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Paulo Nigro comemora

sucesso de "Tavinho" na
minissérie Amazônia e diz

que esperou muito por este
momento. O ator já fez

parte da novela Malhação e

do especial JK.
.85

BRASIL:!r. • PELO

Ex-ministro é
denunciado por
desvio de verba'

•

�
Deputado federal Raul

[ungrnann (PPS) e mais

oito são acusados pelo
Ministério Público de

� desviar recursos do lncra
da ordem de R$ 33
milhões.
• 81

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO 'TAPOCU • N° 5.562 • R$ 1,OO

ELEiÇÕES 2008: PP DE JARAGUÁ DO SUL FALA EM ALIANÇAS,' MAS DESCARTA PFL E PSDB • 4
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Cerca de 700 frangos morreram ontem na granja de propriedade de Nelson Müller, no 'I!raguazinho, por causa do calor intenso A

colisão de uma motocicleta num poste próximo interrompeu o fornecimento d�ia elétrica para a propriedade, impedindo o

funcionamento dos ventiladores que refrigeram a granja .

·5
.

FEMUSC 2007

Orquestra Acorde
abre a temporada
no-Domingo
A abertura do Femusc

2007 (Festiva1fe Música
de Sanl, Carãrina)
acontec omingo, a

partir das ,:Oh30, no
Centro

cu�ural
de

Jaraguá do\ ul, com a

apresentaçãl da

Orquestra Acorde para ás
Cordas.•4

• PELO ESTADO

Fórum planeja
ações nas SCs
e BRs de SC

Entidades estão

preocupadas que o turismo

seja comprometido com o

aumento de 40% na

movimentação nas estradas
em relação aos últimos
anos.• 82

MUNDO• PELO

Mãe é presa por
colocar bebê
no microondas
A menina, de quase um

ano de idade, foi
encontrada pelo ex,

cunhado da mulher, que
está presa na Flórida. A

criança e saiu ilesa.
.

• 83

• MOSAICO

PSDB ePf estão

de olho na cadeira
do prefeito Dêgo
O atual presidente da
Câmara de Guaramirim,
Evaldo Junckes, o Pupa
(PT), e o antecessor,
Marcos Mannes (PSDB),
estão assanhados em

disputar a sucessão dó
prefeitoMário Sério Peixer,
o Dêgo (PFL).
.3

2
MíNIMA

�...a or

Bombeíros divulgam relatório
-

da 'Operação Veraneio'
O Corpo de Bombeiros
Voluntários de
Guaramirim participou
da Operação Veraneio,
realizada nos dois
últimos finais de semana,

no trecho Norte das BRs
101 e 280. O objetivo foi
diminuir o tempo de

resposta aos acidentes
nas estradas da região.
.6

Chuvoso durante o dia e a

noite.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
.86

Cassuli Advogados Associado�:.:
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• EDITORIAL

,..."

OPINIAO

Olho na Segurança
Ao dar posse ao novo

comandante-geral da Polícia
Militar na última terça-feira, no
Centro da Capital, o governador
Luiz Henrique deu a ordem a
tropa: "Vamos colocar aPM nas

ruas para proteger o cidadão".
Nas entrelinhas do seu discurso,
deixou antever alguns pontos do
programa de Segurança Pública
que será divulgado nesta sexta

feiraà sociedade catarinense. Na
sua grande parte, o discurso
contém o desejo da população,
já manifestado através de
Consegs e entidades, inclusive de
jaraguá do Sul e região.

"Estamos realizando esta

cerimônia' aqui na praça, no

Largo da Catedral, para
simbolizar a postura de uma

polícia valorizada, presente e

atuante nas ruas, paragarantira
segurança da população", disse
o governador, que ordenou o

II

No mandato anterior, esta
foi uma das áreas de maior
concentração de
escândalos e denúncias.
Por isso, estamos de olho."

acréscimo de aproximadamente
três mil hOmens ao contingente
encarregado do policiamento no

Estado. "Se obtivermos a

possibilidade de negociaras contas
de salários do funcionalismo,
teremos já em breve R$' 50
milhões destinados à SeguranÇa
Pública".

Mais adiante, o governador
enumerou ações que estão sendo
reinvidicadas pela sociedade:
concursos para' guardas
penitenciários que substituirão

policiaismilitares na vigilância dos
presídios; chamada de policiais
aposentados; liberação daPM de
funções hoje desempenhas na

Assembléia Legislativa, Tribunal
de Contas e outros órgãos e

instituições e disporemos de

agentes de segurança' para as

funções burocráticas.
O governador também

salientou aparticipação de outros
órgãos do governo e da socie
dade civil no trabalho de preven
ção à criminalidade, com a

ampliação das redes de inserção
social, principalmente em regiões
densamente habitadas do Litoral.
Assim, em tese, começa bem o

segundo mandato de LHS no

que se refere à SegurançaPública.
No mandato anterior, esta foi
uma das áreas de' maior

concentração de escândalos e

denúncias. Por isso, estamos de
olho.

• ENTRE ASPAS

" Já há tributos sobre automóveis, já existe a Cide. Pagaríamos mais
isso?".

Juliano Gonçalves, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Itajaí,
sobre anúncio de pedágio em rodovias catarinenses pelo governo.

"A participação do governo é importante, especialmente como agente regulador".
Raul ZucaHo, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de SC sobre o mesmo assunto.

"Acho que o processo será mais transparente se formos lidar�m o governo".
Pedro Lopes, presidente da Federação Catarinense de Empresas Tran�portadora�argas,ainda sobre o pedágio. �

�

• PONTO DE VISTA
i

iRodovia do Arroz é umaI

:importante conquista da região
A pavimentação da Rodovia

doArroz, que ligaGuaramirim
e [oínvílle, representa uma

conquista valiosa para toda a

região do Vale db Itapocu.
. Trata-se de uma reivindicação
antiga que agora se torna

realidade. Épreciso reconhecer
o empenho do atual Governo
do Estado em resgatar essa

dívida antiga.
Mais do que uma via

.

asfaltada que facilitará o acesso
rodoviário, porém, a SC-413
deve simbolizar o início de um
'novo período de desen
'volvimento no seu entorno.

Verificam-se grandes possibi
lidades de expansão do parque
industrial, mas também o

crescimento da atividade
agrícola e do turismo rural.
Neste último aspecto, com a

devida infra-estrutura que o

.

�

local certamente exigirá, há
grandes perspectivas de reforço
à economia da região e também
de novas opórtunidades de
empreendimentos voltados ao

setorparaosf,.:]prios�oradores.Haja vista que ���ricamente
as sociedades �empre se

desenvolveram próximas a

portos localiz�1.1s em cursos

naturais de á Ia como rios e

balneários, o arodovias e

estradas de ferro.
Poroutro lado, o trecho de 23,S
quilômetros entre Guaramirim
e o bairro Vila Nova, na região
Oeste de Joinville, sempre foi
uma alternativa importante
parao escoamento da produção
do Vale do Itapocu em direção
a BR-101, agora aliviando o

fluxo de veículos na desgastada
BR-280, até que se consiga a

sua duplicação Teremos mais

• Paulo César Chiodlni
Presidente da

Associação Empresarial
de Jaraguá do SiJl

facilidades em direção à região
Sudeste, ao aeroporto de
Joinville e à região de Curitiba,
emesmo ao litoral catarinense.

Resolvida a questão da
Rodovia doArroz, temos agora
umnovo desafio a ser vencido,
qual seja a sua efetiva ligação
com o eixo industrial de
Joinville pela Estrad�
Anaburgo, numa extensão de
cerca de dois quilômetros além
do projeto atual, e a construção
de uma travessia elevada na

intercessão com aBR-280, bem
como o prolongamento da se-
413 até a localidade de
Figueirinha,em [araguá do Sul.
Acreditamos que essa próxima
etapa possa ser resolvida omais
rápido possível, tomando ainda
melhor e seguro o fluxo para os

motoristas e para as

comunidades destas regiões.
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liZM�fft1 Martins

Paquidermes
1

e flores
Com Lula de férias e o

Congresso em recesso, a

semana É de calmaria, sem
fatos espetaculares e

novidades dramáticas - a

menos, é claro, que o

inesperado resolva fazer uma
visita de supetão a Brasília.
De qualquer modo, é bom ter
cuidado com as chamadas
"flores do recesso". Políticos
já que aprenderam que, na
falta de algo relevante, a

imprensa é capaz de
transformar qualquer besteira
em fato importantíssimo. Nos
bastidores, porém, há dois
processos em curso que: a

disputa pela oresldéncía da
. Câmara e a amarração final
do Programa de Aceleração
do Crescimento, batizado de
PAC por Lula. PAC soa como

paqui, diminutivo carinhoso de
paquiderme. E quem não
gosta de elefantes? O
problema é que, ao que eu

saiba, eles são símbolos de
lentidão, e não de velocidade.

� www.frankllnmartins.com.br/

• DO LEITOR

I�R Inês Dolei

. Encargos
abusivos
É salutar a decisão do Tribunal
Regional Federal da 2a Região,
no Rio de Janeiro, que
determinou a suspensão da

cobrança de encargos em

casos de atraso ou

inadimplência de oito
administradoras de cartões de
crédito (Credicard, Real,
Itaucard, Fininvest, Ourocard,:
Bradesco, Banerj e Federal

Card). Quem estoura o

orçamento e precisa quitar
apenas o valor mínimo da
fatura, sabe a dor de cabeça
que dá.. Apesar de caber
recurso, é importante dar um
basta nesses abusos. A
decisão do desembargador
Ricardo Regueira considerou a

cobrança de multa moratória
superior a 2% do saldo devedor
contrária ao Código de Defesa
do Consumidor, e abusiva a

cobrança da comissão de
permanência com outros

encargos, na hipótese de
atrasos dos pagamentos de
débitos vencidos.

�marlainesdolcl.folha@uol.com.br

FATEJ avalia os resultados
em 2006 com mais avanços
Na reunião de avaliação dos

resultados de 2006, a Fatej
fechou o ano de 2006 com

excelentes resdtados. Segun
do o Prof Taury Ramos, Diretor
Geral doGrupo Educar, "foium
ano demuito trabalho e esforço,
em que todos os profissionais
atuaram juntos para o reconhe
cimento da Fatej na região."
Em 2006, foram reconhecidos

com excelente avaliação pelo
MEC, os cursos de Ge�tão
Financeira e Marketing, sendo
que a faculdade conta atual
mente com cerca de 1.000 estu
dantes nos vários cursos que
oferece. Também em 2006 já
existem mais de 120 formados
pela Instituição, em seis turmas

que já concluíram os seus estu

dos de graduação tecnológica.
A faculdade, que iniciou o

ano com 25 professores, conta
atualmente com 60 professores
e 20 funcionários técnico
administrativos. No final de

.

2005, havia 95 novos estudan
tes matriculados e ao final de
2006, 350 acadêmicos já
matricularam-se na Instituição.
O Colégio Fatej representa

um novo empreeendimento,
voltado para jovens e que
pedagogicamente, está focado
na formação cidadã. A Fatej
realizou no final de ano um

trabalho de divulgação em

todas as 'escolas do Vale do
Itapocu, congregando mais de

1ii4'kmtt Dias

Estatização
do pedágio

- É aterrorizante para o cidadão
a notícia de que o governo
desistiu de privatizar cinco
trechos de rodovias federais'
para administrá-Ias
diretamente. Vai criar uma
empresa pública e cobrar
pedágios. Tenham a certeza
de que o país sai perdendo,
seja lá qual for o modelo a

ser adotado, caso se

confirme esta absurda
intenção do governo. O
problema da falta de infra
estrutura rodoviária é grave
demais para se expor a

experiências que no passado
revelaram fracassadas. O
governo, na verdade já nos

cobra pedágio, e muito caro.

Trata-se da CIDE, taxa
cobrada sobre cada litro de
combustível consumido, que
rendeu ao governo em 2006,
cerca de R$8 bilhões de
reais. Do total, nem 20%
foram revertidos diretamente
nas rodovias, o resto foi
retido para fazer superávt.

� www.pollticall.com.br

• Miro Langer
Departamento de Marketing
e Relacionamento
FATEJ

,
,

1.500 estudantes.
Na Pós-graduação, o Prot
Taury destacou que há um dife
rencial real na pós-graduação
em regime concentrado,'
oferecida a partir de agosto na

Instituição. Nestemomento, a '.
curso de Gestão Empresarial e
deNegócios conta com seus 26
pioneiros na reta final.Segundo
Miro Langer, do Depto. de
Marketing da Instituição, a

Fatej é uma instituição que
prima pela qualidade, responsa
bilidade e ética no âmbito pe
dagógico. E um grande diferen-

.

cial que vem justificando estes

resultados - oferece programas
de incentivo e apoio profis
sional aos seus acadêmicos.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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iiFL muda o discurso

o Contrariando a idéia de
se manter a aliança das

eleições de outubro passado
(PFL, PMDB e PSDB),
Carione Pavanello, do PFL,
que já sentiu o gostinho da

caneta, diz que é candidato
a prefeito em 200S, em chapa
pura. Ele próprio e a ex-

, vereadora ElisabethMattedi
como vice. Há dez anos o

partido não lança candidato.
,.

