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Aprender a cantar ou tocar
instrumentos de cordas e

sopro em pouco mais de
uma semana. É o que
promete o novo método
defendido pelo diretor
artístico do Femusc

(Festival de Música de
Santa Catarina), Alex Klein.

I,' 85

FUTSAL

Malwee volta a

treinar de olho
'no Mundial

Malwee volta a treinar

na próxima terça-feira, 23.
Para este ano, o objetivo

maior é' conquistar o tão

sonhado títuloMundial.
O primeiro grande

, ,�desafio é a Taça Brasil que
acontece no final de.
fevereiro, no Rio de]aneiro .

• 8

• MOSAICO

Rose volta atrás
e deve assumir
secretaria
Para quem afirmou que
estava se afastando do

"pelotão de frente" da

Prefeitura, a vice-prefeita
Rosemeire Vasel parece
que mudou de idéia. Ela
informou que deve
assumir a Secretaria de

Planejamento e Gestão.
.3
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PATRocíNIO: ATLETAS DE VÔLEI DE PRAIA LUTAM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS .7 • PELO BRASIL

Obra no metrô
não tinha plano
de emergêncías

Constatação foi feita
ontem pela Defesa Civil
de São Paulo, que destaca
a importância do

planejamento de ações de .

socorro .

• 83
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ESTADO• PELO

Auditores da
Fazenda tomam

posse na capital

Secretário da Fazenda,
Sérgio Alves, e os

diretores prestigiaram
ontem a posse dos
auditores internos André
Luiz Rotelli de Matos e

Leandro Luis Daros.

81

2
MíNIMA

Previsão de chuva com

aberturas de sol para a

região.
.86

.
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Inovo ca
PIERD RAGAUI/OCP

A pavimentação asfaltica da SC-413, conhecida como Rodovia do Arroz, será inaugurada hoje, as 18 horas, Dom a presença de

autoridades municipais e estaduais. A estrada, de 23 quilômetros, liga Guaramirim ao Bairro Vila Nova, em Joinville. A obra é uma

reivindicação antiga da região e foi concluída em quase dois anos. • 6

GUARAMIRIM JARAGUÁ DO SULJaraguaense vai estrear no
seriadoMalhação amanhã ,

DIVUlGAÇAO

Niura também se

diz pré-candidata
no ano que vem

PFL e PP fecham

acordo para as

eleições de 2008
o estudante Guilherme

Fernandes, 17 anos, vai

estrelar àmanh§. na nova

temporada do seriado

global. Ele foi escolhido
entre mais de 4 mil
candidatos para

interpretar o
egocêntrico Patrick
Delon, que é capaz de
tudo para conquistar a
fama e as meninas.

o PFL de Guaramirim

promete apoiar o
candidato do PP à

Prefeitura nas eleições do
ano que vem. Acordo
firmado entre os dois

partidos prevê que os

pefelistas indiquem o vice,
da coligação. .4

Se depender da suplente
,

de sena rNiura dos

Santos, o SDB de

Jaraguá do Sul terá
mesmo candidato a

prefeito em 2008. Ela
confirmou a condição de

pré-candidata e disse
estar animada. .4

B BREITHAUPT
SUPE.RMERCADOS

www.studiofm.com.br
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• EDITORIAL

I
I .-

Poucas vezes temos

a capacidade, de reconhecer
quando estamos vivendo um

momento histórico. Por isso é
bom guardar cada minuto
destas duas semanas que se

iniciastm: no domingo passado
e que vão até dia 27 nas nos

sas memórias, para lembrar�
mos que um dia vimos em

Jaraguá do Sul o sonho de ter
o maior Festival de Música do
Brasil ser realizado. Muitos -

até maiores e melhores -

virão, mas este é especial por
que abre a consciência coletiva
para a importância da arte,
cIa Cultura e também de fazer
da cidade um lugar melhor
para se viver. Assim como já
faz na Saúde, na Educação e

em di�ersas áreas de infra�
estrutura, Jaraguá do Sul
desenha um modelo para
Santa Catarina e para o Brasil

'"

OPINIAO

o Femusc abre a consciên
cia coletiva para a impor
tância da arte e também
para fazer da cidade um

lugar melhor".

