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Prefeitura apela
para população
limpar as ruas
O
Às vésperas do Femusc, a

prefeita Rosemeire Vasel

diz que o município não
. tem dinheiro para deixar
as ruas limpas ..
-3

www.studiofm.com.br

TRÂNSITO: SECRETARIA DE URBANISMO PREVÊ MUDANÇAS A PARTIR DE FEVEREIRO
I

Começar de n0'Cº
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Incêndio, provocado possivelmente par curto-circuito, na madrugada de ontem, destruiu totalmente a casa do casal Celeste Bizatto,
81 anos, e Ignês Azevedo, 83. O fogo se espalhou rápídarnente e consumiu móveis e roupas. Sobraram dois álbuns com fotos e

umafrasqueira, onde Ignês· guarda jóias a acessórios,
.
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• PELO ESTADO

Governo de se
anuncia medidas

de segurança,
Pacote prevê ações
imediatas, com reforço do

policiamento e a

realização de mega

operações em conjunto '

com os três Estados do
Sul.
- 82

Chuvoso durante o dia e a

noite ..
CONFIRA O MAPA TEMPO.
_ 87

t
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II EDITORIAL

,...,

OPINIAO

Tudo às claras
É sensato que neste momento

se estabeleça uma

"quarentena" para que o

governador Luiz Henrique
possa reorganizar ti máquina
administrativa dentro das

perspectivas... futuras e do
cenário econômico que se

apresenta ao País. É de bom
senso também que se aguarde
�elos resultados das reuniões

Ique' estão sendo feitas
Idiariamente pelos membros

.' do colegiado e que vão

,
estabelecer o cruzamento

'entre um rígido enxugamento
'da estrutura administrativa e

:as metas do Plano 15. Apesar
;disso, a sociedade catarinense
'segue bas,tante apreensiva com
ia 'falta de clareza e

:transparência sobre o que'
I

:realmente está acontecendo
[com as contas do Estado.
I
I

'------------------------------------------------------------------

i., ENTRE ASPAS

Como o caixa do Estado é
nosso, queremos saber o
que está acontecendo. Se
a realidade é dura, vamos
enfrentá-Ia" .

Num momento se fala em R$
50 milhões (de onde?) para a

Segurança Pública; em outro,

que a SC Parcerias está

quebrada porque não recebeu
um aporte de R$ 70 milhões
(de onde?). Sim, dirão, os

especialistas, "uma coisa é

uma coisa, outra coisa é outra

coisa". Só que nós, lfigos
eleitores e contribuintes, não
sabemos distinguir entre essas

duas coisas. Como o caixa do

o PP vai buscar parceiros comprometidos coma cidade, com discussão
de uma agenda comum".

I

I� Dieter Janssen, vereador e presidente do diretório do Pp, sobre a eleição para prefeito em 2008.
I '-,I,i) � , �·.l '\.' I , 1 • . ,

.

I /'

! "É uma.colíçação forte; mas temos plenas chances de vencer".

Sebastião Camargo, presidente do diretório do PT, sobre a coligação PMOB, PFL, PSOB e PPS que pode ser
repetida em 2008:

"O consumidor deve fazer os cálculos e usar o combustível
relação ao consumo".

ais conveniente em

,i

Algenor Costa, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Oeriva� do Petróleo do Litoral, comentando
a majoração do álcool. )

,
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• DOS BLOGS

acontecendo. Se.a realidade é

dura, vamos enfrentá-la. Não
com tentativas estapafúrdias

,

como o abortado projeto do
Fundo de Combate à Pobreza.
Por todas essas razões é que.
se espera pqra breve uma

manifestação "coloqui_al" do
governador ou do secretário da
Fazenda. Como a obscuridade
e a confusão de informações PMDB, ponto
são incubadoras de boatos, já de equilíbrio
se fala até em atraso de

O PT quer mais ousadia do
,pagamento do funcionalismo

governo do que no primeiro
em abril. Se é boato, está na

mandato, ,no sentido das
hora de desmentir. Se não é, mudanças 'que já vinham
ainda é tempo de alertar os sendo implementadas.
catarinenses e prepará-los .

Verdade seja dita, Lula não
para o duro ajuste que virá a diz nada de muito diferente.
seguir. São quatro anos pela Quer a hegemonia na

frente e, se quisermos dias
-

coalizão, mantendo a

melhores, está na hora de influência mesmo em

dizer quâl é a situação do ministérios pelos quais não
Estado é nosso, queremos navio em que estamos responda, a exemplo de
saber o que está realmente' .

embarcados. Comunicações e Saúde. E vai
questionar a aparente
unicidade do PMDB. O líder
do PT na Câmara, Henrique
Fontana (RS), defende que o

PMDB tenha participação nas

decisões do governo que seja
proporcional ao grau de
fidelidade. Não pode,
segundo Fontana, contar 89
deputados na hora de discutir
os espaços que vão ser _

ocupados e 50 no momento
de votar matérias polêmicas.
Mesmo com dissidências na

bancada, vai ser um ponto de

equilíbrio para o governo na

Câmara dos Deputados.

� blogdoet.blig.ig.com.Br

• PONTO DE ViSTA

Na última semana abor
damos e reproduzimos
neste espaço tópicos de
comentário feito pelo

.
empresário Jorge Gerdau

Johanpeter no qual aponta
os descaminhos do nosso

Brasil em relação à

Educação. Quando uma

'liderança expressiva como

é o caso, se manifesta

publicamente, é preciso
que essas posições
encontrem eco em toda a

sociedade É preocupante
saber que apenas 22% da

população brasileira

completou o nível médio,
enquanto países que

i concorrem diretamente

i conosco no mercado
; internacional como a
,

Argentina. alcançam um

!, índice superior a 50%, e

. ,

nações mais desenvolvidas
como os Estados Unidos

superam os 90%. Olhando
ao nosso redor, onde nossas

empresas

extremam�nte c omp e

titivas, o níve�1e exigê�
cia se acentudit1mda mais.

É preciso então se

concentrar na formação de
técnicos e de- profissionais
com graduação superior,
atendendo essa demanda
cada vez mais

crescente.Ainda que nossa
realidade possa ser melhor
do que a de outras regiões,
devemos pensar na

qualíficação de maneira

homogênea. Um parâmetro
interessante, que reflete as

estatísticas do baixo nível
de investimento em

educação, conforme o

• Carla Schreiner
Reitora do Centro
Universitário de

Jaraguá do Sul
UNERJ

• DO LEITOR

I�mm Maronas

Temor coma

inflação
Os mais jovens talvez não

percebam, já que se tornaram
"economicamente ativos"
sob os efeitos da estabilidade
econômica promovida pelo
Plano Real. São ckladãos
sem inflação, ao contrário
daqueles que têm mais de 40
ou 45 anos e que penaram os

males do descontrole dos

preços e da recessão do

.qovemos Sarney, Collor e, em
parte, Itamar. Quem viveu a

época em que o valor do
dinheiro era pulverizada da
noite para o dia e não havia

gatilho salarial que resolvesse
no final do mês. Pesadelo do

qual o Brasil acordou com o

Plano Real e que volta a

provocar tremores quando o

principal ministro de Lula,
Tarso Genro, assume a

condição de porta-voz
econômico dizendo que a

"era Palocci acabou" e
anunciando o fim do ciclo da

preocupação excessiva e

neurótica com a inflação
baixa.

,£,) blogdomarona.blogspot.coml

Investindo no conhecimento
para gerar confiabilidade

.Mudanças recentes promovi
das pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial vêm

promover e incentivaro registro
deMarcas e Patentes, e realçar
sua importância no desenvolvi
mento da economia. Com o

intuito de gerarmaior confiabi
lidade, rapidez, transparência:
e eficiência no processo de

registro de Marcas, o INPI deu
início, em agosto de 2006, ao
"e-Marcas", primeiro módulo
do sistema eletrônico de gestão
da propriedade industrial, que
vem sendo implantado.Entre as

novidades desse novo sistema,
destacam-se a disponibilidade
do serviço on-line de forma
ininterrupta, a substituição da

I

necessidade de protocolar
várias petições separadas por
formulário eletrônico, a

dispensado envio de documen
tos originais para averbações,
ou seja, a desburocratização dos
processos.
Aliadas às referidas medidas,

a tendência crescenté de

parcerias tecnológicas, entre
empresas e entre empresas e

institutos de pesquisa, a partir
da lei de inovação tecnológica

, de 2004, e a busca por garantias
acessíveis e eficazes para as

criações nacionais, espera-se
que apresentem o retorno

desejado em investimentos e

fortalecimento do mercado
brasileiro.A Propriedade

iiMimU.M Rodrigues; g
J

o abraço
dos tucanos
A' investida do PT sobre o

PSDB deu certo: o líder
tucano na Câmara, Jutahy
Júnior (BA), anunciou o apoio �

formal da bancada ao petista
Arlindo Chinaglia (SP) na

disputa pelà presidência da
Casa. Acabou escancarando
a divisão existente na seara

tucana, já que muitos
afirmaram ser contra o apoio
ao petista. Para conseguir os
votos tucanos , Chinaglia
prometeu a vice-presidência l

da Casa para o deputado
Nárcio Rodrigues (MG). Os
dois candidatos à

presidência da Casa, Aldo
Rebelo e Arlindo Chinaglia,
devem divulgar suas
"plataformas de governo".
Chinaglia prometeu tratar da

questão salarial e apoiar,
caso os deputados queiram,
o aumento de 91 %. O
Planalto avalia que manter
dois candidatos na disputa é
conveniente: garante· que um

aliadodo governo assuma o

cargo.

� www.uol.com.br/ternandorodrigues

.Tânia Dutra

Advogada eta Pactum
Consultoria Empresarial

Industrial é um dos pilares do
desenvolvimento econômico,
que estimula a criatividade nas

soluções para a indústria, g�ra
a desejada competitividade no
mercado, qualifica e fomenta
a interação entre empresas,

reforça, valoriza e identifíca

empresas e produtos.Todo esse

processo de modernização,
entendemos, só trará efetivos
resultados, se vier

acompanhado de investi
mentos e estímulos de toda
ordem à educação e à pesquisa
científica, capazes de gerar a

riqueza intangível que
desenvolve a economia,
qualífíca os indivíduos e

transforma uma sociedade.

Educação precisa ser
tratada como prioridade

são

empresário: no Brasil, um
presidiário vale mais que
um estudante. Enquanto o

País investe pouco mais de
. US$ 500 por aluno ao ano,
o mesmo valor é desem
bolsado todo mês para
man ter um detento na

cadeia. O Brasil não pode
crescer se não investir

,prioritariamente em

educação. Só a melhoria
nesse quesito pode elevar
a qualificação de cada um

e do País como um to

do.Estudos apontam que,
se o estudante brasileiro
tiver o mesmo nível de
desempenho do aluno

.

português, por exemplo, em
30 anos o País terá uma

expansão adicional de 5%
do PIB. Não deveríamos
pensar mais sobre isso?

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@jornalcorrelodopovo.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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o fim da picada!
Às vésperas da abertura do Festival de Música de

anta Catarina, com gente aqui do país e inteiro e de,

tutros países, a prefeita em exercício Rosemeire Vasel

E�e o des?lante- e não há outro qualificativo- de apelar
a populaçao para que conserve tudo bem limpo. Segundo
ela, porque a prefeitura está sem dinheiro. Nas

entrelinhas sugere que cada.cidadão, que paga IPTU e,

r:c:: conseqüência, a empresa terceirizada que faz o

,Aerviço (leva R$ 7 milhões -este ano) empunhe uma

�assoura e vá varrer as ruas. Convenhamos, brincar de

prefeito tem hora.

Deixa o homem descansar!
Até fevereiro e todas as

qllilntas-feiras, a vizinha
-

Btumenau promove uma

mini-oktoberfest no

Parque Vila Germânica,
aRde acontece a grande
feita· de outubro. Nesta

st1_Flana, dezenas de ônibus

r�pletos de turistas que
estão no litoral foram lá
Qanferir. Agradou em

cheio. E o comércio,

mesmo fora daquela área,
também faturou. Enquanto
centenas de turistas gastam
dinheiro lá, fruto de
trabalho profissional, aqui
na terrinha onde, se

pretende construir três

portais turísticos a prefei
tura curte férias de 40 dias
decretadas desde a véspera
do Natal. Inclusive a

Secretaria de Turismo.

Gastando em vão
t

PIERO RAGAZZI/OOP

enésima vez o

Departamento Estadual de
Infra-estrutura tapa os

buracos na SCA13, que

liga Blumenau a Massaran

duba. Ainda neste mês de
qíJ, b Ijaneiro o que ra-ga ho,
�'��gundo o Deinfra, deve
G��tender-se à SC-416, no
C-'� ,

,

trecho Jaraguá do Sul a

I
(¥.I

I-it?merode. Em muitos

C/tutros trechos da. rodovia,
'c��pecialmente em épocas

de muita chuva como

agora, um flagrante
desperdício de dinheiro
suado do contribuinte,
quando, na verdade, a

pista deveria ser refeita

porque já não suporta mais
remendos. Sem contar os

prejuízos a motoristas

obrigados a transitar por
. elas. Mas, convenhamos,
alguém precisa ganhar com
isso, não é mesmo?