, Na última, em 1996, elegeu
Geraldo Werninghaus em

dobradinha com o PSDB.

Que venceu, na primeira e

única vez, em 2000 com

Irineu Pasold. Na eleição a

deputado estadual, Pavanello
fez 9.936 votos em Jaraguá.
Entrevista publicada ontem
aqui no Correio repercutiu
entre os aliados. Não faltou
nariz torcido.

. Números das urnas
Nas eleições de outubro para a Assembléia

Legislativa, Carlos Chiodini (PMDB) fez 9.54S
votos; Dieter Janssen (PP) 11.908 e Dionei da
Silva (PT) 12.434. Ronaldo Raulino (PL), como
candidato a dep�tado federal, chegou aos 16.056
votos na cidade. Todos sâo pré-candidatos a

prefeito em 200S. Imagina-se que quem vota em

candidato a deputado da própria cidade também o

<quer como prefeito. Isso levado em conta,
teoricamente os números finais apurados pelo
Tribunal Regional Eleitoral apontam os que de fato
têm alguma chance de vitória.

Uma dupla com votos
Na disputa por uma das

40 cadeiras da Assembléia
Legislativa, o pe ti s ta

DioneiWalter da Silva foi
o candidato mais votado
entre todos de Jaraguá do
�41 (e região também) à

At. Correndo atrás de
um a das 513 vagas da
.Câmara dos Deputados,
Ronaldo Raulino (PL)

.
liderou a disputa com

�\ ,

grande folga. Em

dobradinha, imaginando
se que repetiriam a mesma

votação e, até, aumen

tando por conta de discur- ,

sos não convincentes de

adversários, teriam chan
ce de vitória.lsso antes de
uma avaliação sobre o peso
da derrota de ambos. Mas,
e aí a cobra fuma: quem
seria o vice?

r,r

Com futuro incerto
': Se o PFL bater o

martelo com candidatura

única, PMDB e PSDB vão

ter de rebolar na eleição
tfiajoritária de 200S. O

primeiro foi defenestrado
na prefeitura na década de
8'Ü e nunca mais se

aprumou, nem na Câmara

de Vereadores onde tem
.. _.

hoje só um representante.
Tucanos venceram pela
primeira e única vez em

'\

2000, por conta de dois
anos à frente do Executivo

quando da morte do pefe
lista GeraldoWerninghaus.
N o ano passado con

tentaram-se cOmNiura dos
Santos como segunda
suplente de senador na

chapa de Raimundo'
Colombo (PFL). Juntos
podem ter uma sobrevida.
No cada um pra si, o futuro
é nebuloso.

Desmentindo' Aliança que deu certo
Suplente Ruy

Lessmann nega que tenha
exigido para o PDT a

Secretaria de Desenvol
vimento Rural como

forma de aparar arestas

com o prefeito Bertoldi.

Reagiu à reação de

agricultores, que pressio
nam pela permanência de
Amarildo Sarti no

comando daquela pasta.

Mãos atadas
Deputado Antônio

Ceron (PFL), novo

secretário da Agricultura e

q\le já admitiu não saber

plantar um pé de batata,
assume a pasta pratica
mente em férias, É que em

férias está a maioria dos
servidores da Epagri e

Cidasc. Assim, a arrumação
" da casa, "com cara nova"
como disse, fica para
fevereiro.

Impostores
A políciameteu na cadeia

o casal Sônia Hernandes e

Estevam Hernandes Filho,
donos da IgrejaRenascer em
Cristo. Por lavagem de
dinheiro sugado de incautos
que freqüentam templos
espalhados pelo Brasil e pelo
mundo. Com ali tem

dinheiro ensacado, não falta
advogado para defendê-los.

O PT local, embora

desagrade a alguns, não
I

descarta, por enquanto,
disputar a prefeitura ao

lado do Pp, aliado aqui no
segundo turno das

eleições para governador
em favor de Esperídião
Amin. Aliança que

provocou a derrota de Luiz

Henrique da Silveira

(PMDB) no maior colégio

Muda?
Crítico implacável do

prefeito Moacir Bertoldi e
autor até de pedido de

cassação do chefe do

Executivo, a expectativa
agora é pelo comporta
mento do vereador
Rud o l-fo Gesser (PP)
como presi-dente da
Câmara de Verea-dores.
Há quem aposte em

discurso mais ligth.

eleitoral do. Vale do

Itapocu e onde tinha
vencido no primeiro
turno. Entretanto, como
ontem e hoje o interesse

em coligações é

puramente fisiológico,
priorizando a conquista do
poder de qualquer jeito,
volta a pergunta: quem'
seria o vice na chapa
majoritária?

/

Números estratosféricos
O empréstimo consi- da Previdência' Social, só

gnado com desconto em em dezembro último foram
folha de pagamento para 600 mil novos contratos,

aposentados e pensionistas no -valor<de R$ SOO

já acumulou R$ 20) milhões. A taxa .máxima
bilhões em créditos que os. bancos podem
'concedidos, desde que o cobrar é de 2,7S% ao mês,
serviço passou a ser que correspondem a um

oferecido, em maio e terço das taxas normais

2004, até dezembro e praticadas no mercado,
2006. Segundo dos que cobra taxas entre 6%

divulgados pelo M' istério , e S% ao mês.

Raspando o tacho
Depois da venda das contas-salário, sustada pelo

Supremo, mas que podem render R$ 210 milhões,
dóis exemplos da penúria do caixa: 1 .. na quarta-feira,
Luiz Henrique inaugurou um dos IS quilômetros de
asfalto prometidos no governo passado entre a sede
do município de Salto Veloso e o distrito de

Herciliópolis. Custo é de R$ 79S mil; 2 .. o Estado

quer vender títulos do Sistema Telebrás originados
com a privatização da telefonia, em torno de R$ 10
milhões. Pouco mais da metade dos. gastos previstos
para o gabinete de LHS em 2007: R$ 18 milhões.

Ajeitando
Timbó ou Indaial, no

Médio Vale do Itajaí,
devem sediarurna das seis

novas secretarias de
Des e n vol vímen t o

Regional anunciadas pelo
governador Luiz Henri

que. Assim, a SDR de
Blumenau fica com

apenas cinco municípios
dos atuais njve. Tudo

para accmodsf os partidos
da múlti' aliança.

O! �r�c?mento de
nosso sistema demo
crático dará nova quali
dade à presença do Brasil
na cena mundial", disse o

presidente Lula na posse
dia 1" de janeiro. Refe
rência à reforma política
que tramita no Con

gresso. Não fizeram por

que não acreditavam
muito na reeleição. Agora
virou prioridade, outra
vez.
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DETALHE

Outros nomes
J-.

�
.,

Tucanos também têm
balões de ensaio à
sucessão de Bertoldi. :;

Niura Demarchi dos .Ii

Santos, ex- vereadora e . )

secretária de Irineu l
.\

Pasold, o próprio ex- '�

prefeito e o vereador f

Eugênia Moretti. Até o �

PDT, com Ruy �.)

Lessmann, que recebeu q
979 como candidato a [)

deputado. �
z

Guaramirim 1 )

Vereador e presidente ;1,

da Câmara de )

Guaramirim, Evaldo \.

João Junckes (PT)
.)

também anuncia
I

candidatura a prefeito.
c

Como candidato a
4

deputado estadual
)

obteve 9.243 votos. Do z

total, 5.970 em seu 1

município, com pouco lO

mais de 20 mil eleitores.
Está credenciado.

Gliaramirim 2
Marcos Mannes,
vereador pelo PSDB,
também já se

"

I'
•

apresentou como
"

candidato à 'sucessão '

de Mário Sérgio Peixer

(PFL). Em 2004, seu
irmão Luiz Carlos
Mannes, disputou pelo
PPS. Ficou em terceiro
lugar com 3.603, atrás
de Nilson Bylaardt

' .

.
'

I

(PMDB), com 5.690
..

votos.

Recordista
Na região o recordista é .

Dávio Leu (PFL) de
Massaranduba. Está no

quarto mandato,
impondo seguidas
derrotas ao PMDB e Pp,
que na última disputa
estiveram coligados na

chapa do ex-prefeito
Odenir Deretti (PP). Léu
não pode ir agora a

nova eleição.

Pois é
Vereadores que
continuam depenando a

FME, com canetadas
transferindo dinheiro

público daquela
Fundação para o futebol
profissional são os

mesmos que vociferam
contra o prefeito
reclamando
investimentos. E que,
na verdade, é partícipe
ao assinar projetos do
gênero.
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DECISÃO: PP DE JARAGUÁ DO SUL TERÁ CANDIDATO MAJORITÁRIO EM 2008

Partido descarta aliança com

'antigos aliados e aposta no PT
,� ,

,

.Dieter Janssen diz
;- que discussão ainda
é muito cedo e que
prioridade é 2007

MAURíLIO DE CARVALHO
JARAGUÁ DO SUL

Depois do anúncio do
lançamento das pré-

" candidaturas do PFL para
."disputar as eleiçõesmunicipais
ft do próximo ano (com o

�. vereadorCarione Pavanello de
t cabeça-de-chapa e a ex

� 'vereadora Elisabet Mattedi
�,como vice), o PP também

�;�ormou que terá candidato

ina chapa majoritária. Mas,
�diferente do irmão siamês, o
(partido quer fazer aliança, até
,"

mesmo com o PT, adversário
;�'�histórico dos progressistas. Só
�. descarta coligação com PSDB

e PFL, antigos aliados nas

últimas eleições, "por quebra
f'!J nfi "

�tle co ança.
O presidente do diretório

ilocal, vereadorDieter Janssen,
� deixou escapar que o partido
Cf'pode abrir mão da cabeça-de
c chapa em nome de fim projeto
Gpolítico-adm{nistrativo para
B Jaraguá do Sul. "O PP vai
buscar parceiros comprome

:'·üdos com a cidade. E dentro
, dessa proposta está a discussão

PIERO RAGAIII/OCP

;.
.. �_. """ _.'.. "" ��

Presidente do Diretório do PP de Jaraguá do Sul, Dieter Janssen, é o mais provável candidato do partido

candidato- progressista a

deputado estadual, o que na

aconteceu.

Por outro lado, Jassen fez

questão de frisar que, por
enquanto, o PP não pretende
falar em 2008. "Nossa
prioridade é 2007. Temos um
ano inteiro pela frente emuita
coisa para fazer em prol de
[araguá do Sul", discursou,
evitando falar em nomes do
partido para compor a chapa
majoritária do ano que vem.

Talvez por princípios, já que é
omais cotado para ser o futuro
candidato, quer em chapa pura
ou numa coligação.

A PUREZA DO SOM

�I

PIERO RAGAIII/OCP

2.0 argentino radicado no Brasil, Pedro Miguel, corre o mundo mostrado a,

"beleza do som da arpa paraguaia. Com vários CDs gravados, chegou quarta
feira em Jaraguá do Sul, onde se apresenta no Calçadão da Marechal, na
esperança de conquistar o público,

acordo firmado em 2004, quando
o PP abriu mão de participar da
chapa majoritária em troca de
apoio do PSDB e do PFL ao

• ELEIÇÃD 2008

PP PROMETE DISPUTAR O
GOVERNO DO MUNLCíplO

COLIGAÇÃO
'COM PARTIDOS COMPROMETIDOS
COM JARAGUÁ DO SUL
EXCLUSÃO
PSDB E PFL, POR NÃO
CUMPRIREM ACORDO

A prefeita em exercício
Rosemeire Vasel (sem partido)
negou que existe uma

recomendação do TCE
(Tribunal deContas do Estado)
pará que omunicípio faça uma
nova licitação para o transporte
público. "Não recebemos
nenhum documento oficial",
garantiu, lembrando que o

contrato com -a concessionária
- aCanarinho - foi renovado por
mais dez anos.
Para o vereador Dieter

Janssen, a falta de abertura de
licitação para explorar o

transporte público. e,

conseqüentemente, a

renovação do contrato é
resultado do "exagero" do 'ex
prefeitoDurval Vasel. Segundo
ele, o entrave está numa das
cláusulas do contrato firmado
entre a Prefeitura e a

Canarinho, em 1996, que
renovou o contrato pormais dez
anos com a possibilidade de
mais dez.
Na opinião de Jassen, se o

governo abrisse licitação, a

ARQUIVO/OCP

Nas ruas por mais dez anos

Canarinho poderia recorrer

alegando quebra de contato.

"N '

da epoca, um grupo e

vereadores procurou o

Ministério Público para se

orientar e concluiu que o

melhor seria negociar com a

empresa", revelou, lembrando
que os vereadores conseguiram
retirar do contrato a

possibilidade de renovação da
concessão em 2016. "Lá o

município terá de abrir
licitação", informou.

