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O concerto Acorde para as

Cordas marcou a abertura
do Festival de Música de
Santa Catarina e lotou o

Grande Teatro da Scar. O
evento promete' ainda
muitas surpresas durante
toda semana, confira

programação.
. 85

JARAGUÁ DO SUL

Equipe Tricolor
é definida na
"última hora"

'O técnico do [uventus.,
Itamar Schulle, vai definir
hoje quem joga contra o

Avaí amanhã na Ressacada,
em Florianópolis. A relação
dos atletas será divulgada
hoje pela Federação
Catarinense de Futebol.a 8

COMPUTADOR - Vende-se.
Lap Top, Sony Vaio FJ270,
1.86 ghz. R$ 5.000,00. Tr:
9197-4191.

NO PÁREO: EX-PREFEITO IRINEU PASOLD SE LANÇA CANDIDATO A PREFEITO EM 2008 4

Limite

•

3371-1846/www.proserv.cnt.br

•
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Nas férias, o número de doadores de sangue no Hospital São José é 80% abaixo do normal. Durante o ano, esse

índice é quatro vezes menor do que o ideal. O que pode comprometer o estoque, caso haja a necessidade de mais

cirurgias. O hospital está fazendo campanha para conquistarmais doadores .5

JARAGUÁ DO SUL

'Quem não quer
aliança é o PFL.',
diz Pavanello

o vereador Carione
Pavanello disse que a

aliança com o Pp, para
disputar a Prefeitura no

ano que vem, não sai

porque o PFL não quer.
"Se for pra coligar com
eles, vou pra casa",
afirmou.
.6

,

Engate dos veículos devem

ser regularizados até 'dia 27'

I

GUARAMIRIM

Produtores rurais

temem ano ruim

para os preços
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A resolução do Contran

que regulamenta o uso do

engate nos carros entra

em vigor a partir do
próximo dia 27. O

descumprimento dos

requisitos estabelecidos'
acarretará multa de R$
27,69, cinco pontos na

CNH e também a

retenção do veículo.
.4

Produtores de arroz e de
banana de Guaramirim

reclama1..dos baixo�
preços p.s pelos
produtos. No caso do

arroz, o principal motivo
da defasagem é o excesso

estocado, além das

importações.
.6

• PELO ESTADO

Pinho Moreira,
assume hoje
a Celesc

Ex-governador já _

comandou a estatal em
1997 e presidiu a

Comissão de Minas e

Energia na Câmara dos

Deputados. A posse será

às 17h, no Cle.
.82

• PELO BRASIL

www.studiofm.com.br

OAB recomenda

87 cursos de
Direito no, país

Lista foi divulgada ontem
pelo Conselho Federal da

Ordem, que vai entregar
um selo de qualidade a 87
dos 322 cursos jurídicos
analisados. Três Estados
ficaram de fora.
.83

• PELO ESTADO

Rodovia do Arroz
será inaugurada \

esta, quinta-feira'
Rizicultores e moradores
da região esperaram duas '

décadas pela
pavimentação da SC-413,
que liga o Bairro Vila

Nova, em Joinville, até
Guaramirim.
.82

'

2
MíNIMA

Céu nublado de dia e de
noite.
CONFIRA O MAPA TEMPO .

• 87
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• EDITORIAL

_,

OPINIAO

Gastar menos do que se

ganha. Vale para o Estado,
assim como vale para as

empresas e para o

trabalhador" .

de mercados, exportando pa
ra diversos países; mas preci
samos aumentar este número.
Diversas empresas estão

reduzindo a produção. Outras
estão fechando, como, por
exemplo, na indústria move

leira", Neves aponta para as

causas da estagnação econô

mica dizendo que "a alta.

carga tributária, falta de
investimento em infra-estru
tura e a alta taxa de Juros são

os maiores entraves para o

desenvolvimento do setor

produtivo 'brasileiro. Com a

globalização, estes gargalos
nos tornam menos compe
tuioos. Precisamos conquistar
novos mercados; aumentar
nossa produção, investir em
nossos parques industriais e

não permitir que estes pro
.blemas façam com que mui
tas empresas não venham se

instalar aqui ou saiam de
Santa Catarina". Se a sua

.oPinião for cotejada à de

qualquer um grande ou pe
queno empresário, presidente
de entidade que reúna

empresários e trabalhadores .

ou mesmo de professores de

Economia, difiailmente have
rá divergência. A fórmula é:

produzir mais, ganhar mais
e gastar menos. A pergunta
é: se sabemqs a solução, por
que não a aplicamos t

• ENTRE ASPAS

Encaro a oportunidade de presidir a Apae como forma de agradecer a
Deus pelos meus filhos perfeitos".
Maria Tereza Nora, presidente da Associação de Pals e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá
doSul

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

evitar cruzamentos".
'

�fonso Piazera Neto; secretário de Urbanismo, sobre mudanças no sentido do tráfego em áreas centrais.

"Isso ficou provado nas últimas eleições".

Sebastião Camargo, presidente do PT de Jaraguá do Sul, referindo"se<à a_nça PMDB, PSDB e PFL, ao dizer
que o dinheiro não define mais eleições.

/

• PONTO DE VISTA

É impossível separar econnmla
de política como querem alguns

É inegável perceber que o

ano de 2007 já começa com

novos ares. Passada a eleição,
políticos e sociedade come

çam a se estruturar em novas

bases. Nada será perfeito,mas
por outro lado os escândalos
das indicações de assessores

parlamentares e a patrulha às "

nomeações e ações doGover
no Federal indicam que os

setores privados não darão

trégua àqueles que elegeram.
Bom isto; faz parte do amadu
recimento do processo demo
crático. E impossível sepa-rar
se economia e política, como
querem, inadvertidamente,
alguns.Tomo conhecimento.
de que o Ministro dos

Transportes, Paulo Sérgio
'Dassos, negou que o govemo

lo..

tenha suspendido a licitação
da Rodovia Régis Bitten

court, que ligaCuritiba a São
Paulo. Segundo ele, 'não hou
ve cancelamento, nem sus

pensão. O assu� está em

avaliação pelo g�emo fede
ral e não há nenhuma deci
são'. A discussão sobre a du

plicação das rodovias já foi ex
tensivamente debatida pela
imprensa catarinense no que
tange às BRs -280,101 e 470.
A duplicação daRégis Bitten
court é assunto crucial para,
principalmente, pequenas e

médias empresas da região da
Amvali, que a utilizam para a

comercialização tias mer

cadorias que produzem, assim
como para QS prestadores de

serviços que se movem no

.Randal Gomes
Coordenador de Relações
Institucionais e do Curso
de Comércio Exterior. da

'-- ---' Fatej.

eixo São Paulo - Porto Ale
gre. Trocado em miúdos, o
que oMinístro disse foi: 'Nem
sim, nem não. Muito antes,
pelo contrário'. Nâodisse na
da do que se espera clássica
mente do Ministro de u"m
Estado em que'80% do esco
amento da produção se dá
através da malha rodoviária.
Desconsiderou certamente a

Vida demilhões de pessoas de
� quatro estados da federação
que represéntam a locomoti
va de um trem de alegria in
finda. Mas sobre as novas.ba-

. ses, é de se esperar que as

associações de classe nova-'
mente se unam para limitar
as interferências estatais na

quilo que deveria ser o

espetáculo de crescimento.
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• DOS BLOGS'

IffiijWt deSouza

Haja
,

orações!
A bispa Sonia e o apóstolo
Estevam Hernadez, amargam
uma inesperada provação de
fé. Recolhidos à cana dura
do Federal Detention Center,
de Miami, os líderes da Igreja
Renascer vivem rotina bem
diferente daquela que têm
em sua mansão assentada
no requintado bairro de Boca
Raton. Pilhados pelo FBI com
US$ 56 mil escondidos na

bagagem, tiveram de se livrar
dos panos bem cortados que
lhes recobriam o corpo.
Vestiam o que de melhor a
indústria da moda foi capaz
de produzir desde que Adão e

Eva privaram a humanidade
das delícias do Éden.
Acusados de informação
falsa -declararam a posse
de R$ 10 mil-e de lavagem
de dinheiro, pagaram fiança
de US$ 100 mil cada um pela
segundo delito. O primeiro,
porém, é tipificado na

legislação dos EUA cómo
crime inafiançável. Haja
oração, írrnãos!

�jOSiaS@UOI.COm.br

Antiga receita
Em recente entrevista a um

dos jornais do Estado, o presi
dente da Federação das Asso
ciações. Comerciais e Indus
triais do Estado de Sa:nta

Catarina, Luiz Carlos Furtado
Neves, fez lúcido e importante
balanço sobre a economia.
Voltou a alertar para o 'ponto
nevrálgico da situação nacio
nal e estadual: gastar�menos
do que se ganha. Vale para o

Estado, assim como para as

empresas e o trabalhador. Ele
diz que "nossa economia este

ve estagnada em 2006. En- .

quanto o governo gastar mais
do que ganha será muito difícil
crescer, pois nãb tem dinheiro

para os investimentos em

infra-estrutura, sem falar em
saúde, educação e segurança.
Perdemos mercado interno e

externo. Nosso Esta�o mos

trou competência na conquistá

Leve e solta
na televisão
A "bispa" Sonia e seu marido

"bispo" Estevam neste
momento estão em Miami,

I

encarcerados, aguardando
julgamento por evasão de
dinheiro. Mas aqui no Brasil,
uma "bispa" Sôniavirtual
continua leve e solta
distribuindo conselhos e

filosofia de bolso para todos,
como "Deus é quentinho" na

Rede Gospel. Daí me veio
uma ílumínação. Liguei o

nome desta rede à "bispa" e

ao monstrengo no final da
Avenida Paulista. Sim, o

pecado mais grave da "bispa"
não foi mocozar dólares
dentro da Bíblia Sagrada.
Mas construir a antena de
televisão mais feia do
mundo, no ponto mais alto
da avenida símbolo de São
Paulo. Com letreiro eletrônico

_ que muda de cor a todo
instante, nos informando lá
no alto dos céus: "Deus é

.. fiel". Com certeza. Mas essa

"bíspa" merecia' ser
condenada por adultério.

� marcelatas@uol.com.br

• DO LEITOR-

Você respeita as 'sinalizações
de trânsito para evitar acidentes? ·i

)
Final de 2006 e início de você respeita as sinalizações de respeitam, também, a sinaH-

2007 ... "onda" de comentários- trânsito? Principalmente as zação. Então, por que corrér
e críticas sobre a imprudência direcionadas a você? Cami- um risco a mais? Atravesse da

Idosmotoristas no trânsito. Mas nho todos os dias pela cidade faixa e respeitei a sinalização.
você já parou para observar a de Jaraguá do Sul e observo, Por favor, não coloque a viêa

imprudênciados pedestres? constantee diariamente, pe- de seus filhos em jogo. A edíí-
Durante muito tempo recla- destres correndo para atraves- cação começa dentro de casa, ,I

mações foram feitas com rela- sar a rua em diversos pontos, o que não é novidade para�
ção à falta de segurança aos locais não indicados para a sua ninguém. Suplicamos por uma Ipedestres, nas faixas, onde os travessia, com crianças de colo sociedademelhoremais segura I
motoristas deveriam oportu- ou quemal saibam andar. Não diariamente, mas nada faz�-Inizá-los a se dirigir ao outro raramente percebemos que, mos para tornála realida-
lado da rua, mas não o fa�iam. até mesmo atravessando na

.

de.Não seja imprudente, ajucl.e!
Foraminstaladosos "semáforos faixa de pedestres, onde há a diminuir as tão citadas es�a-Ipara pedestres", onde tanto os semáforo para os mesmos; é

I

tísticas, atravesse na faixa, res-]
veículos quanto os pedestres, perigoso atravessar quando nos peite a sinalização e proCll:�e:
deveriam respeitar a coloração é permitido (voltando à pensar que "mais vale euperderl, . I
indicada nosmesmos, atraves-

. imprudência dos motoris- 5 minutos do que estou fazendol
sa�doapenasquandoestivesse tas ... ), pois algu�s "raro�" do que perder a v.�, inteira Pfr/
o smal verde. Como pedestre, condutores de veIculas nao 1 mmuto de bobelra .

J i

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-ma� I
redação@jornal�orreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gornes de Oliveira 246, cep 89251

200. 'JCaixa Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). 1
'I' I
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imprensa
q
v

A sempre complicada
relação entre governo e

imprensa passa por mais TI

uma crise. Lula tem lb
acenado com a paz. Nq ri!

discurso da vitória prorneteuq
ser mais acessível. Mas o J:J
núcleo duro I doPf prega o l?
endurecimento. O PT já 3;
implicou até com Ana Mariq

.

