o ministro Gilmar

��\�endes, do STF, suspen

deu a liminar que cortava o

benefício. A gratuidade aos

idosos estava suspensa desde

dezembro, quando o desem

bargador J irair Aram Me

guerian, do Tribunal Regio
nal Federal da 1ª Região,
atendeu a pedido da Abrati

(Associação Brasileira das
.. Empresas de Transporte

Terrestre de Passageiros) e

barrou o benefício por meio
de um mandado de seguran-

J ça. Nesta semana, o STF
definiu que esse mandado

lr0
de seguranç� p�rmanecerá

.� suspenso ate o Julgamento
.

I do mérito do processo em .

instância inferior.Enquanto
isso, passa a valer agravo de
instrumento do TRF de
Brasília que mantém os

benefícios aos idosos e

permite que a ANTT cobre
multas de até R$ 2.877,93
para as empresas que não .

oferecerem o serviço gratui
fa aos maiores de 60 anos.

Ontem, a assessoria de im

prensa da Abrati não tinha
se manifestado. As empresas
de ônibus costumam alegar
que não podem arcar com o

custo de transportar idosos

de graça e cabral'll do go
verno uma indenização para
assumir esse emus. O decre

to do presidente Lula esta

belece que idosos com mais

de 60 anos e renda de até

R$ 700 podem fazer viagens

interestaduais gratuitamen
te ou com desconto de 50%.
A empresas devem oferecer,
por ônibus, dois assentos

gratuitos e os demais com

desconto.Segundo a ANTI,
o idoso que não conseguir
adquirir a passagem gratui
tamente deve apresentar

reclamação à ouvidoria da

agência por meio do
telefone 0800-610300.

A agência afirmou ainda

que também possui postos
de fiscalização nas rodo
viárias onde as reclamações
podem ser apresentadas.
(Folha Online)

Regras
Para ter acesso ao bene

fício, o idoso deverá adqui
rir um "bilhete de viagem do

idoso" e comparecer ao ter

minal de embarque 30
minutos antes da hora mar

cada para a partida. Caso
outras pessoas com mais
de 60 anos queiram viajar
em um veículo em que
esses dois assentos já
foram ocupados, terão de

pagar 50% do valor da

passagem. Além disso, em

viagens com distância

inferior a 500 quilômetros,
o idoso deverá adquirir a

passagem com 50% de
desconto com um prazo
máximo de seis horas antes

da partida. Nas viagens
com distância superior a

500 quilômetros, o prazo de
antecedência é de 12
horas. Em todos os casos,
os idosos terão que com

provar ter mais de 60 anos

com algum documento de
identidade e também a

renda de até R$ 700 men

sais. A comprovação dessa
renda pode ser feita com a

carteira do trabalho ou o

holerite (no caso de idosos

que ainda trabalham), com

comprovantes emitidos pe
lo Ministério da Previdên
cia (no caso daqueles que
têm aposentadoria ou pen
são do INSS) e por meio de
um certltlcado do conselho
de assistência social de
seu município (no caso de

pessoas sem renda).

Justiça julga pedido de
fundadores da Renascer
sÃO PAULO

O Tribunal de Justiça de
São Paulo considerou "preju
dicado" (sem finalidade) um
pedido de habeas corpus do
casal de fundadores da igreja
"Renascer em Cristo", Sônia
Haddad Moraes Hernandes
e Estevam Hernandes Filho.
O .tribunal julgou ontem so

mente o mérito do habeas

corpus, que já havia sido
concedido em caráter limi
nar. Sônia e Estevam somen-

. te conseguiram embarcar pa
ra os Estados Unidos, onde fo

.

ram detidos namadrugada de
r terça-feira, porque obtiveram'

no final de dezembro uma

liminar no STJ (Superior
Tribunal de Justiça) revogan
do o pedido de prisão preven
tiva contra ambos. O Minis

térioPúblico de São Paulo de
ve pedir novamente a prisão
preventiva do casal de funda
dores da Renascer, que está

emMiami. Eles foram detidos

por uma declaração incorreta
de valores à alfândega ameri
cana: em vez de US$ 10 mil

cada, os dois portavam, juntos, .

US$ 56mil.A defesa sustento

que houve somente um

equívoco na declaração e que

ambos já prestaram os

esclarecimentos necessários.

AMAZONAS

Pro.curador tenta
matar concorrente

O procurador-geral de
Justiça licenciado do Amazo
nas, Vicente Cruz Oliveira,
foi preso pela Polícia Civil sob
a acusação de ter contratado
um pistoleiro para matar, por

R$ 20mil, o também procura
dor de Justiça Mauro Cam

pbell Marques, concorrente
ernsua tentativa de reeleição.
O ctime não chegou a ocorrer.

A suposta encomenda do

assassinato, deduzida pela
Secretaria de Segurança a

partir de escutas telefônicas
feitas com autorização judi
cial, foi abortada depois que

Cruz Oliveira soube que a

trama era investigada.