de como deve funcionar a

PPp, a Parceria Público�Priva�
da. Se dependesse do Governo
(federal, estadual ou muni
cipal), o Femusc seria prova�
velmente o samba de uma nota
só. Mas o espírito ernpre
endedor e comunitário que vi- -

ve nas pessoas' que fazem as

empresas e promovem o tra�

balho permite que um Festival
como este se transforme numa
grande sinfonia, que contagia
a todos. Por isso, cabe desta�

car, sem qualquer prurido, os
patrocinadores: HSBC,'
Duas Rodas, Malwee Ma�

lhas, Weg, Hotel Saint Sebos
tian e do Consulado Geral
dos Estados Unidos. Como
toda grande orquestra, esta

também tem seu maestro -

no caso, maestrina: Monika
Hufenüssler Conrads, ptesi
dente da SCAR e do Instituto
Festival de Música. No mais,
fica o convite para quem
quiser fazer parte deste mo

menta histórico para partici
par da orquestra e do coral

que está sendo formado entre

pessoas da cidade e da região
e que vai fazer o encer

ramento da festa. Não tneci
sa saber ler a pauta, não pre
cisa ser um Pavarotti: basta

querer, como [aiaguá do Sul

quis ser a sede do maior Fes �

tival de Música do Brasil.

• ENTRE ASPAS

" As administrativas (secretarias) no me, interessam".
Ronaldo Raulino (PL), sobre convite do prefeito Moacir Bertoldi para
que assuma uma secretaria à sua escolha.

"Ainda estamos drscútirrdo a possibilidade, não existe nada de concreto".

Vice-prefeita Rosemeire Vasel (sem partido), que pode assumir o Gabinete de Planejamento e Gestão.

"Não tratou (o partido) nem tratará externamente de nenhum assunto referente ao

pleito de 2008 durante o ano corrente", t I

<'

Diretório municipal do PP em nota rebatendo declarações do ex-prefeito I�u Pasold (PSDB), que cobra
suposto acordo entre os dois partidos.

• P·ONTO DE VISTA

Osteoporose, uma doença
silenciosa e degenerativa

A osteoporose é uma doen

ça que causa o enfraqueci-
, mento progressivo dos ossos,
ocasionado pela perda de
cálcio e massa óssea, tornan
do-os mais frágeis e quebra
diços. Surge com o avançar,
da idade e na maioria das
vezes a doença não apresen
ta nenhum sintoma, �en{
mesmo dor; mas pode evolu
ir até que ocorra uma fratu
rc;. Mulheres na pós-meno
pausa, período em que os

níveis de estrógeno' - hor
mônio feminino -:- caem brus
camente" são as maisl atin

gi�as.p�la doença. Cerca de
13% dos homens acima dos
50 an�� podem apresentar
algum tipo de fratura por
osteoporose. Dados da Inter-

'

national Osteoporosis Faun-

dation mostram que o risco

de sofrer fraturas na coluna,
quadril ou antebraço é de
40% ao longo da vida, equi
valente ao risco das doenças

cardiovasculares'l1A medida mais '�fícaz no

combate a osteoporose é a

prevenção. Especialistas afir
mam que isso deve ser feito
�ntes mesmo do nascimento,
com uma alimentação ade

quada e uin pré-natal cuida- .

doso garantindo a saúde do
bebê. Continua na infância e

adolescência, com uma dieta
rica'em cálcio e vitamina D
e exercícios regulares. Na vi
da adulta, tomar sol sempre
que possível em horários
adequados, reduzir a ingestão
de álcool e bebidas com cafeí
na. e reduzir ou, de prefe-

., Mirela Akagawa
Yunes Cardiologia e

gerente médica na

Roche

'rência, suspender o tabagis
mo, além da dieta rica em

,

cálcio, ajudam a prevenir a

osteoporose. O diagnóstico
precoce pode ser feito atra

vés de um exame simples; a
Densitometria Óssea. Por se
tratar de uma doença silen
ciosa, a dificuldade está em

convencer a pessoa com oste

oporose a tomar o remédio.
Isso não é novidade, pois
outras doenças, como

hipertensão e diabetes tam

bém mostram que a adesão
ao tratamento situa-se na

faixa dos 50%. Por outro lado,
estudos mostram que a ade
são correta à terapia da oste
oporose reduz o risco de fra
turas.Umaúnica dose mensal
contribui para aumentar a

adesão ao tratamento.
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• DOS BLOGS

IMrttffllnês Oolci

o buraco
do metrô
É lamentável que tenhamos
de conviver com uma

tragédia como a ocorrida na

última sexta-feira, nas obras
do metrô de São Paulo.
Como já abordei
anteriormente, depois do

resgate das vítimas,
construtoras e governo do
Estado terão de acelerar o
pagamento das indenizações
a todos os prejudicados. O
que não pape ocorrer, sob
hipótese alguma, são o

descaso e a chicana judicial
que tornaram ainda mais
deplorável o desabamento do
Palace 2, em 1998, no Rio de
Janeiro. Quem perdeu um

familiar, uma casa, ou teve
suas atividades profissionais
prejudicadas, tem de ser

ressarcido imediatamente.
Isso é o mínimo! O fato de a

obra contar com seguro só
terá relevância se os

pagamentos forem efetuados
sem demora, em valores
compatíveis com a gravidade
dos danos sofridos.