Braga, que apareceu vestid�de preto na segunda-feira
depois das eleições.O site ;l

,.

do partido criticou O

duramente a apresentadora 2

porque viu na cor de sua

roupa manifestação de luto!J
pela vitória de Lula. Abrir-seq
à imprensa é o melhor ��
caminho para o

entendimento. Jornalista
fi

quer é notícia e liberdade
n

para criticar o governo, não f,

só o do PT, mas todos. 2

Fazem isto não só porque
. 11

gostam - é claro que o

muitos adoram meter o pau n
no governo - mas também e.J

príncípalrnente porque os ]
leitores gostam. .. I

li j
�bIOgdoet.blig.ig.com.br

� ·1
3

•Raquel Kreutzfeldt
Acadêmica de Direito

(UNERJ) 3a Fase º
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DETALHE Está pronta.
.

.

Olho na Assembléia f Vinte anos depois de

prometida e a um custo de.
R$ 31,6 milhões, final- \..

mente serão inaugurados na
quinta-feira, 18, os 23,2)1;
quilômetros da Rodovia do)!:,
Arroz, entre os bairros de o
Vila Nova, em [oinville, e rl

o município de Guara-,')
mirim. Apenas o horário vai v1
depender da agenda do.d

governador LHS. "
}f\'

Parceria 1
A Fundação do Meio
Ambiente de Jaraguá vai
cadastrar voluntários no
dia 10 de fevereiro. Na
verdade, para um

trabalho conjunto com a

Defesa Civil.
Interessados podem
procurar a sede da

Fujama, no bairro São
Luís, ao lado do Arroz
Urbano. Fone 3273-
8008

Deputado estadual Júlio Garcia (PFL) pode ir para o

Tribunal de Contas do Estado'. Já há articulações neste

sentido. O TCE é cargo vitalício e garantia de boa
aposentadoria. E vários dos eleitos para a Assembléia

Legislative). pela coligação PFL, PMDB, PSDB já são

candidatos a prefeitos em. 2008. Se vencerem, abrirão

espaços para os respectivos suplentes. Carlos Chiodini

(PMDB), também cotado como candidato a prefeito de

Jaraguá do Sul, é o oitavo da lista de suplentes e mantém

esperanças de assumir o mandato depois do embate

municipal se não for vitorioso.
).r;

Quem cobra quem? Pó e lamaA Casa da CidadaniaParceria 2
Voluntários terão como

missão principal
denunciar a ocupação
irregular de encostas

para a construção de
casas. Apelo neste
sentido já havia sido
feito na semana

passada pela Defesa

Civil, depois de vistorias

que constataram
."

dezenas de moradas em

situação de risco.

i")

Enquanto isso, aqui na b
terrinha, moradores dO:J>
João Pessoa seguem ato�,?
lados na lama ou afogadosj,
no pó. Não se pode dízer-,
que o poder público muni- '-I.
cipal esteja insensível, não IS

seria verdade. Mas, de uma-a

prefeitura que depende emq

quase tudo do Estado e da>
União não se pode esperar"

-

Líder da bancada do PSDB, EugênioMorettiGarcia"
lameata as limitações impostas aosvereadores no que,
toca a proposição de projetos que impliquem. alocação
de recursos por parte do município. Mas está

esperançoso quanto a Casa da Cidadatlia, qt;te ,

pretende ver instalada neste ano ainda junto ao

CentroHistórico, que já tem projeto pronto para ser
restaurado. Alifunciona:riam a Junta Milita.r, hoje-na
rodoviária atendendo mais de mil jovens por mês,
emissão de carteiras de trabalho e de identidade entre

outrosservíços de interesse da população. E/tudo bem"
próximo ao terminal central de transporte coletivo.

Se é que a prefeitura
notificoumesmo proprie
tários de imóveis para

que façam ou reconstru

am calçadas, está mais

que na hora de cobrar. A
rua' Bertha Weege, que
leva ao Parque MaÍwee

-

milhares de visitantes e

estampada aqui na colu
na na edição de final de
semana não é a única. No

Centenário o cenário se

repete. Agora, cá para
nós: exigir do contribu
inte se nem mesmo o tra

balho de rotina, que seria

roçadas, carpina e lim

peza de 'bocas-de-lobo o

município faz com a fre

qüência necessária? Isso

enseja que a população
exerça o mesmo legítimo
direito de cobrança.

muita coisa mesmo.
�.
4

Quanto?
Primeiro ato do prefeito·
Moacir Betoldi, quando
a prefeitura voltar à
normalidade depois de
40 dias de férias deveria
ser o de mostrar, com
todas as letras, quanto
o município economizou
no período e onde vai
usar o dinheiro não

gasto. "Mais' ou menos"
não vale.

Praça sem sombrasPrelúdio da catástrofe Não desiste
Do colunista Cláudio

Humberto: "Será difícil Lula
reconduzir à Secretaria da

Aqüicultura e Pesca o

insistente José Fritsch:
catarinense da Chapecó do
frango e suíno, ignora a

diferença entre siri e lult".
Mas, quando licencio�se
para ser candidato ao

governo, Fritsch foi substi- II F�óil��:�������;:
tuído pelo conterrâneo

Altemir Gregolin.

Chuvas torrenciais que

castigam estados do Sudeste
devem desaguar em Santa
Catarina. Comunidades do
Alto e Médio Vale do Itajaí
já estão de orelha em pé e

não é para menos. Agora
em março se completam
dois anos da destruição
promovida na barragem
Norte, emJosé Boiteux, por
índios da reserva local.

Todo o maquinário para
fechamento das comportas
foi destruído à época e nada
funciona desde então. Para

piorar, as barragens de Taio
e Ituporanga há anos estão

.

sem a devida manutenção.
Enquanto isso, o governo
federal descansa em férias
coletivas. Não estão nem aí.

Aliás, nunca estiveram

mesmo!Menos
Encerrou ontem o prazo
para corte de 30% dos

cargos comissionados
estabelecido pelo
governador Luiz

.

Henrique da Silveira

(PMDB). Boa parte
deles criados nos

primeiros quatro anos

"de seu governo. Dos
1.760 existentes, 530
serão extintos com a

medida posta ern
'prática.

Sem peixe Com este verão que chega
a bronzear a alma se pode
ter idéia muito clara do

quanto fazem falta as

árvores que existiam na

praçaÂngelo Piazera antes
que um iluminado da

prefeitura tivesse a idéia de
arrancá- las.Transformada
em piso de cimento, a

praça, com o sol a pino,
deixou d ser um recanto de
lazer e vi u uma panela de

pressão. Jaraguá é cidade
totalmente carente de
praças públicas que possarrj
oferecer ao cidadão mo-

•

mentos de tranqüilidade!
Em outras cidades, como
Florianópolis, elas têm

serventia máxima, princi
palmenre para idosos que ses
divertem com xadrez, car}
teado, jogo do palítínho.' .

..

dominó e aqueles papos'.
1

Na fila Enquanto Lula "coça'lem
Guarujá, litoral paulista,
pescadores da região se

vêem praticamente impe
didos de trabalhar.O esque
ma de segurança para o

presidente e os que estão

com ele é tão grande que a

Marinha impede até vários

dos acessos dessa gente ao

mar. Conseqüência: ficam
sem faturar.

Tucano Eugênio Moretti
Garcia espera assumir a

presidência da Câmara,
mantido o rodízio acordado

pelo grupo que elegeu
Carione Pavanello (PFL) e
Rudolfo Gesser CPP). OU
no segundo semestre ou no
primeiro semestre de 2008.
"Se ninguém roer a corda",
ressalta:

.

sempressa.

Impostos
Só com ICMS, IPVA e

ITCMD (Imposto de
Transmissão Causa
Mortis e Doação) o

Estado obteve

arrecadação bruta de .

R$ 6,6 bilhões em

2006. Do total, R$ 6,1
bilhão com ICMS. Em

relação a 2005, o
_ crescimento da receita

- foi de 5% segundo
dados da Secretaria da
Fazenda.

Vigilância necessária Sobra, mas custaeareQuem paga?
O ministro da' Agricultura, Pecuária e

.�
Abastecimento, Luiz CarlogGuedes J?into; disse que �
os estoques de álcool estão em 5 bilhões de litros. t.
Como o consumo mensal é de cerca de 1,1 bilhão de �
litros, ele estima ql.lle é poss,ível se chegar aoxmês de
abril, quando se inicia a próxima safra, com mais de
500mil litros. Segundo Guedes, "o estoque é bastante

�::�.::!:;'d� ��:ç:��':r��:l�Ü: ;:::s;;:��: �
�':.�;;Qd��n�::;���°;t��up��:�,m�nto de 1

Está no projeto de mu

danças que atingem o pri
meiro escalão do segundo
mandato do governador
Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) : das atuais 30

secretarias de desenvol
vimento regional, com
mais seis que serão cria

das este ano, sete terão

"maior porte". À época

do -anúncio no final do
ano-passado houve gran
de repercussão e corre

ria. A SDR de Jaraguá
seria rebaixada neste

contexto, tudo devida
mente desmentido. Mas,
como sete delas terão tal

status, pé atrás não faz
mal. Até porque tudo
vem de cima para baixo.

Isso motivou até uma

representação junto ao

Ministério Público movida

pela ONG Educa São

Paulo, incluindo pedido de
ressarcimento de pescadores
que não podem trabalhar

por causa do aparato
policial do esquema mon

tado pelo serviço de segu

rança particular do presi
dente e familiares.
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ELEiÇÃO 2008: PSDB DE JARAGUÁ DO SUL TAMBÉM ENTRA NA 'BRIGA' E LANÇA CANDIDATO
,

Partido pretende formar antiga
anança, mas fala em chapa pura
Tucanos têm pelo
menos quatro pré
candidatos para
disputar a eleição

JARAGUÁ DO SUL

Seguindo os exemplos do
PFL e do Pp, o PSDB do

município também decidiu
entrar na briga pela Prefeitura
no ana que vem. O ex

prefeito lrineu Pasold
anunciou que é pré-
candidato e que o partido
pretende resgatar a antiga
aliança que o elegeu em 2000
e que disputou as eleições em
2004 - PSDB, PFL e PP. O
anúncio é uma resposta às

declarações dos dois outros

partidos sobre as pretensões
futuras.
O PFL promete disputar as

eleições com chapa pura -

com o vereador .Caricne
Pavanello como cabeça-de
chapa e a ex-vereadora
Elisabet Mattedi como vice:
O PP garante que terá

fll!� ,

.

candidato próprio à

majoritária, que fará

coligações, mas exclui o PFL
e o PSDB. Já Pasold disse que
o PSDB tem uma proposta
para

-

[araguá do Sul e

pretende discuti-la com os

futuros parceiros "para
melhorá-la" .

PIERO RAGAZZI/OCP

Pasold diz que lançamentos antecipados de pré-candidaturas fazem parte do processo natural de "reoxigenação" dos partidos

Regional, Niura dos Santos,
o vereador Eugênio Garcia e

o ex-deputado fedefal'
Vicente Caropreso, Esse

último, atualmente sem

partido. "O Vicente é uma

liderança política que não se

pode desprezar", justificou.
Em relação às posturas dos
antigos aliados - PFL, PP -,

Pasold disse que "é, preciso
pensar no futuro de Jaraguá
do Sul para não jogar a

cidade em outra' aventura".
"Precisamos ter uma proposta
para a comunidade, e não

apenas um projeto que
atenda os interesses dos

partidos", discursou.