J)'''�:

,Of

���':Aliados coadjuvantes
-1 Voltando à reforma administrativa que o prefeito
DE Moacir Bertoldi pretende enviar à Câmara de

r;,.,. Vereadores, com promessa deque, desta vez, a

I; 'j mudança não será à semelhança de um rodízio de

�til pizza como aconteceu até agora, sabe-se que.o PL,
, r, I , partido do prefeito e o principal da coligação que o

I elegeu em 2004, também nunca foi ouvido. Como
ocorreu com o PDT, PPS e PTB. A informação é de

.
fonte insuspeita, porque vem do próprio presidente

iii" do diretório do partido Leônidas Nora. Disse tudo o

que já se sábia: O prefeito e a vice Rosemeire
assumiram toda a responsabilidade.

Fotografia dos bairros
Na rua Bertha Weege, a principal via pública do
bairro Barra do Rio Cerro, moradores já sentem

saudades do governo do ex-prefeito Úineu Pasold

(PSDB). Árvores cuja poda cabe à prefeitura fazer

espalham galhos viçosos sobre o passeio dificultando
a passagem de pedestres, que se obrigam a caminhar

pela pista de rolamento. Pior ainda quando em dias
de chuva. Ao longo da rua, bocas-de-lobo

completamente entupidas impedem o escoamento da

água. A relação das muitas "desbenfeítorias", se é que
o termo existe, é longa como emmuitas outras ruas e

inclui, ainda, pontos de ônibus estourados e capim
verdejante.

Agora sai?
Luiz Henrique repete

promessa de quitar a dívida
do Estado com a defensoria
dativa prestada pai:'
advogados à população
carente. Já são R$ 60
milhões. O ex-presidente
da OBA/SC, Adriano

Zanotto, foi candidato a

deputado estadual. Não se

elegeu mas ganhou de

presente a procuradoria-
-

geral do Estado.

Ele também
Sobre as aposentadorias

de ex-governadores. No
Mato Grosso do Sul, José
Orcírio Miranda dos
Santos terá, além de um

salário vitalício de R$ 22

mil, mais quatro policiais
militares pagos pelo Estado
exclusivamente para sua

segurança pessoal Quem é

mesmo o José Orcírio? É o

famoso Zeca do PT.

,

E dose!
Entre ltajaí e Balneário

Camboriu haja paciência.
Filas de até/dez quilômetros
por causa de obras de

recapeamento da pista
asfáltica. Se não é para
mostrar serviço, deve
haver explicação técnica

convincente para que se

faça isso sempre no auge da
-

temporada de verão,
quando há uma invasão de
turistas.

Paradoxo
Nesta luta encarni

çada pelo comando da
Câmara dos Deputados o

que mais dá é negociata
atrás da parede. Mas,
confirmada a adesão da
bancada do PSDB,

, parece que, daqui para
frente, neste segundo
mandato o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
s6 terá um único partido
para atrapalhar a sua

vida: o PT.

,Em pauta
'Leitor pergunta: a

volta do estacionamento

pago em vias públicas é

letra morta? Não. A

reimplantação do sistema
está condicionada a

criação da Guarda Civil
Municipal a quem caberá

gerenciar a fiscalização e

cobrança. Cogita-se o uso

de parquímetros: o

usuário paga pelo tempo
efetivo de ocupação.

Mais uma do Lula
De um lado da corda o aprovada, o governo teria

governo diz que a um custo adicional com o

Previdência está falida e já
.
programa, de R$ 35,6

acena com mudança dê milhões mensais. Política-
idade (paramais) no caso de gem pura porque não oferece
aposentadorias. De outro é aos atuais 11 milhões de
legítimo agente predador de beneficiados e nem aos

recursos públicos quan o futuros contemplados qual-
analisa projeto pc;ara quer perspectiva de vida que
estender o Bolsa Família não seja a eterna esmola

, de até 18
II

para jovens e ate, anos. oficial. Que, claro, sai do
Caso a proposta seja nosso bolso.

,�f
(��

Vale o voto
Pena que não seja

catarinense. Senador Paulo
Paim (PTIRS) é autor do
Estatuto do Idoso, que.
garante gratuidade para
idosos em viagens de um

estado para outro ou com

50% de desconto na

passagem. Direito legítimo
agora restabelecido pelo
Supremo Tribunal Federal.

Ajeitando o próprio lado
,

Fosse aumento para o

bolso do consumidor já
estaria resolvido. O
secretário de Estado da
Fazenda, Sérgio Alves e

representantes da Associa

ção de Distribuidores de
Medicamentos dos Estados
do Sul do Brasil tentam

negociar uma nova forma
de tributação para os

medicamentos. A partir de

janeiro deste ano os medi
camentos tiveram um au

mento na carga tributária,
definido por decreto
federal. As distribuidoras e

similares empregam
atualmente cerca de mil

pessoas no Estado com

faturamento mensal de R$
20 milhões. As duas partes
tentam acordo para poder
flexibilizar o ajuste.

DETALHE

o "super" 1
Escriba da terra sempre
que pode rasga elogios
ao presidente da

Fujamas e vice

presdiente da Defesa
Qivil, Carlos Alberto

Dias, a quem rotula
como um dos mais
atuantes secretários do

prefeito �ertoldi pelo
"fácil" relacionamento

que teria com a

lmprensa.

o "super" 2
Enquanto os outros, por
timidez ou por não saber

divulgar o que fazem,
não aparecem na mídia.
O "fácil relacionamento",
na verdade, se dá pela
obrigação da imprensa
de informar a

população, nada mais.
Imprensa que deve agir
de forma isenta com os

demais. Como faz O
Correio.

Caixa baixo 1
Presidente do PT,
Sebastião Camargo,
registra inadimplência de

contribuições ao partido
de filiados. Exceção de
assalariados, no caso

com remuneração crítica
e liberados das
mensalidades, outros
em cargos

.

comissionados o que
ganham bem estão em

falta com o caixa petista.

2
(.)

Caixa baixo 2
Foi justamente uma

cobrança do diretório
contra- o vereador
Jurandir Michels, então
filiado ao partido, no
valor de R$ 7 mil de

contribuições em

atraso e que se tornou

pública que o levou a

deixar a sigla e assinar

filiação no PV. O PT
ainda não desistiu de
receber.

,.,
'"
o
-,

o

Õ
u.

Realidade
Aliás, o PT de Jaraguá
ficou sem pai nem
mãe. Depois de eleger
a muito custo dois '

vereadores em 2000,
repetiu a dose em

2004, com Jaime

Negherbon e Jurandir

Michels, mas acabou
sem nenhum. E, agora,
também fica sem seu

deputado estadual, que
não se reelegeu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. MARIA TEREZA NORA, PRESIDENTE DA APAE DE JARAGUÁ DO SUL

O CORREIO DO POVO

"Nossa missão é propiciar a inclusão soclal"
,"

Acostumada a desafios ... o que diz ser

característica da personalidade ", Maria
Tereza Nora decidiu encarar mais um e, no

início de 2005, assumiu a presidência da

Apae (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais) de Jaraguá do Sul. Uma
. instituição modelo para o Estado, mas que
.exige da.diretoria preparo e muita dedicação.
A relação dela com a Apae do município é

de 1998, quando passou a integrar o Conselho
.Admi'nisrrativo da instituição: Dinâmica e

:rtçipadtàd:a' p ara o cargo, qualidades.
çleinúnstràâas... em outras atividades

... ';:Pfofissionais,' foi logo se destacando nos

;�:c_-, �: tr_�bathos desenvolvidos pelo grupo. r /
�tr�\�' Oi.primeiro mandate termina no final ��o
;;{::�XKti.Q', mas deverá ser prorrogado. Antes,
fi h:pKrém; pretende construir um parque, com
,.:.'. ·�:�trÚhas pata' a implantaçâo da equoterapia,

projeto que quer ver iniciado este ano.

Para falar dos trabalhos desenvolvidos pela
.: Apae com os portadores de necessidades

especiais e dos profissionais da instituição',

I�Mada Tereza recebeu a reportagem do O
Correio do Povo para a seguinte entrevista:

i:
I "

I_
I _

Correio do Povo �

: Como foi encarar o desafio
! de presidir a Apae?
i

-

f •

':. Maria Tereza Nora
. Minha relação com a Apae
é antiga. Entrei para o

Conselho de Administração
em 1998 e já havia sido
convidada anteriormente,

Lmas recusei por não me

; t6rtsiderar preparada para o

i ��rgo. Porém, em 2004, fui
,

.

í novamente provocada pelos
! colegas. Como gosto de

I desafios e estava a par das
1 atividades da Apae aceitei

I ser presidente dessa escola
; que tanto tem feito pelas
: pessoas portadoras de
� necessidades especiais.

Isso faz parte da minha

personalidade. Por outro

"lado, encaro a oportuni
-dade como uma forma de

f agradecer a Deus pelos
meus filhos perfeitos.

CP � E como é trabalhar

�aApae?
'
...n'

Maria Tereza � É muito
'J bom e gratificante. Temos
"':.uma equipe de 60
.

funcioriár ios unida' e

'comprometida com os
\

trabalhos e com a história
da Apae, que se dedica de

corpo e alma para dar o

melhor para os 260 alunos,
210 de Jaraguá do Sul e 50 .

de Corupá e Schroeder.

'I

"Encaro a

oportunidade de

presidir â
"

ae
corno um:a' forma
de agrade-ter a
Deus pelos
meus filhos
perf.eitCl

PIERO RAGAZZI/OCP

equipe clínica formada por

psicólogos, fonoaudiólogos,
professores, terapeutas,
assistentes sociais,

lho. Aqueles que não têm

condições, em função da
deficiência, permanecem
na instituição e prestam
serviço para algumas
empresas, e recebem por
isso, são os chamados gru
pos de convivência.

• QUEM É:
1
..

Mas é importante frisar

que para trabalhar na Apae
é preciso, além do

profissionalismo, vocação.

c4[{o
desenvolvidos

CP são

pe agogos, terapeuta
ocu acional e professores

<' de Educação Física, além
�
de médicos e dentistas que

prestam serviços. E também
uma equipe a�inistrativa.

Esses profissionais
trabalham diretamente com
os alunos em diferentes

atividades, tendo como

objetivo principal o

desenvolvimento deles, já
que a nossa missão é

propiciar a inclusão social.

"Para trabalhar
na Apae é
pre:ciso, além
do profis
sionalismo,
vocação,
porque é urna
atividade
especial"

específicas de acordo com

o grau de percepção. Mas
nada disso impede que eles

participem de atividades
extras corno festivais de

dança, teatro, eventos

esportivos, entre outras

atividades.

CP - Então é uma

escola igual às outras?

Maria Tereza � O

objetivo da Apae é' a

atenção pedagógico, e

clínica. E outra coisa que
nos diferencia é que os

nossos alunos são indicados
por 'médicos ou por familia
res de outros alunos.

Temos ainda a preocu
pação de preparar os alunos

para o mercado de traba-

CP Quais as

dificuldades?

Maria Tereza � Para que
à Apae possa atender com

qualidade e atenção as

necessidades dos alunos é

preciso garantir os recursos
necessanos para a

manutenção da instituição.
A nossa Apae é modelo em

Santa Catarina, no que diz

respeito à infra-estrutura e

equipe técnica, essa última
graças ao camp rome -

timento.

Hoje temos um profis
sional para cada quatro alu
nos, o ideal seria termos um

para cada dois. Trabalha
mos para envolver a cornu

nidade nos nossos projetos
e assim arrecadar recursos.

CP No que a

personagem Clarinha
contribui para ajudar os

excepcionais?

Maria Tereza ' Prestan
do um grande serviço à
medida que mostra que o

excepcional tem condições

...,
,I

os

trabalhos com os alunos?

Maria Tereza, Nosso
maior desafio é atender de
forma eficiente os alunos
dentro e fora da instituição.
Dar a eles o que precisam
e merecem para enfrentar
o mundo e se integrarem à

sociedade, e estender esse

trabalho às famílias, para
que possam acompanhar os
filhos e serem orientadas

para quando os alunos
estiverem em casa.

A Apae possui uma

CP - Há atividades

específicas?

Maria Tereza - Assim

que o aluno chega é feita
uma avaliação para
detectar o

1

grau de
deficiência para que se

possam' definir as

atividades. Até os três anos,
os alunos participam de
trabalhos periódicos,
geralmente em conjunto
com as famílias. Acima dos
três anos, ficam na Apae·
meio período e aqueles em

idade escolar vão para o

ensino fundamental. .

Eles são trabalhados de
acordo com a faixa etária e

condição de percepção,
porém, de forma integrada.

As necessidades são

. �.

"O excepcional é
capaz de
desenvolver

.

I

qualquer atividade·,
precisa apenas de

'atenção e
, cuidados
especiais"

de desenvolver qualquer
atividade, que é uma pessoa

"normal", que precisa apenas
de atenção e cuidadôs

especiais, além de serem
vistos cern mais, respeito e

ajudando a reduzir o.

preconceito.

CP � A senhora quer
deixar algumamarca da sua
administração?