• PELO
Chavez toma

posse e diz ser

o socialismo
a salvação.

o presidente venezuelano, Hugo Chávez, foi

empossado ontem para um novo mandate de seis anos,

prometendo levar adiante uma radical revolução que inclui

nacionalizações que já abalaram os mercados financeiros.

Segundo ele, o socialismo é o único caminho "à redenção,
à salvação da pátria". "É impossível a igualdade sem o

socialismo", acrescentou. Em juramento no Palácio :,j
Legislativo, em Caracas, ele' prometeu construir novo )'1
sistema político, social e econômico. 'Juro por Cristo, o

o
maior socialista do mundo. Juro por todas as dores, todos
os amores, esperanças, que cumprirei com o mandate

supremo desta maravilhosa constituição", disse Chávez.

'Juro por esta maravilhosa Constituição. ( ... ) Pátria,
socialismo ou morte, eu juro! ", exclamou o governante
diante da presidente da Assembléia, Cilia Flores, a primeira
mulher que ostenta esse cargo na Venezuela e, como tal,
a primeira que toma o juramento de um chefe do Estado.

Chávez ganhou sua primeira eleição presidencial em
1998 e a segunda em 2000, após ser aprovada uma nova

Constituição. Em 3 de dezembro de 2006 foi reeleito para d

o terceiro mandato com grande maioria dos votos.

Presidente

promete
revolução

Caças invisíveis
Os Estados Unidos estão mobilizando um esquadrão de aviões

stealth, invisíveis a radares, para a Coréia do Sul. Nos últimos

anos, os militares dos EUA mandaram esse tipo de avião

regularmente para a Coréia do Sul, para estadas de alguns
meses.

Liquidações em Paris
Milhares de turistas e franceses lnvadliarn as lojas de

departamento de Paris ontem, no primeiro dia das grandes
liquidações de inverno, a ocasião adequada para comprar a

bons preços produtos de luxo reservados, no resto do ano, às

classes sociais mais abastadas.

Fronteira fechada .

O Paquistão afirmou ontem que sua inte'ri'çra'odê;var�lr;e'niinar a
fronteira com o.Ateqanistào responde à necessfdade'de córitrcilar

'

os movimentos dos insurgentes talebans e pediu aos que
criticam a decisão que ofereçam "alternativas viáveis".

Lei beneficia homossexuais
Grupos cristãos anunci am que recorrerão aos tribunais contra

uma nova lei britânic ue proíbe, entre outros, que um hotel

recuse casais ho sexuais�ue pedirem um quarta com cama

de casal. Esses pas argumentam que a lei, que já começou a

seraPli2anda do Norte e que deve ser estendida depois
a outr9�ks do �ei.no Unido, representa uma interferênciá
em su� crenças religiosas.
Uma tentativa de conseguir a revisão dessa lei fracassou na

terça-feira na Câmara dos Lordes, onde 199 membros votaram

a favor de manter a legislação, frente a apenas 68 que foram

contra. ,

O Alto Tribunal de Belfast terá que se pronunciar em março
sobre esse- recurso apresentado para a revisão da lei, contra a

qual várias oentenas de cristãos fizeram uma manifestação esta

semana.

Pelo menos oito pessoas morreram e cerca de 50 permanecem presas sob os escombros

de um edifício que desabou ontem em Allahabad, no norte da India. o edifício, de qu i o

andares, estava em construção e desabou por causas ainda desconhecidas. Vários

. trabalhadores dormiam dentro do prédio.

"
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o novo brinquedinho
,da Apple
A Apple mostra,

enfim, o seu telefone
celular. Segundo
palavras do próprio Jobs,
o iPhone congrega um

iPod com tela widescreen
de 3,5 polegadas
sensível a toque, um

telefone celular, uma

câmera fotográfica de 2
mega pixel e um

comunicador de internet.
Segundo a Apple, o iPhone utiliza

sensores para que a música pare de tocar
automaticamente quando o usuário
aproximar sua orelha ao celular para atender
uma ligação. O aparelho estará disponível
nos Estados Unidos a partir de junho em
modelos de 4 GB e 8 GB, com preços
sugeridos de U$$ 499 e U$$ 599. Aqui vai
custar no mínimo uns R$ 8.000,00. Ou não?

Oktoberfest fora de época
em Blumenau

Começa hoje e segue nos dias 18 e 25
deste mês e 10 e 8 de fevereiro, a Oktoberfest
deverão.

O evento estará acontecendo no Parque
Vila Germânica, que está devidamente
decorado para a promoção. Vale um

destaque especial para o Festival
Catarinense de Cervejas que estará
ocorrendo junto ao evento. No local será
possível degustar marcas como Eisenbahn,
Bierland, Heimat, Zehn Bier, Borck e Das Bier.
O ingresso vai custar R$ 3,00.

"Personagem Wolverine
'têm episódio no �rasil

Wolverine, o popular personagem das
histórias em quadrinhos da Marvel, chegou
de férias ao nordeste do Brasil. Em edição
recentemente lançada na França, o mutante
das garras afiadas passa uma temporada
em Pirarnbu '

no Ceará, considerado, no
contexto da história, a maior favela do Brasil.
Na trama, Wolverine se envolve com um

Esquadrão da Morte cearense (!!!) e convive
com praticantes de candomblé, meninos de
rua e trombadinhas cheiradores de cola.