� mariafnesdolci.folha@uol.com.br

• DO LEITOR
A cura do câncer é muito
mais que um milagre

13ijiliI§JiAlencar

'Jogo de
empurra
Reunidos recentemente para -1tratar de assunto nacional,

.

�

que é o I combate à violência c:' i

que campeia no país, os
quatro governadores do
Sudeste redigiram uma carta l' i,.
cobrando verbas do governo ,,:
federal e tentando dividir as )( .

responsabilidades. O governo"
federal as tem, claro. É -. �

,

inegável. No entanto, sempre
'., ,I

vale lembrar que segurança' .' '-t

pública é constitucionalmente' �.
uma atribuição dos Estados. .3
Mais importante: o Estado de I,.;

São Paulo, governador por
José Serra (PSOB); é dirigido, t'

.-

por tucanos desde '1995. .s
Aécio Neves (PSOB) e Paulo �1
Hartung (PMOB) governam, � �i
respectivamente, Minas e o "J
Espírito Santo desde 2003. E
o peemedebista Sérgio Cabra:
assumiu um Estado que era

comandado pelo casal
Garotinho --Anthony e

.Hoslma são seus

correligionários e

patrocinaram sua

candidatura.

�kalencar@fOlhasp.com.br

Tom de Jaraguá
�

Um erro de
cálculo
Quando o Rio foi escolhido
como sede do Pan 2007,
algumas pessoas, de má
vontade - como eu -

torceram o nariz. Uma das
candidaturas do Rio às
Olimpíadas, por exemplo,
deixou dívidas de milhões. A
prestação de contas era mal
feitíssima, obscurissirna.
Tudo bern, alguns
personagens tinham mudado,
mas muitos continuavam os

mesmos. Parece que a má
vontade tinha suas razões.
Vide o dinheiro gasto até

agora e quanto ainda falta
fazer. Errar uma previsão de
gastos na razão de 1000% é

injustificável. O Rio não foi
atingido por um tsunami,
furacão ou terremoto. O
aporte de recursos previsto
para a União era de 135
milhões. Já foram

compràmetidos 1 bilhão e

284 milhões de reais.
Absurdo. O governo só tem a

opção de pagar o resgate,
para evitar o mico nacional.

�s�ninha.fOlha@UDI.com.br

Alguns anos atrás, um dos
maiores desafios da ciência
era a descoberta da cura do
câncer. Hoje, esse anseiode
toda a humanidade caminha
para uma conquista concreta.
O importante avanço resulta
não de milagres, mas de imen
so esforço de pesquisa, que
demandou milhões de horas
de trabalho de médicos, bió
logos, dentistas, químicos e

profissionais de áreas afins. A
cura da doença também im

plica o engajamento dos paci
entes, com determinação na

luta pela vida, disciplina e

capacidade de se submeter a
I, Itratamentos as vezes pro 0-

ngados

É importante ter consciência
que ainda nem todos os tipos
de câncer são curados,. Mas,
quanto mais precoce é a

dtscoberta do mal, mais
chances de cura haverá. São
cerca de 13 .500 casos por ano
em nosso país, segundo o

Instituto Nacional de Cân
cer.

Assim; é funda-mental que
cada indivíduo fique atento

a eventuais sintomas na boca,
como feridas que não

cicatrizam nódulos, trau
matismos provocados por

prteses mal adaptadas, man
chas esbranquiçadas ou aver

melhadas nos lábios ou na

mucosa bucal e qualquer

•Raphael Baldacci
Cirurgião-dentista e presidente
do 25° Congresso
Internacional de Odontologia
de São Paulo,

r

£<1

r�j

anomalia que não desapaj-,
reça rapidamente. A melhor ,
forma de combater a doença,
é a prevenção. A bebida alc9ê '

ólica potencializa a ação dos ;

elementos cancerígenos d�"
" re,

cigarro, que possui mais dé .

4.700 substâncias tóxica�;,
'

dentre elas a nicotina, que
causa dependênda, e o alca

trão, que tem 48 substâncias

cancerígenas. Este tipo de do

ença atinge, princípalmente,
homens commais de 40 anos.
Nos últimos anos, o número
de mulheres que fumam e

. I
usam álcool tem aumentado,
A luta contra o câncer

ainda não foi integralmente
,vencida.