Maria Tereza - Sim,
pretendo construir um

parque, com trilhas para a

implantação da equoterapia
(modalidade de fisioterapia
em que se utiliza a equitação
paramelhorar a coordenação'
motora), que quero ver

iniciado este ano. Isso vai

possibilitar o contato dos I
nossos alunos com a natureza

1'''Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ATRASO: FÉRIAS COLETIVAS DA PREFEITURA RETARDARAM ABERTURA DA LICITAÇÃO, SEGUNDO SECRETÁRIO

Mudança no sistema viário é adiada para üm do mês
Inversão de sentido
nas ruas centrais
vai custar cerca de

R$ 400 mil

mAIANE ZANGHELINI

CJ�RAGUÁ DO SUL

objetivo da inversão dos fluxos
é eliminar os engarrafamentos
nos semáforos e evitar os

cruzamentos", destacou Piazera.
A secretaria pretende mudar o
sentido das ruas centrais

durante anoite (provavelmente
em um domingo) e finalizar a
nova sinalização horizontal e
vertical em 30 dias.
A inversão de sentido de

algumas das principais ruas da
cidade vai custar cerca de R$
400 mil, As ruas preferenciais
Reinoldo Rau e Marechal
Deodoro voltam a ter sentido'
inverso como há dez anos. Com

isso, os motoristas que

trafegarem no sentido Vila

Nova/Centro, porexemplo, vão
acessarpelaReinoldo e retomar

\

pelaMarechal, e vice-versa.As
ruas Henrique Piazera,
Francisco Fischer, Quintino
Bocaiúva e Estheria Lenzi

(Centro) seguirão o exemplo
das avenidas centrais e

assumem adireção contrária da
existente.

Algumas transversais

também serão adequadas
conforme o tráfego. A Rua

Domingos da Nova ganhará
sentido duplo no trecho

compreendido entre a

Reinoldo Rau e a Procópio
Gomes.O trecho daBernardo
Dornbusch entre a as ruas

Procópio Gomes e Augusto
Mielke (Baependi) também
vai virar mão dupla. Também
assumem sentido inverso as

ruas Quintino Bocaiúva e

Antônio Carlos Ferreira, no
trecho entre a Marechal
Deodoro e Francisco Fischer.O
mesmo acontece na Rua João
Marcatto: agora, osmotoristas

poderão acessá-la entrando

pela Marechal e saindo pela
Reinoldo Rau.

•
Prevista inicialmente para

essa semana, a nova etapa de
._

mudanças no sistema viário
· central já não tem mais data
"definida para começar. O

"secretário de Urbanismo,
· ,

'Afonso Piazera, prevê que as'

alterações iniciem somente no

� fim do mês.' Segundo ele, o
'atraso. ocorreu em virtude das'

férias coletivas da Prefeitura,
retardando a abertura do

processo de licitação para
,

refazer a sinalização horizontal
'e verticaL
_ No final de dezembro, o

@ secretário tinha anunciado que
"as novas alterações começariam
::�nomáximo na primeira semana
, de janeiro, aproveitando as

•
férias coletivas na maioria. das

,'grandes empresas, o que

o.provoca uma grande redução

r:"
na circulação de veículos nas

·

áreas mapeadas do centro. "O

Centro do munlcíplc ganhará mais três semáforos
Durante este ano, as ruas

Jo'sé Emrnendoerfer e' João
Planincheck, no Bairro Vila

Lenzi, também sofrerão
inversão de sentido. De
acordo com o secretário, a

Prefeitura começa a trabalhar
no local depois que a

pavimentação da Rua José
Emmerdoerfer for finalizada.
Ainda não há data prevista
para o início do asfaltamento.

I

No mesmo bairro, as

paralelas Antônio Carlos
Ferreira e Padre Alberto

Jacobs assumirão sentidos

opostos, transformando-se em

binário. Out�a decisão da

€quipe de urbanismo é

_ alargar a Rua Ângelo
'�\) _.Schiochet, entre a ponte da
,

. Vila Nova até a Barão do Rio

• MUDANÇA SISTEMA VIÁRIO
INíCIO
AGOST02006

SENTIDOS JÁ ALTERADOS
RUAS VILA NOVA
- 25 DE JULHO
- MARTIN STAHL
- 'GUILHERME WACKENHAGEN,
- OLÍVIO BRUGNANO
- PEDRO GONÇAGA

RUASCENTRO
- BARÃO DO RIO BRANCO
- MARINA FRUTUOSO

Branco. Segundo Piazera, a

Prefeitura já está co�tatando
com os donos de propriedades
nesse trecho para acertar as

.

indenizações.
SEMÁFOROS - Nessa

semana, foi retirada a ilha da
Rua João Zapella com a

Francisco Fischer (Centro).
Para implantar o novo sentido,
também deixarão de existir as
ilhas entre as ruas Domingos
daNova e Procópio Gomes, e
na Ptocópio Gomes com

Bernardo Dornbusch (Rede
Feminina de Combate ao

Câncer). O trecho da Rede
Feminina vai receber um

sinaleiro, assim como a saída
da Rua João Picolli para a

Reinoldo Rau. Também será

colocado um semáforo no

cruzamento entre a Adélia
Fischer e a Jorge Czerniewicz,
que perderá a rotatória.

PONTOS DE ÔNIBUS
- De acórdo com Piazera, as
rotas de transporte coletivo
não sofrerão alterações. Os
16 pontos de ônibus
localizados nas vias a serem

modificadas continuarão no

mesmo local, mas serão

instalados no lado oposto da
rua. Por enquanto, os abrigos
de ônibus retirados serão

reaproveitados, mas no

decorrer do ano serão

padronizados. O secretário

informa que o novo modelo
de abrigo, bem como o

material com o qual ele será

feito, ainda não foram
escolhidos.

Piazera: "Inversão vai evitar cruzamentos e reduzir engarrafamentos"

- ---
---�-'---

.,
"

de formar cidadãos que pensem, que
tenham espírito crítico e que tenham

condições de interagir e conviver em

grupo de forma adequada. O que garantirá
o desenvolvimento destas competências
é o acesso e a apropriação de
conhecimentos. Temos a convicção de

que a função da escola é a de desenvolver
na criança e no adolescente a caaacldace
de pensar criteriosamente sobre os

conhecimentos que se apropria,
relacionando-os ao mundo real, mas

.
também desenvolvendo valores
necessários ao exercício da cidadania, como
questões cuhurais, ambientais e, sobretudo,
aqueles que dizem respeito à pessoa
humana em todas as suas dimensões. O

Projeto Pedagógico da escola deve estar

voãado, prioritariamente, a estas condições.
Já a família, tem um papel primordial neste
processo. Sem dúvida, família e escola,
desejam o melhor para todos, portanto,
devem estar lado a lado, estabelecendo
uma parceria e tendo consciência, cada
uma, da sua responsabilidade e dos seus
limites. A função de desenvolver valores
voltados a um convívio social cada vez

mais adequado também deve ser meta

da família. É preciso. que se tenha um

Projeto de Vida. Não podemos negar a

importância das condições intelectuais
como garantia do sucesso escolar e

profissional, porém, além destas

Bonilha ouviu

pessoas em JS
O Bonilha fez pesquisa em

Jaraguá do Sul para saber,
entre outras coisas, como a

população avalia a

administração municipal,
pedindo nota de um a dez, e

se acha melhor ou pior que a

anterior.

A enquête, feita por

telefone, também quis saber a

preferência dos entrevistados

para a eleição do próximo ano.

CESAR JUNKES!O,CP
�����

Rua Reinoldo Rau volta ater sentido inverso como. há 10 anos; o mesmo acontecerá com a Marechal Deodoro

, I

<:::. C O L E G I O'
1fif

:

,779nu �\t M � R 1STA
'Wó� S A O L U I S

Educaçã'o: ·um percurso em permanente construção)
Todos os anos, nesta época, as

escolas param, avaliam e refletem sobre
sua caminhada.

Esta retomada já faz parte da rotina
de protessores, alunos e tamíllas. Para
os primeiros é hora de descansar, para
a família, é o momento de ser criativa
buscando atternatlvas de convívio.
Muitos aproveitam para aproxi r-se

mais, fazer programas intere antes
juntos e Viajar. Mas, também, é uma

excelente oportunidade para que alguns
valores sejam repensados.

Percebe-se, no contexto atual, uma
grande preocupação das pessoas em

garantir uma qualidade de vida cada vez

melhor para a sua família, por isso, o
tempo de estudo e trabalho está cada
vez mais ampliado. É a busca pelo
crescimento pessoal e profissional. No
entanto, é preciso não descuidar da

qualidade do tempo de convívio em

família. Muitas famílias estão delegando
à escola a função de educar seus filhos
de forma integral. É inquestionável que
o ato de educar deve levar em conta os
diferentes aspectos das pessoas, tanto

pela escola como pela família. Porém, é
preciso que se tenha clareza de qual a
função específica de cada uma delas. A
educação escolar, atualmente, tem de

cumprir o papel de formadora integral
da pessoa, ou seja, deve ter condições

competências, hoje sabemos que não
basta sermos pessoas altamente

capacitadas se não temos uma conduta
baseada. em atitudes éticas e

responsáveis. É no convívio familiú;
através de modelos de diálog�
compreensão e atitudes corretas que a

criança, desde os primeiros anos de vida,
começa a se constituir uma pessoa
solidária, justa, responsável e digna,
Desta forma, sempre é tempo de
reavaliar o percurso de educar; avaliar e
mudar buscando sempre os melhores
caminhos. E qual é o melhor caminho?
É o caminho correto! Não existem
receitas, pois as pessoas são
diferentes, têm histórias e percursos
diferentes. A grande riqueza está n�
capacidade humana de querer ser cada
vez melhor, construindo e reconsmmdd
permanenternente as formas ce
relacionar-se com os outros e com 9
rnundo, desenvolvendo, assim, ações
mais conscientes. É desta forma qué
Escola e Família devem caminhar. E 1Í ,

esta a grande missão da Educação
Marista.

-

'I.

Pasold diz que
Janssen. mente

O ex-prefeito Irineu Pasoid
(PSDB) acusou o vereador
Dieter Janssen (PP) de "cuspir
no prato que comeu". Disse que
a declaração do pepista de que
PFL e PSDB não cumpriram
acordo não é verdade.

"Ele está revelando' a
verdadeira personalidade",
rebateu, informando que, é

candidato a prefeito no ano que
vem.

CONTRAPONTO

'Aliança levou
surra', diz PT

.

O presidente do PT de

Jaraguá do Sul, Sebastião

Camargo, lembrou que, no ano
passado, a aliança PMDB/
PSDB/PFL/PPS (tida como

certa para disputar as eleições
de 2008) "levou uma surra no

município".
Disse que há anos o

dinheiro não define mais

eleições. "Isso ficou provado nas
últimas eleições", completou.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIDA DE PESCADOR: DIA COMEÇA ÀS 3 HORAS DA MADRUGADA COM SAíDA PARA O MAR

Praia tem cerca de 100 homens

que sobrevivem ua pescaria
PIERO RAGAZZI/OCP

João Ribeiro Já tentou mudar de profissão, mas, diz que-a pesca é p melhor mesmo com as tempestades que enfrenta no mar

Nos dias "bons" cada
um consegue ganhar
pelo menos R$ 500
com a venda de peixe

KELLY ERDMANN
BARRAVELHA

Filho e neto de pescadores,
João Ribeiro, 43, jamais pensou
em seguir profissão diferente da
escolhida pelos antepassados.
Há 29 anos na lida que o faz
enfrentar o mar diariamente,
ele é apenas mais um entre os

cerca de 100 homens que
atracam quase 50 canoas todas
as manhãs na praia de Barra

Velha.
Em dia de pescaria boa, as

redes saem cheias do mar e

rendem em torno de R$ 500 ao

dono do barco. Uma
compensação àsmadrugadas de
tempestades e ventos fortes, que
fazem trabalhadores como

Ribeiro sentirem medo, mas,
não o suficiente a ponto de
desistir da rotina trazida pelas
águas salgadas.

O primeiro encontro com o

mar acontece religiosamente às
três horas da madrugada. Às
71130, os pescadores chegam à

praia e começam a receber os
clientes, afoitos por peixes
frescos. Três horas depois, estes'

ISS vai ser .ccbrade
em sistema on-line
BARRAVELHA

A Prefeitura de Barra
Velha vai abandonar os

mecanismos manuais de
controle de arrecadação de
ISS (Imposto Sobre Serviço).
A 'Partir do próximo mês, os
contribuintes podem imprimir
o boleto bancário, fazer
consultas e pagar a taxa de
forma on-line. O novo

sistema substitui o anterior,
que obrigava a administração
pública municipal a

encaminhar os documentos
via correio, e-mail au fax.
�: Atualmente o município
arrecada todos os meses cerc;a

� R$ 40 mil com o imposto.
Com a implantação do

programa virtual, a

expectativa é de aumentar

esta quantia, chegando aos

R$ 100 mil mensais.

Segundo o coordenador de

Fiscalização de Barra Velha,
Mareiel Berlin, o sistema
possibilita um controle mais

. apurado do que éJrcebido
com o ISS. Ele �escenta
q u e outro benefício é o

combate eficiente à

sonegação.
A novidade já está sendo

implantada da Prefeitura e

a tendência é entrar em vigor
nos primeiros dias -de
fevereiro, logo depois do
treinamento do pessoal
responsável pelà arreca

dação. Em seguida, deve ser

realizado um encontro call).
os profissionais de contabili-

,

dade para explicar o funcio
namento do sistema, tam
bém instalado nos respectivos
escritórios. (KE)

mesmos compradores já
deixaram as canoas vazias e só
o que resta é o cheiro falte típico
da região.