O especial, que por lá está sendo vendido
a 19 euros, tem lançamento programado no
Brasil para o primeiro trimestre de 2007.

JOVEM

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

bloq: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com
confira em nossa versão on.line as coberturas completas dos eventos

Ana Lúcia Pedri

Destaque para Thiago Markiewicz (terceiro da esquerda pra direita) na foto com Augusto Piazera, Romeo PiazeraJunior e Gustavo Pacher em férias pela Europa. Thiago que esta voltando ao Brasil neste domigo,
comemora seus 22 anos amanhã, parabéns ao amigo,

'

O CORREIO DO POV

Programe-se
Deseo-B.C

11/01-DJsGavinhaeRithma(USA).
12/01 - DJs Sandro Horta e Alvaro

. Quartino (UR).
13/01 - DJs Gavinha e Rodrigo Ferrari.

Warung -Itajaí
12/01 - DJs Danny Howells, Boghosian
e Daniel Kuhnen.
14/01 - DJs Greg Vickers, Renata Ratier
e Cliff Lay.

Bali Hai - Piçarras
13/01 - Lenzi Brothers + Rex Jonson.

Bali Hai - Garopaba
13/01 - DJs Tiago Alves e Henrique
Fernandes.

Bali Hai - Porto Belo
12/01 - Claudio J - (Aximy Rec
ISynergetic Rec).
13/01 - DJs Rúan Suíço e Gui Pimentel.

Banana Joe - Ubatuba
13/01 - DJs Caverna, Sandro Ximbicae
Alan Madeira.

Ibiza-B.C
11/01 - Espuma Show.

Scar Lounge Bar
11/01 - Rodízio de petiscos + Soul Bar.
12/01 - Enéias e Lanznaster.

Choperia Blerbude
11 lO 1 - Música ao vivo com Coyote Jack
Acústico.
12/01 - Música ao vivo com Peninha.
13/01 - Música ao vivo com Fernando da
Alta Rotação.

Boate Notre
11/01 - Noite dasmulheres.
12/01 - Reabertura oficial.

Bom estar de volta

Reiniciando hoje a coluna aqui no CP,
fica um abração pra essa massa toda que
sempre nos acompanha. Um bom ano para
todos! 2007 vai ser pura inovação!

Voltando ao normal
Como de costume, a noite jaraguaense começa devagar no primeiro mês do ano, como boa parte da"população já voltou ao trabalho, as opções para quem não quer ficar em casa tem sido apenas os happy.t1ourê·espalhados pelos bares da cidade. Começando a voltar ao normal, a vida noturna ativa reapareceestétsemana com reabertura da boate Notre, seguida da Moinho Disco próximo dia 18. No mês que vem

está programado o retorno da Combat dia 10, e o Baile de Carnaval do Baependi nos dias 16 e 20.

Efeito contrário
Alguém se lembra do "Tapa na <I'antera"? Pois é, milhões de pessoas viram e já esqueceram

esse vídeo. E assim foi com as
"

.'i'oduções" de Paris Hilton, Pamela Anderson, Garoto Jedi,sanduíche-iche, etc. Assim como 1fopaga uma imagem na velocidade da luz, a internet faz com
que a mesma caia no esquecirnenj i em igual valor.

Ignorar essa característica f·' i o maior erro que puderam cometer Daniela Cicarelli e seu
namorado em seu movimento judicial que culminou com a retirada do site Youtube do ar.

O vídeo que flagrara o casal em momentos íntimos, e antes ganhara destaque apenas no país, com a forçadacensura ganhou repercussão mundial. Então menina que já estava no limbo da web agora é porn star mundial.Parabéns pelo capricho. Se há um conselho a ser dado nesses casos web, é: deixa rolar. Agora o site já está devolta ao ar e a Cica de brinde carrega o título de menininha odiada pelos internautas brasileiros. Porém bastammais duas semanas e a poeira baixa novamente.

r'

Camila Zipf e Gustavo klitzke
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Muitas
mulheres

fazem de tudo
para alisar

seus cachos, mas indo na

contra-mão desse costume

da atualidade está a atriz

Ana Paula Arósio, que se

libertou da ditadura do

cabelo liso e está mostrando

��ç�ao público-fã da novela
.

"Páginas da Vida" que é

possível assumir as ondas

sem o menor complexo e

ainda fazer bonito. Vale

lembrar que um cacheado

belo se destaca perto de

qualquer tipo de cabelo. O
cabelo liso reina, é comum,
mas um cabelo cacheado
bem cuidado chama mais

atenção. O grande trunfo do
cabelo cacheado é a

versatilidade. Se hoje você

quiser um cabelo liso, você
faz uma escova. Se não

quiser fazer nada, basta lavar

�0 e ele vai ficar lindo, garante
quem entende do assunto.