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

MOSAICO

<Dntem, a vice-prefeita Rosemeire anunciou a realização
de concursos públicos para suprir necessidades nas áreas

deteducação e fiscalização tributária. Ainda neste ano, mas
sem datas previstas. Ela também justificou problemas na
Se" retaria de Obras, que está longe de vencer a rotina diária

de conservação de. ruas, pavimentadas ou não. A

I morosidade seria reflexo, entre outras coisas, da idade de

muitos servidores que, segundo ela, já não têmmais o vigor
Isiso de antes. Seriam cerca de 100 vagas para se restaurar

a normalidade.

E a cobra fumou
Nota do diretório do

PP rebate declarações do
ex-prefeito lrineu Pasold

(PSDB), que questiona
suposto acordo entre os

partidos firmados' em

2004 para se manter a

aliança feita então e der
rotada nas urnas na dis

puta pela prefeitura. Pa-

11old, ao se referir ao pre
.
sidente do PP e vereador

Dieter Janssen, eleito à

época, disse que "ele

cuspiu no prato que co

meu". O partido, em nota

oficial, lembra que o acor

do incluía apoio ao pe

pista cOl}lo candidato a

deputado em 2006, o que
não aconteceu. Diz a no

ta, ao final, que o PP não

tratará, em 2007, sobre as

eleições municipais de
2008. Ou seja, boca fecha
da por enquanto.

Com sabor do mar

quem gosta, acontece no

balneário de Penha a Festa
Nacional do Marisco, que
teve sua primeira edição
em 1996. E que também
oferece no cardápio pei
xes, ostras e camarões. A
rríaricultura no município
está entre os primeiros
lugares em cultivo de
niar iscos 'da América

Latina, çom produção

anual de 3.500 tone

ladas.São 243 famílias

estão envolvidas direta
mente com a atividade

que gera cerca de 349

empregos diretos e outros

700 indiretos. Penha é a

terceira praia mais pró
xima do Vale do ltapocu
no sentido litoral Norte,
coisa de meia hora ou

pouco mais de carro pela
BR-101.

':Segurança com recursos
Medida Provisória baixada pelo presídente Lula CIa

!Silva estabelece os parâ,metros para a cooperaç.ã,o
"federaríva relativa à segurança pública. A medida

�..

"autoriza. a União a firmar convênio com os estados

para executar atividades e serviços imprescíndíveis à

'preservação da ordem pública e da integridade das .

pessoas e'do patrimôllÍo.Mas serápreciso elaborar um
plano de aplicação dos recursos financeiros,
cronograma de desembolso, previsão de início e' fim

da execução do projeto. É um caminho para aliviar o

bolso do contribuinte se a polêmica Guarda Civil

MUtl,icipal fOl:'·mesl)JD implantada em Jaraguá.

mosalco@ocorrelodopovo.com.br

Vice no primeiro escalão
À frente do Executivo cobrindo férias do prefeito

Moacir Bertoldi, a vice-prefeita Rosemeíre Vasel,
depois de anunciar no a110 passado que estava se

afastando do "pelotão de frente" no caso ôprimeiro
escalão da prefeitura- coisa que ainda não explicou
de maneira convincente-, agora é cotada para
assumir a Secretaria de Planejamento e Gestão. Por
conta da reforma administrativa em andamento.

Como o prefeito e ela tomaram para si a respon

sabilidade dasmudanças sem ouvir os partidos aliados,
a não ser de forma isolada políticos a eles ligados, é
de crer que ela mesma escolheu a pasta que lhe

agrada. É a conclusão.

Confusão
O horário de verão

adotado pelo Estado no

último governo de Amin e,

em várias prefeituras, como
a de Jaraguá, precisa ser

revisto. Nas prefeituras, de
7 horas às 13 horas. Lá, das
13 horas às 19 horas. Na

prática, comunicação entre
as duas pontas não existe.

E o contribuinte que se

dane.

Inútil?
A cerca construída com

eucaliptos, que I dividia as

pistas da avenidaWaldemar

Grubba e retirada por
ordens da Polícia Rodo
viária Federal, foi doada à

prefeitura de Schroeder.

Simplesmente porque a

prefeitura daqui não en

controu uso para omaterial

pago com impostos.

Quando?
Perguntar não ofende:

quando émesmo que come

çam as obras, de revitali

zação do terminal central
de transporte coletivo e a

construção dos cerca de 285

abrigos de passageirosi O
prazo- e por conta de inves

tímentos contratuais da
concessionária- expirouem
6 de agosto de 2006. Até

hoje, nada.

Impasse
Discussão entre a a

prefeitura e Polícia Militar
sobre o não repasse de
recursos de valores de
multas de trânsito

registradas no mês de de
zembro prosseguiu ontem.

lia verdade, o município
deve, não pagou e usou o

dinheiro para outras

finalidades. A PM, por sua
vez, não pode dis-pensar. E
nem tampouco. receber tais
recursos com tanto atraso.