N a opinião dele, os

lançamentos de pré
candidaturas a quase dois
anos ,das eleições são

resultados do vazio político
deixado em função da mal

avaliação da atual

administração. "Hoje, está

fácil ser candidato a prefeito.
A comunidade está

desapontada e infeliz com

governo e vai aceitar qualquer
coisa, menos isso que está ai",
aposta, acrescentando que a

antecipação das pré
candidaturas ajudará o

eleitorado a analisar �
escolher o futuro governante.
Confirmando a condição de

pré-candidato a prefeito no

próximo ano, Pasold fez
questão de apontar outros três
postulantes tucanos. A ex

secretária de Desenvolvimento

PSDB TAMBÉM TERÁ
CANDIDATO EM 2008

CANDIDATURAS
.lrineu Pasold, Niura dos Santos,

,

Eugênio Garcia e Vicente Oaropreso

\COLlGAÇÃO'Tucanos querem discutir com outros
partidos a formação de uma aliança

PARTIDO TEM PROGRAMA DE
GOVERNO JÁ DELINEADO

Foram pavimentados os 23,2 km da SC413 - deJoinville aGuaramirim

um investimento de R$�2 milhões. É o governo de Santa Catarina
jS,

rnelhorand� a qualidadli1yde vida des moradores e Q escoamento da
I '"

produção da região.

se 413 - Rodovia do Arroz

"eretariad. Estado
Desenvo_ott
nalam

J8raguá doSul

Secretaria deEstadO
1táln1ra·aSlrutura
www.sie.sc.gov.br

'Ex-prefeito admite a

exlstêncía do acordo
vereadorDieterJanssen, porq
estava na.coligação adversá
ado Partido Progressísta.
Pasold afirmou ainda qu "�é,
mesmo assim, oPSDB cump "

parte do acordo, quan ::j'decidiu Q.ão lançar candida '.c

à Assembléia Legislativa. li
)

mesmo poderia ser candidat
Não fuipara nãoprejudicar e
(J anssen)", defendeu-e

'1'voltando a repetir que Janss '<;

"cuspiu no prato que comeu '

numa referência à nomeação o

pepistaparaocupar a Secretarft� ride Produção durante se '
'

governo. '

Na semana passada, Jansse �!
informou que o PP pretend '10
lançar candidato para comp ,I
a chapa majoritária em 200
nas excluiu oPFLeoPP deUllJ,t
futura aliança.

PFL está cada vez I
mais distante do PP i

O vereador Caria
Pavanello (PFL) rebateu
declarações do colega Diet ,.'1

Janssen, que excluiu o PFL. .;

o PSDB de uma possívs
aliança em 2008, afirmandt»�

" �

que quem nao quer

coligação é o PFI":'. "O Ud �
Wagner transformou o P 'P
num balcão de negócios.
for pra coligar com eles, vo ';

pra casa. Ele ainda nã .$

prestou contas da campar{� ,

de 2004", acusou.

Prazo para regularizaçã
do 'engate' termina dia 2 -

cumprir o procediment ,!

aprovado pelo instituto �.
indicar na nota de venda d/i""
produ to os dados d':
identificação do carro. I

Fabricantes e irnportadoref '1
terão até 31 de julho par» ,

informar ao Denatran o ,I.

modelos dos veículos qu ','

têrri capacidade par:1
tracionar reboque, deverâr .,s
também informar no manual
do proprietário os pontos d,.• '

fixação do engate e' �,

capacidade máxima d;

pontos na CNH e retenção tração.

As normas do Contran do veículo.
referente ao uso do engate O prazo para ,

nos carros começarão a ser estabelecimento das regra -4

exigidas a partir do dia 27. para registro dos

fabricante�-
�

A Resolução 197, de 31 de de engate também vencei n l'
julho de 2006, determina que dia 26. Os engates deverá .r.

os veículos que já possuem o ser produzidos por empres¥E
engate deverão atender aos que obtiverem a aprovação�

Inmetro. O instalador deven 'I

JARAGUÁ,DO SUL

o ex-prefeito Irineu Pasold
(PSDB) admitiuaexistênciade
um documento assinado por

[lideranças do PSDB, PP e PFL

\que em que firmam comprç
missa de apoiar o candidato do
PP a deputado estadual em
2006. Pasold, no entanto, [ern
,brou que o acordo foi definido
�em reunião do PP e que, das
dez assinaturas no documento"
oito são de pepistas.
"Esse acordo não foi discutido
'hO diretório do PSDB.
Decidimos aceitá-loem respeito
.ao então presídente : do

;diretório, Célio Bayer, mas a

!rnaioria nunca concordou",
'assegurou, lembrando que o
I
'PSDB não apoiou o candidato
do PP a deputado estadual, o

DESFILE

Lilica Ripilica abre
Fashion Rio 2007

•

Pela quinta vez a linha
infantil da Marisol Lilica

Ripilica participa do Fashion
Rio. Desta vez, usou o Japão
clássico como referência; os
quimonos viraram vestidinhos
com ,viras estampadas,
porcelanas viraram estampas
e bordados e origamis
inspiraram pregueados em

barras de casacos.

A crítica elogiou a coleção,
apresentada num desfile bem

produzido.

seguintes requisitos:
o dispositivo de:verá possuir
esfera maciça apropriada ao

tracionamento de reboque
ou trailer, tomada e

instalação elétrica

apropriada para conexão,
dispositivo para fixação da
corrente de segurança do

reboque e a ausência de

dispositivo de iluminação e

de superfícies cortantes ou

cantos vivos na haste de

fixação da esfera. O

descumprimento acarretará

multa de R$ 127,69, cinco
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PELA VIDA: INTERESSADOS PODEM AGENDAR COLETA COM AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Doação de sangue reduz 80% durante as férirf
l
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Número de doadores
na regi'ão durante o

está quatro vezes

abaixo do ideal

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

Entre as últimas duas
semanas de dezembro até

agora, o número de doador�s
de sangue' no município
reduzlu cerca de 80%.

Enquanto no restante do ano

são, ern.média, 160 pessoas por
mês que doam sangue" esse

número baixa para cerca de 40
no período de férias, já' que
'muitos moradores da·

microrregião estão viajando
nesta época do ano.

O chefe de enfermagem do

Hospital e Maternidade São

José,MarcosBrasil, informa que
um dosmotivos que dificultam
as doações é o transporte
semanal dos interessados ao

Hemocentro de [oinville, para
fazer a coleta. "Os doadores são
obrigados a esperar cerca de oito
horas para voltar para casa.

Antes, 'quando a unidade de

coleta funcionava do

município, os interessados
faziam a doação em apenas 15

minutos", comparou'.
O chefe de enfermagem

também salienta que o número
ideal de doadores na

microrregião deveria ser de 600
por mês, ou seja, quase 4 vezes

a mais que o existente. O tipo
sanguíneo rnais difícil de se

encontrar doadores é o 0-.

Mensalmente, o Hemosc

(Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Santa

Catarina) encaminha300 bolsas
d� sangue para a Agência
Transfusional do Hospital São
José, onde acontece o exame de
.compatibilidade sanguínea. As

• PARA DOAR

bolsas são distribuídas entre os

dois hospitais do município e o

de Guaramirim (Santo
Antônio), e cadauma comporta

, aproximadamente 450mililitros
de sangue.

Agora, a expectativa da

equipe da Agência
. Transfusional é que' a abertura
da nova unidade de coleta,
prevista para junho, permita ao '

município atingir a quantidade
ideal de doadores. "Vamos
avaliar uma forma de a unidade
ficar aberta o maior período
possível, para facilitar a vida do
doador", salienta.Marcos. O
banco de sangue do município
foi fechado, em setembro de

2005, depois que a Vigilância
r Sanitária Estadual e a Anvisa

(Agência Nacional de Saúde)
constataram a necessidade de

adequações físicas e dos

equipamentos.
Quem quiser doar sangue

pode agendar a ida ao

Hemocentro de [oinville com a

Agência' Transfusional do
Hospital São José, pelo telefone
(47) 3274-5000. As viagens
acontecem as quartas e sextas

feiras, e o ônibus sai do hospital
às8h30.

. I

É preciso
- Ter idade entre 18. e 65 anos
- Peso superior a 50 quilos
- Ter boas condições de saúde

Não pode doar
- Quem teve hepatite após 10 anos

deidade
'

- Estiver grávida ou amamentando
- Se usa ou já usou drogas injetáveis
- Teve múltiplos parceiros nos

últimos 12 meses

Agência Transfusional recebe as bolsas de sangue do Hemosc e as distribui entre o município e Guaramirim

'I
�I ..,,4t,.,

"t-.r
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BANANA: PRESIDENTE DE SINDICATO RECLAMA DOS PREÇOS PAGOS PELA FRUTA

Produtores rurais estão na

expectativa quanto, aos preços
PIERO RAGAZZI/OCP

seca de 2006 retardou a plantação do arroz e a tendência é de que segundo corte não poderá serfeito este ano, causando prejuízos as produtores

Rizicultura deve ter
,

problemas em 2007

por causa de estiagem
e- excesso do produto

Qi K�llY ERDMANN
GlJARAMIRIM

.

: Apreensão. Esta é' a

palavra de ordem entre os

agricultores de Guaramirim.
tanto para a rizicultura

quanto na bananicultura,
2007 deve ser um ano

marcado por preços baixos,
seguindo o exemplo do que
ocorreu em 2006.

De acordo com o

presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais do concorrentes diretos e que

município, Antonio Albano, mais prejudicam os rizicultores
a saca de SOkilo de arroz de Guaramirim e região são os

precisaria ser vendida por, no argentinos e uruguaios;
mínimo, R$ 25. No entanto, Para completar as

não é esta a tendência que o dificuldades enfrentadas
mercado começa a mostrar. pelos produtores do grão, há
"O preço deve ficar entre R$ ainda o plantio tardio
18 e R$ 20, o que não dá provocado pela estiagem que

fôlego . algum para os predominou no segundo
produtores", projeta. \

semestre do ano passado. O
O principal motivo da que deveria ter sido feito em

defasagem, segundo ele, é o, ago.s{e ficou para o final de
excesso de prodúto estocado. seterl<tbro e início de outubro.
"Foi plantado demais", diz ..• '

Além disso, as constantes

importações de arroz feitas

pelo governo em forma de

permuta também ajudam para
o aumento da sobra. Os

O atrasado na plantação vai
�\llpedir a colheita do

segundo corte, geralmente
feita emmeados de maio. Isto

. equivale, por exemplo, a 300
sacas a menos em cada mil

colhidas na época correta.
Atualmente Guaramirim

tem 500 rizicultores,
instalados em 6.500 hectares.

Em 2006, eles produziram um

milhão e 26 mil sacas de arroz.
No caso da banana, são cerca
de 75 bananicultores, em 750
hectares. A produção
equivalente ao ano passado
não foi informada. Mas, para
2007, a bananicultura
também deve ter problemas
com os valores de venda.
Durante o mês de janeiro, o

preço praticado pelomercado
variou entre R$ 2,50 e R$
3,50 a caixa da caturra, e em

R$ 10 para a banana branca,
ambos considerados baixos.

Carnês de IPTU serão entregues no próximo mês
Os cerca de 3.650 contri

buintes de Corupá já podem
começar aplanejaro orçamento
do próximo mês. É que a partir
do dia 15 de fevereiro, quinta
feira, a Prefeitura inicia a

distribuição dos carnês de IPTU
(Imposto Predial e Territorial

Urbano) equivalente a este ano.
Conforme esclarece o chefe

da Divisão de Tributação,
Walfrido Weber, a taxa terá

aumento em comparação ao.

que foi cobrado em 2006. O
acréscimo deve girar em tomo

dos 2,18%, porém, a valor final
,

ainda- não ficou definido.

"Dependemos da variação do
INPC (Índice Nacionai de

LEIA O MUNDO

Preços ao Consumidor) de

dezembro", explica.
O IBGE (InstitutoBrasileiro

deGeografia e Estatística), que
é o responsável pelo cálculo
cruzado das pesquisas de preços
em nove regiões do País e de

orçamento familiar, anuncia a

porcentagem, provavelmente,
no início da semanaflle vem.

A partir de então,� calculo
definitivo vai ser divulgado à

população.
PAGAMENTO - Os

contribuintes têm duas formas

para pagar o IPTU. A primeira.
delas é em parcela única, com
vencimento no dia 15 demarço.
A outra, é a divisão do valor

devido em cinco vezes, sendo

que a primeira deve ser quitada
também nesta data. As quatro
parcelas restantes vencem no

mesmo dia, nosmeses seguintes.
INADIMPLÊNCIA -

.

SegundoWeber, cerca de 20%
dos corupaenses listados para

, pagaro impostoestão em débito
com a administração pública
municipal. E�te número é

considerado normal dentre às

expectativas anuais do chefe da
Divisão de Tributação. Vale
lembrar que para regularizar a
situação é necessário entrar em

contato com os funcionários do

setor, instalado na Prefeitura.

(KE)

Se o seu mundo é o mundo do entretenimento e

cultura, então seu jornal é O Correio do Povo.

Ele traz tudo sobre cultura local, TV e mundo artístico,
ou seja, o mundo que interessa a você.