O primeiro passo para ter'
belos cabelos cacheados é a

limpeza. Use sempre um

bom xampu destinado a este

tipo de cabelo, pois ele dará
vida natural aos cachos, mas
cuidado com o excesso de

creme. Ele pode "apodrecer"
seu cabelo.O indicado é usar

creme somente nas pontas,

pois os cabelos cacheados
têm tendência a serem

oleosos e o excesso de óleo
nas raízes poderá provocar a
queda dos fios.

Os cabelos cacheados

sempre devem ser

. hidratados, mas com

moderação, pois o fio pode
quebrar devido a sobrecarga
de produtos, ou porque está

grosso. Especialistas
garantem que a hidratação

O CORREIO DO POVO

As grandes marcos mundiais
bem perto você.

Lucinha Lins recebeu

elogios pela participação
da gravação de uma das
faixas do novo CO da
cantora Célia. A atriz
também está em "Vidas

Opostas", novela da
Record, interpretando
Isis e promete muito
mais em 2007.

�".�'"
� ,..

.."t.,�..
I'"

Ellen's
cosmética e per turnar!a

Shoppmg Breithovpt - 10 PISO

3371 1590 � ellons@ellens com br

os
Ana Paula Arósio ajuda a derrotar a ditadura do
cabelo liso e é invejada até mesmo pelas
chapinha-dependentes.

,_t"_J

pode ser feita a cada quinze
dias se o cabelo estiver

muito necessitado, senão

uma vez pormês é suficiente.
O grande problema dos

cabelos cacheados é o

volume. Para baixá-lo há

algumas opções. Você pode
procurar um profissional e

.

aplicar alguma química, ou .

você pode domá-los com

produtos sem enxágüe, ou

ainda com uma boa

hidratação, pois o cabelo

,hidratado se acomoda

melhor, reduzindo grande
parte do volume.

Para pentear existe uma

diferença entre cabelos
cache ados e cabelos
ondulados. Os cabelos
cacheados por exemplo não

podem ser penteados à seco,
só umedecidos. J á os

ondulados podem ser

penteados à seco. Os pentes
mais indicados para os

cabelos cacheados são os de

madeiras, pois possuem
dentes grossos e um espaço
maior entre eles, o que evita
que os fios se arrebentem.

Uma boa dica para
hidratar seu cabelo é usar

abacate e iogurte, ambos são
ótimos para os cabelos.

-, Primeiro bata o abacate e o

iogurte no "liquidificador:
depois lave os cabelos com

xampu duas ou três vezes;

em seguida pegue o preparo
de abacate com iogurte e

passe nas pontas da cabe

leira; deixe agir por 10

minutos e lave em seguida.
Para entrar em cena, os

cabelos de Ana Paula
Arósio apenas são

umedecidos e depois
aplicado um produto para
ativar os cachos.

Não passe cremes em

excesso

,_-.1

Aplique máscara de
abacate com iogurte
Faça hidratação uma

vez por mês
Use xampu específico
Para diminuir o

volume, use produtos
sem enxágüe

.

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

Centenas das melhores sugestões para
presentea r criativo neste Nata I. Megastore - 3275 0137

Shoppíng - 3275 6400
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGuA DO DUL

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

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

dias)
CINE SHOPPING 3
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

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

dias)
Ela dança, Eu danço
(19h30, 21 h35 - Todos os dias)
�JOINVILLE
Cine Cidade 1
007 Cassino Royale
(18h, 21 h - Todos os dias)
Xuxa Gêmeas
(14h30, 16h1 O - Todos os dias)
Cine Cidade 2
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

(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, 17n, 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, 21 h45 -

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 O, 18h, 19h50-
Todos os dias)
Um bom ano

(21 h40 - Todos os dias)

, "''S-l;;q

� FEMUSC -: I. ",-

Mais de 800 alunos já garantiram
inscrição para participar das
oficinas do Femusc. O Festival de
Música acontece de 14 a 27 de
janeiro em Jaraguá do Sul.

� LANÇAMENTO
Curso
Desenvolvimento do Profissional
de Compra é tema de curso

promovido pelo Celas nos

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

I}l

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

O CORREIO DO POVO

• O DIA DE HOJE
� SANTO
Santo Teodósio

� 49 A.C
Júlio César cruza o rio Rubicão,
na Itália, e dirige-se a Roma
depois de pronunciar a frase
"Alea jacta est" (A sorte está
lançada).

� 1964
O diretor-geral de Saúde dos
I

EUA declara que o tabagismo
contribui para aumentar o. índice
de mortalidade no país.

� 1965
Uma greve geral dos
estivadores paralisou todos os

portos americanos da costa
atlântica e do golfo do México.

f' �
w1972
O presidente Médici institui o
Programa de Bolsas de Trabalho,
para proporcionar oportunidades
de trabalho a estudantes.