I
)

O CORREIO DO POV; ,I

PT deve priorizar a,
eleição proporcional

ele, a preocupação é não

perrrntrr a .e leição dcl
O PT de Jaraguá do Sul "oportunistas", que não têm

trabalha com a possibilidade compromissos com a legendas
de concretização da aliança "Não podemos repetir o erro
PMDB, PSDB, PFL e PPS da eleição passada", afirmo�
para disputar o governo numa referência à eleição de
municipal no ano que vem, o Jurandir .Michels e J aitr\f
que reduzir a praticamente' Negherbon, que deixaram o
zero as chances de emplacar PT.
o prefeito. Assim, acredita Camargo acha que a provável
que 6 caminho seria priorizar aliança PMDB, PSDB, PFL J�
as candidaturas à Câmara de

.
PPS não é garantia de vitória,

Vereadores, "sem relegar a '''É uma coligação forte, m�chapa majoritária", para temosplenaschancesdevencej;
reconstruir o partido O PT está enraizado ni
eleitoralmente. sociedade e tem laços históric�s

nO presidente do diretório, com os movimentos sociais",
Sebastião Camargo, disse que argumenta, lembrando que '�
a possibilidade ainda não foi partido tem demonstrado forçâ
discutida oficialmente, mas eleitoral nas últimas eleições.or
garante que a maioria é que viabiliza a candidatura a

adepta da proposta. Segundo prefeito.
fi

A chapa pura do PFL para Se o governador conseguir
disputar as eleições municipais viabilizar o projeto político,
em Jaraguá do Sul no ano que em parceria com a classe
vem contraria o projeto de

-

empresarial, além de Carione
lideranças políticas e Pavanello, aparecerão também
empresariais domunicípio, sob como pré - candida tos a

ocomandodogovemadorLuiz prefeito a ex-secretária de
Henrique. Desenvolvimento Regional,
A proposta é unir PMDB, Niura dos Santos, e o

PFL, PSDB e PPS - partidos da empresário Carlos Chiodini,
base de apoio ao governo do Neste caso, o lançamento da
Estado - para assegurar a vitória candidatura é uma �stratégia
e fazermaioria na Câmara. de marketing de Pavanello.

JARAGUÁ DO SUL '

RESISTÊNCIA

Chapa pura do PFL
pode não vingar

CANDIDATURAS
,:;rJ.��IPfo

Niura e Chiodini são
.

também candidatos

Femusc 2007 começa;
domingo na Scar
A abertura do Femusc

2007 (Festival de Música
de Santa Catarina)
acontece domingo, 14, a

partir das 20h30, no grande
teatro do Centro Cultural
da Scar, em Jaraguá do Sul.
O evento contará com a

apresentação da Orquestra
Acorde para as Cordas,
'projeto social apoiado pelo
.Instituto Pão de Açúcar.

Até o dia 27' deste mês,
mais de mil participantes
entre nomes consagrados e

estudantes vindos de todas
as regiões do Brasil e de
outros 17 países,
transformarão Santa
Catarina no palco
internacional da música
erudita. Diariamente, uma
prograrrlação ocupará o

Centro Cultural e espaços
alternativos em Jaraguá do
Sul e região.

Ao lado das audições e

cursos destinados aos

musicistas em vários
instrumentos, o público
poderá participar do
evento, acompanhando
apresentações gratuitas le
concertos a preços popu
lares: R$ 16,00 e R$ s.oo
nas noites de abertura e en

cerramento, e de R$ 10,00
e R$5,OO nos demais espe
táculos. A edição 2007
oferece classes em oito

programas de estudo.
O governador Luiz

Henrique da Silveira e o

secretário estadual de
Cultura, Esporte e Turismo,
Gilmar Knaesel, ehtre

outras autoridades munici
pais e estaduais são 'aguar
dados na abertura do
Femusc 2007.
A programação completa do

festival pode ser encontradano
endereço eletrônico
wwwfemusc.com.bt

de uma agenda comum",
explicou, informando que o

r partido ainda não fez nenhuma
reunião "oficial" para tratar

das eleições do próximo an<?,
por considerarmuito cedo. ''Até
lá (outubro de 2008) muita
água vai rolar", argumentou.
Jassenjustificou a decisão de

excluir tucanos e pefelistas do
leque de possíveis aliados
recorrendo aos compromissos
assumidos - e não cumprido -

pelos partidos em relação ao PP.

"Estamos livres porque os

compromissos não foram
cumpridos por eles (PSDB e ALIA �A COM OPT,
PFL)", afirmou, referindo-se'ao � ADVER
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PREJuíZO EM JARAGUAZINHO: MORTE DAS AVES VAI CUSTAR CERCA DE R$ 4 MIL
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Produtor rural perde 700 frangos asfixiados
j

filar falta de energia
elétrica, granja
ficou 8 horas

sem ventiladores
;lJ

DIAI�NE ZANGHELINI
JÁRAGUÁ DO SUL
)

e
Um acidente na localidade

de Jaraguazinho, Bairro

Garibaldi, na madrugada de

óntem, causou um prejuízo de
�erca de R$ 4 mil para o

'produtor ruralNelsonMüller, 41
;�nos. Por volta das 3h30, um
'�otociclista colidiu em um

poste e a energia elétrica foi
restabelecída somente às 11
horas. Em virtude do calor
intenso e do não funciona
'mento dos ventiladores da

granja, 700 frangos de corte

morreram asfixiados.
Nelson percebeu que a

energia elétrica foi

interrompida perto das 4 horas
� avisou a Celesc (Centrais
.Elétricas de Santa Catarina)
... ,...

,

sobre o problema. Por volta das
7 horas, foi até a granja e viu

que algumas aves já estavam

mortas. "Quando o dia é

quente, muitos frangos em

confinamento não sobrevivem
semventilação pormàis de duas
horas", disse o pai de Nelson,
RudiMüller, também produtor
rural.
Afamília de Nelson vive da

avicultura há 32 anos, e a granja
instalada na propriedade serve

para criação de frangos para a

Seara. De dois em dois meses, a

empresa entrega um lote de 13

ONDE
JARAGUAZINHO • GARIBALDI

CAUSA
ASFIXIA

PROBLEMA
FALTA DE ENERGIA

ACIDENTE
MOTOCICLETA X POSTE

PIERO RAGAZZI/OCP .

mil frangos para os criadores,
que recebemR$ 4milpelamão
de-obra, mais a ração. Depois
de 50 dias na granja, os animais
são abatidos. Os criadores
também pagam os insumos -

como água, energia elétrica,
combustível para as máquinas
agrícolas e outros. - e cada ave

morta é descontada no

pagamento. "É como trabalhar
dois meses sem ganhar nada",
disse Rudi.

Agora, amaiorpreocupação
da família é saber como a perda
de 2.200 quilos de frango será

ressarcida. Segundo Rudi, a

Seara não tem seguro em caso

de perda de aves' na

propriedade, e que só há
cobertura para a morte de
frangos durante o transporte.
"Além disso, a Celesc nos'
informou que a pessoa que

estragou o poste é quem deve
nos indenizar;mas foram eles (a
Celesc) que demoraram para
res tabelecer a energia",
criticou. Frangos em confinamento têm dificuldades de sobreviver por mais de duas horas sem ventilação

-ceíesc diz que quatro postes caíram com a batida
5,

[1'; A Celesc informou que a

<energia .dernorou a ser

erestabelecida porque não foi

.apenas um poste que caiu com
'a colisão, mas quatro� Por

conta.disso, a equipe encerrou
LO trabalho às IlhlO. "Quando
to poste atingido caiu, outros

.:
três proxrmos foram

, arrancados porque a fiação foi
puxada", informou o

engenheiro eletricista da

Celesc, Danilson Agnaldo
MendesWol£
Outro problema que

atrasou o restabelecimento da

.energia foi o reparo em um

.transformador e em um cabo,
(telefônico. Em relação ao

.ressarcírnento, o engenheiro

.informou também que o

produtor rural deve fazer uma
.solicitação de ressarcimento à

CCelesc, que buscará resolver
.o problema junto ao causador
(

Rudi: "Dois meses sem ganhar nada"

do acidente.
Essa não é a primeira vez

que a família Müller tem

prejuízos por problemas
relacionados à energia
elétrica. Há cinco anos, um

poste na localidade foi
danificado ern um acidente e

4,2mil frangos da propriedade

LEIA O MUNDO

morreram, totalizando R$
12.400 quilos de carne

perdidos. "Faltou energia
elétrica do meio-dia às 18

horas, e na época estava

fazendo um calor de quase
40º", comentou Nelson.

Os criadores não

pretendem fazer empréstimo
no banco para suprir as

dificuldades financeiras no

próximomês. A idéia é retirar
um dinheiro da poupança
para abastecer a casa com o

necessário e não criar dívidas.
"Na semana passada gastamos
R$ 620 para recapear os pneus
de uma gibata (máquina
agrícola), e talvez teremos de
suspender o cheque que

depositamos no banco",
lamentou Rudi. As aves foram
enterradas nos fundos do
terreno de Nelson, que pagou
R$ 800 pelo serviço.

Se o seu mundo é o mundo dos

esportes, então seu jornal é
O Correio do Po;vo.
Ele traz tudo sobre esporte local e

regional, além cos grandes
campeonatos nacionais e,

mundiais, ou seja, o mundo que
interessa a você.

não vale mais a pena. A

pesquisa de preços de
combustíveis da ANP
(Agência Nacional do
Petróleo) revela que, emSanta

,

Catarina, essa proporção fica
entre 64 e 69% ..

Nos próximos dias, o álcool
hidratado deve sofrer ainda
mais reajustes em função da

queda da produção desta
entressafra. De acordo com a

consultoria Datagro, existe um
prazo de 20 a 30 dias para que
os preços nas usinas se reflitam
nas bombas de combustíveis.
Para o diretor da Datagro,
Plínio Nastari, a elevação dos

preços do álcool no início da
entressafra acontecerá en-

\

quaq,to não existir um

estoque regulador do álcool

para equili-brar o mercado.
Quando o estoque ingressar
no' mercado, os preços
devem cair naturalmente.

ARQUIVO/OCP

Preço na bomba pode subir mais

produto.
Com a gasolina, emmédia,

a R$ 2,59'por litro, e o álcool,
passando de R$ 1,69 para R$
1,79, emmédia, a relação entre
um insumo e outro é de 69%,
o que ainda deixa o

combustível p!9Jduzido a partir
da can' .de-açúcar atrativo,
mas no it ite. A partir de 70%

educação profissional na:

área de serviços e apoio
escolar.

Dessa forma, os

profissionais poderão atuar

na organização de ges tão

de sistemas e instituições
de ensino escolares e não

escolares, além de
contribuir com a produção
e difusão do conhecimento
no campo educacional.

De acordo com a

coordenadora da

Novo reajuste faz álcool deixar de ser vantaíoso
A partir dessa semana, os

jaraguaenses estão' pagando
mais caro pelo álcool- que au
mentou R$ 0,10 por litro em

alguns postos domunicípio. A
previsão doComércioVa jista
de Derivados de Petr o do
Li-toral de Santa C . rina, é
de que abastecer carros bi'
com-bustíveis à 1� cool não' é

�ais �antais;Y em 19 �stados,
mclumd�anta Catanna.

"O consumidor deve fazer
o cálculo e usar o combustível .

mais conveniente em relação
ao consumo de seu veículo. Se
o preço do álcool corresponder

I

a 70% ou mais do preço do
gaso-lina, o consumidor deve
optar pela gasolina mesmo,

senão vai perder dinheiro",
salientou o presidente da
entidade.. Algenor Costa.
Segundo ele, o reajuste entre

R$ 0,10 e R$ 0,15 o litro supera
amargem que dá vantagem ao

Unerj abre curso de ucenclaíura em Pedagogia
A partir de 2007, a

Unerj (Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul),
vai abrir curso de Licencia
tura em Pedagogia. A
faculdade vai formar

profissionais que terão como
base de atuação a ativi

dade de docência, habili-.
tando-os para três áreas:

educação infantil (anos
iniciais do. Ensino
Fundamental), nível médio
(modalidade normal) e

graduação, professora'
Rosane Welk, a inovação.
vai ao encontro das

propostas de valorização da
atividade de docência
voltada à infância e

adequa-se à implantação,
da educação integral no
país.

Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones
(47)3275-8236,3275-8258
e 3275-8000 ou no site

www.unerj.br.
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IMPASSE: "FORÇAS OCULTAS" QUERIAM O RECURSO EM OUTRAS CIDADES, DIZ PRESIDENTE

Parque Municipal começa a se

tornar realidade após 2 �5 anos
Parque Municipal

PIERO RAGAZZI/OCP

-.----Praia

�...._........Reserva ambiental terá cerca de três milhões de metros quadrados e fica próxima à lagoa, na área central de Barra Velha

I
,

Convênio deve ser

assinado em breve.
Verba por danos ao

ambiente é da Cebrace

KEllY ERDMANN
BARRAVELHA

A Prefeitura de Barra
Velha, a Fatma (Fundação do
Meio Ambiente de Santa
Catarina) e a Fundema (Fun
dação do Meio Ambiente)do
município devem assinar nos

próximos dias convênio que dá
início aos trabalhos de criação
da reserva ambiental da
cidade. O parque vai ser

implantado em uma área

próxima à lagoa e terá cerca

\

de três milhões de metros teca, minhocário e parque
quadrados. infantil. Além disso, o projeto
A unidade é resultado de contempla ainda a instalação

umamedida compensatória no de um mirante, de trilhas
valor de R$2 milhões e 58 mil ecológicas, anfiteatro e a

paga pela fábrica de cristais produção de mudas de
Cebrace. Na época em que a espécies típicas de mangue e

empresa optou por se instalar restinga e de uso medicinal.
no município, o estudo de Até o final deste mês,
impacto ambiental levou em segundo o Rebello, uma equipe
conta os possíveis danos formada por profis-sionais da
causados pela extração de Fundema e de estudantes da
matéria prima e produção, e Univali (Universidade do Vale
chegou aomontante de R$ 1,2 do I jaí) inicia estudos em
milhão. Hoje este valor quase tomo �faunaefloraexistentesduplicou graças aos juros no lad;\,,, Para completar o
bancários. <' vantam �to, eles também

Esta verba, agora repassada prometem r "Uzar pesquisa com
à Fundema, financia a os moradore��l1,l,lnicípio' aconstrução de sala para fim de somar sug� .iquanto
educação ambiental, biblio- aoutrasmedidasdepreservação

que possam ser inclusas na

construção do parque.
.