GUARAMIRIM

Casa da Cultura
volta a atender
A partir da próxima

semana a Casa da Cultura
Paulino João de Bem,' em
Guaramirim, reabre depois
de 'um mês fechada por
causa das férias coletivas
dos servidores públicos. Os
alunos interessados em

fazer parte dos cursos

oferecidos (dança, teatro,
violão, pintura, capoeira e

musicalização) podem se

inscrever no início de
fevereiro.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 20:00h do dia 14/01, o senhorWillian Ranthum, com idade de 74
anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério

Municipal do Centro,

Faleceu às 21 :OOh do dia 13/01, o senhor Euclides Serenini, com idade 83
anos.O velório foi realizado na Igreja São Luiz Gonzaçae o sepultamento no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.
\

.

Faleceu às 16:50 do dia 13/01, a senhora Maria Francener, com idade de 90
anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério de
Massaranduba.

Faleceu às 07:00 do dia 13/12, o senhor Victoldo Kloaski, com idade de 82

anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no
Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 22:15 do dia 12/01, o senhor Luiz Nardeli, com idade de 72 anos.O
velório foi realizado na Igreja Santo Antônio e o seputtamento no Cemitério Municipal
de Schroeder.

Faleceu às 20:52 do dia 12/01, a senhoraWally Haefter Meslin, eorn idade de
84 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento
no Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 18:00 do dia 12/01, o senhor Eno Weise, com idade de 57 anos.ü
velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o seputtamento no Cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) I COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,140 2,142 "

PARALELO 2,250 2,350 "

TURISMO 2,093 2,247 "

EURO

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 42.919 -0,41%
"DOW JONES (N. York) 12.556 033%

" MERVAL (B. Aires) 2.083
.

052%
It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,620

• CUB janeiro
R$889,54 '

*******
**.*. C O L É G I O

J1Jfi1:\t M!-RISTA
Vil/õ� S A O L U I S

"'0 futuro
pertence,

aqueles que
acreditam' na

beleza dos seus

h
.

II

son os.

,

MATRICULAS ABERTAS

Educação Infantil ao Ensino Médio

www.marista.org.br
47 - 33710313

I

transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MmROÔNIBUS

POSITIVO - ENERGIA - EXATHUM • SOCIESC/TUPY - ACE

TRANSPORTE ESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ - CEPEG - SENAC - FAMEG

Ligue: 3370-4888 / 9184-9988 com Luciane Ligue: 3371-5891 / 9973-8831 com Roselene
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Modelo
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A Peugeot tem uma rede de mals de

120 concessionárias no Brasil.

É bara' manter usn Peugeot

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau.414

Blumenau - (47) 3331-4500
Rua República Argentina. 2.1 03

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

Brusque - (47) 3396-8661
Av. Lauro Müller. 50

Segunda (I Sexto das 8h os /9h. Sóbudol das 9h d$ 170, DIRIJA ESSE PRAZER
•

r- .!..EP C flt(.;\1 do A.�"'ndUIlQ'lt" Hl1t,lallznno Pflugtlot; oeon 103 1424 WW'W pftugl'ot,eom br

• •
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SAíDA: PROPOSTAS DE OUTROS TIMES ATRASARAM ESCALAÇÃO DO MOLEQUE TRAVESSO

Federação Catarinense divulga
somente hoje relação do elenco

Campeonato começa
amanhã, mas equipe
é definida apenas
na véspera

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

OCampeonatoCatarinen
se começa amanhã. No

entanto, o técnico do [uventus,
Itamar Schulle, vai definir
apenas hoje o time titular que
entrará em campo na

Ressacada, em Florianópolis,
para encarar o Avaí. Segundo
o técnico, a escalação dos

jogadores depende apenas da
CBF (Confederação Brasileira
de Futebol) e da Federação
Catarinense de Futebol, que
vai repassar hoje para o clube
a relação dos atletas com-boas
condições físicas para jogar.

"Tivemos dificuldades para
repor alguns jogadores, que
aceitaram propostas de outros
times quando a vinda para a

equipe já estava verbalmente

acertada", comentou. Até a

tarde de ontem, faltava definir
ainda três contratações para
tornar o Tricolor mais

cornpetitivo, tanto no time

titular quanto na reserva.
A afirmativa de alguns

atletas diante das propostas de
outros clubes tomou o elenco
do Moleque Travesso bem

VITÓRIA

Atlético se prepara
para o Catarinense

O último teste do,
Atlético de Ibirama para,a
estréia no Campeonato
Catarinense foi 'positivo.
No domingo, a equipe do
técnico Mauro Ovelha
venceu o Figueirense por
J a. O em jogo treino

realizado no CFT do

Cambirela, em Palhoça. O .

Atlético estréia �o
Catarinense amanhã, às

20h30, contra o Brusque,
no Estádio Augusto Bauer,
em Brusque.

PIERO RAGAZZI
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�. I

,lJ..II�U" 00 aJo

Itamar Schulle (de costas) comanda treino às vésperas da estréia do Juventus no Campeonato Catarinense

diferente daquele que

conquistou o terceiro lugar no
Estadual de 2006. Os únicos

que permanecem são o volante
Fábio Lopes e o lateral Pereira.
Entre os jogadores que

partiram para novas oportuni
dades, S�hulle cita o centro

avante Sabiá, o meio-de

campo Ademir Sopa e o ata

cante Ronaldo, que-foram
respectivamente para a

Áustria, o São Caetano/SP e

o Náutico de Recife.
"Temos agora uma equipe

composta por atletas jovens -;

com idade média de 22 anos -

.

e apostamos na garra e na,

vontade de vencer desses

jogadores para fazer um bom

COPA SESI

Inscrições podem
ser feitas no Sesi

Começou ontem e segue
até o dia 09 de fevereiro as

inscrições para a Copa Sesi
- etapa microrregional. As
empresas podem inscrever

seus funcionários de acordo
com as categorias: Futebol
de Campo Livre (R$ 240);
Futset Masc. LilÍlre (R$
140); Futsal Ma(J1. Sênior
(R$ 125) e Futsal Feminino
Livre (R$ 95).' Os jogos
começam dia 24 de

fevere'iro, todos os sábados

pela manhã.

campeonato", salientou o

técnico. Ele também explica
que os fatores considerados

para montar o time foram a

condição financeira do clube
e o entrosamento do grupo.
Entre os jogadores cobiçados
pelo Moleque Travesso, que
aceitaram-propostas de outros
times, .estavam o meio.. de

campo Richardson (que foi do'
•

[oinville para oAvaí), o lateral
esquerdoDudu Paraíba (saiu
do Bahia para o Avaí) e o

volante Marcio Martins, que
tro�ou o Figueirense pelo
GarNo./DF).

Schulle também elogiou o

�esempenho mostrado pelos
jovens Luís Baiano (jajá),

Dieguinho e Medina, com

idades entre 16 e 17 anos. "Eles

prometem crescer muito

durante a competição e até

mesmo tomarem-se titulares e

ídolos da torcida", revelou.
COMISSÃOTÉCNICA

Amudança ficou por conta do
treinador de goleiroMayer, que
foi para a Indonésia, e do

massagista Rosemiro.ique foi
substituído por Douglas, da
Chapecoense. O atual treina
dor do goleiro é Cláudio, que
já trabalhou no [uventus em

2005. Gamarra, Schulle eAlaor
Palácios continuam, respectiva
mente, nos cargos de prepara
dor físico, técnico e assistente
técnico.

na goleada de 4 a O sobre o

Villa Rio, domingo, no primeiro
amistoso do Vasco em 2007.
"O Conca é muito habilidoso e .

tem uma técnica acima da
média. Espero que ele nos

ajude a conquistartítulos neste
ano", diz Morais.

• LINHA DE FUNDO

De olho
Poucos torcedores colorados têm esperança de que Alexandre Pato

permaneça por muito tempo no Beira-Rio. Na Itália, a imprensa já dá
conta que o poderoso Milan está de olho no atacante de 17 ana's. O
clube estaria disposto a pagar até US$ 15 milhões pelo garoto. A
rnuta rescisória do atacante com o Inter é de US$ 20 milhões, e a

direção colorada não parece disposta a liberá-lo. Alexandre Pato
tem contrato com o clube gaúcho até 31 de dezembro de 2009.

O Figueirense goleou o

Osasco-Sf por 4 a O, no
domingo, e passou à segunda
fase da Copa São Paulo de
Futebol Júnior. O Avaí

empatou com o Genus-RO

por 1 a 1 e foi eliminado na
.

primeira fase.
NQ primeiro tempo foram

os gols de Sprotte e Mar

quinhos, e no segundo, duas
vezes .com William. Na

próxima fase o alvinegro vai
enfrentar o São Bernardo-Sf

ARQUlv%ep

',.f

Ronaldo não faz parte dos planos de
Fábio Capello

Reforços
Ainda sem uma equipe
definida, Itamar Schulle,
técnico do Juventus, afirmou
que necessita de três reforços.
"Preciso de mais um zagueiro
e outro ala para não precisar
improvisar. Também preciso
de um homem de área já que
os meus atacantes jogam
mais pelos flancos".

Elogios
O apoiador Morais elogiou o

argentino Darío Conca, autor
de um gol e de um passe para
outro (marcado porNaldiram)

Em casa
Na Superliga de Voleibol
Masculino, a Cimed permanece
invicta. A equipe venceu o Lupo/
Náutico em Araraquara, no
sábado, por 3 sets a O, em 81
minutos. Na quinta-feira, 18, às
20h, a Cimed enfrenta o Ingá/
Alvares, em Florianópolis.

Futebol movimenta
areias de Barra Velha
A 15ªTaçaCidade de Barra

Velha de Beach Soccer

começou na última sexta-feira,
12, e se encerrará no dia 18 de
fevereiro. Ao todo, 47 equipes
divididas em três categorias
disputam o campeonato.

O Diretor da Fundação
Municipal de Esportes de Barra
Velha, Adailton Manoel

Bernardina, conta que houve
uma mudança no horário dos

jogos. "Fizemos diferentedoana
passado, quando os jogos eram
realizados à tarde. Mudamos

para o 'final do ',dia para não

prejudicar os atletas, visto que
à tarde o sol é muito forte e a

areia também fica com uma

temperatura bem elevada",
explica ele.

O campeonato acontece na

praia Central, próximo às

canoas. A premiação para o

campeão da categoriaVeterano
será de R$ 1 mil, e R$ 500 para
o 2º colocado. Já na categoria
Livre, o 1º lugar receberá R$ 2

mil, e o vice ganhará R$ 1 mil.
O Infantil recebe troféus e

medalhas.

Presidente do Real Figuerense gol,eia
sugere saída de Ronaldo e está na 2a fase
O presidente do Real

Madrid, Ramón Calderón,
afirmou ontem que omelhor

.

para Ronaldo é encontrar

uma boa oferta em outra

equipe.
''Aqui ele vai ficar inativo,

pois o técnico deixou claro

que não conta com ele.
Certamente, para o jogador
e o clube seria bom que fosse

negociado caso fossem feitas

ofertas, se não continuará

conosco", afirmou Calderón.
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FOCO: COMBATE AO CRIME

O CORREIO DO POVO

MEDINA"BUSATO E ARAGÃO
DIVULGAM LISTA DE CURS.OS
QUE VÃO RECEBER SELO DE

RECOMENDAÇÃO DA OAB @ 83

DEINFRA CONCLUI OPERAÇÃO
TAPA-BURACOS E INAUGURA
A RODOVIA DO ARROZ ® 82

81

Rio reativa gabinete de gestão de segurançapúbllca
o grupo, formado

por representantes de

órgãos federais,
estaduais e municipais,
foi implantado em 2005, '

Mas estava-desativado

Central de Notícias Regionais

çV�IO DEJANEIRO
O ministro da Justiça,

Márcio Thomaz Bastos, e o

governador do Rio de Janei
ro, Sérgio Cabral, reativaram
hoje ontem o Gabinete dé
Gestão Integrada de Segu
rança do Estado. O grupo,

composto por representantes
de órgãos federais, estaduais
e municipais, foi implantado

,

no início de 2005, mas estava
hámeses desativado. Oobje
tivo é traçar ações conjuntas

de combate ao crime.
Um dos pontos tratados

na reunião foi a atuação da

Força Nacional de Seguran
ça Pública nas divisas do

Estado, para coibir o tráfico
de drogas e de armas. Cerca

de 500 homens já estão no

Rio de Janeiro e devem co

meçar a atuar nas divisas do
Estado com São Paulo, Espí
rito Santo eMinas Gerais até

o final desta semana.
O ministro Márcio Tho

maz Bastos destacou a im

portância de governos esta

duais atuarem de forma inte

grada com o governo federal.
"Se a gente pudesse definir

segurança pública em poucas

palavras! eu diria que segu

rança pública é integração,
. corregedoria e integração.