Por uma Secretaria de Estado
O PM08 de Jaraguá do Sul prometeu apresentar até o dia 10 de fevereiro de 1897, ao
governador diplomado Pedro Ivo Campos, nomes para comporem as 10, 20 e 30
escalões, inclusive uma secretaria de Estado, preenchendo cargos à nível municipal,
microrregional e na Capital. O tema foi reportaqern do O Correio do Povo da primeira
semana de janeiro daquele ano. O partido estava relacionando nomes que possuíam
qualidades, conforme declarou a imprensa Ourval Vasel, que disse acreditar que os
votos consignados a Pedro Ivo consttuem-se em um demonstrativo de força e do apoio
peemedebista de Jaraguá do Sul e da Microrregião.
A votação expressiva obtida (a maior em termos percentuais de Santa Catarina), a

eleição de um deputado e por aqui estar localizada uma das maiores economias são
"handicaps".importantes no entender do prefeito de Jaraguá do Sul, para que as

lideranças apontadas para os cargos sejam reconhecidos e valorizadas pelo governo
eleito.

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

Na falta do leite da mamãe, vai a mamadeira. Amor materno é o tema da
I imagem enviada por Isad.ora Assunção.

ti ANIVERSÁRIOS

11/01

lIton Braun
Hilberto Lehn
Mário Turquetti
Joacir Gonçalves Jr.
Guilherme Gustavo Bader
Jonas Alan Engicht
Cristiane Nagel
Antonio Flor da Silva
Vanessa Bramorski
Letícia de Oliveira
Luiz Carlos Krenke
Gustavo Hackbarth
Adenor Konell
Luciani Tisis
Cristina C. De Miranda
Elzira Oldenburg
Barbara Spieckert
Marisa Hansen

.

Josiel Matos Gomes
Janice Vânia Krehnke

Se o seu mundo é saber tudo o que acontece no globo;
então seu jornal é
O Correio do Povo.

Ele traz resumos dos principais e mais marcantes fatos
mundiais, ou seja, o mundo que interessa a você.

ti PREVISÃO DO TEMPO
Temperaturas altas e chuvas de verão
O dia deve amanhecer bastante
abafado e com o sol em Santa
Catarina, as temperaturas disparam ao

longo do dia. As áreas de instabilidade
ganham for�com o calor e provccam
chuvas de verao��fecorrer da tarde.

, Amanhã, por co ) do calor e da
propagação de �y� de instabilidade,
são esperadas p ncadas de chuva, .

mas ainda de

�
neira isolada.

w Jaraquá do �!.II e Região

(-:;f'�

� CHAPECÓ

.�34
HOJE (�".,<-�.
MiN:21°C �
MÁX: 32° C
Sol com nuvens.

Pancadas de chuva à tarde.

SEXTA (/')<:�> SÁBADO /í:Srz-, ,,;
MiN: 21° C ,':7?�;"" I Mi�: 21° C "'.,._ .•-'

MÁX: 30° C MAX: 28° C
Sol com nuvens.

I
Sol com poucas nuvens

Pancadas de chuva à tarde.

DOMINGO (/"J'MiN: 22° C "�r�
MÁX 30° C
Tempo instável

� Fases da lua

�LAGES
rvll1� 19/ MÁX 27

CRESCENTE CHEIA NOVA

14/0106/01

MINGUANTE

\.-4, ;;;;<, C<�'"' (
.. '.'.-\(.\'1;\;4">- \ ..

v, .s,»_/ <r-) ��
Ensolél!rJl.10 PRrelairnentf: ��ubiat10 instavei

Ollb!8dO

29/0122/01

�\

�JARAGUÁ
DO SUL

r--�
U

MiN 19! rvlÁX 27

c_-�
.. t < J '1"', �

� FLORIANÓPÓLlS
rvlíN 22/ M/\X 33
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o CORREIO DO POVO tra

NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta
Clóvis ameaça Sônia caso a conversa dela
com Marcos não aconteça como o

planejado. Marcos vê o carro de Clóvis se

afastar e acha que Sônia está sozinha em

casa. Clóvis volta para casa sem que

ninguém perceba e se esconde no quarto de

Sônia. Sônia, sabendo que Clóvis está

observando, diz a Marcos que não o ama

mais e que quer ser feliz com seu marido.

Marcos fica desesperado. Flávio pergunta a

Lia porque ela não lhe contou que Teresa

estava grávida. Lia diz a Flávio que achou

que era melhor para todos, pois ele era

casado com outra na época. O guia
espiritual de Marcos aparece para ele e o

manda se preparar para a vinda de seu filho.

'I ,
Ele pede que Marcos se afaste das pessoas

gananciosas que o cercam. Sônia sente

uma tontura. Arnaldo vê Camilo jogando
charme para Carola e decide descobrir o

que ele quer com ela. Filomena e Joana
encontram o diário de Laura no criado
mudo de Clóvis. Clóvis encontra Sônia

vasculhando seu gabinete. Marcos diz a

Ruth que já sabe que ela está grávida de

verdade e a pede em casamento. Carola
ouve e fica arrasada.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Arthur avisa que só sai da fazenda com as

crianças. Celina fica pasma ao ver Lance e

Maria se beijando e dá um grito. Lance

apresenta Celina como sua namorada.