Em curso
Eduardo Pinho Moreira

(PMDB) mostrou força
política quando empossado
na presidência da Celesc.
Foi tanta gente que obrigou
transferência do ato da sede
da empresa para o teatro do
ClC. É candídatíssimo a

governador em 2010. Mas

terá de atropelar Leonel
Pavan (PSDB) e Mauro

Mariani (PMDB)

Multa ainda é pouco

"

o CORREIO DO POVO-�

DETALHE

Em pouco mais de um

mês e meio discreto radar
eletrônico móvel postado
entre Barra Velha e Tiju
cas, na BR-101 Norte

"

apanhou nada menos que
30.658 irresponsáveis ao

volante entre os dias ª

de dezembro até ontem.

Juntos, já devem mais de

R$ 3 milhões em multas.

É de se imaginar o que

Só filé
"Quero' uma secretaria

onde tenha contato com o

público". Ronaldo Raulino .

(PL), sobre proposta do
.

prefeito Bertoldi para que
assuma uma pasta no

primeiro escalão de sua livre
escolha. Pré-candidato a

prefeito, ele descarta qual
quer secretaria da área

administrativa.

fariam de horrores na ro
dovia se não houvesse

congestionarnentos diá

rios por causa de obras de

restauração das pistas. E
ainda há quem defenda

dispositivo do Código de
Trânsito Brasileiro que

obriga alertar motoristas,
inclusive em perímetro
urbano, para a presença
de radares. Pois sim.

Correndo atrás de grana
Prefeito Moacir Ber

toldi (PL) foi um dos 130

que se abalaram para

Brasília, maioria de avião,
ele de carro com o fiel
escudeiro Carlos Alberto

Dias. Os prefeitos foram
cobrar verbas federais por
conta do apoio que deram
à candídatura do presi
dente Lula. No caso de

Jaraguá, isso só se deu no

primeiro turno. No segun

do, o prefeito, a vice Ro

seme.ire e vários secre

tários declararam apoio à

candidatura de Luiz

Henrique da Silveira

(PMDB) que, por sua vez,
.

garantiu palanque para o

tucano Geraldo Alckmin

nos dois turnos. Nos dois

momentos, foram duas
derrotas de Bertoldi.

.,Quase igual
O ano político começa
com 27 dos 29 partidos
existentes até o ano

passado. Livres da
cláusula de barreira, só
duas fusões se

concretizaram: o
Partido dos
Aposentados da Nação
incorporado pelo PTB e.
o PL e Prona, que se

juntaram ao PR, Partido
da República. ;0

a

Flag'rante lJ)

Cerca de 660 camisetas I'�

usadas por alunos da tI?

rede estadual de ensino lq

e distribuídas pela )!J

Secretaria .da Educação, )b

todas com a logomarca )<1

do governo estavam ))1

sendo vendidas em
vs

I:�
Porto Alegre. Foram Jb
produzidas em facções )G
de sumenau e

farbicadas pela empresa
Mercosul. J

Tragédia 1
Já não bastasse a

.

precariedade no

atendimento, o Tribunal
de Contas do Estacc ,�.,<' 0'

determinou a demissão ,�,

de pelo menos 240 \I

profissionais da saúde,
entre eles muitos

médicos, contratados l
sem concurso público,
o que fere a legislação
vigente. Lei é lei,

�
2

cumpra-se.
�----------------�.�

Tragédia 2
o TCE acatou denúncia
do próprio sindicato da

�
categoria, mas sem . LI
avaliar as

conseqüências
imediatas a partir de 31
de janeiro. E depois, já :_

que são mais de mil
;:t

profissionais nesta
.

TI

situação. Preferiram não
.. o

esperar por concurso :>

público previsto para b
fevereiro. 1 b

b

Pode cair v

Projeto do deputado ;:1

Paulo Eccele (PT) 11

pondo fim à cobrança ri

da tarfia básica na ;1

telefonia em SC, fixa ou q

móvel, vetadoEstado, n

mas sancionado pela n

Assembléia Legislativa,
)

está valendo para a r g
1

próxima conta. Mas o

governo já recorreu,

alegando inconstitu- I

cionalidade.
. ,)

ê
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PROJETO: PFL DE GUARAMIRIM VAI APOIAR CANDIDATO DO PP A PREFEITO NO ANO QUE VEM