IMPASSE - O projeto da
reserva ambiental foi feito há
pouco mais de dois anos e ainda
não virou realidade porque,
conforme Rebello, "existiram
forças políticas ocultas que
queriam levar os recursos para
serem investidos em outras'

cidades". Garantida verba, o

próximo passo é garantir a

liberação de pelo menos 58 mil
referentes ao pagamento da
medida compensatória. O
dinheiro será usado na compra
de um automóvel exclusivo
para as atividades de
fiscalização do meio ambiente,
enfatizando a segurança do
futuro parque.

Bombeiros da região Homem' sobre ataque
trabalham em parceria de abelhas
GUARAMIRIM

O comandante doCorpo de
Bombeiros Voluntários de
Guaramirim, Nelson Gonçal
ves, divulgou esta semana o

balanço das ocorrências
atendidas em parceria com as

corporações de São Francisco
do Sul, Joinville, Jaraguá do,
Sul, Araquari e Barra do Sul.
A Operação Veraneio, como
ficou intitulada, ocorreu nos

dois últimos finais de semana,
e teve por objetivo diminuir o

.

tempo de resposta a acidentes
de trânsitono trechoNorte das
BRs 101 e 280.

No total, foram registradas
16 colisões, sendo que dez
aconteceram na BR-280 e os

outros seis na 101. Entre as

tardes das sextas-feiras, dias 29
de dezembro e 5 de janeiro, até'

a noite do domingo, 31 e 7,
nenhuma vítima daqueles
acidentes morreu.

Para Gonçalves, um ,dos
motivos foi a t·

gili¢.de
do

descolamento das
ej.r� pes de

socorro. A média�Jj ou em

tomo de três minutos. Mas isto
só foi possível porque cada uma
das corporações ficou
responsável por áreas pré
determinadas. Os bombeiros de
Guaramirim, por exemplo, .

receberam chamadas do trecho
entre a "curva do arroz", em
Joinville, até as proximidades
de uma fábrica de biscoitos, em
Araquari. Amedida liberou os

socorristas das cidades
litorâneas em torno deste
trecho para atendimentos
somente dentro do perímetro
urbano, encurtando assim o

tempo de resposta. (KE)

O jardineiro José Alberton,
41, levou um susto enquanto
trabalhava no pátio de um

restaurante na Rua Waldemar
Grubba, em Jaraguá do Sul. Por
volta das llh40 da última
quarta-feira, ele foi atacado por
abelhas, desmaiou e acabou .

parando no Pronto Socorro.
Segundo Alberton, os

insetos o perseguiram por cerca
de 50 metros, até a entrada do
restaurante. Depois de correr

este trecho na tentativa de se

livrar das abelhas, o jardineiro
caiu no chão desacordado. Logo
em seguida, recebeu tratamento
médico do Hospital São José.

COMOPROCEDER-De
acordo com o sub-comandante
do Corpo de Bombeiros de
J araguá do Sul, NeilorVincenzi,
é preciso prestar atenção aos

sinais que o organismo emite e

ao tipo de abelha responsável
pelo acidente. Caso a pessoa
atacada sinta tonturas ou dores
de cabeça, o indicado é

procurar auxílio médico. Se a

região que sofreu as picadas é a

do pescoço, cabeça ou peito,
assim como em Alberton" o

atendimento deve ser ainda
mais rápido, porque o inchaço
pode obstruir as vias aéreas. O
tratamento em situaçõesmenos
graves conta com a retirada do
ferrão, desinfecção do local e a

ingestão de analgésicos. (KE)

• PLANTÃO DE POLICIA
Golpe
O "golpe do chute" fez mais uma vnima em Jaraguá do Sul. Um homem foi
enganado no começo da tarde de terça-feira, Segundo a vnima, umamulher
usando calça e blazer na cor bege estava com um pacote em frente ao
Unibanco da Avenida Getúlio Vargas e o deixou. Em seguida, outro homem
pegou o pacote e chamou a vítima. O homem informou que no pacote teria
cerca de R$ 9 mil, e que deixaria o dinheiro aos cuidados da vítima para
que mais tarde pudessem dividir. Mas afirmou que precisava de um

adiantamento, tento recebido da vítima a quantia de R$ 400,00. Foram feitas
várias rondas nas proximidades, mas os golpistas não foram localizados.

Porte de droga
I

CAR., de 18 anos, foi detido na noite de quarta-feira porposse de droga. Ele
e mais 11 pessoas, sendo cinco menores, foram abordados na Praça
Ângelo Piazera, onde estava bebendo e fazendo uso de drogas. Com R. a
polícia encontrou 17 pedras de craque, que estavam escondidas na cueca.
Todos foram levados à Delegacia.

.

Capotamento
Um caminhão de bebidas capotou na BR-280, na Serra de Corupá, na
quarta-feira. O motorista, H.S" 27 anos, sofreu apenas uma fratura no nariz.
O trânsito na rodovia ficou parado por cerca de 30 min,

Ferido
Um menino de dez anos ficou levemente ferido após o telhado do Clube dos
Viajantes, Bairro Três Rios do Norte, cair em cima dele. O jovem foi levado "

ao Hospital Jaraguá com ferimentos na cabeça. O acidente aconteceu por
volta das 9h de terça-feira.

Atropelamento
Uma menina de quatro anos foi atropelada por um caminhão na terça-feira
porvolta das 21 h, na Rua 1036, Bairro João Pessoa. Ela foi levada ao
Hospital, Jaraguá com ferimentos leves no rosto, na perna esquerda e no

braço direito.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 23:30h do dia 10/01, a senhora Helena Jagielo Kubnik,
com idade de 67 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no Cemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 17:00h do dia 10/01, a senhora Josefina Alvisi Zoz, com
idade 74 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento.
no Cemitério Municipal de Schroeder,

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,143 2,145 at

PARALELO 2,260 2,360 at

TURISMO 2,097 2,250 11
,

EURO

1
\

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 42.335 0,78%
11 DOW JONES (N. York) 12.516 060%
" MERVAL (B. Aires) 2.043 ·005%
Ie NIKKEI (TOkio) 16.951 -1,39%

0,686

• CUB janeiro
R$889,54

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é o mundo dos

esportes, então seu jornal é
o Correio do Povo.
Ele traz tlldo sobre esporte local e

regional, além dos grandes
campeonatos nacionais e

mundiais, ou seja. o mundo que
interessa a você.

Ligue: 3370-4888 / 9184·9988 com Luciane : ' ..
..

I �.

,
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As pescarias avulsas tem um custo de R$ 120�OO por pescador.
j . Neste valor está incluso 10 horas de pescaria entre o embarque e desembarquei agua

mineral; gelo; iscas (sardinha e camarão); lanche; carvãoi frutas; churrasco do almoço:
.

.r_. '''1

Temos três passeios diários, com saída da Praia da Enseada as 10h, JSh 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 embarcasões de nossa fr01a.

Av. Atlântica, 1430 - Enseada - São Francisco do Sul- se - 89240-000
www.marujoamlgo.com.br/marUjoamigo@marujoamigo.com.brlnformações e reservas: fones: U 3449,0875 - 3449.1525 - 9146.3986

o embarque será às 7:00hs da manhã e o r,etorno às 17:00hs da tarde.

,.
,·.i

í'·
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De virada o

Furacão derrotou o

Sertãozinho com 2

gols de Marquinhos

esporte@ocorreiodopovo.com.br

COPA SP: FIGUEIRENSE VENCE E SEGUE COM CHANCES

Esperança alvinegraO Figueirense conquistou
na quarta-feira, 10, a sua

primeira vitória na Copa São
Paulo de Futebol Júnior. Pela
segunda rodada do grupo H, o
time alvinegro derrotou, de

virada, o Sertãoainho-Sl' por 2
a 1, em Osasco.

Everton abriu o placar para
o time paulista em uma

cobrança de pênalti aos 27min
.

do primeiro tempo. O Figueira
reagiu na etapa final com dois

gols do atacante Marquinhos,
o primeiro aos 12 e o segundo
aos 27minutos.

Com este resultado, o

Furacão vai' brigar pela
liderança da chave e por uma

vaga na segunda fase do torneio
com o time da casa, o Osasco.
O confronto acontece no

domingo, dia 14, às 16h, no
Estádio José Liberati. As duas

, equipes somam quatro pontos
- umempate e uma vitória para
cada.

N a estréia, no último
domingo, o Figueira empatou I

com o Fortaleza em ° a O. Já o
Osasco estreou com vitória
sobre o Setãozinho por 2 a 1.
Na quarta, o time da casa

empatou por 1 a 1 com o

Fortaleza. Equipe profissional (7a colocada no campeonato brasileiro) é a inspiração dos garotos para continuarem na Copa São Paulo de Juniores

As portas do Flamengo
estão abertas, mas não se

pode dizer o mesmo dos
cofres. Ronaldo, afastado e

sem prestígio no Real

Madrid, é um sonho antigo,
mas há somente uma forma
da atual realidade rubro
negra permitir sua vinda
para a Gávea: se o atacante

abrir mão dedinheiro.
"A única chance de o

Ronaldo vir para o

Flamengo é ele chegar para
os dirigentes do Real
Madrid e dizer que quer
exclusivamente voltar para
o Brasil.

E que não aceitaria

jogar em outro clube que

PIERO RAGAZZI DE FREITAS/OCP

DIVULGAÇÁO/FME/OCP

não fosse o Flamc.rgo",
. disse o vice de futebol
Kléber Leite.

O dirigente admitiu ter

conversado com Ronaldo
pouco antes da Copa do
Mundo da Alemanha. Mas
o atacante demonstrou não
estar disposto a ganhar
menos para voltar ao Brasil
e vestir a camisa, de seu

clube de coração. "Não

posso a lim entar uma

história i�viável. Não

quero iludi� as pessoas.
N em o Flamerfrf,lo, nem

nenhum cl�f'e s u l
americano tem condição
de trazer o Ronaldo, hoje",
encerrou Kléber.

O CORREIO DO POVO

A equipe do
Catarinense

Nessa semana o [uventus
apresentou à Feder�ção
Catari-nense a relação dos
inscritos para a primeira
rodada do Cam-peonato
Estadual. Entre os re la
danados, estão os novos

refor-ços:" o goleiro Cidão,
ex-XV de Jaú�SP; o meia

Andrade, ex-Mogi Mirim; o
lateral-esquerdo Igor,. ex
Chapecoense; e o ata-cante
Rodrigo Paulista, ex-Tim-bó
e que estava na Noruega .

Além do zagueiro Itamar, ex
Vítória, que ainda não se

apresentou no João
Marcatto.

Reforço no

Joinville
O atacante Clayson Rato,

28 anos, é o novo reforço do
Joinville. A vinda dele foi
um pedido do técnico
Gilmar Iser, que comentava
sobre a carência de

jogadores para o ataque
tricolor. O último clube de

Clayson foi o Toronto Lynx,
do Canadá. Mas o paraense
que começou na Tuna Luso
PA, já passou por Paysandu,
Marília e Sport. O JEC
es.tréia no Catarinense,
contra o Guarani, em

Palhoça, dia 18.

Nilmar é titular no 10
. coletivo do Corinthians

linha de quatro jogadores
que compunham o meio

campo do treino.
O Corinthians estréia

pelo Paulistão na próxima
quarta, no Pacaembu,
contra a Ponte Preta. Se for

.

man tida a escalação do
treino de ontem, o time

deve contar com Marcelo;
Eduardo Ratinho, Betão,
Marinho e Gustavo Nery;
Marcelo Mattos, Magrão,
Rosinei e Roger; Amoroso'
e N ilmar. As novas

con tra tações como o

goleiro Jean, o meia Jaílson
e o atacante Christian
foram testados.

,_

"

l
ti

mI•• LOllS

No primeiro coletivo do
ano, ontem, o técnico
Emerson Leão cumpriu o

que havia prometido e

colocou N ilmar como

titular de seu ataque.
Mesmo envolto napolêmica
negociação para perma
necer no Corinthians, o

jovem centroavante atuou

ao lado de Amoroso.
Entre os 11 escolhidos,

a grande surpresa foi o meia
Rosinei. Bastante criticado
por Leão no final da
temporada passada, quando
o técnico disparava centra

suas finalizações, Rosinei
atuou.ao lado de Roger na

L O V E W E A R

Promoção com
desconto de 5% até
20% em todas as
peças na loja.

. .