Com essas três linhas de ação,
vamos levar o Brasil a se

tornar cada vez, mais segu

ro", disse Bastos.
Ontem, o Ministério da

Justiça também entregou seis

carros para serem usados no

transporte de presidiários.
.

Cada um dos veículos, com
prados com dinheiro do Fun
do Nacional Penitenciário,
tem capacidade para levar
oito presos e seis agentes

penitenciários como escolta.
"Essa doação é um ponto

de partida do estreitamento

das nossas relações, da inte
gração, da cooperação, da
troca de informações e do
trabalho conjunto que vai

presidir as relações dos

governos federal e estadual
no próximoquadriênio".

1��P�esidente do PP critica comando nacional

FLORIANÓPOLIS
O deputado estadual reeleito

Joares Ponticelli, presidente do,
PP em SantaCatarina, criticou
ontem o comando nacional do

partido. Questionado se o
'

PP
nacional tem responsabilidade
pelas denúncias contra progres

sistas, como a que atingiu on

tem o deputado federal João
Pizeolattí (PP) , Ponticelli res

pondeu: "Eu não terilio dúvi

da", disse, em entrevista à rádio

CBN/Diário.
"Tenho posição contrária ao

comando que aí está: sonho �
vou trabalhar muito para ver

nosso partido sobre outro co-

, mando a partir da convenção
nacional de abril". Em férias

com a família, Ponticelli soube
apenas ontem, pela manhã da
denúncia da revista Veja contra
o deputado federal !=- Vice-líder
da bancada do PP na Câmara.
Ele elogiou a disposição de Pi
zzolatti de encaminhar o caso à

Comissão de Ética da Casa, mas
destacou que o colega tem liga
ção estreita com o comando na-

�> cional, ao contrário, da maioria

dos correligionários.
Na edição publicada domin

go, Veja acusou Pizzolatti de

Carlos Kilian· ALESC

Ponticelli diz que PP nacional
tem responsabilidade pelas
denúncias contra progressistas

"

propor novo mensalão. No iní

cio do ano, o catarinense se reu

niu com o também pepista Ciro
Nogueira para tratar da suces

são na presidência da Câmara
Ciro apóia o atual presidente
Aldo Rebelo (PCdoB), enquan
to Pizzolatti trabalha em favor
de Arlindo Chinaglia (P1).
Segundo a revista, Pizeolatti

disse que Ciro deveria trocar de
lado na disputa porque "o es

quema está operando de novo",
numa referência ao mensalão,
O catarinense classificou a

reportagem como "invenção
estúpida". Quando o mensalão
veio a público, em 2005,
Pizzolatti foi citado pelo
deputado cassado Roberto

Jefferson como possível
integrante do esquema. Depois,
nada foi provado contra o

catarinense.

Tenho posição contrária ao comando que aí está: sonho e

vou trabalhar muito para ver nosso partido sobre outro

comando a partir da convenção nacional de abril".

Joares Ponticelli

Deputado estadual reeleito

Ministro da Justiça (dir.) conlrsa
com o governador Sérgio Cabral durante entrega qe viaturas de polícia

Bombeiros
acham corpo
de aposentada

II Abertas inscrições
para marchinhas

S�OPAULO
"Equipes do Corpo de
Bombeiros resgataram às-

\ .

4h50 Be ontem o corpo da

aposentada Abigail Rossi de
Azevedó, 75,,' nos escombros
do canteiro de obras da futura

estação Pinheiros (zona oeste
de São Paulo) da linha 4 do

metrô, que desabou na última
sexta-feira, nomaior acidente
da história dometrô da capital
paulista, cujos trabalhos fo
ram iniciados em 1968. Ou
tras seis pessoas estão desa-

I

parecidas.
Ontem à tarde, os bom

beiros tentavam chegar a van
que foi tragada pela cratera,
mas até o fechamento desta

edição não obtiveram suces

so; por causa de um desliza
mento de terra. Acredita-se

que quatro pessoas estavam

noveículo.
, Ao menos seis outros

acidentes já aconteceram na

construção da linha 4 do
metrô desde 2005.

FLORIÂNÓPOLIS
Estão abertas até o dia 22

de janeiro as inscrições para
o 7º Concurso de Músicas

do Carnaval, promovido
pela Secretaria de Turismo

de Florianópolis. Podem

participar compositores que
tenham um trabalho inédito

nos estilos marcha ou

marcha-é ncho,
Os in ressados devem

se dirigir à sede da Secre

taria na Rua Tenente Silvei

ra, 60, no Centro, das 13h às

19h. É preciso levar duas
letras cifradas no tom em

que será interpretada no dia
do concurso, mais uma fita

K7 ou CO na tonalidade em

que a composição será

executada. Além disso,
deverão levar 10 cópias da
letra sem as cifras.

O concurso terá elimina

tórias nos dias 1 º e 2 feve

reiro, às 19h, no vão central
do Mercado Público. A final
acontecerá no dia 3, no

mesmo local, às I1h.
Serão selecionadas 12

marchas e 12 marchas-ran

cho" sendo escolhidas no

máximo duas músicas' em

cada categoria, por autor.

As marchinhas serão ava

liadas pelos quesitos letra,
melodia, criatividade, afina
ção e interpretação e rece

berão notas de cinco a 10.

A marcha deverá conter
no máximo 16 linhas e será

executada uma vez com

duas repetições, enquanto a

marcha-rancho conterá no

máximo 20 linhas podendo
ser tocada uma vez com

uma repetição.
A premiação será de R$

2 mil para o primeiro colo

cado, R$ 1,5 mil para o se

gundo e R$ 1,2 mil para o

terceiro lugar. Além disso,
as músicas dos vencedores
serão executadas e divul

gadas pelas bandas que vão

animar o Carnaval daMagia
2007.
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Moreira assume hoje a

presidência da Celesc
Ex-governador já
comandou a estatal e

presidiu Comissão de

Energia na Câmara

Central de Notícias Regionais
FLORIANÓPOLIS

O ex-governador
Eduardo Pinho Moreira
assume hoje a presidência
da Celesc,' ao lado de dois
novos diretores: Arnaldo
Venício de Souza, como
diretor Econômico
Financeiro e de Relações
com Investidores, e

Marcelo Gasparino da
Silva, como

. diretor

Jurídico - Ins titucional. A

posse será às 17h, no CIC

(Centro Integrado de

Cultura), na capital do
Estado. A solenidade,
marcada a princípio para o

auditório da administração
central da empresa, foi
transferida de local na

véspera, em função do

grande número de pessoas

- especialmente do Sul do
Estado - que confirmaram

presença no evento.

Eduardo Moreira, além
de contar com a experiência
de ter administrado o

Estado, já comandou a

Celesc em 1997 e presidiu,
quando deputado federal, a
Comissão de Minas e

Energia da Câmara dos

Deputados. "Tenho uma

inserçãomuito forte no setor
elétrico no Brasil e espero
dessa forma contribuir para
que a Celesc cresça ainda

mais, porque ela é

extremamente importante
para o desenvolvimento do
Estado", considera o novo

diretor-presidente. Nos,
últimos quatro anos,

segundo Moreira, a Celesc
teve lucro de R$ 816
milhões: "valores expressivos
para o governo do Estado

poder investir em infra
es trutura'', enfa tiza.
A Celesc é formada por

cinco diretorias, dessas, .

apenas duas trocam de
comando. "O doutor

Marcelo é advogado da área

tributária, importante para a

relação com os investidores
e o Arnaldo de Souza foi

superintendente do Banco
do Brasil e do Conselho
Fiscal da Weg, uma das
maiores multinacionais
brasileiras. Pessoas

qualificadas que vão

completar esta diretoria,
que pretende realizar uma

gestão austera, que buscará
o lucro para' satisfazer - não

apenas os clientes - mas

também os seus acionistas e

os investidores do mercado",
destaca Eduardo Moreira.
Permanecem nos cargos,
Eduardo Carvalho Sitônio,
na Diretoria Técnica -

engenheiro de carreira da

empresa, indicado pelo
Governo do Estado; Carlos
Alberto Martins, na

Diretoria Comercial- eleito

pelos funcionários para
mandato de três anos; e José
Affonso da Silva Jardim, na
Dire toria. de Gestão

Corporativa - indicado pelos
acionistas minoritários.

Concluída operação
tapa-buracos na 413 I

{'.�j
DIVULGAÇAD

JOINVILLE

Inauguração dos 23 km da Rodovia do Arroz será na quinta-feira

A Gerência Regional do
Deinfra (Departamento
Estadual de Infra-estrutura de

. [oinville) concluiu operação
tapa-buracos iniciada em

dezembro nas rodovias
estaduais do Norte. Na

primeira semana de janeiro
foram recuperados quatro
quilômetros do Distrito
IndustriaL de Joinville e outros

17localizados naSC-413, entre
os municípios de Guaramirim
e Massaranduba.

Segundo o superinten
dente regional do Deinfra de

Joinville, engenheiro Luiz
Fernando Leal, as rodovias já

haviam sido recuperadas com
a operação tapa-buracos em

dezembro, ma'tP0r causa da
.

chuva dos últimos dias foi
necessário reforço nestes dois
trechos.

Leal informou ainda que
está confirmada para a próxima
quinta-feira a inauguração de

23,2 quilômetros da Rodovia
do Arroz (SCA13), ligando o

BairroVilaNova, emjoinville,
até Guaramirím.
Aobra é uma antiga reivin

dicação dos rizicultores emora
dores da região que esperaram
duas décadas pela pavimen
ração da rodovia. Os investi

mentos do governo estadual
somamR$ 31,6milhões.

ótula é reaberta
I

em Florianópolis
Foi reaberta ao trânsito, às

8 horas de ontem, a rótula
onde está sendo construído o

elevado de Capoeiras, na área

continental de Florianópolis.A
guarda municipal vai orientar
o trânsito no local durante esta
semana, das 7h às 19h. A
rótula funcionará no sistema

antigo até que o elevado fique
pronto. Aprevisão é para omês
de agosto. A preferencial é
sempre dos motoristas que já
estão circulando na rótula.

CAMBORIÚ

Ossos humanos
são encontrados

Ossos humanos enrolados
num cobertor foram
encontrados sábado pela
manhã na fossa da lanchonete
Canoa Quebrada, no Bairro

Tabuleiro, emCamboriú. Um
funcionário que fazia a limpeza
'da fossa achou os restos

mortais e chamou a polícia. Os
ossos foram levados para o

Instituto Médico Legal. A
vítima ainda não foi

identificada, e a polícia
investiga o caso.

• PELO
: 1 '.C '

':ESrADO Associação dos Diános do Intenor - ADI/SC

�'l\i:';. colunaadl@cnrsc com br

JKB trata
de ampliar
oposição a

Lula com PSDB

Senador acha .

que interesses
dificultam posição

Enquanto não faz a troca de tumo na direção nacional do

PFL, o senador Jorge Bornhausen tenta articular com o PSDB
uma ação afinada nos próximos quatro anos. Ainda tem

esperança de que o tucanato faça oposição e que - juntas - as

siglas consigam evrtar os erros cometidos no primeiro mandato
do presidente Lula. Para tal, anda conversando com Fernando

Henrique Cardoso. Ele considera que o ex-presidente tenha

condições de trabalhar pela coesão interna do PSDB sobre a

posição dos govemadores que estariam sendo excessivamente
"

amenos com o governo federal em razão de lnteresses
administrativos. O deputado federal Paulo Bornhausen, djl. i
mesma forma, acha que o fato do PFL ter apenas um governador
o qualifica a "reinventar a oposição". _

Faremos do limãd,'
.

uma limonada, porque não precisamos bajular o qoverno,
podemos ser independentes _

afirma. Em tempo: se o senadór
evita criticar a posição do PSDB na disputa à presidência da
Câmara dos Deputados, ainda que possa considerar

equivocado o apoio a Arlindo ,Chinaglia, ele não deve. estar '

surpreso com as notícias em torno do PP. "No fundo, é 0,:

alinhamento ao PP nacional do mensalão - aquele do Pizzolatti ,

e do Leodegar - que já estava com Lula", provocara ele - sem ,

qualquer contestação à época - por ocasião da aliança entre'
os petistas e Esperidião Amin em outubro.