Agüentar isto, somado ao

sol, àmaresia, à areia e às noites
passadas em claro "não é para
todomundo", como faz questão
de frisarRibeiro. Ele lembra que
é preciso ter uma embarcação
bem cuidada, commotor forte,
dose extra de fôlego e, antes de
tudo��:amar o oceano". Além
disso,há as obrigações. Uma
<�elas é respeitar o defeso do
camarão e da anchova. Em
cada UIT). dos três meses de

pescaria proibidã' para càda
espécie, os pescadores recebem

R$ 350 e R$ 700,
respectivamente.

O dinheiro ajuda a sustentar
a família. No caso de Ribeiro,
de três pessoas: ele, a mulher,
que trabalha em um

supermercado, e o filho,
estudante do curso de Química .

na Univali (Universidade do
Vale do Itajaí), em Piçarras. O
jovem, ao contrário do pai,
preferiu ver omar apenas como
paisagem e não como fonte de
sustento. Mas, a escolha não

deixa o pescador frustrado, e

sim, orgulhoso pelas
oportunidades que conseguiu
dar ao menino a partir da

pescaria.

Veranistas elogiam
peixe "fresco"
Há menos tempo vivendo

da pescaria, Simone Santos,
43 anos, também gosta da

profissão. Ela trabalha no

mesmo local qúe Ribeiro há 22
anos, mas, não vai para mar. .

Fica na praia vendendo peixes
já "limpos" e prontos ao

consumo da clientela, que fica
em volta damesa improvisada
onde, em cima, a carne fica à
mostra.

,

No grupo de pessoas que

opta por comprar peixe com

Simone está a secretáriaAriane
Duarte, 35.A joinvillense passa
férias em Barra Velha e prefere
caminhar alguns quilômetros
para chegar à praia onde os

pescadores estão, ao invés de
ir às peixarias ou

supermercados próximos.
"Aqui a procedência é

garantida. Tudo é fresco,
retirado do mar há pouco

tempo e por isso muito mais

gostoso", elogia, lembrando
que os congelados perder o

sabor'original.
Para Simone, são

impressões como estas as

responsáveis pelo bom

desempenho no trabalho. "É
'muito bom ouvir isso. Este é
o nosso ganha pão, o sustento
da família", enfa tiza. É a

partir da "praia abençoada",
como faz questão de dizer, que
ela e o marido conseguiram
criar o casal de filhos, um de
19 e o outro de 22 anos. (KE)

Ninguém sabe, ninguém viu

INDICADORES ECONÔMICOS

Acidente na madrugada ontem, por volta das 2 horas, na Rua;
Reinaldo Rau, Centro. O motorista do Golf de cor prata, placas'
não identificadas pela Polícia Militar, colidiu corn o abrigo de
passageiros, em frente à loja Casas da Água. Não houve registro I

de vítimas.

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DOLAR (EUA) I COMPRA VENDA I
COMERCIAL 2,143 2,145 It

PARALELO 2,250 2,350 It

TURISMO 2,087 2,243 It

EURO

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS I OSCILAÇÃO

" BOVESPA 42.335 0,78%
" DOW JONES (N. York) 12.545 025%
" MERVAL (B, Aires)

,
2073 150%

It NIKKEI (Tokio) I 16.951 -1,39%

0,683

• CUB janeiro
R$889,54

,

I

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIO
Pela presente são convocados todos os membros

do Conselho da Comunidade Evangélica luterana de
Jaraguá do Sul- CEl, constantes do Art. 19 do seu

Estatuto, para reunirem-se em Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de janeiro de
2007, às 19:00h em primeira ouàs 19h30min. em

segunda convocação, no Salão da Paróquia
Apóstblo Pedro.

ORDEM DO DIA
1 -Deliberaçáo sobre pedido de empréstimo por parte

de Entidade mantidá - Hospital e Maternidade
Jaraguá.

Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 2007

WALDEMAR BEHLING - PRESIDENTE

......__�.411_."_.

LUlU'':
trenspone e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MiCROÔNIBUS

posmvo - ENERGIA· EXATHUM • SOCIESC/TUPY • ACE

TRANSPORTE ESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ - CEPEG - SENAC • FAMEG
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em ruínas no Bairro Czerniewicz

l)f!'

SUSTO:"ESPERAVA ATÉ A MORTE, MAS JAMAIS PERDER TUDO EM UM INCÊNDIO", DIZ APOSENTADO

Incêndio deixa casa de idosos

Causa pode ter sido
um curto-circuito
na fiação elétrica
da sala de estar

C
KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

A sexta-feira começou

triste para Celeste Bizatto, 81
anos, e a esposa Ign ês

Azevedo, 83. Os dois

perderam todos os móveis e

roupas por causa de um

incêndio iniciado durante a

madrugada. Da casamista de
alvenaria e madeira, número
302, de 120 metros

quadrados, construída na

Rua Henrique Marquardt,
Bairro Czerniewicz, pouco
sobrou.

Segundo Bizatto"o fogo
começou por volta da Ih30
na fiação elétrica da sala e

logo se alastroupor todos os

cômodos. O casal estava

dormindo nessa hora e ele só

acordou porque a fumaça e

o calor das chamas o

asfixiavam. "Achei que era o
ventilador. Levantei da cama
e o desliguei, mas a sensação
de ar abafado não passou",
relembr� o aposentado, que
em seguida viu uma brasa cair
sobre o colchão e incendiar
o quarto. A partir disso, o
desespero tomou conta dos
dois. Enquanto viam a

residência ser tomada pelo
fogo, apenas conseguiram

1') o

(

PIERD RAGAZZI/DCP

Celesle BizaHo e os vizinhos passaram o dia tentando limpar a casa. Entre as cinzas, só o que restou foram alguns objetos
."

retirar os documentos

pessoais e algum dinheiro. O

restante virou cinzas.

Na manhã de ontem, os

amigos auxiliaram na limpeza
na tentativa de retirar objetos
não destruídos. Entre os

poucos encontrados, estavam
dois álbuns com fotos e uma

frasqueira, onde Ignês guarda

temos mais nada. A roupa

que vestimos foram os

vizinhos que emprestaram",
lamenta Bizatto.

RECOMEÇO - Aos 81

anos, o aposentado não

imaginava ter de passar por
uma situação dessas.

"Esperava até a morte, mas

jamais perder tudo em um

conseguir segurar as lágrimas.
Depois de contabilizar os

prejuízos, o casal vai decidir

como' retomar a vida. Em

prinsípio, devem morar om

o filho. Bizatto diss que

pretendem reformar, ao

pOl.j.COS, os fundos da casa.

Mas para que isso ocorra omais

rápido possível, apelam por

ajuda da comunidade.jóias a acessórios. "Não' incêndio", disse, sem

Foram pavimentados os 23,2 km da SC 413 � deJoinville aGuaramirim

um investlrnento-de R$32 milhões. É o governo de Santa Catarina

melhorando a qualidade de vida dos moradores e o escoamento da

produçãoda região.

•

.era_la.t)$tllef
doDesenvolvt....h"
41111'8.118..
JarauuâdlJ8ul

I,acre•• dehladO
Ir......,.
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Cimed, vence a 80
seguida e segue
firme na Superliga,
próximo jogo é hoje

Em
.

mais uma boa

apresentação na Superliga de
VoleibolMasculino, a Cimed,
de Florianópolis, atual
campeã, manteve a série
invicta ao bater o Vôlei
Futuro emAraçatuba, Sp, por
3 a: O. A partida aconteceu

na quinta-feira, com parciais
de 21-25,20-25 e 17-25, em
86 minutos. O destaque foi
Evandro, escolhido o melhor
em quadra.

Antes do início da partida,
a cidade de Araçatuba
prestou homenagem a Renan
Dal Zotto, técnico da Cimed,
com a entrega do TroféuVôlei
Futuro, por causa da
brilhante carreira que teve

como jogador.
Mesmo com vitória

aparentemente tranqüila,' o
treinador da Cimed
comentou o que ainda falta
'para aperfeiçoar o time. "A
vitória foimuito importante,
mas a equipe cometeumuitos
altos e baixos, pois não estava
concentrada como de
costume e precisamos
melhorar isso para a próxima
partida. Abrimos contagem e

ao mesmo tempo cometemos
erros bobos. Os saques não

funcionaram tão bem mas,

em compensação, o bloqueio
foi excelente e nos ajudou
muito", disse Renan.

No alto da classificação o

Telemig Celular/ Minas e a

Cimed brigam pela
liderança, no momento os

mineiros estão na frente, já
que ambas as equipes tem 16

pontos, mas o time de

Florianópolis tem um set

perdido a mais.

O próximo jogo da Cimed
será hoje, às 17 horas, contra
o Lupo / Náutico (SP), no
Ginásio Gigantão, em

Araraquara, interior paulista.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
O CORREIO DO POVO

VOLEIBOL: TIME DE FLORIANÓPOLIS MANTÉM LIDERANÇA DA SUPERLIGA

Rumo ao bicampeonato,
.

DIVULGAÇÃO

A equipe Cimed segue vencendo há 8 rodadas na Superliga de Voleibol Masculino

CRICIÚMA

Fernandinho entra
em campo hoje
o ala Fernandinho está

de volta à equipe titular do.
Criciúma e participa do jogo
treino contra a Carbonífera
Criciúma, hoje, no Estádio
João Estevão de Souza. O

pedido para que ele atuasse

na equipe titular enquanto
não fecha com outro clube,
veio do técnico Gelson
Silva. "Vou continuar
treinando e trabalhando,
mas a direção sabe que não

quero permanecer", explicou
o ala.

-
-

TROCA-TROCA

Rosinei deve' ficar
no Corinthians
O· Internacional não

obteve sucesso na sua

proposta de troca com o

Corinthians.. O clube gaúcho
tinha interesse em contratar

o apoiador Rosinei e ofereceu
Rentería, Perdigão e mais um

jogador a ser escolhido.
Porém, o negócio não evoluiu
pelo fato de o técnico
Emerson Leão não abrir mão
de Rosinei, que é ccnsi
derado titular no seu time.

IIClube é barriga de aluquel", diz Luxemburgo
O "técnico Vanderlei

Luxemburgo afirmou que não

se preocupa com a atuação
do Santos no mercado de

contratações. Para o treinador
santista, o problema é fruto da
realidade atual e chamou os

clubes brasileiros de "barriga
de aluguel".

"No Brasil, o clube é

apenas uma barriga de
aluguel. Os empresários
colocam os jogadores para
valorizá-los. Não assumem

nenhum risco em caso de
lesão. É tudo com o clube. Os

empresários ficam apenas

esperando 'o jogador marcar
dois ou três gols para colocá
los lá fora (no mercado
exterior) ", disse o treinador.

Luxernburgo aproveitou
para criticar a Lei Pelé.
Segundo o treinador, a nova
legislação tirou poder das

equipes e deixou os

empresários no comando do
futuro dos atletas. Luxemburgo: clubes sem poder

Beckham rumo aos'JEUA a partir
da metade do ano �J

David Beckham deverá

ganhar 500 vezes mais que
seus futuros companheiros de
Los Angeles Galaxy. Mesmo
assim, o astro inglês afirmou
que dinheiro não é o motivo

principal da sua troca do
Real Madrid pelo futebol

profissional dos Estados
Unidos. Em baixa no futebol

espanhol nos últimos meses,
.'

Beckham anunciou na

quinta-feira que não

renovará seu contrato com o

Real Madrid e que parte

rumo aos Estados Unidos na

metade do ano.A direção do
Galaxy não informou as cifras
exatas que Beckham

embolsará na nova equipe.
Mas a imprensa internacional
especula que o astro ganhará
US$ 250 milhões, entre

futebol é gigante pelo
mundo, menos nos EUA.

Quero fazer essa diferença",
explicou o meio inglês.

1----·-··
.. ·,····--·--····,,········· .. ·,·· .. , .. ,· ......""···.. ,··· ....·1

Cotovia Moda Gestante j
.,. l

I
. J

A.moda daMurá mamãe I
II

VERÃO NA YANG
Na Yang vo(ê encontro o mais completa coleção de
linho Praia feminina, adulto e infantil, como:

'.biqufnis, maiôs, cangas, chapéus, bolsos, bem como
toda a linha Fitness em supplex como calços,
corsórios, bermudas, tops, regatas, maiôs. poro

natação, tudo Q preços de fábrica,

Além da linha praia e fitn.ass, agora também,
vestidos e blusas em tecido light poro o dia-o-dia.

Venha conhecer nossa loja.