Flamengo tem portas
abertas para Ronaldo f'

Ronaldo revelou que tem o desejo de jogar pelo Flamento

Rua Joaquim flllllClpco de Paula, 303

fABRiCA
..�

'I
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FÓRUM ESTADUAL AVALIA
TEMPORADA E PLANEJA AÇÕES
PARA GARANTIR SEGURANÇA
E FLUXO NAS RODOVIAS ® 82

DESCOBERTA DE FILÃO DE
OURO MOBILIZA MILHARES
DE MINEIROS NO AMAZONAS· B3

Justiça torna
bens de igreja
indisponíveis

Salva-vidas do Sul
entram em greve

FLORIANÓPOLIS

PSDB confirma apoio
a Arlindo Chinaglia

lEIÇÃO: PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

do PT, que disputa com o atu

al presidente Aldo Rebelo (P
CdoB), foi feita no final da
manhã depois de consultas
aos 66 deputados que vão

compor abancada do PSDB a

partir de fevereiro, disseram à

Reuters dois deputados do

partido que trabalharam jun
to com o líder no levanta
mento. -

"Vamos ficar com o Arlin
do para garantir o critério da

proporcionalidade namesa da
Câmara. E vamos decidir isso

já, antes que ele não precise
mais do nosso apoio para
garantir a vitória", disse um

dos deputados que falaram

comJutahy.
O líder tucano, que está de

férias em Guarapari (ES),
pretendia reunir a bancada na
próxima semana para aferir a

a anulação dos contratos fir
mados entre o Incra e empre
sas de comunicação. A ação
civilpública foidistribuída para
a 17ªVaraFederal deBrasília.

Na ação, oMPF alegaque o
Incra firmou acordo com as

empresas Casablanca Comu

nicação e Marketing e Arplan
Comunicação; que teriam

causado prejuízos de cerca de

R$ 33 milhões aos cofres-pú
blicos. Segundo a denúncia, o
esquema de desvio de verba
acontecia por meio de sub

contratações sucessivas e su

perfaturadas, sem procedi
mento licitatório ou fiscaliza

ção.
Segundo o MPF, em 2001,

em razão de suspeitas de irre

gularidades no contrato com a

Casablanca, uma nova lici

tação foi feita e vencida pela
empresa Artplan, sendo que o

esquema de desvio de verbas
teria continuado.

tendência entre Aldo e Chi

naglia.O apoio prometido pe
la maioria do PMDB ao

petista, na última terça-feira,
precipitou a decisão, que teve
de ser tomada após consultas
telefônicas aos eleitos.

Com o apoio a China-glia,
o PSDB vai garantir a pri
meira vice-presidência da

Câmara, o terceiro cargo em

importância na mesa dire
tora. O PMDB, dono da

maio-L, bancj1.dQ, mas sem

candidato próprio, ficará com
a primeira-secretaria, segun
do posto mais cobiçado,
depois da presidência. Jutahy
Junior decidiu informar

primeiro os candidatosAldo e

Chinaglia, e também o líder
do PFL na Câmara, Rodrigo '

Maia, antes de fazer o anú

ncio formaldo apoio.

Jungmann denunciado por desvio de_verbas
Os procuradores da Repú

blica José Alfredo de Paula Sil
va e Raquel Branquinho afir
mam na ação que "as provas
colhidas revelam de modo ela
ro a existência de uma verda
deiraestrutura ilícita".

Anlonio Cruz - Agência Brasil

Ex-ministro e mais oito podem
ser condenados a devolver
cerca de R$ 33 milhões

)

O juiz Domingos Paludo
determinou a indisponibili
dade de bens da Igreja do

Evangelho Quadrangular,
atendendo pedido do Minis
tério Público. A entidade

religiosa, com sede em Cha

pecó, foi fundada e é presi
dida pelo deputado estadual
Narcizo Luiz Parisotto (PTB) .

Os promotores sus-tentam

que o braço assisten-cial da

igreja recebeu, em 1997, R$
260 mil do Estado, por meio
de subvenção, i r r e

gularmente. O MP quer que
a igreja, Parisotto e o ex-go
vernador Paulo Afonso Viei
ra sejam condenados a res

sarcir os cofres públicos, com
R$879.766,76.

LAGUNA
do. São 11 ho
mens distribuídos
entre a praia do Oi
e o Farol de Santa

Marta, os limites
litorâneos do mu

nicípio.
De acordo a ca-

_ tegoria, a greve se

rámantida até que
!��;:__".""" o Comando volte
-"'�"',hd, atrás nos cortes de

-- ...{,--,

escala e trabalho.
O coman-dante do Corpo de

Bombeiros, Adílson de

Oliveira, declarou que a

reivindicação não será

atendida e que serão derrrltidos
os bombeiros que não vol
tarem ao trabalho a partir de
hoje. Segundo o comandante,
há lista de espera de pessoas
interessadas em trabalhar co
mo salva-vidas civis.

Com apoio a Chil1'}{íía, o PSDB vai garantir a primeira vice-presidência daCâmara
,

,

�l '

--------------------------------------------------------------------------�.£���--------------------------------------------------------

Decisão praticamente
define a eleição do

petista, que já conta
com apoio formal

'I •

do PT e do PMOS,
.

os maiores partidos

O líder do PSDB na Câ

mara, deputado Jutahy Ju
nior, anunciou ontem o apoio
da bancada tucana ao petista
Arlindo Chinaglia para a pre
sidência da Câmara. O apoio
do PSDB praticamente define
a eleição de Chinaglia, que já
conta com o apoio formal do
PT e do PMDB, maiores par
tidos. O PSDB terá a terceira

maior bancada na Câmara, a
, partir de fevereiro.

A opção pelo candidato

BRASíLIA

A Procuradoria da Repú
blica no Distrito Federal apre
sentou denúncia contra o de

putado federal pelo PPS e ex

ministro do Desenvolvimento
'Agrário, Raul Jungrnann, por
improbidade administrativa.
O parlamentar emais oito pes
soas sâo acusadas pelo MPF

(Ministério Público Federal)
de participarem de um esque
ma de desvio de recursos pú
blicos para o pagamento de
contratos de publicidade do
Incra (Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrá
ria), entre 1998 a 2002 - época
em que Jungmann era minis

tro.

Segundo a assessoria da
Procuradoria da República, o
MPF pede a condenação dos -

acusados à devolução integral
e corrigida dos valores desvia
dos (cerca de R$ 33 milhões) e

Cerca de 100
bombeiros civis

do Sul de Santa

ram em ena

manhã d on

tem. São 35 de

Laguna, 32 de
Imbituba e 30 de

Garopaba.Se
gundo eles, o

Comando-Geral do Corpo de
Bombeiros cortou escala de

,

trabalho e salários em 50%.
"Não tem como dar suporte
em quatro quilômetros de pra
ia com apenas sete .salva-vi
das", disse o bombeiro civil
IsaíasJúnior, deLaguna.

Na cidade, apenas bombei
ros militares estão trabalhan-
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RODOVIAS

SANTA CATARINA O CORREIO DO POVO
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Congestionamento e

obras afetam turismo
Fluxo de veículos
acima da média leva
entidades a planejar
ações para rodovias

Patrícia Gomes
Central de Notícias Regionais

FLORIANÓPOLIS

presidente da Fetrancesc
(Federação das Empresas de
Transportes de Cargas), Pedro
Lopes. Ele defendeu que deve
ser "disciplinada" a entrada de
veículos nas rodovias durante

.

a temporada. ''A exemplo do
ano passado, quando a

experiência deu certo, a saída.
das praias deveria serpermitida
somente a partir das 1 7h",
defendeu.

As obras de duplicação da
BR 101- Sul e de recuperação
de trechos da rodovia duplica
da, entre Florianópolis e Balne-

Passado o primeiro mês da
temporada de verão, represen
tantes de entidades que inte
gram o Fórum Estadual de
Rodovias reuniram-se ontem

em Florianópolis para analisar
o período e planejar ações que
garantam a segurança e oflm:o
nas rodovias. Com amovimen

tação recorde nas estradas do
Estado - pelomenos40% acima
de anos anteriores -, o receio é

que os congestionamentos
possam afastar os turistas nos

.

próximos anos.
Nos primeiros dias de 2007,

foi registrado congestiona
mento de Florianópolis a lagu
na. "Para se percorrer 36
quilômetros houve demora de
quatro horas", reclamou o Dados da PRF

ária Camboriú, também foram
apontadas por prejudicar o
trânsito. "As obras no trecho
Norte são necessárias,mas este
não é o momento oportuno",
disse Lopes.

O coordenador do Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transpor
tes) , João José dos Santos, disse
que os "contratos não podem
parar". Mas citou momentos

em que as atividades foram
paralisadas. "E serão também
noCarnaval e se houver algum
outro evento", garantiu.

ACIDENTES

[�.uV(tl�:�JI Com Feridos ][êõ'm .?'orto� J A�C:::��:s
1 69711 44111 3511:-:=--===-"",""1=17_3

FISCALIZAÇÕES
__

Volume de lixo na

capital se normaliza

Em duas semanas, foram recolhidas 693 toneladas a mais que o.p,revisto

FLORIANÓPOLIS

A falta d'água foi o pro
blema mais evidente do fim
de ano em Florianópolis, mas
o número de turistas acima
do esperado também trouxe

dificuldades extras para a

Comcap (Companhia de
Melhoramentos da Capital),
que recolheu, nas daas últi
mas semanas, 693 toneladas
de lixo amais que o previsto.

Para dar conta do recado,
a empresa ampliou a carga
horária dos funcionários.
Segundo a Comcap, a situa
ção chegou perto do limite,
mas agora a quantidade de

lixo produzido na cidade está
t

baixando e sê' aproximando
do estimado para t,t}:a época
do ano, que é dJ<i(OO tone

ladas- por dia. "O pior perí
odo já passou", disse o diretor
JoséNilton, representante da
Comcap.

Segundo estudo realizado
pela empresa, durante o ve

rão, Florianópolis produz em
média um quilo de lixo por
pessoa. Nos outros meses do
ano, são 910 gramas por pes
soa.

No total, são cerca de 700
toneladas por dia durante o

verão, contra 300 toneladas
" nas outras estações.

\ .

�

\,

Po cia integra
f' �Forç ,Nacional

.

e, 21 policiais
'"

catarinenses s� itiegram à

Força Nacional de Segurança
Pública, em Brasília. São 19
policiais militares e dois bom
beiros. Eles. foram selecio
nados entre os 42 policiais que
participaram do curso de for
mação e capacitação para com
por a ForçaNacional. Os poli
ciais permanecem até o fim
desta semana na Academia
Nacional da Polícia Federal.

PLANETA ATlÂNTIDA

Operação da PM
em Florianópolis

.A Polícia Militar realiza ho
je e amanhã, em Florianópo
lis, uma operação especial por
conta do Planeta Atlântida
2007, um festival de música

que chega aIO'edição na capi
tal catarinense. Nos dois dias

.

do evento, 136 policiais vão
atuar nas SCs 400,401,402 e

403, rodovias próximas ou que
dão acesso ao Parque Planeta.
Em 2005, mais de 70milpessoas
passaram pelo Parque.

21

• PELO ESIADO Associação dos Diários do .Intenor - ADI/SC
colunaadl@cnrsc com br

Governo vai
instalar Centros
Admi n istrativos
Regionais

SDRs terão sede
física unificada
nas 36 regiões

Segundo o critério de contagem de tempo do próprio
governador, com apenas 12 dias perdidos do segundo
mandato, o grupo gestor faz hoje uma reunião para ajustes
finais ao projeto de reforma administrativa. É mais da
mesma receita política: toda a lógica de contenção de
despesas da máquina estatal serve para reforçar as
estruturas regionais, garantindo a desconcentração dos
investimentos, Se nos primeiros quatro anos Luiz Henrique
implantou o conceito de descentralização, nestes pretende
dar inclusive isibilidade física do projeto. As 36 SDRs
serão instaladas em Centros Administrativos Regionais,
nem que para isso sejam vendidos vários imóveis do !
Estado e construído um equipamento novo e adequado f. ':
para abrigar todos os órgãos e serviços da administração
direta e até indiretâ em cada região.

Mais enxuto Diário Oficial do Estado está saindo do forno.
Nomeações de cargos comissionados ficaram em 10% do total
de 1.769 vagas. Destas, 500 -quase 30% - serão fechadas de
vez com a reforma administrativa.
O custo com comissionados, em tempos de casa cheia, era de
R$ 1,4 milhão ao mês .

Competência Não está fácil para os técnicos de governo
amarrarem a nova estrutura estatal. Lógica é compactar
gerências e diretorias nas centrais e abrir capacidade executiva
na regionais. Sem perder o cOntrole de gestão. Coisa para
nomes com o know-how do diretor-geral da Administração,
Paulo Eli, e do consultor de Planejamento da mesma pasta,
Renata Faust.

Extraordinária Câmara de Vereadores de Itajaí terá de fazer
sessão extra dia 16 para avaliar projeto do prefeito Voln'ei
Morastoni (PT) que constitui empresa para os projetos de PPP -

Parceria Pública Privada,

Exagero o vice da Faesc, Enori Barbieri, subiu nas tamancas
com mais uma divulgação de safra superestimada no IBGE.
Anunciar que vai aumentar 6,3% em 2007 para corrigir depois,
explica, perturba o mercado, porque gera expectativa de
excesso de oferta e - aôivinha? Os preços caem.