Auto-defesa O govemador de SC também se encontrou em São '

Paulo com Veda Crusius, do Rio Grande do Sul. Ainda que Roberto�
Requião, do Paraná, não estivesse presente, Luiz Henrique antecipou
a sugestão de que o Sul se precavema e monte barreiras conjuntas'
para prevenir ações do crime organizado. O catarinense teme que, e�1

.

reação à atuação da Força Nacional de Segurança no Rio emSão .

Paulo, quadrilhas tentem deslocar o eixo dos crimes. No interior de
.

Minas já ocorreram ataques. -::

Termômetro Secretário-geral do Pp, Aldo' Rosa, que liderou a

infantaria na cruzada para colocar PP e PT namesma margem nas
,

últimas eleições ao Govemo de SC, reconhece que, "se forem
verdadeiras", as informações daVeja, equivalem a um "desastre" para
a sigla. Oritem, acompanhou o deputado Leodegar Tiscoski em _

viagem para Brasília. A revista qualificou o partido como
"superabrigo de mensaleiros" e colocou o catamensé João Pizzolatti
no centro das negociações de favorecimentos para que o PP "traia"
Aldo Rebelo em favor de Artin<lo Chinaglia, na disputa pela
presidência da Câmara.

Voz ativa.O sindicalista Miguel Padilha, que sexta-feira passada
assumiu a presidência da Federação dos Trabalhadores nas Indústria,
de Carnes e Derivados, Indústrias da Alimentação e Afins de SC

.

i,

representará diversas categorias de trabalhadores, junto ao Govemo
Federal, especialmenté nos assuntos vinculados ao Ministério do
Trabalho. Padilha é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Carnes de Chapecó e substitui Luiz Medeiros Maria que
presidiu a Fetiaesc por 12 anos.
-------------------

Furor imobiliário
A Associação Comercial e Industrial de Chapecó está cobra,nd
da prefertura o cumprimento do Plano Diretor, principalmente, n

aprovação de loteamentos. A preocupação da Acic é com algun
projetos em fase de implantação e que podem descaracterizar
cidade. Os empresários enviarão ao prefeito João Rodrigues (PF
e ao vice Elio Cella (PP) documento pedindo que não seja fe'
nenhuma concessão ao ''furor imobiliário" e que a administraçá
determine o cumprimento de todas as exigências para
implantação de loteamentos.
ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE JARBAS VIEIRNSOMBRIO, PATRíCI
GOMES/FLORIANÓPOLIS E SONIA GIARETTNCHAPECÓ. .

f
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OAB, recomenda 87

cursos de Direito no país
l' ,

� , ,

" A81apá, Roraima e

Tocantins não

Qveram cursos

r��omendados
(

,

BaASILIA

O Conselho Federal da
OAB (Ordem dos Advo

gã1dos do Brasil) divulgou
ofiitem os nomes dos 87 cursos
de Direito que receberão o

OAB Recomenda, selo de

qualidade emitido pela
ihstituição aos cursos jurídicos
que vêm apresentandomelhor
ftndice de qualidade nos

�ltimos anos, Foi examina-do
um total de 322 cursos

� (lurídicos em funciona-menta
ém todo o Brasil, ante os 215
examinados.na última edição
f

do OAB Recomenda,
�ivulgada em janeiro de 2004,
e.:, Entre as novidades desta
t;erceira edição do OAB
Recomenda - divulgado a

2ada três anos - está, além do
número maior de cursos

erificados, o fato de que

�omente três Estados não

tiveram cursos recomendados,
ao invés de quatro, como

��onteceu na edição anterior.
] J::J:�sta edição, somente

Amapá, Roraima e Tocantins

,) Onão tiveram cursos recomen
dados.

L Ao divulgar os nomes dos
87 cursos em 23 Estados e no

Distrito Federal, o presidente
nacional da OAB, Roberto
Busato, afirmou que o processo

'a se,e globalização, que inter-

VALTER CAMPANATO· AGÊNCIA BRASIL

Paulo Medina durante a divulgação da listagem

conectou mercados e acirrou

a competitividade profissional,
deu ainda maior relevo à

,precariedade dos cursos

superiores brasileiros, em

especial os de Direito. "A
abertura dos mercados,
colocando nossos profissionais,
em concorrência direta com os

formandos em faculdades do '

primeiro mundo, aumenta a

exigência de apuro e,

especialização", ressalto�.
"Se considerarmos o

número de cursos de Direito

autorizados até a conclusão

• Cursos. recomendados

Em 2001 - 52
Em 2004 - 60
Em 2007 - 87

deste trabalho, de 1.017
cursos, o universo dos cursos

que o OAB Recomenda
considerou na sua análise

corresponde a 31,66% deles",
informou o presidente da
Comissão de Ensino Jurídico
do Conselho Federal daOAB,
Paulo Medina.

Foram incluídas no

programa as instituições de

educação superior que foram
, bemavaliadasnoENC (Exame
Nacional de Cursos), oProvão,
nas várias edições do Exame de
Ordem e nas análises feitas

pela Comissão de Ensino
Jurídico do Conselho Federal
daOAB, que leva em conta os

resultados decorrentes da
"série histórica" do

desempenho do curso.

1�Õf>I¥ÂASíLlA
ri

Dos 81 senadores que
,I

farão parte' da próxima
legislatura, 15 receberam

A�oações de campanha de
seus suplentes, que podem
ãssumir o mandato sem

terem recebido nenhum
Idr bf1�ôto. No ano passado, 27
m r senadores foram eleitos e

Jnl ,m" . ..

cinco foram financiados, em
Ir 'It; I

- .

:L(Jl,parte.' pe os seus possíveis
.

['J' substitutos.1 s 1"1

'-�oe,�'- O montante doado pelos
1 � ,

�
" "suplentes varia de R$ 5 mil a

I ,J..
,

R$ 1,2 milhão. Se o critério

",;t,or o total arrecadado, as

quantias vão de 0,75% a 50%.

Atualmente, 12 senadores no

exercício do mandato são

suplentes, ou seja, 15% do
Senado.

O caso mais emblemático
é o do ministro Hélio Costa

(Comunicações), eleito
senador em 2002 e licenciado
desde julho de 2005. Seu

suplente,Wellington Salgado
(PMDB), financiou 50% da

campanha. Salgado e sua

família são donos da Universo

(Universidade Salgado de

Oliveira) e da Unitri{Centro
'

Universitário do Triângulo).
Salgado é presidente da
Comissão de Educação e

jamais exercera cargo eletivo.
(FolhaOnline)

DíVIDA EXTERNA

Brasil retira do
mercado 6,1 bi
o governo brasileiro

retirou do mercado no ano'

passado US$ 6,1 bilhões

(valor de face) de títulos da
dívida externa. Segundo
nota do Tesouro Nacional,
isso representa uma redução
no_fluxo, de pagamentos
externo de US$ 8,5 bilhões
entre 2006 e 2004. O valor
financeiro dessa recompra
foi de US$ 7,1 bilhões, ou
seja, o que foi efetivamente
pago aos investidores. O

programa de recompra de
títulos da dívida externa

teve início em janeiro do
ano passado e o objetivo era

de melhorar o perfil dos
pagamentos futuros.

o CORREIO DO POVO

.PELO
Barzan al-Tikriti, meio-irmão do ex-ditador iraquiano

Saddam Hussein, e o ex-chefe do Judiciário do país Awad

al-Bandar foram ontem, no Iraque. Executados duas

semanas após o enforcamento de Saddam, ambos tinham
sido condenados à morte, assim como o ex-presidente,.
pelo massacre de 148 xiitas em 1982, na cidade de Dijail.
Tikriti era chefe da polícia secreta iraquiana na época das

mortes, e Bandar foi o responsável pelo julgamento que
condenou os 148 à morte, por suposta implicação na

tentativa fracassada de assassinato de Saddam.
A emissora de TV pública iraquiana Allraqiya anunciou

a execução, citando "fontes do governo iraquiano". A

emissora confirmou os persistentes rumores que
circularam nas últimas horas sobre a execução dos dois

colaboradores, sucessivamente conrirmada e desmentida

por diversas fontes.
A execução de Saddam, em 30 de dezembro, gerou

uma onda de críticas pela forma como aconteceu, assim
como pelo fato de que se permitisse que alguns cos.

presentes pudessem filmar o enforcamento e depois
distribuir as imagens pela internet.

Homem pede indenização após rasgar tela de Picasso
t1IT�ISlf8S

-1

Irmão de
Sadam Hussein
é enforcado
no Iraque

Ele é acusado
Por crime contra
a humanidade

Mais ricos
Os espanhóis serão mais ricos do que alemães dentro de três

anos, após uma explosão do crescimento econômico que tirou, '

em uma década, o país do final da tabela dos países mais ricos
da União Européia, disse o primeiro-ministro José Luís Zapatero.

Vinhos falsificados
Um enólogo francês foi condenado a seis meses de prisão por
ter misturado vinhos que contam com a denominação de origem
controlada, o que foi considerado uma fraude. O crime foi

.

descoberto em maio de 2004, durante uma inspeção surpresa.

Reservas recorde
A China tornou-se o primeiro país do mundo cujas reservas

cambiais ultrapassaram US$1 trilhão (R$ 2,14 trilhões). O
Banco Popular da,China, anunciou quê, no final de 2006, as
reservas cambiais do país eram de US$ 1,0663 trilhão (R$ 2,28
trilhões).

Motorista culpa' navegador
.

Um motorista alemfo de 46 anos que dirigia em uma

movimentada estrada e acabou em cima de trilhos de um trem

alega que cometeu o erro por�e seu sistema de navegação por
'

satélITe indicou que fizesse isso, segundo a polícia. O motorista

dirigia no norte da Alemanha, na cidade de Bremen, quando "uma

voz vinda do navegador de seu carro lhe disse que virasse à

esquerda", contou o porta-voz da polícia.
"Ele disse que fez apenas o que foi orientado a fazer e virou

seu carro Audi, indo por cima da calçada até o trilho de linha local
. de trem. Ele tentou sair, mas ficou totalmente preso", explicou.
Uma dúzia de trens foram suspenso até que um reboque
conseguisse retirar o Audi fora dos trilhos.

Vários motoristas alemães que bateram recentemente seus

carros depois alegaram à polícia que estavam obedecendo aos

navegadores por satélite de seus carros.iSuplentes doaram para a

campanha de senadores
o multimilionário Steve Wynn
quer que a seguradora Lloyd"s
pague a ele US$ 54 milhões em

função da desvalorização de um

de seus quadros assinados por
Pablo Picasso que agora tem
um buraco ocasionado por uma
cotovelada. O magnata pede à

seguradora uma nova taxação
após a restauração da pintura
Le Reve (O Sonho), na qual fez,
por acidente, um buraco do
tamanho de uma moeda .

Aparentemente, a falta de
reflexos de Wynn se' deveu a

uma retinite pigmentária,
doença ocular que afeta a visão

periférica.
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Por Franciene Fagundes

O·;It

Emílio e Florentina Tironi completam 55 anos de
casamento no dia 12 de janeiro. Com muito carinho, os

, familiares desejam amor eterno ao casal

ol. .

Casaram em dezembro, Valmira e Murilo na Igreja Rio da
Luz II. Depois da cerimônia,os convidados foram

recepcionados no Restaurante Pedra Branca
au;, I

\'1

oI�)c,
�jiG'

��.::
: �; �

. tu

. f��� Schirlei com sua colega de trabalho Ana Claudia na festa
: Ii£�' de encerramento da Empresa no dia 16/12 na Malwee

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

Trocou idade no

dia 14, João
Carlos Kunkel.
Parabéns dos ,

"familiares e

igos

O CORREIO DO POV1.í

MANDE VOCÊ TAMBÉM
SUA FOTO!!!

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

I �

No dia 15 o casal Rolf e Adali Porath completaram 30
anos de casados. Felicidades dos filhos, Cristiane e Daniel
e do genro Ivanildo, da nora Renilda e do neto Gabriel
Felipe

Rozane e Sergio Spézia esperam ansiosos a chegada do
10 filho, Emanuel, que será em meados de fevereiro
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13 h - Desserts Musicales
- Shopping Breithaupt

17h30 - Concerto Banda de

Itajaí - Praça Ângelo Piazera

19 h - Jovens Solistas -

Pequeno Teatro Scar

20h15 - Musicalmente
Falando - Grande Auditório
Scar

21 h - Concerto Córdoba

Strings - Grande·Auditório
Scar

spirar cultura em
ados os cantos.

oi isso que o

Femusc (Festival de Música

de Santa Catarina) 2007 pro
porcionou aos amantes da

música erudita, na noite de

domingo. O evento foi aberto

pela Orquestra "Acorde para
as Cordas", e lotou o Grande
Teatro da Scar (Sociedade
Cultura Artística).A orques
tra é um projeto social

desenvolvido pelo Institute
Pão de Açúcar (Rio de

Janeiro) e é formada por jo
vens carentes entre 12 e 21
anos. O espetáculo de aber

tura, com regência do maes

tro DanielMisiuk, durou cer
ca de uma hora e presenteou o

público com canções de Vi

valdi, Villa Lobos, Garde1,
Bach, Paganini e Piazzola.