Marquinho morre de vergonha da confusão.
Maria vai embora furiosa. Elizabeth entrega
as crianças a Arthur. Ed e Cândido

competem para dormir no quarto de
Vanessa. Lance tenta se explicar para
Marquinho no meio de um jogo de futebol.
Gui abraça os filhos. Elizabeth diz a Gui que
quer participar da vida das cnanças. Gui
reclama com Arthur por Elizabeth estar se

aproximando dele. Lance finge ser o

maquiador Sandoval para entrar no quarto
de Maria.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Marta diz a Verônica que precisa descobrir
onde Clara mora e quem a adotou, porque a

menina não pode estragar sua vida. Tereza
conversa com Juarez sobre o envolvimento
de Nestor com os bandidos que
seqüestraram Luciano. E garante que vai
denunciar a quadrilha e depois se aposentar.
Helena conversa com Diogo e Selma sobre
o ocorrido em sua casa e acha que é uma

tentativa de Nanda de avisá-Ia que Clara
corre perigo. Verônica aconselha que Marta
vá ao psiquiatra, pois está vendo muito o

fantasma de Nanda. Marta promete que irá
se tratar e até fará uma lipoaspiração. Marta
vê várias crianças e, em sua imaginação,
todas têm Sindrome de Down. Clara dá uma
trombada em alivia, que se preocupa em

saber se ela se machucou. alivia se encanta
com Clara e pede um beijo. Isabel diz a

Olivia que se sente mais realizada

profissionalmente depois da exposição e

afirma que precisa somente dar um jeito na

sua vida amorosa. Renato entra na AMA,
andando e amparado por Livia.

� RECORD -\'l9h15
Bicho do Mato
Eduardo diz a Juba que eles podem seguir o
carro de Hilton. Sombra é libertado pelos
bandidos e Brandão diz a Hilton que eles
podem atrai-los para uma armadilha. Cecilia
experimenta sua beca e tem um mau

pressentimento com Juba. Eduardo e Juba
continuam seguindQ os bandidos. Eles
ligam para a policia e avisam onde estão. Os
bandidos armam uma cilada para Juba, e

agora ele é quem está sendo perseguido.
Ruth ameaça Pedro e diz que se ele desistir
do garimpo, vai acabar morto, como o

Juarez. Eduardo é atingido por um tiro de
Brandão. Juba leva Eduardo para o hospital.
Hilton conta a Ramalho que eles escaparam
por pouco da policia. Ramalho planeja com

seus capangas o ataque à formatura da
universidade. Lili pede para Silvia pegar a

micro câmera da delegacia. Sem querer,
Alzira derruba muito sal no feijão de

Francisca, que briga com ela. Silvia distrai
Maurinho enquanto Emilio pega a micro
câmera.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Jéferson reúne seu pessoal e pede uma

faxina geral. Navalha mostra para Jéferson

que restou uma carga de "farinha" dentro da
casa onde eles estão. Jéferson pede para
eles começarem a faturar. Rasaria corre até
a casa de Joana para lhe contar sobre
Jéferson. Miguel chega em seguida. Maria
Lucia não consegue parar de sentir raiva de
Isis e Mario. Alfredo conta para Mariana
como foi a noite dele e da Carla durante o

baile funk na favela. Mariana tenta fazer
Alfredo esquecer. Carla e pensar um pouco
mais nela. comunidade.

I '
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.• DIVIR ..SE

(?) e

disse: del riaúllíma
palavra

,

��RICKY MARTIN � �TALENTOSA HAMIGOS ��NOVIDADES ��NO CINEMA
De acordo com o programa .

Lucinha Lins participou da No último domingo, Marília Gabriela e Reinaldo Comenta-se pelos corredores O roqueiro Supla interpretará
de rádio latino "America gravação de uma das faixas Gianecchini foram vistos circulando juntos num

do SBT que Sílvio Santos Mário Lago no filme "Noel -

Showbiz", o internacional do novo CO da cantora Célia, badalado shopping carioca. Antes, eles
teria contatado a antiga Poeta da Vila", cujo

Ricky Martim vem para o Ela interpretou o samba estiveram no Teatro das Artes e, juntamente
equipe que comandava o

lançamento está previsto
Brasil em fevereiro "Vacilão", de Zeca com Marisa Orth e Murilo Benício participaram para este semestre. A

especialmente para curtir a Pagodinho e arrasou, de um ensaio fotográfico para a revista "SBT Repórter" a fim de história se passa nos anos

folia em Salvador. O cantor, segundo algumas pessoas "Programa" que circula juntamente com o "ressuscitar" a atração. E tem 20 e 30 e, por isso, Supla
que têm amigos na capital que acompanharam o Jornal do Brasil. Os amigos garantes que os mais, ele bateu o martelo e, mudou radicalmente o seu

pombinhos ainda se amam e que podem reatar
,§

baiana, vem pelo menos duas trabalho. Só para lembrar, por enquanto, o "SBT Brasil" visual passando a usar

vezes por ano visitá-los e não Lucinha está em "Vidas o casamento em de Carlos Nascimento cabelos pretos .. Segundo o

quer perder um minuto do Opostas", novela da Record, breve. , continua na faixa das 21,hOO. próprio cantor, ele está