Lua-de-mel
Prefeito de Tubarão, Carlos Stüpp, passa o cargo hoje ao
vice Ângelo Zabot, que é do PP. O tucano, entretanto, anda
afinado como nunca com o Centro Administrativo. Depois
de reunião com Luiz Henrique e Pavan e a garantia de
cobertura para obras de infra-estrutura no município, já
não faz cara feia à possibilidade de reproduzir no município
a aliança estadual.

ADRIANA BALDISSARELLI COM COLABORAÇAo DE CRISTIANO CARRADORrrUBARAo
E PATR[CIA GOMES/FLORIANÓPOLIS.
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'Transporte por fretes
· terá novas regras
Empresas terão que

, apresentar lista de
assageiros cinco

; dias antes da viagem

o setor de transporte rodo
viário interestadual e interna-

, donal de passageiros por freta
mento deverá ter novas regras
a partir de março, com a apro

vação de mudanças na Reso

luçãonº 1.166 de 2005, que re
gulamenta a prestação do servi
ço.AANTI (AgênciaNacio
nal de Transportes Terrestres)
preparou uma proposta que
está sob consulta pública até o

.' ia 17 deste mês. AANTI s6
vai fechar o texto após realizar
uma audiência pública, mar
cada para o dia 23 emBrasília.

Segundo o superinten
dente de Serviços de Trans

portes de Passageiros da agên
cia, José Antônio Schmitt de
Azevedo, a proposta inicial a-
tinge principalmente as em

presas que prestam o serviço de
fretamento eventual, aquele
acertado diretamente entre a

transportadora e entidades
civis associativas, sindicais, de
classe, desportivas, educacio-
nais, recreativas, culturais, reli

, iosas, grupos de pessoas físicas
ou jurídicas, para viagens tanto
em âmbito interestadual

quanto intemacional.
Diferentemente do serviço

de fretamento turístico, orga-

Dlvulgaçao

Objetivo é separar as empresas legais das que atuam na ilegalidade

nizado por agências de turismo
cadastradas na Embratur, o

eventual não tem a finalidade
de atender excursões, passeios
ou programas turísticos que

incluam, além do transporte,
hospedagem, alimentação e

visitas a locais turísticos.
Nos dois casos, de acordo

com o texto, as empresas preci
sam ter oCertificado de Regis
tro por Fretamento e têm que
atuar "em caráter ocasional,
sem implicar o estabelecimento
de serviços regulares, sem ven

da de passagens, com relação
de passageiros transpottados e

emissão de nota fiscal, por
viagem, comprévia autorização
daANTI".

Uma das principaismudan
,

ças é que, no caso de regime
\ de fretamento eventual, o texto
fixa um prazomínimo de cinco

,

dias antes do início da viagem

para a empresa finalizar a lista
de passageiros a ser encami

nhada à ANTI.

Segundo Azevedo, pelo sís
tema atual, as empresas cadas
tradas naANTI pedem auto

rização para o transporte por
fretamento pela internet, mas
não há exigência de prazomí
nimo de antecedência para

apresentar a lista de passagei
ros. "Pode ser atéminutos antes
do início da viagem", disse.

De acordo com ele, a agên
cia começou a verificar pro
blemas decorrentes da adoção
desse modelo e constatou a

necessidade de estudar formas
de combater irregularidades.
Segundo Azevedo, o objetivo
é coibir irregularidades come
tidas por empresas de fre
tamento eventual, que rece

bem autorização para prestar
esse tipo de serviço.

Mineiros atrás de
nova 'febre do ouro'
APuí

Reportagem publicada
ontem pelo diário britânico
TIleGuardian relata uma nova
"febre do ouro" na Amazônia

brasileira, iniciada após a des
coberta de um filão no muni

cípio de Apuí.
"Milhares de trabalhadores

empobrecidos brasileiros estão'
rumando a um pequeno vila
rejo amazônico após boatos da
descoberta de um 'novo Eldo

rado', gerando uma deses

perada corrida pelo ouro e te

mores ambientais", diz o jomal.
.

. Ao menos 3 mil pessoas
teriam chegado a Apuí desde
o início do ano, após traços de
ouro terem sido encontrados

nasmargens do rio Juma, cerca
de 80 quilômetros ao norte da
cidade. "Nesta semana, con

fonne o fluxo demineiros conti

nuou, Lima comissão governa

mental viajou aApuí, que tem
uma população demenos de 20

, mil pessoas, em meio a preo

cupações sobre destruição am
biental e focos demalária", rela
ta o Guardian.

Segundo a reportagem, há
ainda temores de que "a súbita

chegada de pessoas poderia
criar uma nova Serra Pelada,
uma vastamina de ouro no Es
tado vizinho do Pará que che

gou a atrair 30 mil trabalha
dores e se tomou famosa pelas
fotografias do brasileiro Sebas
tião Salgado":

MEGASENA

Aposta feita em
- Goiás leva prêmio

O prêmio da Mega Sena
acumulada saiu para uma

aposta feita em Goiás. O

ganhador receberá R$
52.807.317,17. O sorteio do
concurso 832 atraiu um

número de apostas dez
vezes maior do que a movi

mentação média da loteria.
A e-xplosão de apostas
atrasou o sorteio em São

João da Barra '(RJ), que o

correu na madrugada de
ontem. Os números sorte
ados foram: 15 - 17 - 23 -

33 - 39 - 49. Segundo
informações da Caixa
Econômica Federal, 510
bilhetes acertaram a quina
e vão receber R$ 13.486,58
cada um.

Mãe,é presa
por colocar
bebê no

microondas

Uma mulher foi detida na Flórlda por ter, supostamente, '\
colocado seu bebê dentro de um forno microondas, que ,
acendeu em seguida. A menina saiu ilesa, graças à

Intervenção de um tlo. O Incidente aconteceu na segunda- ,

feira passada, na cidade de Orlando, quando um homem
não Identificado foi à casa de Sharlyn Singh, de 29 anos, Fi
buscar os pertences de seu irmão, que tinha se separado l£
da mulher. is

De acordo com a polfcia, o tio ouviu o bebê, de quase vc

um ano de idade, chorando, e perguntou à Sharlyn onde a
ti

criança estava. A mulher o ignorou e saiu da casa. O tio se

deu conta, então, de que o choro vinha da cozinha do

apartamento. iC]

Quando ele se aproximou, "percebeu que o forno estava <J

ligado e o bebê lá dentro ( ... ) Apagou o forno e tirou a menina.
O forno não estava tão quente para queimá-Ia", informou o 11

boletim policial.
Um agente disse que o bebê tinha manchas de gordura

no corpo, mas não apresentava ferimentos. A mulher foi 31

detida por abuso grave de menor e continuava presa por ;:;J

não ter como pagar a fiança de US$ 1/5 mil. ,g
;:r

Mulherfoi
detida na

Flórida

'Invasão 'em consulado
Forças americanas invadiram ontem o consulado do Irã em Arbil,
capital da Região Autônoma do Curdistão iraquiano, e detiveram
cinco funcionários do escritório. A operação pode ter violado o

princípio de extraterritorialidade.

Ordem para matar
Hassan ai-Majeed, prime de Saddam Hussein, afirmou a um

tribunal que havia dado ordens a soldados para "executarem"
todos os que tivessem ignorado as ordens do governo para
saírem de vilarejos durante uma operação militar contra os curdos
do país, em 1988.

.

Empresa pornô
Uma das maiores empresas de material pornográfico dos Estados

Unidos, a Kink,com, comprou um prédio histórico de San
Francisco, uma réplica de um castelo, por US$ 14,5 milhões. O
local'será usado como cenário para 'as produções da empresa.

Japones�a
a e pica marido

A japonesa Kaori ashi, 32 tnos, foi detida sob as acusações
de matar o mari ,cortar seu corpo em pedaços e tê-los

espalhaqp,wtTóqUiO. Kaori confessou que matou o marido,
Yusuke/'tlficionário de uma casa de corretagem da Bolsa,
quebrando sua cabeça com uma garrafa de vinho enquanto ele

dormia, no amanhecer do dia 12 de dezembro. Ela alegou que
sofria maus-tratos,
Dias depois, o tronco nu da vítima foi encontrado dentro de um

saco plástico, abandonado na rua. De início, foi confundido por
quem passava com um velho manequim de vitrine. As pernas e a

barriga foram encontradas no jardim de uma casa abandonada e,

graças à confissão de Kaori, a polícia localizou a cabeça do
defunto. Em seu depoimento, ela disse ter agido por vingança,
ápós seis anos sofrendo maus-tratos do marido.

Guantánamo faz cinco anos com protesto
-

I

A ativista americana Cindy Sheehan liderou uma grande delegação de pacifistas que
marchou esta semana até as imediações da base de Guantánamo, para pedir o fechamento

da prisão. Com cinco anos de vida, esta é apenas mais uma das complicações que a
'

prisão da Base Naval de Guantánamo enfrenta. Uma outra acontece dentro dos muros: uma'
greve de fome de pelo menos 11 de seus detentos.
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Além de sersaudável. soja
cabe em.qualquer receita ·

i

� soja e alguns de seus deri
'vados tornaram-se conhecidos
'como "alimentos completos".
'Deve-se saber, no entanto, que.'

'nenhum alimento por si só pode
.•
ser considerado completo pois,
:�ão possui a variedade de nu

�trientes de que necessitamos

:.diariamente. A soja é uma plan
"ta pertencente à família' das \

;leguminosas, ou seja, do feijão,�.

�lentilha, grão de bico, ervilha e,

�destaca-se por ser rica em

"'proteínas, lipídeos· (gordura),
�fibras e algumas vitaminas e

�minerais. Contém também uma

2classe de fito-hormônios (hor
�mônio de origem vegetal) co

ffnhecidos como isoflavonas ou
:isoflavonóides
,

Estudos indicam que tais

� substâncias atuam como um

�elerhento anti-oxidanre : re

�'duzindo as taxas do colesterol

:,ruim (LDL) no sangue e, conse

:·qüentemente, diminuindo o

risco para o desenvolvimento
de doenças cardiovasculares,
além de exercem também
atividade hormonal equilibran-

,
do a quantidade do hormônio

�estrógeno no organismo femi

�'nino podendo amenizar, dessa

�'Conheça OS\\
�, principais
�'derivados:

- Óleo de Soja: é um dos tipos de
óleo mais consumido no rnundo.

"

- Farelo de Soja: pode ser utilizado
como alimento para animais, visto
que contém de 40 a 55 % de proteína,
- Farinha de Soja: pode ser usada
na indústria alimentícia para �

, enriquecer pão, biscoito, macarrão,
produtos infantis, misturas para

r

sopas.
, - Concentrado e isolados protéicos:
são mais caros que a farinha e sua

aplicação restringe-se aos produtos
el? "lO pode ser empregada ..

I

-

I .eína texturizada: pode ser

obtida por "extrusão" e por 'fiação".
No primeiro caso, a PTS apresenta
teores mais baixos de proteínas
sendo utilizadas no preparo de
hàmbúrqueres, bolinhos de carne e

outros rodutos cameos. No

Ingrediente já é facilmente encontrado em lojas especializadas e grandes

forma, os sintomas da men- .. cialmente o trigo integral e a

opausa. cevada), feijões, semente de

Apesar desses possíveis be- linhaça, alho, brócolis, repolho
nefícios (que ainda estão em e frutas cítricas também con

estudo), não podemos esquece.r tém o hormônio vegetal, no en

que a concentraçâo dos isofla- tanto, em quantidades infe
vonóides na soja depende da riores à da soja. .

variedade da planta, das condi- Assim, pode-se concluir que
ções climáticas (seu teor é mais a soja deve ser incluída na

elevado na soja cultivada em alimentação hão somente pelas
regiões frias) e do metabolismo possíveis vantagens que ela po-:
de cada indivíduo. de nos trazer mas, principal-

O fato de ser industri�ada mente, pelo fato de ser' mais
também influencia.jvisto que, uma opção de alimento rico em

conforme o tipo de�roces; diversos nutrientes e que
mento do produto pode have � contribuirá para a diversifica
uma perda maior ou menor J �da alimentação diária con-

do fito-hormônio. Outros triDmhdo, do ponto de vista

alimentos como cereais (espe- nutricional, para a saúde.

segundo tipo, ela apresenta elevado
teor de proteína e é utilizada na
fabricação de produtos semelhantes
à carne (bife), presunto, entre outros,
devido à sua estrutura fibrosa mais
definida.
- Extrato protéico de soja: é um
alimento que possuí a aparência
muito semelhante ao leite de vaca.

Pode ser encontrado na forma líquida
ou em pó. Em geral, são
aromatizados.

- Queijo de soja (tofu): elaborado a
I

partir do leite de soja apresenta
cerca de 135 calorias em 100 g e

cerca de 12,5 g de proteína.
- 'Missô (pasta de soja) e shoyu
(molho de soja): basicamente são
usados como temperos na culinária
oriental

,

-S'oja torrada: possui a aparência de
um amendoim torrado e pode ser

consumida como tal.