Run Bern,mlo llo�o�\I!eh, 4n, I!M�Mdí
IfOM: 47, 3ZiS,!2�O ' J.ftl'nYIJ� tl<l &ul SO

.'.

salário e contratos comerciais,
pelos cinco anos de contrato '1
na equipe."Quero levar o Ifutebol nos EUA a um outro

níveL Acredito que o futebol
pode irmuito além nesse país,
mais do que acreditam. O

1\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GOVERNO ESTADUAL ANUNCIA
PACOTE DE SEGURANÇA QUE
INCLUI AÇÕES PREVENTIVAS DE

,
COMBATE À CRIMINALIDADE ® 82

I

IPCA FECHA O ANO DE 2006
ACUMULANDO 3,14%, O
MENOR íNDICE DESDE 1998 e 83

�
LOCAL: DESMORONAMENTO ACONTECEU OND.E DOIS TÚNEIS DA LINHA 4 DO METRÔ SE ENCONTRARAM EM DEZEMBRO

Acidente.em obra do metrô abre cratera
Vários caminhões
teriam tombado, as
ruas foram fechadas,
a energia foi.cortada
e o prédio da Editora
Abril foi esvaziado

menta do acidente, mas, até
o fechamento desta edição, o
Corpo de Bombeiros não

tinha informações sobre
vítimas. Segundo a TV

Globo, haveria três feridos.
As ruas da região foram

fechadas, a energia elétrica
foi cortada na área do aci

dente, e o prédio da Editora
Abril chegou a ser esvaziado.
Mas os funcionários já foram
liberados para retornar ao

edifício.
Colaboradores da edi-.

tora, que estavam no local,
comentaram como foi o aci

dente. "Eu vi dois cami

nhões-caçamba caindo no

buraco. Parece que derru
baram as fundações do túnel
do metrô. Foi um barulho
parecido com o de uma ex-

plosão forte", contou Milton
Rodrigues, webmaster de um
dos sites da Abril. Ele afir
mou que viu do 17° andar do
edifício a' queda dos cami

nhões. Outro edifício próxi
mo ao local também foi esva
ziado. Segundo o zelador do

Edifício. Passarelli, Carlos
Ribeiro Santana, parte do
estacionamento do edifício
foi atingida pelo buraco. O

prédio abriga cerca de 16

empresas.
A assessoria do metrô

disse que as informações
sobre a causa do acidente
eram contraditórias e até o

final da tarde ainda não ha
via se pronunciado. A cra

tera aberta tem cerca de 80
metros de diâmetro e 30

metros de profundidade.

SÃO PAULO

Um acidente que acon

teceu ontem nas obras da

Estação Pinheiros do metrô

de São Paulo abriu uma

grande cratera próximo 'ao

prédio da Editora Abril, e

vários caminhões teriam

tombado no local. Fun
cionários estariam traba
lhando nas obras da linha 4
do Metrô - na altura do
número 7.500 da' Avenida
das Nações Unidas - no mo- Cá'minhões fora{TI engolidos pela crateia gigantesca, provocada por um desabamento nas obras do metrô

a}O
'Terceira via para presidência fica mais difícil' , Fazenda divu'lga

arrecadação de 2006
• MEDO

BRASíLIA em tomo de um nome defi
nitivo para concorrer à presi
dência da Casa. "Diversos
partidos vão se reunir, outros,
os candidatos já saíram para a

campanha e estão visitando
os deputados pas Estados. O

quadro começa a ficar mais

claro na semana que vem",
disse.
Ricardo Izar diz

.

que não

teme a repetição do chamado
e um "efeito Severino" - a vi

tória inesperada de Severino
Cavalcante para a presi
dência da Câmara em 2005,
depois de impasse na cand
idatura dos dois candidatos
do governo ao cargo. ''A rea

lidade é uma só: se tiver uma

terceira via, será uma pessoa

competente, capaz, honesta,
diferentemente do que aeon

'teceu no caso, Severino, que
foi indicado pelo baixo clero".

Mulher contrata

vigia' particular
em: hospital

Apesar de fazer
.

parte do

grupo de deputados que busca
um terceiro nome para con

correr à presidência da Câ

mara, o deputado Ricardo Izar

(PTB) disse que essa opção
vai ficando cada vez mais

difícil. Principalmente depois
que parte do PSDB anunciou

apoio à candidatura de
Arlindo Chinaglia '(PT). Para
fechar questãó sobre o assu

nto, os deputados favoráveis a

uma terceira via vão se reunir

na próxima terça-feira, 16.
"O grande problema é que

tem o lado prático. Gostaria-
\ mos de escolher uma pessoa

que não esteve implicada com
todas as irregularidades do
ano passado e, logicamente,
de um partido que tenha mui
to voto. Não adianta escolher
um candidato do P-Sol, que
só tem três deputados, ou do

.

PY, que tem meia dúzia de

deputados. Há necessidade de

alguém de um partido grande
ou médio, pelo menos", expli
cou o deputado.
Para Izar, a próxima semana'

será decisiva nas negociações

FLORIANÓPOLIS de uma base já elevada, den
tro de uma conjuntura de '

economia estagnada. Se
considerarmos ainda que o

governo, visando proteger e

dar condições de compe
titividade às empresas catari

nenses, ampliou o volume de
- benefícios fiscais (arroz, maçã,
vinho, cerâmica, pró-cargas,
cesta básica do material de

construção), podemos dizer
com tranqüilidade que o

desempenho foimuito satisfa
tório", diz. Além disso, segun
do. Mendes, foram R$ 120
milhões amais em transferên
cias de 2rédito em relação a

2005, o que diminuiu muito
da quantidade arrecadada.

O desempenho positivose
justifica pela automação dos

serviços, que possibilitam
maior controle da adim

plência, pela fiscalização
setotizada e pelos recursos

arrecadados pelo Revigorar,
que chegaram a R$ 118 mi

lhões.

A Secretaria estadual da

Fazenda divulgou ontem os

números referentes à arreca

dação de impostos (ICMS,
IPVA e ITCMD) no ano de
2006. A receita bruta em

2006 foi de cerca de R$ 6,6
bilhões, sendo R$ 6,1 bilhões
relativos ICMS (Imposto
Sobre Ci lação de Merca
dorias e Serviços), R$ 480
milhões do IPVA (Imposto.
sobreaPropriedade de Veícu
los Automotores) e R$ 25
milhões do ITCMD (Imposto
de Transmissão Causa Mortis
e Doação). O crescimento da

arrecadação,' em' relação a

,2005,foi'de,emmédia,S%. ,

Em relação à variação en
tre 2004 e 2005, quando o

crescimento foi de 11,9%, o

valor atual pode parecer pou
co. Mas segundo explica
Pedro Mendes, diretor-geral
da Fazenda, 5% pode ser con

siderado excelente. "Partimos

Fl.ORIANÓPOLIS
ti

- '-� ,.�
' •.
�.

��C:�::;,,���',{�.-- :}w"\:,' ��.,

C:�.'Ihfêrnada.paril tratamento
de pneumonia, apacienteGei
saSchmidt contratou seguran
ça particular depois que vigias

.

do HospitalNereu Ramos, em
Florianópolis, lhe disseramque
ela deveria fechar o quarto à

noite devido ao risco de assal
tos.

O hospital fica perto de um
morro da região central da ci
dade.No início da semana, um
outro paciente teve o quarto
invadido e objetos furtados.
"Me disseram que eu tinhaque
fechar o quarto, mas tenho

claustrofobia", disse Geisa.
"Então contratei um segu-

.

rança".
'

A direção do hospital
planeja construir um muro

para separar a ala da área de

passagem.

Para Izar, a próxima semana

será decisiva nas negociações
em torno de um nome definitivo

"
"A reáfidade é uma só: se tiver uma terceira via, será uma

pessoàcornpetente, capaz, honesta, diferentemente do

que aconteceu no caso Severino, que foi indicado pelo
baixo clero".

Ricardo Izar

deputado federal pelo PTB
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GQverno anuncia

pacote de medidas
�

E-V.ital'que quadrilhas
';ao�Rlà de Janeiro
�gB:-instalem em se é

Jirí�!idade imediata

?atrícia Gomes

_Cêrltral,de Notícias Regionais
FLORIANÓPOLIS

A guerra contra o

, narcotráfico e a violência foi
"

deflagtada pelo governo do
Estado como anúncio, ontem,
de umpacote de segurança que

. prevê policiamento ostensivo,
investimentos em segurança
pública e ações preventivas que
ataquem diretamente as causas

da criminalidade. De imediato,
Santa Catarina vai propor aos

.

vizinhos Paraná e Rio Grande
do Sci uma operação integrada
entre as polícias. "O nosso,

grande temor é que essa

operaçãomilitar, envolvendo as

Forças Armadas no Rio de

Janeiro e emSão Paulo, resulte
na fuga de quadrilhas para os

nossos Estados", disse o

govemador Luiz Henrique. Na imóveis do Estado e

próximasemana,osecretárioda executadas, com maior
Segurança Pública, Ronaldo .

agilidade, se o leilão da contar

Benedet, reunirá os secretários salário dos servidores for
dos dois estados para deflagrar concretizado. "Se a Justiça der
a ação conjunta. ganho de causa ao Estado, o

Para evitar a entrada de que en espero, liberaremos R$
criminosos noEstado, as polícias 50milhões destes recursos para
militar e civil e rodoviárias o setor de segurança",
estadual e federal também prometeu. Para atender
intensificarão a fiscalização nas adolescentes emconflito com a

estradas. Outras, ações lei, o Estado também investirá
imediatas são vistorias em casas na ativação de 60 vagas nos \

de diversão - em busca de Centros Educacionais (em São
traficantes e de usuários de José, Chapecó e Lages) e 20 nos
drogas - e operações especiais, .• '

-.Centros de Internamento
como barreiras, batidas e blitze, �,J Provisório (em Itajaí e

especialmente, em áreas de Blumenau).
risco. As ações de infra- As ações de recuperação de
estrutura prevêem a aquisição adolescentes infratores passarão
de viaturas e armas, reformas e ao comando 'da Secretaria do
construção de presídios (em Desehvolvimento Social,
Itajaí, Chapecó, Tubarão) e de . Trabalho e Renda. Ações
unidades prisionais (emVideira, preventivas, segundo Luiz
Canoinhas, São Francisco do Henrique, "serão parte de um

Sul e Brusque). Nos primeiros grande programa de ocupação
quatro anos do governo Luiz das áreas de risco, levando
Henrique,foramcriadas2,4rnil educação, saúde, cultura,

\ vagas no sistema prisional. O esporte e lazer, a fimde criar um
objetivo agora é criarmais 2mil. novo ambiente para as crianças

Segundo o govemador, as e adolescentes e tirá-los da
ações de infra-estrutura serão .intluência do narcoditador e do
subsidiadas pela venda de narcotraficante".

P "SAPORTES

•. <
• FLORIANÓPOLIS

·
Porlariá do governo proíbe a venda do crustáceo de outras regíões

Uma carga de 5,1 tone

.ladas de camarão resfriado
foi apreendida ontem pela
manhã no momento em que
era descarregada no Mer
cado Público de Florianó
polis.A carga estava num ca

minhão que havia sido fisca
lizado durante a madrugada
em Biguaçu, n� Grande

Florianópolis, pela PRF

(polícia Rodoviária Federal) .

De acordo com a PRF, a
nota fiscal indicava que a

carga vinha de Ilhéus, na

Bahia, com destino a Rio

Grande, litoral gaúcho. Co
mo o caminhão era um Ford

Cargo com placas de Floria

nópolis, a polícia ficou des
confiada e resolvrl- seguir o
veículo. (li

O flagrante foi realizado

por volta das 6 horas, logo
após a abertura do Mercado
Público. O'responsável pela
carga, cujo nome não foi di

vulgado, foi autuado por
crime fiscal e ambiental.

_

Uma portaria do governo
de Santa Catarina proíbe a

venda de camarão do Norte,
Nordeste e Sudeste devido ao

risco de transmissão de
doenças para criadouros do
Estado. As 5,1 toneladas de
camarão serão incineradas
em Biguaçú.·

PROCESSO

Procurador acusa

prefeito
o procurador de Justiça

Basílio Elias De Caro quer que
o Tribunal de Justiça autorize
a instauração de um processo
contra o prefeito de Itapiranga,
Vunibaldo Rech (PT), por
suposta infração à lei de lici
tações. Em inquérito enca

minhado ao TJ no dia 14 de
dezembro, o procurador acusa
o prefeito de ter dispensado
licitação para pavimentação de
duas ruas onde estão instaladas
empresas que pertencem a ele.
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Núméros
revelam
dificuldades
das contas

Investimento em

se depende de
ajuda da União

Os números divulgados pela Fazenda dão a medida do
desespero crônico sobre as contas públicas, parcialmente
dissimulado pela agudez da situação em outros estados
brasileiros e pela natural renovação de pactos e promessas'
ensejada por novo mandato. Com a capacidade de
investimento espremida pelos repasses constitucionais,
pelo custo da máquina, pelo pagamento da dívida e pela
impossibilidade de aumentar impostos, dá para entender
porque todos os pacotes de medidas anunciados pelo
governo - o primeiro foi o de Segurança Pública - restam
condicionados a receitas extras e � venda de patrírnônlo-Í
É como na vida particular, em último caso, vão-se os anéis. t,
Dos R$ 6,6 bilhões arrecadados com tributos ano passado,
apenas 3%' - menos de R$ 200 milhões - sobraram para r
investimentos.

[ �

Abusivo COL considera abusivo o aumento de 14,28% nos
'

preços dos cartões do estacionamento rotativo de Chapecó - OI ,

sistema Zona Nobre. O presidente Ivonei Barbiero não encontra'
justificativa para o aumento, já que nenhum índice econômico ):
variou acima de 3,5% em 2006: INPC'2,18%, IPCA 2,65% e

IGPM 3,86%. A gerente administrativa da Caiuá, empresa
responsável pelo estacionamento, Rúbia Pinheiro, alega que o ,

reajuste aplicado corresponde à inflação do período. Barbiero
. pedirá ao prefeito em exercício, Élio Cella, â revogação ou, no

-

mínimo, a revisão do aumento concedido esta semana.

Didática Conta feita pela Secretaria da Fazen.da: para cada R$ i
arrecadado pelo governo, R$ 0,25 seguem para os municípios ..