Carnavàl de Rua mais famoso interpretando Isis. A atriz É esperar Lembrando que () "Homem adorando a experiência de

do mundo. Ricky é capa de também estuda textos de para saber,
do Baú" costuma mudar de viver um personagem real e

revista americana esta teatro e promete fazer de idéia toda hora. Carlos
a oportunidade de

semana, a publicação 2007 um dos melhores Amorim trabalha na
contracenar com Camila

questiona a sexualidade do anos de sua vida Pitanga e Rafael Raposo. A

cantor, que dizem está profissional. O publico é que formatação de um programa direção do longa é de

encima do muro. sai ganhando. dominical. Ricardo Van Steen.

• CRUZADAS
Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Homenagem Póstuma
A sogra do cara morreu e, como não podia deixar de acontecer, o
cara tomou o maior porre. Realmente, chapou o coco! Tava tão

bêbado, que na hora da cremação da sogra ele já nem se segurava
mais de pé.
Toda a família chorava, menos o genro. Aí ele, mais do que pra lá

de Bagdá, resolveu fazer uma homenagem pra sua "quase mãe".

Cambaleando, subiu em cima de uma cadeira e com ajuda dos

parentes, encheu o peito e mandou ver:
- E (hie), agora pessoal, uma salva (hie), de palmas pro
"Assador' .

Alarme político
Depois de tanto escândalo de corrupção em São Paulo, a polícia
mandou instalar na porta da Prefeitura um alarme que parecia um

relógio. Toda vez que passava um corrupto perto dele, o ponteiro
maior dava uma volta inteira.
Moral da história: o alarme acabou virando ventilador!

SOLUÇÃO

• HORÓSCOPO
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� Libra 23/9 a 22/10
Nas entrelinhas, entre uma palavra e outra, em
ações aparentemente sem sentido, vai se
compondo um subtexto, um universo paralelo
c.heio de acontecimentos. Há novos conteúdos

chegando o tempo toci'o, sentimentos anJ?
desconhecidos querendo vir à f, na, prB'<:;essos
de mudança que se anunciam. S "'� leituras
estão atualizadas?

� Peixes 19/2 a 19/3
Na beira da praia, pensando e sonhando ... Hãn?
Muito bem, amigo peixe, chega de castelos no

ar! Seu negócio agora é pôr a mão na massa,
oonstruir castelos concretos, misturar os
elementos até transformar tudo numa bela obra.
Você é um ser naturalmente inspirado ... Esse é o

ponto de partida. Faça e aconteça, materialize
seus ldeaís.

,Haver em
.

; excesso i

l
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i moinho

Enfraque- i
cido; i�onsumidoi

i
,
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� 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.

� Escorpião 23/10 a 21/11

�Investigar: eis aí uma coisa de que V\Cê gosta
muito, não é mesmo? Escorpião é su� rllqado
em mistérios, coisas que se passam 1\ no fundo.
São arqueólogos da alma. Pode ser que uma

longa busca hoje avance bastante, levando você
mais perto do tesouro. Para achar o que procura,
dirija-se ao X da questão, sem auto-enganação.

� Aquário 21/1 a 18/2
Estava em algum lugar pouco visível, mas nem

por isso deixou ge interferir. Que bom que agora
você percebeu ... Ou será que não?! Pelo sim,
pelo não, convém pesquisar seus registros
pessoais, há mensagens importantes de si para
si que já estão se desintegrando no

esquecimento. O que escapa ao consciente, o
inconsciente captura.

BANCO

� Áries 20/3 a 20/4
Relaxe, ariano.Judo bem, talvez você ainda
não tenha todos os recursos na sua mão e

ainda precise esperar que a chuva caia, que o

fulano assine aquele papel, sabe-se lá o que
mais, mas não deixe que as preocupações lhe
tirem do momento presente. Saber esperar
também é uma arte. Enquanto aguarda, celebre
a vida com seus amigos & amores.

� Touro 21/4 a 20/5
Você vem evitando aquela necessária faxina há
semanas ... Por que esperar uma emergência?
Arrumações e organizações em seu mundo de

pessoal se fazem necessárias, não dá mais pra
. fazer que não vê. A beleza e a ordem do

..

ambiente são essenciais para um ser de Touro,
extensão e reflexo do que se passa por seus
interiores.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Ninguém está querendo lhe prender, qualquer
um sabe que isso é impossível. Essas
reclamações diretas ou inclretas são apenas
expressões de afeto, saudades de você. Quem
manda ser assim tão legal e interessante? As

pessoas ficam ligadas na sua onda, sentem
sua falta. Vai dizer que também não está

precisando de uns carinhos?

� Câncer 21/6 a 21/7
Ufa! A espera foi longa, mas parece que o dia

chegou. O que estava para nascer está dando
sinais de que finalmente virá ao mundo ... Pegue
toalhas limpas e água quente, prepare o parto
rapidamente, respire e faça força. Vai dar tudo
certo, canceriano! Logo o mundo vai ser um

lugar muito mais bacana, graças ao que você

gerou.