\
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Sem
medo de ser feliz

e vivendo um dos
melhores momen-

tos de sua carreira, Paulo

Q Nigro está em "Amazônia"

interpretando Tavinho, um

dos filhos do poderoso Coro
nel Firmino (josé de Abreu) e

.

de Dona [úlia (Malu Valle).
Tavinho estudou nos melho
res colégios da Europa, é um

rapaz educado e de atitudes
refinadas e por isso é mal

compreendido pelo povo que
mora no seringal de seu pai
que nãohesita em classificá-lo
como efeminado.

E falando no seringal, Ta
vinho não gosta do lugar, mas
é forçado a. ficar porque o

Coronel Firmino quer que
seus filhos tomem gosto pelos
seus negócios. Enquanto isso,
seu irmão Augusto (Ronaldo
Dappes) está perfeitamente
integrado à lida com a borra-

O CORREIO DO POVO

cha e aos seringueiros.
A única alegria na vida do

rapaz é Delzuite (Giovanna
Antonelli) que também
sonha em ir embora do lugar.
Por conta dessa paixão, ela
acaba grávida. E o que será da
infeliz e sonhadora serin

gueira? Para saber, só assis

tindo os próximos capítulos
da minissérie escrita por
GlóriaPerez.

Voltando à vida real, Paulo

Luana Piovani diz

que música de

Caetano Veloso foi

inspirada nela, mas
o cantor desmente.
Caetano garante
que jamais faria
uma música para
uma mulher com

quem nada teve.
Que mica Luana!

As grandes marcas mundiais
bem perto você.

-,.�....
.-.: --
'L.t.,��I."

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shoppmg Breithaupt - , o PISO

3371 1590· ellcns@ellenscombr

)

. O ator comemora o bom momento profissional. Sua:
trajetória mostra que o sucesso, na maioria das )

vezes, depende de muito empenho e dedicação.

Nigro nasceu em São Paulo e
\ cipou da novela "Colégio Bra

tem 23 anos. Sua carreira sil" no SB'r e em 1997 foi

artística começou quando
tinha dois anos de idade
atuando comomodelo e cam

panhas publicitárias para a

televisão, desfiles e ensaios

fotográficos. Depois, parti
cipou das duas temporadas na
"Ópera Sóror Angélica", no
Teatro Municipal de São
Paulo.A carreira de ator foi se
delineando quando parti-

escalado para o primeiro
elenco de "Chiquititas", na

qual in retou o persona

gem Jú.. Este trabalho

obrigou o adolescente Paulo à
morar durante um ano em

Buenos Aires quando
aproveitou para aprender
Espanhol e estudar Canto e

Dança.
Em 2002, interpretou

wW'N,grotipe:.com,br

Idade:
23 anos

Cidade Natal:
São Paulo

Estado Civil:
Solteiro

Murilo' em "Malhação", da
Rede Globo, Mas, o sucesso

veio mesmo quando inter

pretou Luiz Felipe, na minis
série "JK", exibida também

pela Globo em janeiro de
2006.

E tem mais, o bonitão faz

parte daFederação Paulista
de Judô e Kung-Fu, não

esquece de malhar e está sol
teiro. Resumindo, ele é o que
chamamos de "tudo de bom".

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

Centenas das melhores sugestões para

presentear criativo neste Natal. Megostore - :3275 0137

Shopping - 3275 6400
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.. PROGRAME ..SE

.,CINEMA

JARAGuA DO SUL
CINE SHOPPING 1
Grande truque
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - Todos
os dias)
CINE SHOPPING 2
Por água abaixo .

(14h20, 16h, 17h40 - Todos os

dias)
Deu a louca na Chapeuzinho
(19h20, 21 h - Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
007 Cassino Royale
(18h20, 21 h - Todos os dias)
O Cavalheiro Dldl e a Princesa

LIIi(14h40, 16h30 - Todos os dias)
JOIMVILLE
Cine Cidade 1
Uma noite no museu

(14h30, 16h45, 19h, 21 h20-
Todos os dias)
Cine Cidade 2
007 Cassino Royale
(21 h - Todos os dias)
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

(17h20, 19h1 O - Todos os dias)
Xuxa Gêmeas
(14h, 15h40 - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Uma noite no museu

(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h1 °
..,. Todos os dias)
Cine Mueller 2
007 Cassino Royale
(21 h15 - Todos os dias)
Eragon
(16h15, 19h - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(14h15 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
O Amor não tir-a férias
(14h, 16h40, 19h15, 21 h50 -

Todos os dias)
BLUMENAU
Cine Neumarkt 1
Uma noite no museu

(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h1 °
- Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Uma noite no museu

(�4h, 16h1 O, 19h, 21 h1 O - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
O amor não lira férias
(16h40, 19h15, 21 h50 - Todos os

dias)
O mar não está para peixe (dub)
(14h40 - Todos os dias)

,

Çine Neumarkt 4
Adrenalina

(15h40, 22h - Todos os dias)
Eragon (13h40, 17h30, 19h40-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
007 Cassino Royale
(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(14h20, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Mais estranho que a ficção
(14h1O, 16h30, 19h20, 21 h40-
Todos os dias)

.. FEMUSC

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.

I

.. CURSO

Desenvolvimento do
Profissional de Compra é
tema de curso promovida
pelo Cejas nos últimos
dias de janeiro. O preço
fica entre R$ 350 e R$
395.

Extra
extra@ocorrelodopovo.oom.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

• O DIA DE HOJE
.. SANTO
Santo Antonio Maria Pucci

.. 1916
Fundação da cidade de Belém PA

por Francisco Caldeira de
Castelo Branco.

.1950

O Conselho Supremo da União
Soviética restaura a pena de
morte por traição, espionagem e

sabotagem.

.1973
A Marinha argentina aprisiona
quatro navios pesqueiros
brasileiros, sob a acusação de
violar suas águas territoriais. \

r'

.1999

Michael Jordan, tido como o

melhor jogador da história do

basquete, anuncia sua

aposentadoria, aos 36 anos de

idade.]presidência da repúbllca.
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Arrombamentos e furtos
A Delegacia de PoHcla da Comarca de Jaraguá do Sul, registrou entre o final de
1986 e o Infclo de 87, muitos arrombamentos e furtos a residências e colégio, Na
área do trânsito os acidentes havidos não registraram vftimas, apenas danos
materiais, Segundo o registro de ocorrências da DPCo, mais de 10 residências
foram arroimbadas na época, confirmando o aumento deste tipo de crime durante
as férias de verão.
Os bandidos não pouparam nem mesmo o Colégio Estadual Abdon Batista que foi
também "visitado" pelos larápios, que levaram vários materiais didáticos e

destrufram janelas,
Uma das preocupações da Polfcia, já na época, era quanto ao número reduzido de

.

policiais, principalmente durante o verão, com o deslocamento de alguns PM's para
o litorª1 catarinense e com as férias de outros. Algumas autoridades começaram a

discutir naquele ano um plano para reduzir o número de crimes no verão em

Jaraguá do Sul e região e solicitaram também ao Estado, um aumento do efetivo,
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O leitor Flávio Siliprandi manda foto inspiradora para coluna. Flagra do dia

a-dia que levanta o humor de qualquer pessoa.

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é o mundo do
entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.
Ele traz tudo sobre cultura local, TVe
mundo artístico, 'ou seja, o mundo que
interessa a você.

• PREVISÃO DO TEMPO

J �
1

•

)

.1Joao Pereira
Fernando J. Lima
Valdir Sipert
Edson Muller
Nelson Sjoberg
Bianca Paulata Mayer
Adriano Schwirkowski
Moacir Maas
.Beno Wellir
Silmara B. Da S. Todt
Schennia R. Saganski
vllmar Peters
Cesar Alfredo Güths
Jorge Lucas Wolf
Edson Luis Muller
Alice Costa
José Bottaro

.

Alexandre L. W. Packer '.

Cecilia Terme
Simone M. Da Silva
Darci Fagundes
Edson Gessner

Frente fria se aproxima
Uma área de instabilidade se formou
entre a Argentina e o Paraguai e chega
no Estado. A sensação ainda é de

tempo abafado e já são observadas
muitas nuvens e até mesmo algumas
pancadas de chj(ll.. São esperadas
pancadas de crf'a para o litoral norte,
Serra e interior. No sul do Estado, o
tempo fica nublado, mas a chance de
chuva é bem pequena.

• Jaraquá do Sul e Região

DOMINGO
MiN: 22° C
MÁX: 29° C
Sol com rruítas nuvens.

Pancadas de chuva .

SEGUNDA

MiN: 21° C
MÁX: 27° C

�LAGES
MiN 19! MÃX 27

�JARAGUÁ
DO SUL

� FLORIANÓPÓLlS
MiN 23/ MÁX 28

r
�

.------------ 11- .--1.1 ----:./1 _

SÁBADO
MiN: 21° C
MÁX: 28° C
Chuvoso durante
o dia e à noite.

HOJE

MiN: 23° C
MÁX: 27° C
Chuvoso durante
o día e à noíte.

� Fases da lua

Céu nublado de dia e de
noite.

CRESCENTE CHEIA

14/0106/01

MINGUANTE

29/01

• LeçjBndasNOVA

-�l� C::) Ç[) O' ç:) �
Ensolill'iHlo P(lfciíilrnente NUblil(10 Instüve) Chuvoso ,Trovoada

nUblado

22/01
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ie
• NOVELAS

� GLOBO -18H

o Profeta
Caroia pede que Marcos pare de se

apresentar por dinheiro. Marcos fica

perturbado e se lembra das palavras do guia.
Clóvis adivinha que Sônia estava

procurando pelo diário de Laura e, quando
vai pegá-lo, descobre que ele desapareceu.
Clóvis tranca Sônia no sótão para puni-Ia.
Filomena lê o diário de Laura e descobre que
Clóvis a envenenou. Clóvis chora e diz que
não pensava que a história fosse acabar de
uma maneira trágica. Tainha pede Gisele em

casamento e ela aceita. Clóvis diz a

Filomena que vai levá-Ia de volta para casa

para que ela não possa mais perturbá-lo.
Carola diz a Flávio que sabe sobre a filha que
ele teve com Teresa. Marcos tem uma visão

de Sônia trancada no sótão e afirma para
. Carola que vai denunciar Clóvis no

programa de Flávio. Flávio ouve e fica

preocupado. Marcos vê numa foto antiga de

Ester a mulher que persegue Henríque.
Flávio revela a Clóvis que Marcos está

planejando atacá-lo no programa.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca

Morgana desconfia que Arthur seja filho de

Último e Irina. Arthur decide que vai exportar
doces, biscoitos, bolo e sorvete de jaca.
Plácido discute com Dorinha por causa de

Lance. Marquinho sente a hostilidade do

padrasto quando fala dele. Lance e Maria

discutem muito, mas acabam se beijando.
Dorinha avisa Lance que Marquinho fugiu de

casa. Laura se espanta ao saber que Guguta
é filha de Maria Clara. Uma mulher discute
com Gui, chamando-a de assassina. Gui é
levada por Tanaka. Elizabeth dá dinheiro

. para a mulher. Marquinho pede emprego de

carregador em Piracicaba. Arthur descobre

que o parquinho está montado no terreno do

sítio e manda Pipoca sair em uma semana.

Lance olha o quarto de Marquinho tentando
conhecer melhor o filho. Plácido expulsa
Lance.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Giselle se consulta com Selma. Lidia liga
para Helena e conta que Clara está
fascinada com as aulas de balé. Alice leva
Francisco ao cinema. Giselle mente para
Selma que come muito bem. Diogo insiste

com Lavínia para que ela não se afaste do

hospital. Lavínia diz que é perseguida por
Irmã Má. Diogo pergunta se ela tem algum
segredo a esconder. Helena chega
encerrando o assunto. Ela comenta com

Diogo que Lavínia deve esconder um

sofrimento muito grande. Marina, Rafael e

Nina vêem um filme e comem pipoca. Nina
suspira pensando em Vinícius. Bira aparece
todo arrumado e Marina pergunta aonde ele
vai. Ele diz que vai dar uma saída, ver os
amigos, arejar um pouco. Marina comenta

com Rafael que o pai voltou a viver, mas que
ela ainda não consegue relaxar totalmente.

Pinhão toca para Marcelo, que diz que ele
tem muito talento. Bira convida Diva para
um encontro. Thelma fica tensa quando
Jorge chega com Simone. Dorival pede para
conversar com Thelma. Francisco diz a

Alice que pediu a Papai Noel para que seu

avô não morra nunca. Ela responde que
velhos morrem, especialmente quando
sentem saudades, e por isso Francisco não

deve ir para a Inglaterra.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Ramalho entrega roupas para seus

capangas se disfarçarem na hora do ataque
à formatura. Geraldo e Mariano decidem

brigar por causa de Francisca, ela se
.

apavora, pensando que os dois vão se matar,
mas, vê que cada um pega sua viola e

começa a cantar músicas de amor para ela,
eles fazem um desafio musical. Francisca
adora. Chega o dia da formatura da
universidade. Brandão, Zé Diacho, Hilton e

Sombra aparecem na montagem do palco,
disfarçados de operários. Eles carregam
uma caixa: Há muitos policiais no local.
Betinha pressiona Tavinho para entregar
Ramalho para a polícia na formatura. Todos
se arrumam para ir à formatura.