. Dos R$ 0,75 que sobram, R$ 0,12 vão para o pagamento da
dívida, R$ 0,13 para os Poderes e R$ 0,46 para as vinculações'
de saúde, educação e folha de pagamento. Sobram R$ 0,04
para custeio e investimentos.

.

Renúncia A arrecadação de impostos no Estado cresceu 5%
ano passado, menos da metade do período anterior quando
aumentou 11,9%. O diretor-geral da Fazenda, Pedro Mendes,
contudo, considera desempenho excelente diante do quadro'
econômico de estagnação. Lembra que as transferências de J,

crédito aumentaram em-R$ 120 milhões em relação a 2005 e '

que foram ampliados benefícios fiscais.
.

---;:-------------------

Patrimônio
Já na semana que vem serão imóveis da área de

segurança, depois os dernals. O critério é vender terrenos
e prédios em áreas urbanas centrais, mais valorizadas,
para instalar os equipamentos públicos em outras,

,

periféricas e mais baratas. Em relação aos Centros _',
Administrativos Regionais, a idéia é unítlcar num único

I

prédio as repartições públicas estaduais, Diflcil é o Estado
superar a condição de mau proprietário: quem não cuida,
vende mal. Mais da metade dos imóveis - acima de 5 mil
unidades � não estão nem cadastrados.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE CRISTIANO CARRADORJ
TUBARÃO, PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS E SONIA GIARETTNCHAPECÓ

I·
....

PRF apreende 5,1 ton. . �

ue.
-

'

-t I
r'

� Emlssao suspensa

·

.

�,:camarao na capl C!.... em Criciúma
· J A emissão de passaportes

está suspensa por tempo inde
terminado em Criciúma. O

posto da Polícia Federal que
funcionava. na Delegacia
Regional foi fechado e o

serviço pode não voltar mais
a ser oferecido. O governador
Luiz Henrique da Silveira
comprometeu-se a marcar

.

uma reunião com a Superi
ntendência da PF, emBrasília,
para tentar resolver o pro
blema.

/1
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IBGE DIVULGA

Inflação oficial é a

menor desde' 1998
I IPeA fechou o ano

de 2006 acumulando
,

&14%, abaixo da
I meta do governo

RIO DE JANEIRO

O IPCA (índice de Pre

ços ao Consumidor Amplo),
que mede a inflação oficial

, do go-verno federal, fechou
o ano de 2006 acumulando

3,14%.Oresultadofoiome-
I nor desde 1998, quando a

inflação acu-mulou 1,65%,
e ficou ,2,55 pontos per
centuais abaixo do apurado
em 2005 (5,69%). O IPCA
de 2006 também ficou abai-

eo da meta fixada pelo go

verno, que era de 4,5%.
Os dados foram divul

gados ontem pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Esta-tística). Ern
dezembro, o IPCA variou

0,48%, acima do regis-trado
em novembro (0,31%).

De acordo com o IBGE,
o resultado do ano foi favo
recido pela boa oferta de

produtos agrícolas, que le-
vou os preços dos alimentos
a ficarem estáveis ou a

caírem, em alguns casos, ,

como feijão e leite em pó,
; rc\lém disso, o câmbio favo- ,

rável contribuiu para que os

preços de higiene pessoal
mantivessem o mesmo pata-

Preços estáveis dos alimentos, como o feijão, contribufram para o resultado

mar (0,65%) e para que
houvesse redução nos pre

ços de aparelhos de TV, som
e informática (-12,07%) e

artigos de limpeza (-2,29%).
Outro fator que determi

nou a redução na taxa anual
foi o aumento mais discreto
em energia (0, 28%), tele
fonia fixa (-O ,83 %) e com

bustíveis, com alta de ape
nas 2,30%, por não ter

havido aumento nos preços
da gasolina nas refinarias,

Por outro lado, as maiores
pressões sobre o IPCA vie

ram de planos de saúde (12,
30%), colégios (6,79%), sa
lários de empregados do
mésticos (10,-73%) e tarifas
de ônibus urbanos (8,11%),
que mesmo sem reajuste em

quatro das onze regiões pes
quisadas e com Recife apre
sentando queda de 3-,04%,

registrou aumento signifí
cativo nas demais áreas.

Não houve reajuste nas tari

fas de ônibus urbanos em

Fortaleza, Salvador, Curiti
ba e Goiânia.

Entre as taxas mensais de

2006, a maior inflação foi
registrada em janeiro (0,
59%), por causa de altas no
álcool combustível e nas

tarifas de ônibus urbanos.
As despesas pessoais foram
as que apresentaram maior

alta (7,23%), enquanto
artigos de residência apre
sentaram o menor resul
tado (-2,72%). Entre os ali

mentos, que ficaram com 1,-
22%, o arroz (13,60%), fari-
'nhademandioca (11,98%),
açúcar refinado (15,73%) e

cristal (16,49%) se desta

cam, tendo registrado as

maiores altas.

Começa hoje limpeza de
cidade atingida em MG
MIRAí

Quatro caminhões hidro
jateadores, que permitem a

lavagem sob alta pressão de

superfícies e tubulações, se
guem hoje paraMiraí, Minas
Gerais,de acordo com O
Globo Online. Os veículos
da Copasa (Companhia de
Saneamento de Minas Ge

rais) serão usados na limpeza
da área urbana, atingido
pela lama da barragem de
resíduos de bau-xita. Outros

quatro cami-nhões pipa já
estão na cidade.

Os caminhões hidrojate
adores são equipados coin
motobombas que liberam a

água em alta pressão, e têm
a vantagem de poderem ser

usados no desentupimento

das redes pluviais ou de es

goto, que estão cheias de la
ma. O tanque de cada ca

minhão tem capacidade pa
ra até 3 mil litros, que po
dem ser usados tanto para
armazenar a água, quanto
para sugar a sujeira.

Choveu fraco durante

poucos minutos na madru

gada de ontem na região, e

não houve aumento do nível
da água. Mas as áreas alaga
das, com muita lama, ainda
impedem que milhares de

pessoas voltem para casa. As

causas do grave acidente se.

rão motivo de inquérito con
junto entre o Ministério Pú
blico de Minas e do Rio de

Janeiro.

NO GOVERNO LULA

MST comandou
70% das invasões

O MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem

Terra) foi a entidade que
mais invadiu propriedades no
primeiro mandate do presi
dente Lula. O'MST foi res

ponsável por 70% das inva
sões de terra registradas de
2003 a 2006. No período,
ocorreram 1.029 invasões,
excluído apenas o mês de
dezembro de 2006, ainda não
computado. Em segundo
lugar, está a Confederação
Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura, com suas

federações estaduais. Traba
lhadores rurais ligados à

entidade fizeram 91 ocu

pações. O Movimento pela
Libertação dos Sem Terra

aparece como a terceira que
mais ocupou terras.

.PELO MUNDO
se

Explosão causou

danos, mas não
deixou vítimas

A polfcia de Atenas confirmou que a embaixada dos

Estados Unidos na capital grega foi alvo de um atentado
cometido com um foguete, na madrugada de ontem. Não

houve, vftimas, mas a explosãc causou danos materiais
limitados na fachada do prédio,

Segundo policiais citados pelos .canals de televisão
,,

gregos, os restos do foguete foram encontrados nos

banheiros da embaixada, que ficam ao lado do escritório �
do embaixador, Charles Ries.

Bles considerou "especialmente grave" o ataque. Em ,>
r

,

declarações pouco depois do atentado, ele confirmou que
não houve tertdos. e disse que já tinha informado o

presidente dos EUA, George W, Bush. O embàixador
também conversou com a ministra de Relações Exteriores

grega, Dora Bakoyani.
Até ontem não. havia confirmação oficial sobre a

responsabilidade do atentado, o mais espetacular contra
interesses americanos na Grécia desde 2002, quando foi
desmantelado o grupo .terrorista 17 de Novembro. A
embaixada dos EUA em Atenas já havia sido atacada pela
organização, em 1996.

'

Embaixada
em Atenas
sofre ataque
com foguete

"

BRINCO PERDIDO
Um trabalhador de um parque da praia inglesa de Blackpool
encontrou um brinco perdido há 73 anos pela atriz Marlene
Dietrich. A jóia feita com pérola estava embaixo de uma

montanha-russa desde 1934, quando a atriz deu uma volta no

brinquedo.

Recorde
A Tour Eiffel, um dos
monumentos mais
famosos do mundo,
recebeu ano passado 6,71
milhões de visitantes, o
que representa 300 mil a
mais do que em 2005, de
6,5 milhões de turistas, e

um recorde absoluto.

XADREZ DO GELO
A amenidade do inverno rnoscovlta e londrino dificultou ontem

uma partida de xadrez com peças de gelo, jogada
simultaneamente no centro de Moscou e de Londres, As peças
começaram a desaparecer antes do início da partlda

Bombardeio
Um bombardeio da Otan
contra um acampamento
talibã matou 39 pessoas,
sendo 13 civis. De acordo
com as autoridades afegãs,
o ataque ocorreu ontem em

uma área remota cujo
controle é disputado pelos
rebeldes talibãs e pela
Otan.

CHUVAS NA EUROPA
Vários países europeus sofrem nos últimos dias com chuvas e

ventos. Na Alemanha, o centro de Hamburgo foi inundado após
uma forte tempestade, O tráfego no Canal da Mancha foi

prejudicado pelos violentos ventos que provocaram a morte de
um homem na Inglaterra,

Farmacêutico lama 20 viagras
Um farmacêutico Chils da província de Shandong

permaneceu duas horas em coma em um hospital após ter
ingerido de uma só vez 20 co�rimidos de Viagra, remédio
indicado para tratar a disfunção eréti!. Segundo a edição de

ontem do jornal China Daily, o farmacêutico, identificado como

Chen, comprou as pastilhas em Hong Kong como uma

encomenda especial para um de seus clientes.No entanto, o
cliente nunca foi buscar os comprimidos, e Chen decidiu, sem
ler a bula, tomar todos de uma só vez,

Pouco depois da ingestão, Chen começou a se sentir

enjoado, seu corpo ficou inchado e ele decidiu ir ao hospital,
onde entrou em coma. O farmacêutico recuperou a consciência

duas horas depois, O Viagra é muito popular na China, onde a

Pfizer, a empresa produtora dos comprimidos, mantém uma

batalha legal para proteger seus direitos,

Rejeitado
o Tribunal Constitucional
Federal da Alemanha ,

rejeitou ontem urnrecurso

do marroquinoMunirel�
.

Motassadeq, condenado a

15 anos de prisão por
cumplicidade nas mortes
dos atentados de 11 de
setembro de 2001 no

Estados Unidos.

O americano Geoff Ernest reencontrou seu gato, desaparecido há seis meses, depois que uma

mulher achou o animal preso na entrada para cachorro de sua casa tentando roubar ração, Hércules,
que foi rebatizado de Golias, foi encontrado por Jadwiga Drozdek, que mora no subúrbio de

Portland, nos EUA, há alguns dias, preso na pequena porta que permite o acesso para animais na

residência, Segundo Jadwiga Drozdek, há quatro meses o "intruso" roubava a ração de seus gatos.
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Os pais orgulhosos mandam os parabéns
para o gatinho Érik Andrey Dumke que
completou seu 1° aninho no último dia 09.

Em pose para a coluna o gatinho Whellington
Thiago Zapella, com 03 aninhas. Para o

oçgulho dos pais Wander e WaliL
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Extra O CORREIO DO POVO
:;j

PÁGINA DA (RIANÇA

As fotos publicadas nessa página vão
concorrer uma peça de roupa no final do mês
da NICOLODELLI. Mande sua fotinho também!

recepcao@jornalcorreiodopovo.com.br
As fotos deverão ser enviadas até às 12h de quarta

Na foto o sorriso bonito de Welyngton e

Júnior que trocam idade no próximo dia 16.

A linda Isabele Maéis Gielow completou
ontem 09 meses de alegria. Os pais Márcia e

Marcos e a irmã Gabriele mandam muitos

beijos.
O garotão Douglas Eduardo S. Bohmer

completou 09 anos no dia 05. Os pais Vilson
e Diani, a irmã Maria Eduarda e a turma da
Casa dos Tubos mandam os parabéns.

Parabéns para a princesinha Heide Siewert

que completou 06 anos no último dia 07.
Felicidades de seus pais Hermes e Cláudia e

seus avós Waltraud e Güníher.

baby @

-

PREÇO DE FABRICA

(47) 3275�1926

::.;. {'

Promoção com' y
�
desconto de 5% até'
20% em todas as

. peças na loja.
"";� 'ff!"*.,.".,."",,_j�"

• Piadinhas

Uma Questão de Ponto de Vista.

E lá estava o menino segurando no .r

rabo do Gato e o gato fazendo a

maior algazarra.
Chega sua Mãe e diz:

- Pare de puxar o rabo desse Gato
menino!

Ele sem se alterar responde:
- Eu não tô puxando Mãe, só Estou

segurando, quem tá puxando é Ele ..

• Você sabia?
A formiga conseque.íevantar
50 vezes o seu peso, puxar 30
vezes o .seu peso e sempre cai

para o lado direito quando
intoxicada.