Atrás do palco, pouco
antes da apresentação, os jo-

O CORREIO DO POVO

vens talentos repassavam os

últimos acordes para que a

melodia saísse em perfeita
harmonia. A violoncelista
Natasha Rodrigues, 15 anos,

participava pela primeira vez

de um concerto fora do Esta
do de São Paulo. Ela, que está
na orquestra há seis meses, fez
aulas no instituto Pão de

Açúcar por dois anos sem usar

o instrumento. ''Aprendi a

tocar no meu próprio braço,

,A"s grandes marcas mundiais
bem perlo você.

-�.�
4': .,.
""...�-

I,,�

Ellen's
cosmética e perfumaria

Com contrato com a

Band, a atriz Juliana
Silveira recusou

proposta para voltar

para Rede Globo e

viver uma prostituta
em horário nobre. A
ex- "Floribella" diz que
o público infantil

pesou muito na'
decisão.

ShOpplflU Breithoupt � 1 n PISO

33/1 1 )90 - ollensvi'cllons com br

imaginando as cordas do
violoncelo e relacionando os

sons", explicou.O ingresso no
mundo da música aconteceu

há três anos, quando se inte

ressou em aprender violino.
"Mas resolvi tocar violoncelo

porque todos diziam que mi

nhasmãos eramgrandes,mais
apropriadas para tocar este

instrumento", relembrou.
Mas quem não pode con

ferir a estréia do festival, não

A segunda edição do Femusc vai até 27 de janeiro
e conta com a presença de 900 músicos. Os

.'

concertos e cursos são destaques na

programação.

precisa desanimar, a segunda
edição do Femusc se estende
até 27 de janeiro e conta com

a presença de 900 músicos,
que d

.

e chegar a 1.100 parti
cipant nas várias categorias
- que incluem cursos,

audições e apresentações em

teatros e espaços alternativos.
A direção artística é de Alex

Klein, ganhador do Grammy
de 2002, e a lista de

professores inclui nomes

consagrados do Brasil e do
exterior. Também participam
do festival mais de 100
estudantes de música de 171

países.
Ingressos podem ser.

adquiridos no local ao preço
de R$ 10. Para estudantes,
menores de 18 anos e maiores

de 60, o valor cai pelametade.
Outras informações pelo
telefone 3275-2477ou no site

www.femusc.com.br..

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPELI

Centenas das melhores sugestões para
presentear criativo neste Natal.

�.ralip:el
LiVrana, f'clfJC)ar1rJ. e. Cy6e.r Cafe

Megastore - 3275 0137

Shopping - 3275 6400

\
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• PROGRAME-SE
"

� CINEMA .' :� .

, I. 1

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
UIi(14h40, 16h30 - Todos os dias)
JOIMVILLE

qne Cidade 1

; ,lij=ma noite no museu

(14h30, 16h45, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
Cine Cidade 2
007 Cassino Royale
(21 h - Todos os dias)
O Cavalheiro Didi e a Princesa Uli
(17h20, 19h1 O-Todos os dias)
Xuxa Gêmeas

(14h, 15h40 - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Uma noite no museu

03h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10
- Todos os dias)
"elne Mueller 2

Cl1Ô7 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

(t4h, 16h1 O, 19h, 21 h1 O - Todos

ro� dias)
�ine Neumarkt 3
fO� amor não tira férias
r�t6h40, 19h15, 21 h50 - Todos os

�días)
Ermar não está para peixe (dub)

I : (i 4h40 - Todos os dias)
.

: têlne Neumarkt 4
! !�drenalina'

l!�
5h40, 22h - Todos os dias)

[��gon (13h40, 17h30, 19h40-
r�QdOS os dias)

-

'CTne Neumarkt 5
_ (l07 Cassino Royale
(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)

_ (14h20, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Mais estranho que a ficção
(14h10, 16h30, 19h20, 21 h40 -

Todos os dias)
ri,!.

� CURSO
, .'.

Recrutamento e Seleção por
,

Competência é tema de curso

promovido pelo Cejas nos

, t8,�ltimos dias de janeiro. O
objetivo é capacitar profissionais

c �J�ue atuam em RH O
• U

ínvestimento é de R$ 320 para
associados e R$ 380 para não

isassoclados.

� PÓS-GRADUAÇÃO
r:

sJstão abertas as inscrições para
I IJMBA em Gestão empresarial. As

aulas iniciam no final do mêsde
e:hlarço. Informações pelo

,

s telefone (47) 3275-7059.

..Extra .

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Verão pede economia de água
O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
distribuiu nota em janeiro de 1987, a população, solicitando
economia de água durante o verão. Com o forte calor
registrado na época, o aumento do consumo de água deixou
a autarquia em alerta para possível racionamento.
O documento alertava para o desperdício da utilização de
água em lavação de calçadas, carros e irrigação de ruas.

Segundo o diretor interino do órgão 'na época, Francisco
Rodrigues, a autarquia já estava operando com a nova

Estação de Tratamento de Água, anexa a antiga (rua Erwina
Menegotti, ao lado da Metalúrgica João Wiest), no entanto,
advertiu a falta de água ocorreria se não houvesse economia
por parte dos usuários.

• O· DIA DE HOJE
• SANTO
Santo Honorato de Aries

� 1939
Puolicada a'lJri

. tira em

quadrinhos do Super-Homem.

� 1952
Inaugurado o Museu de Arte
Moderna, no RiQ de Janeiro RJ.

.1967

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

• ANIVERSÁRIOS

t�<; I"\r:, .. � 1:'.1"� ;�h ,'" :ª:�;:N: ,� "l ::; ! "

'AnuncIado has E o
'J

congelamento do cadáver de um

cientista vítima de câncer, com a

. intenção de reanimá-lo quando
for descoberta a cura do mal.

� 1991
d ,wit

Cort1eç�"'a gu�
pérsico, cama a peJos EUA e

destinada a libertar o Kuwait da
ocupação iraquiaria.

Paisagem aconchegante de Barra Velha, destino preferido dos

Jaraguaenses, é o título da foto enviada por Teodora Sampaio.

" LEIA O MUNDO Se o seu mundo é saber tudo o que acontece na sua

cidade e região, então seu jornal é O Correio do Povo.

Ele traz uma cobertara completa da sua cidade e região,
com dados completos dos fatos de sua comunidade, ou

seja, o mundo que interessa a você.

TERÇA-FEIRA, 16 de janeiro de 2007 I 6B 1'0

15/01

Sônia Gonçalves
Denise Ap. dos Santos
Sebastião Junkes
Thiago Alexandre Rech
Norbert Knaesel
Ralf Duwe
Fabiano Alves Xavier
Heli Stinghen
Bruna Krel:ltzfeldt
Osni Por;nmereniQg
Anderson Roberto C. Nascimento
Leonora Maria R. Welller
Raulino Schuster
Maicon D. Piske
Denííson Butka
Gabriel H. Lemke
Arcemira C: M. Moura
Vinicius Nathan Tirone
Fabiano Alves Xavier
Marli Schaquete
Lucianél Flªuli Lamil'f

,

,

• PREVISÃO DO TEMPO
Céu nublado
Sol com muitas nuvens em Santa
Catarina. No oeste, as máximas

passam dos 30°C à tarde. Chuvas
fracas no litoral. Não deve chover em

Jaraguá do Sul e/\�fgião até a próxima
quinta-feira. Dep&s, o tempo volta a

ficar instável.

� Jj:lraguá do Sul e Região

HOJE OMiN: 22° C
MÁX: 28° C
Céu nublado de dià
e de noite.

��NA�:�cO ���N;:oCd
MÁX: 28° C MÁX: 30° C
Céu nublado de dia, Sol com algumas nuvens. Sol e aumento de nuvens

e de noite. Chove rápida durante o dia e de mama. Pancadas de
à noite chuva à tarde.

.

� Fases da lua

SEXTA
�

MiN:21°C�
MÁX:30°C

�LAGES
MiN: 21°/ MÁX: 29°

NOVA � l.eqendasCHEIA MINGUANTE

12112

CRESCENTE

� C�) Ç[) d 0 .,.
Ensolarado Parcialmente

nublado

20/12 ' 27/12

I

Valéria,;M. Zapella
.

Geraldo Papp
Eduardo Berner
Rosa Lunelli Arnecke
Erica Baumann
Rafael Eduardo Muller
Elis Re

.

a Pradi
Andr' Dqring
flã ritos
R tíe Paula
AI tonio Ariotti
Cami a ngrcht
Mario Marinho Rubini
Giovane L. Dalpiaz Júnior
Lucas Valentini
Diego Slswerdt
Juliano Krueger
Cal'los,$. Schmitz
CamilaWulff

Ill'

4/12
Nublada !r:stáve! Chuvoso Trovoada

velino
Ués el . R. Schunwer
Luis M. Floriano
Ademir Leier
Mafalda Glatz
Cristiane Glatz

c<)
FLORIANÓPÓLlS

____________________________________� �t� .� _
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II NOVELAS

� GLOBO - 18H

O Profeta
Marcos move pequenas bolas com sua

mente. Klaus e Dr. Michel se decepcionam
com Marcos por. ele usar o exame de

telecinese como atração de circo. Sob o

comando de Carola, Dedé, Tainha, Gisele,
Rúbia, Ernesto, Edite, Jonas, Fabiano,
Neusa e Afrânio vasculham a casa de

Clóvis. Rúbia intui que a casa tem um cofre.

Carola passa um bilhete para Marcos

pedindo que revele o segredo do cofre pela
televisão. Marcos passa-os números no ar,

de forma que ninguém perceba que é o

segredo de um cofre. Todos comemoram

quando encontram o diário. Clóvis se I

lembra das palavras de Marcos e tem

certeza que é o segredo do seu cofre.

Piragibe defende Clóvis quando Teodora e

Hilda falam que Sônia está sofrendo.

Carola dá de cara com Clóvis, que arranca
o diárto de suas mãos. Marcos briga com

Clóvis.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca .

Guinevere fica indignada com a proposta
de Último. Lance consegue fugir de

Palhares. Elizabeth volta para casa sem o

papel assinado, para decepção de Laura.

'Lance se esconde no quarto de Marquinho
e garaniê que não fez nada do que está

sendo acusado. Mauricio finge estarvendo
fantasmas após a separação dos pais.
Arthur concorda em fingir que ele e

Vanessa se reconciliaram para acalmar os

meninos. Palhares pede para revistar o

quarto de Marquinho. Guinevere ouve

Arthur dizendo aos filhos que ele e Vanessa

voltaram e fica arrasada. Marquinho
consegue enganar Palhares e Lance fica

com orgulho do filho. Lance finge ser o

cantor Dusty Brown para despistar
Palhares. Elizabeth implora a ajuda de

Morgana, que diz que vai lhe contar a

verdade sobre a família de Último. Palhares
descobre o disfarce de Lance e o persegue.
Arthur explica para Guinevere que estava'

só fingindo ao dizer aos filhos que se

reconciliara com Vanessa.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Helena vai ao quarto de Clara e, quando
está saindo, ouve a caixinha de música
tocar. Helena vira-se, vê o vulto, sente o

aroma de rosas, aproxima-se da cama de

Clara e sorri. No quarto de Francisco, a

caixinha de música também toca. Mônica

acorda Alex, que dorme ao lado do neto, e
avisa que vai dormir lá, pois está muito

tarde para voltar para casa. Sérgio ajuda
Marta a ir para cama. Ela diz que foi uma

das noites mais bonitas da sua vida. Fred e

Kelly saem sem fazer barulho do quarto.
Verônica observa por uma fresta da porta e

sorri. Eliseu diz que é preciso cortar as

despesas, senão ele vai tirar o cartão de

crédito de Verônica. Fred se despede de

Kelly e pega seu carro, estacionado

distante da casa da namorada. Lavinia diz

que é perseguida por Irmã Má. Irmã

Natércia diz que ela não deve desistir do

que gosta por causa de ninguém. Gabriel
dorme um sono agitado. Lavinia seca a sua
testa e se preocupa se ele tem febre.