)0

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Jéferson se detém na frente da casa de
Joana. A luz no interior indica de que a gente
em casa. Jéferson contempla longamente a

casa e por fim decide e começa a descer a
escada que conduz à casa de Joana. Pé de

pato chega ofegante e o detém. Jéferson
rel�ta mas começa a voltar com Pé de Pato.
Lulcilia val até o quarto de Joana. para
conversar com sua filha sobre Jéferson.
Joana conta para sua mae que não falou
nada para Miguel, Berloque avisa para
Margarida que Lisinha pagará as dividas
dela de uma forma ou de outra.

extra@ocorreiodopovo.com.br

��LANÇAMENTO
Nem bem terminou a turnê de
"Confessions on a Dance Floor"
- em setembro do ano passado
- e Madonna já está com a

cabeça no seu próximo CD. A

popstar trabalha com o

produtor musical Stuart Price
no novo álbum, que deve sair
ainda neste ano. A dupla
promete que vem um estilo de
som diferente por ar. Madonna
deve mostrar para o mundo
inteiro seu novo trabalho em

2008.Alguém duvida que vai
ser um sucesso? Tomara que
desta vez ela venha ao Brasil.

��POLÊMICA
Representantes legais do �antor
Roberto Carlos ingressaram

.

ontem na Justiça com uma

notificação cíÍt�1 pedindo que a

'editora pláneta, responsável pela.":
publicação da biografia não

a�torizada do cagtor, "Roberto
Carlos em Detalhes", do autor
Paulo Cesar AraÚjo, retire o livro
de circulação.De acordo com o '

advogado Marco Antonio

,çampo�.! que rePresenta� cantor

<110 caso;"â.pós o recebimento da

notificação, a editora tem cinco

';ipias parª,recolh�rtodos
'exemplares da ol)'ra.

��NA BOA
Raica embarca para Belize, na próxima
segunda-feira, onde será fotografada para a

nova campanha da Ann Taylor. Essa é uma das
razões para ela ficar de fora do Fashion Rio, que
acontece entre os próximos dias 14 e 19. A
volta para o Brasil está marcada para 22 de

janeiro - dia de seu

aniversário. A festinha já
tem até lugar marcado.
Acontece no Baronetti,
no Rio. Sobre o fim do
romance com Ronaldo,
a bela garante que
nunca esteve tão
bem. Já o craque já
não pode dizer a

mesma coisa ...

��SE ACHANDO
Luana Piovani escreveu

Jecentcimente �[Tl seu site
pessoal Que estaria orgulhosa de
ter sido homenageada por
Caetano Veloso êm uma música+
do álbum "Cê". "Brigada querido,
eu ainda. mal posso acreditar",
postou.Mas a nistória dLlrou
pouco.Caetano apareceu para
dizer qtJ� a músicà "UmSonho"
não foi feita para Luana."Uma
coisa que eu nunca faria seria
tornar pUblicau&la carnção�
erótica sobre uma ·mulher com

quem nada tive.�', respoqdeu o

cantor.';"
"

��PAPAIS
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes já
sabem o sexo do bebê que estão

�
....

esperando. Será um belo >,
menininho, que provavelmente irá
arrasar corações se herdar o
sorriso do pai.Os atores já
marcaram o casamento, logo
depois que o bebê nascer, agora I'

em 2007. Eles já moram juntos
há um ano e decidiram oficializar'
o romance que já dura mais de I.
cinco anos. Vanessa garante que

.

depois que o filho nascer
.

pretende ficar afastada da carreira

por um bom tempo, só curtindo o
. I

filhote.
.

I�:.'

• CRUZADAS
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Pedido
O casal estava namorando, quando o rapaz se dirige à garota:
-- Você é capaz de se casar com um homem imbecil mas que fosse rico?

-:- Você estátazendo essa pergunta por curiosidade ou está me pedindo em

casamento?

Dívida de Sangue
Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de um

Judeu. Acontece que o Turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o judeu
nunca deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o turco enrolando e o

Judeu atrás dele. Até que um dia eles se cruzaram no bar de um português e

começaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou
um revólver encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!

E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O judeu não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua

cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida, nem que seja no inferno!

E puxou o gatilho, càindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua

cabeça e disse:
� Pois eu não perco esta briga por nada!
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� Libra 23/9 a 22/10
Hoje a balança tende escancaradamente para o

otimismo. É um dia gostoso, alegre, de que você

pode lembrar depois. Pra combinar com esse

astral, produza-se de acordo. Vista um de seus

modelitos favoritos, dê uma ajeitada no cabelo.
Lembre que você é regido por Vênus, o planeta
da beleza. Depois saia lépido e eiro: o final de
semana promete.

� Escorpião 23/10 a 21/11
Hummm ... Só porque a Lua está no seu signo,
vo.cê já está todo anlrnadlnho? Legal, paixões e

desejos que estavam submersos há muito tempo
emergem à superfície. E o que é perigoso:
aquelas mágoas mal resolvidas que pareciam
enterradas também estão ressurgindo. Vá com
calma, querido escorplano.não vá tropeçar no
próprio ferrão.

� Sagitário 22/11 a 21/1
É tempo de expandir suas atividades e de
formar parcerias, aproveite os presentes que a

vida lhe dá. Vênus está em harmonia corn seu

regente Júpiter, espalhando uma atmosfera
harmoniosa e alegre. Tudo é beleza e

abundância. Tanto faz para onde você atira
suas flechlnhas: no amor ou nos negócios,
tudo conspira a favor.
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, � Capricórnio 22/2, a 21/1
Aha! Finalmente você descobriu que aquilo que
você procurava tanto estava nas profundidades
de sua montanha e não lá em cima, visível, no
topo. Talvez você se sinta um pouco cansado

depois de tantas escavações, mas agora
conhecerá melhor a sua força. Você tem

paciência com tantas coisas e pessoas, tenha
a com você também,

� Aquário 21/1 a 18/2
Vênus passeia no seu signo e faz um link com
o expansivo Júpiter: céu cinco estrelas, em
prosa e verso. Oba! Nas atividades

profissionais ou nas movimentações
românticas, a criatividade pede passagem. É a

vez da alegria, do belo e do amor... Vai dizer

que isso não lhe agrada? Abra seu aquário logo _
.

cedo, não perca nada do dia.
� .

;�
._0

� Peixes 19/2 a 19/3
Nãà bastasse o efeito-estufa, plscianos ainda
têm que lidar com o efeito-esponja, absorvendo
energia de gentes e ambientes. O que tem seus

contras, claro, mas hoje só tem prós: está tudo
de bom, Mergulhe nessas águas e salte pelas
altas ondas e altas-rodas, Vista uma roupa que
combine com seu astral e tchlbuml Vá pra
balada, badale e aconteça,

l Joana
i d'(?), a L..., Donzela ,

de Orléans!
..... .1 ... _.

r"��:� l...
i conversa + .. _ _ l.

I

! 1, em
! romanos

...

I 3.1416
! (Mat.)
"

: carros !

1,il3liana t-"---.�--t-----f---__j.--
i L� I_� � _ �_ _ ��t
i Sopa, em I.......
: inglês :
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1
!
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tno��;�-···········'·T .
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� Áries 20/3 a 20/4
Deixe de onda, carneirinho, expresse o seu

sentimento. Talvez só estejam esperando o seu

abraço quente, seus beijos ardentes. Acha que
não estão interessados só porque não estão
vindo até você? Ora, podem estar pensando a

mesma coisa, afinal, é sempre você quem
decide tudo ... Se você pretende mudar este

padrão, convém avisar o pessoal.

� 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 1Y0cê

gerou.

.

� Touro 21/4 a 20/5
Misterioso mundo dos sentimentos, difícil de
entender, qualquer linguagem é pequena para
descrever. Do jeito que for, porém, qualquer
forma de amor vale a pena, o importante é que

emoções você viveu e viverá, sempre. Você,
tourinho, que adora receber afetos, carinhos e

afofações, manifeste seus quereres, conjugue os

doces verbos do amar.

� Leão 22/7 a 22/8
Que calor, hein, leãozinho! Com tanta energia,
pode acontecer um caso inédito de combustão

espontânea e os seus vizinhos vão precisar
chamar os bombeiros. Certo, você está com
tudo, mas não precisa ficar espalhando ao

vento suas estripulias e ronronados românticos.

Reserve seus miaus para os recônditos da leo
caverna ...

� Virgem 23/8 a 22/9
Mesmo você, sempre tão bem cuidado,
arrumado e organizado, tem um lado escuro. A
fera que mora ail também precisa sair de vez

em quando, sabia? Aproveite que a Lua em

Escorpião está iluminando até os mais
escondidos cantos da sua mente para
conhecer e lidar melhor com esse lado
misterioso. Quem sabe a fera não é, na verdade,
bela?

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Ninguém está querendo lhe prender, qualquer um
sabe que Isso é Imposslve!. Essas reclamações
diretas ou Indiretas sao 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, Val dizer
que também não está precisando de uns

carinhos?
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O bar Meu Boteco, comandado pelo expert
no assunto N.elson Grand, foi palco na

quarta-feira (10), de muita MPB, jazz e

samba-rock dos bons. Na batuta, os
jaraguaenses Luiz Lanznaster Jr. e Enéas.
Alguns dos comensais como o popular
Goiaba, Beto Taranto e Moacir Garcia

aplaudiram de pé a boa atuação dos
cantores.

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@neluno.com.br

BANANA JOE
Amanhã, mais conhecido
como sábado (dia 13), ainda
nas comemorações de
celebração do verão, o
Banana Joe leva para São
Francisco a animada rapeize
da banda Ympulso, com um

repertório demuito pop e

rock. No line up, também

presença dos Djs Sandro
Xímbíca, Alan Madeira, Alex
Silva e Caverna. Boa pedida!

BOLA TODA
O empresário Antídio
Lunelli, presidente do grupo
Lunender, é a bola da vez nos

bastidores políticos. O motivo

dos comentários é que quase
todos os maiores partidos de

.

Guaramirim e Jaraguá
querem que ele assine a

fichinha de filiação para ser

candidato a prefeito em 2008.
Todo interesse dos cardeais
desses partidos, lógico, se
deve ao fato que Antídío é

jovem, carismático e - o que é

melhor - tem café no bule.
Quem viver, verá!

\

Hoje quem abraçamos em Jaraguá do Sul pela
estréia de mais um aniversário é o boa praça
Edson Muller, que aliás, promete preencher a I)

data com festa daquelas para amigos mais

chegados.

E nos próximos dias quem estará deixando
Jaraguá para ficar longe de tudo e todos é o

ex-candidato a deputado estadual Carlos
Chiodini. Ele vai curtir sombra e água fresca
num dos spas mais famosos da região de
Curitiba. Tudo para entrar 2007 com uns

cinco quilinhos a menos. Então tá!
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! J o casal Fernanda Klitzke, assessora
parlamentar, e Joel freiberger, que pretende
este ano fazer uma encomenda à tia cegonha,
está de volta a Jaraguá com fôlego renovado

depois de curtir temporada de férias no Chile.

Angela Lazzaris e Alvaro Uriarte estão de volta a mit ao trabalho,
depois do elegante casamento em 12 de dezembro na Igreja

Santo Antônio, em Nereu Ramos, da recepção no Hotel Estância
Ribeirão Grande e de curtirem as delícias da lua de mel

O abraço de hoje vai para João de Ávila,
proprietário do bar no Portal de Jaraguá.
Figura gente boa, que tem entre seus

freqüentadores mais ilustres o ex-prefeito
de Jaraguá Irineu Passold, Vicente
Caropreso, o ex-prefeito de Schroeder

.
Oswaldo Jurk e deputado Federal Mauro
Mariane. Só figurinha carimbada do meio

político.

CASAMENTO
Os jovens Fernando de Almeida Cavalcanti e a bonita
secretária da diretoria da Marisol, Cristiani Nagel, escolheram
a Igreja Nossa Senhora do Rosário (Rio Molha), para trocarem
alianças na mão esquerda. A cerimônia será hoje às 20h
30min, e a recepção será na SER Marisol. Os noivos vão
curtir a lua demel pelas praias do litoral catarinense.

Fernando de Almeida
Cavalcanti e Cristiani
Nagel, que se casam

hoje

FOX CITY FOX CITY ª
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A partir de A partir de

R$26.990'o� R$28.990'oo
à vista à vista

E ainda + Opcionais
Inelvidos no seu Fox:

+ Ajuste Altura Banco do motorista;
+ Apoio de cabeça traseiro;
+ Imobilizador eletrônico;

+ Gaveta Porta-objetos sob o 'banco
do motorista;

+ Porta-copos no console central;
+ Porla-ob.jews;

.

+ Para-choques na cor do veículo;
+ Para-sóis no espelho do motorista

e passageiro.
Financiamento em até 60x c/la parcela p/maio-20073 Anos de Garantia

Antes de comprar, compare e faça um Best drive.

Jaraguâ do Sui - Roo Bernardo Dornbusch, 800
3274..6000

Caraguá
CONSÓRCIO NACIONAL
VOLKSWAGEN Realizando Sonhos
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