L O V
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Arte
e técnica de

combinar sons.

de maneira a-

gradável ao ouvido. Esta é a

definição da palavra mú

sica no dicionário. E é

exatamente uma reunião

de pessoas capazes de faze;
isso, e muito mais, que vai

acontecer em [araguá do
Sul durante 14 dias.

De 14 a 27 de janeiro, a
Cidade se transforma em

palco internacional da mú
sica, com a presença' de
nomes consagrados no

Brasil e no exterior. Estu
dantes terão a oportu
nidade de compartilhar
com os profissionais mo

mentos de inspiração. E o

público vai conferir con

certos inéditos, não só na

Scar, mas em 'toda região.
E ninguém vai ficar de fora,
ao todo são mais de 150

O CORREIO DO POVO

concertos SOCialS plane
jados para hospitais, orfa

natos, escolas e outros cen
tros comunitários.

O Femusc, como é co

nhecido o festival, promete
repetir o sucesso da pri
meira edição, realizada em

2006. O que pelos números
iniciais, será facilmente

conseguido, o evento já
conta com a presença de
900' músicos inscritos de-

Julina e Airton foram
os primeiros
eliminados do BBB7,
mas um deles pode
voltar. Já Flávia e Alan

Pierre, além de
venceram o

inesperado e incomum

paredão de estréia,
são os líderes da
semana,

As grandes marcos mundiais
bem perto você.

-".�
.., ...
"Lt.,,,-I,�

Ellen's
cosmética e perfumaria

r« Sh'oppmg Brcithoupt - 1 U PI?O

:
"

33�1.,.1590 - ollcns@ollcnscol11 br

vendo chegar a 1.100 par

ticipantes nas varias cate

gorias, que incluem cursos,

audições e apresentações
em teatros e espaços alter
nativos.

A direção artística é do
maestro Alex Klein, ga
nhador do Grammy de
2002. A lista de professores
inclui também outros no

mes da música nacional e

internacional, como o vi-

Músicos de sucesso internacional desembarcam
na cidade e prometem transformar Jaraguá do Sul
em um verdadeiro palco de shows.

olinista Ch�im Taub, céle
bre spalla da Filarmônica

de Israel, o flautista Michel
Debost, os pianistas Ricar

do Castn e Fany Solter e

dezenas outros professo
res provenientes do Brasil,
Argentina, Uruguay, Ale�
manha, Itália, França, Es

tadosUnidos, Canadá, Suí

ça, Inglaterra e Espanha.
O Concerto de abertura

do evento acontece ama-

,
"

, ,

.J

o quê:
Concerto de abertura

Quando:
Amanhã, às 20h30

. Aonde:
Grande Auditório da Scar

Ingresso:
R$16 e 8

nhã, às 20h30 no Gran
-de Tetro da Scar, o ingres
so pode ser adquirido no

local ao preço de R$ 16.
Para estudantes, meno

res de 18 anos e maiores

de 60, o valor cai pela
metade. Pa-ra os outros

concertos, o valor será de

R$ 10, tendo também co

mo opção a meia-entrada:
Outras informações no site

www.scar.art.br.

VEN'HA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

Centenas das melhores suqestões para

presentear criativo neste Natal. \ Megastore : 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 Didi e a Princesa
Lili(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 Didl e a Princésa 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, 22h10
- 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 tira férias

.

(14h, 16h40, 19h15, 21 h50 -

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

(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10
- Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Uma noite no museu
(14h, 16h1 O, 19h, 21 h1O-Todos
"cs dias)
Cine Neumarkt 3
O amor não tira férias

(16h40, 19h15, 21 h50 - Todos os

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

• Cine Neumarkt 4
Adrenalina

(15h40, 22h - Todos os dias)
Eragon (13h40, 17h30, 19h40-
Todos os dias)

i Cine Neumarkt 5
: 007 Cassino Royale
I (18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(14h20, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
_Mais estranho que a ficção
(14h10, 16h30, 19h20, 21 h40 -

Todos os dias)

� FEMUSC

. Começa amanhã o Festival de
Música em Santa Catarina, O
evento será aberto Gam

concerto especial na Scar. Os
ingressos variam entre R$ 16
e 8. Vale a penda conferir.

� CURSO

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

Extra
extra@Qcorrelodopovo,com,br

• 'SAIU NO O CORREIO HÁ '20 ANOS
A crise nos hospitais
A difrcil realidade vivida pelos hospitais São José e, Jaraguá foi tema de

reportagem do O Correio do Povo de janeiro de 1987. A situação foi debatida em

reunião extraordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Associação
Comercial e Industrial, em caráter emergencial. Os hospitais apresentaram como

opção, em caso extremo, esgotadas todas as tentativas para sanear o déficit, a

eenúnctaco convênio com o Inamps, em outras palavr.as, o descredenciamento.
Os empresários, de maneira geral, não aceitaram o cesêrecenclamento e

apostarm em outras sardas.
A mobilização empresarial demonstrava a preocupação para com os

previdenciários, numa eventualidade de descredenciamento dos hospitais do
.

Inamps, gerando uma crise sem precedentes.'Dentre as propostas, figuraram a

partícoação dos médicos (financeira) nesta fase transitória, pelo uso das

dependências e aparelhagem dos hospitais'; recorrer ao Inamps para viabilizar um
empréstimo que seria pago pelos hospitais em serviços e, ainda, as empresas
pagariam a diferença da diária a seus colaboradores e dependentes, quando
necessário, desde que a internação fosse em quarto coletivo e não em quarto
individual. A situação hospitalar voltaria a discussão nos próximos dias.

• O DIA DE HOJE

� SANTO
Santo Hilário de Polílers'

�1953
Nove médicos soviéticos são

presos sob a acusação de tramar
a morte de líderes políticos e

'

militares da URSS

,

� 1953
O marechal Josip Broz Tito é
eleito primeiro presldente da

'Iugoslávia' ,

�1961
Os governos do Brasil e dos EUA
assinam no Rio de Janeiro o

prmeiro'tratado de extradição \1;<
entre os dois países. \'j

I

.f'

> 1963
,

Rebeldes militares tornam,o poder,
no Toga depois de assassínar o
presidente Sylvanus Olympio.

j
�

• O CLIC DO LEITOR Mande sua loto para ° Extra:
extra@ocorreiodopovo,com,br

A sede que toma conta de nós é o tema da fotografia enviada pela leitor
Carlos Vazo

LEIA O MUNDO
Se o seu mundo é saber tudo o 'que
acontece no globo, então seu jornal é

O Correio do Povo.

Ele traz resumos dos principais e mais

marcantes fatos mundiais, ou seja, o

O CORREIO DO POVO �

• ANIVERSÁRIOS
,:
I

• PREVISÃO DO TEMPO

13/01
Arnilda Scoz
Jaime HaCkbarth'
Edlr Konell
Sueli Schwlrkowskl
lvcnete Marquardt
Marlcelme Iris Vorpagel
Wany Vieira Adriano
Ivete VerOnica Vàrblnen
Ademir Avellno Fagundes
Aline Manerlch
Orlando Ehmke
Maria Aparecida Gomes
Vllmar L. Scoz
Wania Hruschka
Solange K. SI1ewerdt
Jésslca Matuchakl
Jandlra de Medeiros
Erica Eichstadt
Rosana Nellmann
Paulo AfohSO Schwlrkowskl Jr.
André Ricardo Plcolll
Jakellne Baaâer
!:derson Cristiano Vlglne
Arlinda Welter
Jaime Kreutzfeld
Clovis Gerent

. I

14/01
Otflia Demarchi
Geraldo Klein
Franz Bublitz
Gertrudes Behling
Arlete Steinge
Miriam Pickier
Maristela M. Marangoni
Eliane Spliter Floriani
Egan Grutzmacher
Isolete Selhorst
Iracema Engel
Rosecler Bruch
Eunice Zapeline Zafanelli
Carlos Eduardo da Silva
Atlevir Simplfcio

.

Renata Ap. Vargas
Ivaldo M. Da Silva
Daiane F. dos Santos
Renata Vargas

.

.

Isabel Brunag Voigt
Silvino Kiatkosky
Alceu Boeing
Vânia J. Berns
ValdiLFeltrin
Gilson ÂngelO:Martin

� Darti.Zancnin .

Cleber unoBecker

.

Tempo instável
A frente fria que se formou ontem, agora
avança pelo Sudeste do país, O sábado
ainda segue com sensação de tempo
abafado, são observadas muitas nuvens

no norte do Estado, onde ainda são

esperadas algu�ífS pancadas de chuva

para tarde de h,&{Amanhã, com a frente
fria já longe, o sol volta a aparecer, mas
ainda há chances de chuva.

� /"""",""�
HOJE DOMINGO SEGUNDA TERÇA �)MiN: 22° C MiN: 20° C MiN: 22° C MiN:2jOC- j

MÁX: 29° C MÁX: 30° C MÁX: 29° C MÁX: 27° C
Chuvoso durante Chuvoso com Sol com muitaS nuvens. Céu nublado de dia
o dia e à noite. abertura de sol. Pancadas de chuva. e de noite.

� Fases da lua

CHEIA
'

. MINGUANTE NOVA
I

� Legenc!as .

,vl<" d'",f"'';( ("% <. �� (� ...
l4;4" "",--,) � ", " � ''T

29/01. Ensolarado Parcialmente Nubiado ínstáve: Chuvoso Trovoada
nublado

CRESCENTE

�. 06/01

FLOR.IANÓPÓLlS
fvlíN 23! MAx 30

, I
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• NOVELAS

� GLOBO -18H

OProfeta
Clóvis' garante a Flávio que sabe como

frustrar os planos de Marcos. Henrique
conta para Marcos que a mulher cujo
espírito o persegue é Rebeca, .uma moça
que era apaixonada por ele. Marcos sugere
que Henrique vá ao centro espírita para se

lívrar do espírito de Rebeca. Tainha usa o

resto de seu dinheiro para comprar um

diamante. Edite esconde o diamante dentro
da imagem de uma santa. Tainha bate com o

carro e desmaia. Wanda se insinua para
Clóvis, que gosta. Jonas pede Edite em

casamento e ela pede um tempo para pensar.
Tainha acorda com amnésia. Flávio revela a

Carola que 'Lia fez com que Teresa
acreditasse que ele a havia abandonado.
Carola conta para Flávio que Teresa não

sabe que a filha deles está viva, O espírito de
Rebeca incorpora em Hilda e afirma que não
vai desistir de Henrique. O espírito de Laura

aparece também e fala do diário, mas não

explica quem é, Marcos fica intrigado. A
amnésia de Tainha melhora, mas ele não se

lembra de Gisele de jeito nenhum,

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Morgana avisa que, se Último não se

recuperar, Elizabeth será expulsa da fazenda,
Gui e Vanessa se estranham. Arthur se

apavora ao ver Lance. Lance de diverte
assustando Arthur. Lance jura que está
brincando, mas Arthur sai correndo,

Marquinho vê os bandidos entrando no

hospital. Morgana conta' que Maria é

apaixonada por Lance e Elizabeíh sabe que
precisa se livrar dele. Maria fotografa em

São Paulo, Celina tenta consertar os modos
de Tadeu e Glácorno, Marquinho avisa
Tadeu que os bandidos estão atrás de Lance.

Arthur se assusta ao ver Pipoca e seu bando

procurando por ele no hospital e pede ajuda
a Lance, Elizabeth lembra a Giácomo que o

imóvel da padaria e de sua casa pertence a

Último e oferece um outro em São Paulo.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida '

Helena manda Lidia chamar Clara, que
brinca com Franciscosob os cuidados de

Léo. A menina não quer ir embora e Léo diz a

Lidia que vai apenas contar uma história

para os dois, já que havia prometido, e

senta-se no chão com eles. Olivia encontra

Alice e demora um tempo para reconhecê-Ia.

AIiGe diz que é a noiva de Léo e afirma que
Francisco a adora, Dorival diz que Thelma

precisa se definir. Ela lembra que eles
combinaram que ela viria para o Rio estudar
e depois eles pensariam em algo sério,

Dorival diz que está sendo pressionado por
Constância e Zé para definir a data do

casamento, Thelma se desliga da conversa

e observa, triste, Jorge e Simone juntos.
Jorge e Simone dão de cara com Dorival e
Thelma, Simone abraça Jorge, propo
sitalmente, Dorival percebe a tristeza de
Thelma ao ver os dois correndo e se

divertindo, Thelma jura que Jorge é somente
um amigo, Bira e Diva saem juntos.

�t
'

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Juba socorre Cecília, Todos os convidados
correm de um lado para o outro,
desesperados, Sombra mira em Juba, Jaca
percebe e grita para Juba tomar cuidado,
Sombra atira em Joca e Gigi chora,
correndo para ajudá-lo. Hilton vê que Laura
está sozinha e vai atrás dela, apontando-lhe
uma arma, Ramalho mira em Juba, que
percebe e se abaixa. O palco explode, Juba e

Cecília saltam para o chão, Tavinho entra na

frente ae sua mãe e diz a Hilton que terá que
matá-lo primeiro antes de ferir sua mãe.