Dêgo pretende se candidatar a

deputado estadual em 2010
Prefeito diz que vai

respeitar a decisão
do partido e apoiar
o indicado

MAURíLIO DE CARVALHO
GUARAMIRIM

f PFL e PP prometemmanter

� atual coligação na disputa

�ela Pr�fe�tura deGuaramirim
,"o proxrmo ano, apenas

�terando as posições na chapa
��rit�a.�egu�do opref:itoi.r1áno Sergio Peixer; o Dego
�PFL), existe um acordo
TIimado pelos dois partidos para
que o PFL apóie o candidato
do PP ao governo. Ele, porém,
admitiu a possibilidade de se

ampliar a aliança, o que exigirá
novas negociações.
It'

''A. proposta inicial é do PFL
apresentar o vice na chapa
encabeçada pelo PI? Mas se

outros partidos vierem para a

coligação, vamos renegociar.O
'pFL pode inclusive abrir mão'
�da vaga na chapa, desde que
:Isso seja bom para omunicípio
'e que haja compromissosde
apoios futuros", -condicionou,
informando que pretende se

candidatar a deputado
estadual em 2010.

Dêgo disse, no entanto, que
respeitará a decisão do partido
,e apoiará o candidato indicado

CESAR JUNKES/OCP

à Assembléia Legislativa.
"Temos na região outros

companheiros que podem ser

candidatos e têm condições
para isso. O Cacá (vereador
Carione Pavanello), por

exemplo, foi candidato na

última eleição, teve boa vota
ção e poderá ser novamente o

candidato do partido", lem
brou, acrescentado que ainda
é muito cedo para se discutir

eleições de 2010.
PREFEITURA - Em

relação aos dois últimos anos

de governo, Dêgo informou,
que as prioridades são investir

na infra-estrutura urbana, em

PERIGO
PIERD RAGZZI/DCP

•
'

4 £"\

: Uma cascavel de aproximadamente ,1,5 metro surpreendeu a

reportagem do O Correio do Povo, ontem, na Estrada oo Manso, no
I Santa Luzia. Ela cruzou a rodovia e se embrenhou novamente no

,

. mato. As Cascavéis são perigosas, mas não agressivas, fugindo
: rapidamente quando avistadas.

especial no Centro, Guarami
ranga e Corticeira, e amunici
palização dos serviços de água

COMPROMISSO
,PFL apresentará candidato a vice
na chapa encabeçada p�lo PP
POSSIBILIDADES
Ampliar a aliança. PFL poderá
abrir mão de indicar o vice

CONDiÇÃO
Apoio futuro dos novos parceiros
ao�)tido
PROJETO PESSOAL

�êgo quer ser candidato a

�eputado estadual

e água e esgoto em Guaramirim

e esgoto. Para essa última, disse
que a Procuradoria domunicí
pio já está analisando amedida
judicial, que deve ser encami

nhada à [ustiça.em Fevereiro.
"Vamos retomar o que é de
Guaramirim por direito",
afirmou, prometendo cumprir
as metas estabelecidas pela
administração e atender as

reivindicações da população.
Sobre o domfnio da oposição

na Câmara, Dêgo disse que
não se preocupa. "São poderes
'separados'. Eles fazem o

trabalho deles e eu vou buscar
fazer o melhor da melhora
maneira possível", prometeu.

Niura confirma pré-candidatura,
A segunda suplente de

senador, N iura dos Santos

(PSDB), confirmou a

disposição em candidatar
se a algum cargo eletivo no

ano que vem, de prefe
rência' na chapa majo
ritária. Ela foi citada pelo
ex-prefeito Irineu Pasold
como possível candidata a

prefeito ou para compor a

chapa com outros tucanos

- o próprio Pasold ou o ex

deputado federal Vicente
Caropreso - ou numa

coligação com outros

partidos.
"Com certeza tenho interesse
em ser candidata. Acho que
estou credenciada para isso

pelas experiências adquiridas
nos cargos públicos que já
exerci", declarou, afirmando'
por outro lado que, se existir
uma 'frente que possa
implantar um projeto de

reestruturação domunicípio,
será a primeira a integrá-la e

apoiar os candidatos.
N iura disse ainda que é

Niura: "Estou credenciada para isso"

preciso estudar as

potencialidades políticas de

Jaraguá do Sul e avaliar bem
os possíveis candidatos.
"Temos algumas lideranças
empresariais, com compe
tência, que podem vir a ser

candidatos. Tudo isso

precisamos levar em conta",
ponderou.
N a avaliação da ex

secretária de Desenvol
vimento Regional, Jaraguá
do Sul está per-dendo
espaço e opor-tunidades por
falta de um trabalho de base.

SDR promete licitar
reforma da SC�416

1�

Pelo segundo ano
J1]

consecutivo, a Faculdade.,.

'.:'r.