Gabriel acordá e diz que Lavinia é seu anjo.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Roberto agradece Silvia por ter aceitado

servir de isca para Ramalho. Teleco tenta

convencer Maurinho de entregar Ramalho.
Ruth diz a Tavinho que não gostou de saber

que Lili está presa. Tavinho ameaça tirá-Ia

fora do garimpo e ela fica com medo.

Claudia diz a Hilton que não quer mais nada

com ele depois que descobriu que ele é

bandido. Hilton fala que não vai desistir

dela. Roberto recebe a fita sa micro

câmera com as gravações feitas na

delegacia. Roberto começa a assistir a fita,
Vanda, Túlio, Jurema e Nicolau chegam
para visitar Graça: Jurema vê Maurinho na

televisão e o reconhece como seu ex

marido.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Sergio se nega em primeira instancia a

ajudar Erinia, mas ela lhe joga na cara que
ele nada tem a perder, pois sequer lhe resta
dinheiro, bens ou dignidade. Sergio então

aceita ajudá-Ia. Mario enrola um pouco

Miguel na conversa, mas depois lhe diz

que apeia o relacionamento dele com

-Joana, mas que eles sofreram por um

tempo com o preconcepto. Miguel fica
resabtado e encerra a conversa .. Neusa

decide se separar de Nogueira, pois não

agüenta mais sua vida com Nogueira e

essa vida dupla. Leonardo e Patrícia

jantam juntos amigavelmente, até que ele

se lembra da filha e fica preocupado por
onde ela anda. Os dois começam a discutir.
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• DIVIRTA-SE
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��IMORTAL
Os fãs dos Beatles nunca têm

do que reclamar. Depois do
lançamento do disco "Love" -

uma coletânea feita pelo ex

produtor da banda, George
Martin -, é a vez de um museu

dedicado aos roqueiros de

Liverpool. A casa onde nasceu

o baterista Ringo Starr vai ser

demolida. Por-lá, vão criar

uma espécie de memorial do

quarteto. O material ja está

sendo coletado e promete
trazer muitas surpresas sobre

a banda mais popular da
história. Isso que é ser imortal.

��RECUSA
Há cerca de cinco anos, era

quase impensável um ator ..

,,'
recusar um papel para uma �.

novela das oito da Globo.

Recentemente, Juliana Silveira

disse não. E sem pestanejar.
Distante da telinha há seis

meses, desde que acabou a

bem-sucedldà novela infanto

juvenil Floribelia, na Band, a
'

atriz recebeu convites de três I'

emissoras. A Globo propôs
uma prostituta em Paraíso

Tropical, de Gilberto Braga.
"Com 30, 35 anos faço todas I;' :
as prostitutas. Fico até nua. ",

Mas agora não!", desabafa a

atriz de 26 anos,

Mande sua piada para o E�r�:
extra@ocorrelodopovo·.com.�r

Gravidez
No consultório, a paciente, que tinha sete

filhos, diz ao ginecologista:
- Doutor, eu preciso de uma orientação sua,

- Pode dizer Dona Marli. Qual é o problema?
- Eu engravido com muita facilidade!
- Eu tenho uma solução muito barata. Tome

alguns copos com água!
- Nossa! Que interessante! Mas eu devo
tomar antes de ou depois de?
- Nem um, nem outro. A senhora deve

tomar em vez de ...

"

� ,

, ,

, I
.

��FUTEBOL
Oatena comandará um programa de futebol aos

domingos na Band. A mesa-redonda estréia no

dia 4 de fevereiro. Ele entrará no ar das 21 h às

23h. Também estão confirmadas as

participações de Neto, Marcelinho Carioca,
Müller e convidados.
Além de tirar Neto da

Record, a Band está

negociando com

Renata Fan, que é

ajudante de palco de
Milton Neves,
também na Record.

Mesmo com o

programa sobre

futebol, Datena
continuará com

o policialesco
"Brasil Urgente".

• CRUZADAS © Revistas COQUETEL 2006

O Turista e o Portuga
Um turista está fazendo um passeio pela
cidade do Porto e pergunta para um

português do local:
I

- Me diga uma coisa ... Já nasceu algum
grande homem nesta cidade?
- Não, senhoíre. Aqui só nascem crianças!

,
,

"
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II HORÓSCOPO
, '

,
,

Câncer 21/6 a 21/7
Quando você pensou que não tinha mais o que

sentir, que já havia acontecido de tudo, lá vem

uma onda maior, mais intensa, fazendo você

rolar na espuma. Não precisa se assustar,

caranguejo querido, você se engasga e (cof!)
come um pouco de areia (cof, con), mas tira de

letra, sai cantando e dançando. Nada como ter
uma vida recheada de acontecimentos ...

Áries 20/3 a 20/4
Talvez você tenha que trabalhar ainda mais e não

tenha tempo nem pra se coçar, mas vai valer a

pena, afinal é em função daquele seu projeto
pessoal, da realização da sua idéia genial. Às
vezes você precisa um pouquinho de pressão,
assim concentra a energia e direciona seus

tantos pensamentos no sentido da

materiallzação. Desafios, crescimento.

Virgem 23/8 a 22/9
Leoninos, como todo gato, não costumam dar

papo para qualquer um. Às vezes até gostam de

mostrar as garras para aqueles que não
.

consideram à sua altura. Mas antes de decidir

se essa pessoa que você nunca viu merece

flores ou rugidos, pense bem, pode valer a pena
dar uma chance ao novo. Quem sabe-não trará

alegrias para seu reino?

Libra 23/9 a 22/10
Já pensou em ir lá no fundo e depois trazer à
tona questões que' pareciam resolvidas e

esquecidas? Inseguro? Ah, faça o favor! Uma

sessãozinha de autoterapia só vai lhe fazer bem.

Todo mundo sabe que seu senso de. harmonia

guia você com perfeição por esse rnundo de

vastas emoções. Não tema: cê balança, mas
não cai.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Chega de se enrolar com as minhocas do

pensamento, faça aquilo tudo que vem

prometendo para si mesmo há um tempão. Ah,
sim, é muita coisa ... Não está cansado de

arranjar desculpas e justificativas? Inícios

podem ser difíceis, mas logo a força da sua

realização o impulsionará. Abra suas asas,

capricorniano, você pode voar!

Atração de
festas
juninas

o "i" e
"u" nas

palàvras
"herói" e
"Iroféu"

-----

(Gram.)
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voleibol
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:����tàl···;����:�;··
.

+l ....

Escorpião 23/1 O � 21/11
Tudo bem, Escorpião, está certo que não dá pra

agüentar a mediocridade e que sem uma

pequena dose de loucura não tem a menor

graça, mas também não precisa exagerar. Se dê

uma trégua, recarregue as baterias. Já que
sauna você já tem por conta própria, que tal
completar com uma boa massagem e uns

carinhos daquela pessoa bacana?

Aquário 21/1 a 18/2
Você faz tantas coisas pelas pessoas que qosta,
mas, além disso (que não é pouco,

naturalmente), você tem ficado junto delas e

compartilhado o calor de sua presença e afeto?
Sem isso, todos os outros esforços se

esvaziam. Para enriquecer nossa breve
,

passagem por este planeta, não há nada igual'
às experiências de relacionamento.
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Touro 21/4 a 20/5
Taurinos aprendem muita coisa na prática e já
comprovaram, por experiência própria, que a

determinação e a perslstência podem levar à .

realização das obras mais complicadas, até as

consideradas impossíveis. Por isso, meu amigo,
se faltarem os recursos materiais, não

esmoreça: ative a criatividade e mobilize

recursos humanos.

Leão 22/7 a 22/8
Leoninos, como todo gato, não costumam dar

papo para qualquer um. Às vezes até gostam de
mostrar as garras para aqueles que não

consideram à sua altura ..Mas antes de decidir

se essa pessoa que você nunca viu merece

flores ou rugidos, pense bem, pode valer a pena
dar uma chance ao novo. Quem sabe não trará

alegrias para seu reino?

Peixes 19/2 a 19/3
.'

-;;
'_

Gêmeos 21/5 a 20/6
Lépido, ágil, curioso, faceiro e, por isso mesmo,

um tanto dispersivo. Assim é um geminiano.
Controle a vontade de estar em todos os lugares
ao mesmo tempo e concentre-se. Pense no que
você quer, de verdade e aja para nanstormar o

desejo em realidade. Ah, claro, você quer muitas

Coisas ... Ainda bem que está com o tanque cheio.

Fique de olho no painel.

Sagitário 22/11 a 21/12
É recém terça-feira e você já está doido pra
sair fazendo festa? Caso precise explicação ou

motivo, diga que é culpa da Lua em Sagitário
que, com sua dança com outros astros lá no

céu, deixa você ainda mais animado aqui em
terra. Não se acanhe, siga seu desejo e vá dar

seus pulinhos por aí. Quem sabe você não

arranja uma companhia legal?

Momento perfeito para empreendimentos tipo
salvar o planeta. Gostou, né? Você já nasceu

tomado de consciência coletiva, integrante de

uma grande irmandade, um-convidado especial
para o fantástico espetáculo do universo.

Extremamente receptivo a todos os sinais que
cruzam o espaço, você sabecue pode fazer a
diferença.
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Por Moa Gonçalves

ELEiÇÕES
Sem puxa-saquismo (aliás,
não preciso. fazê-lo e nem faz
parte do Weu estilo): dentre
todos o�'��upostos candidatos
a prefeítode [aragua do sul,
que por sinal não são poucos,
na minha opinião os únicos

que verdadeiramente tem

condições administrativas,
técnicas e políticas são o

,

vereador e atual Secretário de
planejamento Afonso Piazera
e o ex-prefeito Irineu Pasold.
O resto é tudo balela.

(47) 3370-4522Solange Neto, da Belíssima, marcou presença no coquetel de
inauguração da Criare, realizado na últim; quinta-feira (11)

POR CIMA
O empresário jaraguaense Elmo Mathias, dono da empresa ,.

Frigorio, 'apareceu em matéria na tiltima'edi'çá'O da Revista Globo
Rural. Elmo conta sobre seus 25 anos à frente de uma das
empresas mais bem conceituadas e com tecnologia de ponta na

criação e abate de marrecos - motivo pelo qual, lógico, ele foi
procurado pela revista mai� especializada e importante do�amo '.

SOL OU CHUVA?
o serviço de meteorologia, se
já não está, deveria
urgentemente rever seus

cálculos. Não está acertando
uma. Quando falam que vai
dar sol, dá a maior chuva.
Neste final de semana, por
exemplo, a previsão era com

muitas nuvens e pancadas de
chuva. Erraram de novo, deu
o maior sol, e com aquele céu
azul que todos os
apaixonados por praia
adoram. E aí?

CAPIM SANTO
Um dos points que vêm
movimentando o pacato
balneário de Barra Velha é o

recém-inaugurado restaurante

Capim Santo, comandado
pelo empresário Paulo
Rob�rto Marcatto e os filhos
Gabriel e Kauê. O restaurante

é tão prestigiado que para
conseguir uma mesa é preciso
pegar senha e fazer fila. Bola
branca.

.. TE CON1�EI?

O ÇORREIO DO POVO
')1

o empresário Amauri Jacobi e a sua jovem
e bonita esposa-Emerita curtem as delícias
de Balneário Camboriú todos os finais de
semana.

O bancário Fernando Luiz, participante
. do Big Brother Brasil 7, depois de umas

e outras, contou à líder Flávia que não
se inscreveu no reality show, mas que
foi co'nvidado por um dos produtores da
Globo, numa boate paulistana, enquanto
dançava na pista: E agora, José?

, Hoje à noite, a turma das terças-feiras do
futebolsoclety, comandada pelo César
':.Jibóia" Pradi, incia as atividades de 2007.

Em ritmo acelerado de férias, o
empresário João Carlos Marcatto, ao
lado da sua Sônia, curte seu lado chef, e
saúda os amigos todos os finais de
semana na sua residência de praia no

balneário de Barra Velha.

Pra quem pretende ir a Balneário
Camboriú: não facilite! Lá funciona o

sistema de rodízio de estacionamento.
Portanto, não estacione em qualquer lugar,
principalmênte nas avenidas principais,

'

. sem o cartão obrigatório de
esfãcíonarnento - caso' contrário,
obviamente, haverá multa.

Olha só, gente: se tudo der certo,
Jaraguá do Sul poderá receber o furacão
baiano Ivete Sangalo ainda este ano.

I
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