Cecília revela que estava com um colete à

prova de balas, ela e Mesquita levam Jaca

para o hospital. Roberto percebe que Lili

sumiu, Brandão leva Lili para o esconderijo
de Ramalho. Ao saber que Jaca corre risco
de vida no hospital, Betinha vai correndo

para lá, Noronha divulgll para a imprensa o

sumiço de Lili. Ruth ouve a notícia no rádio e

com frieza, diz a Pedro que sua irmã se deu

mal. Jaca passa por uma cirurgia de risco
no hospital, todos aguardam noticias,
ansiosos,

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Lucília tira as flores e o cartão da mão da
filha e os atiram no chão, Joana fica nervosa,
Lucflia passa mal. Carmo val até a sala e

acorda Leonardo.wllson chama Rasaria

para Ir até sua casa a pedidos de sua mae,
Lisinha fica preocupada com Leonardo por
ele não ter durmldo em casa, Leonardo

chega na casa de Lisinha que pergunta de
seu paradelro ..Patrlcla e Carla o observam,

Felipe briga com a mãe e diz que ela não
pode sa separar do pai dele, Neusa explica
que ela e Nogueira não andam numa fase
boa, dai as brigas, Nogueira chega contente

, no trabalho e diz que arquivará o caso do
Torto,

Extra
extra@ocorreiodopovo.coin,br
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'��PERIGO
Daniella Civarelli pode ser

demitida da MTV. A desculpa
dada pela modelo de que foi
seu namorado quem entrou
com ação contra o site You
Tube não colou, O site
Consultor Jurídico publicou
ontem que foi a ex-Bonaldinha,
sim, a autora do processo
contra o You Tube, que resultou
na retirada do site do ar por 24
horas, Foi a direção da MTV

que pressionou Cicarelll para
dar entrevista e se virar para
livrar a barrá da emissora, caso
contrário poderia até perder o
emprego,

'

��DESTINO
Sabe onde Ronaldo vai parar? Na Arábia
Saudita, O craque estaria bem interessado na

proposta do clube Al-lttihad, Se topar-a
mudança, ele deve receber 25 milhões de
dólares por ano - bem mais 'do que os 5'

'

milhões que de Luis Fjgo, que já acertou sua

transferência, para o �ime, lJale lembrar que
DavidBeckham é mais uma

baba do Real Madrid nesta

temporada, O marido
da ex-spice

..

,

víctona Beckham
acaba de assinar
um contrato de '

cinco anos com o

trne americano LA

Galaxy,

��PREOGUPAÇÃO
Angelina Jolie declarou que tem, ,

mais preocupação por Maddox -: :
e Zahara do que por Shiloh,
porque eles são sobreviventes e

ela foi privilegiada desde que
nasceu.Jolle explicou que sente

/muito amor pelos filhos, mas
pensa muito nos adotivos 'Madá
e Zee' e precisa cuidar para cue,
não acabe ignorando as

.

necessidades de Shiloh:'Ela está:
começando a ter a sua própria

.

personalldade, tenho que estar

consclente de não igflorar as, )

suas necessidades, mas os '�I

outros são mais vulnerávels',
comentou,

��BBB7 0-
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A breve permanência na casa

do Big Brother Brasil 7 foi para
Julina, e Airton, A, brasiílense It

-'x

o carioca São os primejros
eliminados e deixaram a casa,

Porém 'mais uma novidade
. -

,; '_ '1('
nas regras do' programa: ur.rv
dos dóis,poderá voltar, "

'

dependendo de nova votação
do,telespectadQr.);'Q não f

'

dito quandó_ iss(}'i;)'ç'orrerá, .'

Flávía e Alan Píerrevenceram ó"
"

inesperado e incomum
:nare�ãé de .estréia,Wk 9 _

permanecendo/na casa e, '�,;;" /
aln<:1a de quebra, s.ªo os líderes,

.

da semana,
" '

Funcionário Público
No intervalo das aulas na escola, estava a

maior baderna entre a: criançada, De repente,
. o Joãozinho tem uma idéia e grita:
-.Galera! Tenho uma idéia!
- Qual é? - Pergunta a garotada curiosa.
- Vamos brincar de funclonáríos públicos?
- Vamos, mas como é que se brinca disso?
- É fácil! O primeiro que se mexer perde

.·CRUZADAS
© Revistas COQUETEL 2006
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• HORÓSCOPO

Economia burra'
Manoel chega em casa, todo cansado e

suado, e comenta com a Maria:
- Ó, Maria, hoje eu economizei 10 reais,

\
- Como assim, Manoel?
- Eu vim correndo atrás de um ônibus e

não o alcancei até chegar em casa,
- Meu Deus, como tu és burro, Manoel!
Por que não correste atrás de um táxi? Aí tu

economizavas, no mínimo, uns 20 reais.
,

,
, ,

,
,

SOLUÇÃO

Áries 20/3 a 20/4
O cinza definitivamente não lhe cai bem, Muito
melhor ser preto ou branco, 8 ou 80, céu ou

terra", No meio do caminho é que não dá pra
ficar, isso tira a sua paciência, e um pouco ee

tudo acaba não significando nada pra você,

Impetuoso, o carneiro não se conforma com o

normal, o morno ou o razoável. Bacana é o

drama, a intensidade, isso sim é que é vida,

'Câncer 21/6 a 21/7
Maré cheia, maré baixa", Com certeza você
não é daqueles que acha que isso é tudo que
acontece ao longo de 24 horas, Há muito mais
coisas se passando entre a superfície e o fundo
das águas, Tudo tão interessante, parece até um

daqueles documentários sobre as maravilhas da
natureza, Acomode-se na sua poltrona e curta
as surpresas que o programa do dia lhe reserva,

Libra 23/9 a 22/10.
Para quem é levinho como você, não fica difícil
mudar os rumos ao sabor das ondas, Mesmo

quando a corrente parece ir para o lado contrário,
isso também é parte da viagem, Pode não ter
sido escr'to no roteiro inicial, m s estava ali, nas
entrelinhas, e o übríano entende em que
precisassem lhe explicar. Coisa tl se deixar
levar e não precisar decidir nada, hein?

Capricórnio 22/2, a 21/1
Saudades dos seus amiguinhos? Vamos lá,
chame-os pra brincar! Demonstre sua afeição e

seu carinho. Como, está chateado porque
andam esquecendo de você? Não é nada disso, '

é que você está sempre tão atarefado que não'
sobra espaço pra ninguém, Talvez você não
tenha notado, mas sua caixa postal está cheia
de recados sem resposta",

Leão 22/7 a 22/8Touro 21/4 a 20/5
Balanço, para o taurino, só se for aquele famoso,
de final de ano: sentar para ruminar sobre o que
foi, como foi, por que foi. Já as chacoalhadas e

reviravoltas não fazem parte do seu trajeto
-

preferido, A questão é que nem tudo depende só.
das suas definições, não é mesmo? Se você ficar
todo tenso, nem val notar o quanto as

Instabilidades podem ser divertidas,

,

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 estrlpullas e ronronados românticos,
"Reserve'seus miaus para os recônditos da leo-
caverna",

Escorpião 23/10 a 21/11
Ah, a penumbra, que maravilha", Aqui você está
em casa, Entre a claridade e a escuridão, onde
as coisas estão delineadas, subentendidas, E o

melhor: nenhum chato está conseguindo
esclarecer matematicamente o que acontece, O
momento é de Indeflnlção e seus olhos estão
acostumados ao lusco-fusco. Você se orienta
bem por esses caminhos de pouca luz,

Aquário 21/1 a 18/2
o mUndo transborda de emoções, bandos de
sentimentos dominam terra, mar e ar e você aí, :

vagando pelo cosmos como se não estivesse
nem ar", Mas, na verdade, para além de

qualquer aparência, você tem, sim, total noção
do que se passa, O aquarlano tem sensibilidade'
e uma antena parabólica para captar as
vibrações e decodificar seus sentidos,

Virgem 23/8 a 22/9
Se a canoa furou e a terra firme não está logo ail,
o melhor é ficar bolando, Não é fácil, você bem

que gostaria de estar em casa, de banho
tomado, pronto pra ver o programa de TV'
favorito desde o comecinho, Mas hoje val ser
difícil manter todas às previsões e promessas,
Melhor aceitar que uma aula extra de
hldroglnástlca entrou de sola no seu

cronograma,

Sagitário 22/11 a 21/1
Eba, uma aventura radical, que denclal Deixe os

spas, cruzeiros e meditações pra outra hora e

entre' na corredeira sem medo de molhar os pés
e todo rasto, Os extremos mexem com você,
põem adrenalina nesse corpinho e refrescam a

vida, Além do mais, é verão e a estação
combina mesmo com o exagero, Pegue seu

equipamento e vá nessa. Uhuuuul

Peixes 19/2 a 19/3
Se fosse pra escolher sO um Item para levar na

bagagem hoje, os Oculos de sol seriam uma

boa opção, Com tantas percepções e Idéias
brilhando, sacações clareando a mente,
Insights estourando feito flashes, quase dá para
ficar tonto." O Interessante é a quantidade de
coisas que você pode fazer com todas essas

novas visões que iluminam sua vida,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Aaaal, já é sexta feira e ainda restam trilhões de
coisas pra fazerl Calma, Gêmeos, se vocês dois
continuarem a correr pra todos os lados, vão
acabar trombando um no outro e blaml Pegue'
seus mapas, organize a agenda, Não esqueça
que você é mestre em telefonemas estratégicos",
Além de ajudar a ganhar tempo e dinheiro, eles
ainda podem render um flerte,
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Rosa Martins e Leonardo Felippetto, sócios da Criare, loja
especializada em materiais e móveis de decoração

(especialmente) da marca Carraro, durante coquetel de
inauguração na noite de quinta-feira(11)

HAPPY BIRTHDAY
Roje deve rolar a maior festança em torno do' boa praça e

corretor de seguros Antonio Roberto de Lima, o popular CO.
Porque é bem neste sábado (13) que ele estréia a idade nova.

� como eu conheço �a figura, a data com certeza não passará
em branco, ainda mais que são quarenta anos. Um beijo na

"

"

testa!

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

PASSEIOS E BODAS
O jovem empresário e boa
pinta Orlando Sader [r, de
Guaramirim, estará neste

final de semana no Paraná
curtindo a's delícias da Ilha do
Mel. Falando ainda na

família, o pai Orlando Sader
e mãe Maria Rosalina
completaram Bodas de Prata,
vinte cinco anos d� vida
conjugal, no dia nove de
janeiro. O casal ainda não

comemorou a data, mas está
curtindo uma segunda lua de
mel.

KANTAN
Chega de vida boa e muita

praia! Os irmãos Fernando e

, Cristiano Rabock, donos do
Kantan Sushi Lounge, voltam
a literalmente pegar no

batente. Na segunda-feira, dia
15, a dupla abre as portas
com novidade no pedaço: de
segundas a sextas-feiras, a

mais badalada casa japonesa
da região abre paraalmoço,
Boa pedida!

FEMUSC
No domingo (4), quem
estará em Jaraguá do Sul

,

prestigiando o lançamento da

edição 2007 do Festival de
Música de Santa Catarina na

Scar é governador do Estado
de Santa Catarina, Luis
Henrique da Silveira. A noite

de gala terá apresentação da
, Orquestra Acorde para as

Cordas, projeto social do
�

Grupo Pão de Açúcar com
menores de idade carentes

que se tornaram violinistas
virtuosos. Caiu o queixo de
quem já assistiu! O festival
acontece até o dia 27 de

janei�o, co� diversas

atrações, Confira em

www.femusc.com.br.

O CORREIO DO POVO,\)

Após alguns anos dedicados a muitas viagens,
Zeca 'Camargo quer curtir o Carnaval no Brasil. Por
isso já confirmou sua presença no Camarote da
Brahma na Sapucaí. Será q'ue Zeca acrescenta o

local em seu livro "1 :000 lugares Fantásticos no

. Brasil"? Fala aí, Zeca?

O abalizado médico Jaraguaense Nelson Eichstaed e

sua esposa Marize, depois de curtirem temporada de
férias de fim ano, em Gramado, RS, a partir deste {J
final semana vão usufruir das cencías do Balneár,i9 ..

Cam'boriú.

Ai.nda em ritmo de férias o cas,al Adernar MimegoUi
e sua esposa Cecília, donos da Colcci, também

.

aproveltam o Balemfário Camboriú.

O presidente do Juventus Lia Tironi deveria consultar
outro Pai de santo para ver se realmente a previsão
do babalorixá Pai Antônio de Yaogumté (d� que o .

Juventus será campeão catarinense neste ano) daria
a mesma resultado. Caso a consulta seja positiva,
assim a gente já poderia começar a comemorar. Ou
não? Vocês não acreditam em Pai de santo?

É bem neste sábado(13), que o Dr. Denio César
Kunzle recebe todo o carinho e apreço de seus

amigos e familiares pela estréia de mais um

aniversário.

Também celebra aniversário hoje Carla Greice Zipper,
comandante do Hotel Stelter.

E na segunda-feira (15), é a vez da nossa querida
amiga da Cia do Corpo, Denise Schitkann, receber
o coro de parabéns, com direito a apagar velinhas
e tudo mais.

.

Pilotando Fusion preto zero bala, a empresária
Zoraide Rozza, proprietária da Imobiliária Jardim

, Jaraguá.

Curtindo ainda merecidas férias na praia do Grand,
o casal Márcio Mauro e Vera MaraUo. Retornam ao

batente na segunda-feira.

Av. Atlântica, 1430 - Enseada - São Francisco do Sul- se - 89240-00
www.maruJoamlgo.com.br/maruJoamlgo@marujoamlgo.com.br
Informações e reservas: Fones: 47 3449.0875 - 3449.1525 - 9146.3986
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