Jangada foi selecionada par�;
participar do Projeto Rondon; 8
Operação Nordeste 2007. N�1
próximo domingo, 21, quatro"

, "

alunos e dois professores dq_r,
I.LI

instituição embarcam cOIl}J
destino a Cairú, na Bahia. �\'

, .l I

_

O retomo está previsto parCVí
o dia 7 de fevereiro. No ano?k,
passado, a Faculdade Jangada I;'
atuou em Brejo Grande (PA).

,
..,.....

1
, J

Entrega da declaração I
da Rais começou ontem 1

,

\
'I

, Começou ontem o prazo salarial a trabalhadores com "i
para entrega da declaração renda de até dois salários .�

cia Rais (Relação Anual de mínimos, além de i
Informações Sociais) ano- informações dos j

.
I

base 2006. O programa estabelecimentos sobre o I
gerador da declaração da tipo de atividade 1Rais (GDRais), contendo o econômica, a variação nos j
manual explicativo e o diferentes setores da I
formulário da declaração, economia e o tamanho das I
está disponível na página do empresas. I
Ministério do Trabalho e A principal novidade é a i
Emprego www.mte.gov.br ou alteração' da CNAE:
no endereço www.rais.gov.br. (Classificação Nacional de I
A entrega do formulário é Atividades Econôtl}icas) I
feita apenas pela internet. que, além de ter as,
A Rais é uma espécie de descrições modíficadas.]
censo anual do mercado passa a ter códigos de sete 1
formal de trabalho, dígitos. Os declarantes I
disponibilizando informações devem acessar a nova tabela I
sobre tipo de vínculo, da CNAE 2.0 -,I
remuneração, grau de www.cnae.ibge.gov.br - para J
instrução, data de localizar o código corres- i
nascimento e nacionalidade pondente à atividade 1
dos trabalhadores. As, econômica do estabe le-j
informações obtidas viabi- .cimento. Mais informação J
lizam o pagamento do abono pelo telefone 0800-7282326.�

),

JARAGUÁ DO SUL

Entre as prioridades da
SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional)
para o primeiro semestre

deste ano está a licitação da

reurbanização da Rodovia
SC-416, que liga [araguá do
Sul a Pomerode. O secre

tário regional, Ivo Schmitt,
disse que a intenção do

governo é iniciar as obras
tão logo sej a definido o

vencedor.
Ele informbu que o projeto
prevê a construção de
acostamentos ,e de ciclo
vias, além de reformar piso
e refazer a sinalização.
"Tudo de acordo corn o que
está no projeto", afirmou,
lembrando a inauguração
da Rodovia do Arroz, que

REUNIÃO
I

Bertoldi quer definir
rumos do governo
O prefeito Moacir Bertoldi

(PL), que reassume o

comando da Prefeitura hoje,
pretende reunir o Conselho
Político da coligação "Viva

Jaraguá" talvez o

secretariado -, no início de
fevereiro, para discutir as

estratégias políticas e definir
os rumos da administração nos
dois últimos anos de governo.
Até lá, todas as nomeações
deverão ter sido feitas.

O CORREIO DO povti

,.
J

liga Guaramirim a [oinville..
CARGO - Sobre as

informações de que a ex_1d
tit'ular da pasta, Niura dotfli
Santos, vai voltar ao cargo.jjj)
Schmitt disse que asUO
possíveis alterações acon-

'

tecerão somente a partir daÔ.Oé .

aprovação da reformaA�
administrativa, que o

governador Luiz Henrique
pretende encaminhar àS1
Assembléia Legislativa no

�5

início de fevereiro. 1"
"Dentro dessa reforma é,51

possível acontecer altera- Q?
ções, inclusive da estruturaçq
da secretaria", disse, infor-).D
mando que foi nomeado.i,
secretário no dia 1Q de janeiro. i)
"O cargo é político e está à8G
disposição do governador.ç.,
Além do mais, precisamos rn
respeitar a aliança", ponderou. r,

• ;:"It-1

L�
PROJETO RONDON

I

Alunos do Jangada�,�L:.J.
atuarão na Bahia .q
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PASSOS DA FAMA: ESTUDANTE FOI SELECIONADO ENTRE MAIS DE 4 MIL CANDIDATOS

Jaraguaense de 17 anos vira ator da Malhação
Guilherme Fernandes

interpreta estudante

que busca fama a

qualquer custo

AlANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

O jaraguaense Guilherme

Fernandes, 17 anos, deve

estrear amanhã no seriado

"Malhação", exibido pela
Rede Globo de segunda à

sexta-feira, às 17h30.
Estudante da Studio Escola

de Atores de Joinville há

cerca de um ano e meio,
Guilher�e foi selecionado

para integrar o elenco global
no final de dezembro, quando
mudou-se definitivamente

para o Rio de Janeiro.
(� ,

Dono de um belo sorriso

e �de inconfundíveis cabelos
�

cacheados, Guilherme vai

irherpretar o estudante

Patrick Delon, que viverá

em busca da fama para virar

urn pop star e encantar as

garotas. No ínício,.o jeito
egocêntrico de patrick não

agradará os colegas de

República do Colégio
"Múltipla Escolha", mas

depois ele conquista a
( .