� Leão 22/7 a 22/8
Você vai, volta, faz e acontece, mas sabe que,
na hora em que você der o salto, é aquele ser

tão especial que vai estar ali, dando o amparo e

o apoio, segurando a rede para você. Você pode
até não gostar de precisar dessa e de outras

pessoas, mas, diga lá, leonino: sem elas, todos
os seus malabarismos teriam alguma graça?

� Virgem 23/8 a 22/9
Crítico e sobretudo autocrítico, talvez
normalmente você não se proponha a fazer o

.

marketing pessoal ... Mas vezenquando pode ser

bom, tanto para seus projetos pessoais quanto
para sua carreira. Você tem o que mostrar. Só

precisa aperfeiçoar um pouco sua vocação para
estrela. Ensaie na frente do espelho, não seja
muito cricri e vá em frente.

� Sagitário 22/11 a 21/12
o que é isso, centaurinho? Não deixe o amor

pra depois. Você não é do tipo que foge da raia ...

Ah, sim, a seta de seu olhar já está lááá,
pensamentos vão a galope em busca do
ilimitado, da elevação, da transcendência. Pois
é, longa é a conversa da mente, assim como

tortuosos são os caminhos que inventamos

para nos iludir.
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A empresária Zoraide Rozza depois de temporada de férias em

Garopaba e Balneário Camboriú, se prepara para curtir mais
alguns dias de vida boa em Ubatuba, São Francisco do Sul

CAMARO

, Por Moa Goncalves
.

moagoncalves@netuno.com,br

DE VOLTA
Quem está de volta a Jaraguá,
depois de curtir a tour da
Combat pelo Uruguai e
celebrar a virada de ano em

Punta Del Este, são os irmãos

Piermann, Chico � Vande,
Na bagagem, além de
novidades no quesito noites

afora, trouxeram muitas
histórias para contar de um
dos balneários mais chiques
do mundo. Sejam bem
vindos!

A PROPÓSITO
Já existiu novela global mais
chata do que "Pé na jaca"?

·INC

F r:ON, F ?

EM BRASíLIA
O sempre estiloso Lucas Peters, reconhecido pelos seus

extravagantes piercings, deixou Jaraguá do Sul para residir
em Brasília. Durante sua permanência no Distrito Federal,
Lucas pretende fazer um importante curso de Programador.
Ele quer ser Analista de Sistema para depois iniciar carteira
no Banco do Brasil. Boa sorte!

FALHA NOSSA
Recebi e-mail de um leitor

atento, dizendo que a

organização e o sucesso da
Festa do Lual, realizada na

virada do ano, no Balneário
de ltapema, não foi mérito
apenas do amigo Rafael
Nazário, pois teve também a

participação ímpar de Renato

Freiberger e Onivaldo
Stahelin. Coincidência ou

não, os três feras são

empresários jaraguaenses do
ramo mobiliário. Registro
feito.

INAUGURAÇÃO
Hoje quem celebra a

inauguração de sua elegante
loja Criare, .especializada em

materiais e móveis de
decoração, são Leonardo do
Felippetto e Rosa Martins. A

loja está localizada na Rua
Bernardo Dornbusch, 1684.
Bola branca.

Santa Catarina

O CORREIO DO POVO

A edição de janeiro da Revista Nossa já está
nas bancas, e quem' estampa a capa é o

campeão Catarinense de Marcas N, Thiago
Rausis.

Marina Mantega, atriz e filha do Ministro da
Fazenda Guido Mantega, é presença
garantida no camarote da Brahma na

Sapucaí, mais famosa passarela do samba.

Após seu suposto affair com o ator Marcos
Paulo na Ilha de Itaparica, na Bahia, todo o

mundo está de olho nos pombinhos. Será
que a confirmação de Marina tem a ver com

a ausência da atriz Nívea Stelmann no

carnaval carioca?' Quem viver, verá!

o dentista e amigo Luis Fernando Dellagiustina
e sua esposa Guislene Muller, retornaram ao

trabalho depois de merecidas férias na orla de
Balneário Camboriú.

Quem também está em ritmo de férias
é

o

empresário e amigo Martin Werninhaus,
conselhelro do grupo WEG. Ele está
aproveitando, por enquanto, junto com a sua

esposa Sisi, sua cobertura na avo Atlântica
em Balneário Cambori, porque em breve

inaugura seu triplex na mesma avenida.

Já o prefeito de Jaraguá do Sul, Moacir
Bertoldi, e a família, gozam merecidas férias
em sua elegante casa no vizinho balneário de
Barra Velha.

Quem está mais feliz que ganso na lagoa é o

empresário Altair Fussão. O motivo de toda
a felicidade é seu novo mimo: um automóvel
New Beatie - que, aliás, escolheu inaugurar
na orla de Barra Velha. Quem pode, pode!

s OS las a partir a

3275-2878
Rua Barão do Rio Branco, 1000

Jaraguá do ,Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado. da Help Informática)
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