cbnfiança de Bodão

(interpretado por Bernardo
Mendes) e de Rafa (Ícaro
Silva.

r) f

A oportunidade de seguir
carreira profissional surgiu
quando a emissora abriu, ern
setembro, um processo
seletivo junto às escolas de

atores de todo o Brasil, pará
formar o elenco da nova

temporada do seriado.
Como o . núcleo de

teledramaturgia recebeu
maís de 4 mil fotos de
estudantes de teatro, foram
escolhidos 400 candidatos

para gravar um programa

piloto (experimental).
Desses, a rede de televisão

selecionou quatro atores

para p ar trc rp ar em da
novela. Entre eles

Guilherme, que começou a

, gravar na semana passada.
"Ele demonstrava uma veia

cômica desde pequeno,

pois sempre foi muito

SETEMBRO 2006
Processo seletivoMalhação

OUTUBRO 2006

Gravação do "piloto"

DEZEMBRO

Mudança para o Rio

19 DE JANEIRO

Ingresso no seriado

divertido", comentou o pai,
Paulo Fernandes.

Orgulhoso, o empresário
contou que conheceu a

esposa Vânia em um grupo
de teatro, na cidade de
Bela Vista do Paraíso/PR, o

que justifica a tendência do
filho à área artística.

Segundo Paulo, o maior

inc,entivo. para 'seguir
carreira teatral veio do
sobrinho Ricardo r

. outro

apaixonado pelo teatro -

que agora é tutor de

Guilherme, por ele ser

menor de idade.
Ele também lembrou que

o filho teve a primeira
expenencia na área

artística quando começou a

participar de aulas de

teatro extra-curriculares no

Colégio Marista São Luís.

Depois ingressou no Gats

(Grupo Artístico Teatral

Scaravelho),- onde
encenou por dois anos.

Paralelamente ao grupo,
fazia aulas de interpretação
para TV na Studio Escola
de Atores de Joinville, duas
vez�s por semana. Agora,
Guilherme continua com o

curso na matriz da Studio
Escola de Atores, no Rio de' •

Janeiro. Entre os atores

formados pela Studio estão

Bruno Gagliasso, Thiago
Lacerda e Thiago Fragoso.

I

Guilherme (de óculos) com os atores ícaro Silva (ao lado) e Bernardo Mendes (à direita) e colegas de teste
/I .

.

EDITAL

Registrode Imóveis daComarcade JaraguádoSuVSC
�

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala dQ Registro de lmóvels "

da Comarca de Jaraguá do Sul / SC, torna público pelo
presente edital, que AUREA CAMPREGHER LUNELLI, CI nº

8.454.679-8-SSP-PR, CPF nº 930.994.879-53 e seu marido

MIGUEL ANGELO LUNELLI, CI nº 21R-646.626-SSI-SC, CPF nº

019.584.709-10, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão

Universal de Bens, anterior a vigência da lei 6.515m, do lar e

comerciante, residentes e domiciliados na Rua Professor

Garvozo, nº 915, em Guaira-PR; ALESSANDRA PARISI, CI nº "

4,456.500-3-SSP-SC, CPF nº 047.409.689-08, brasileira, solteira,
maior, compradora, residente e dornlciliada na Rua Erwino

Menegotti, nº 691, nesta cidade, e ANITA CAMPREGHER PARISI,
CI nº 371.519-1-SESP-SC, CPF nº 352.396.389-34, brasileira,
viúva, comerciante, residente e domiciliada na Rua Erwino

Menegotti nº 691, nesta cidade, REQUERERAM com base no

artigo 13, inciso II, da Lei nº 6.015/73, com as modificações
introdu as pela Lei nº 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO
DE ÁR do imóvel consistente em um terreno situado nesta

cidade, nas Ruas 703-André Voltolini-Pioneiro e 701-Luiz Sarti

Pioneiro, registrado sob nº R.1 e R.3-6.762, ficha 01/01v, Livro 2-

RG, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo

arquivados neste Registro de Imóvies, sendo que, nos termos

dos SS 22 e 3º do mencionado dispositivo legal, FICAM
NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS

para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (a
contar da presente publicação) : CONFRANTANTES - JOSÉ
MÓCUA e sua esposa MARLY NEVES MÓCUA, residentes e

domiciliados na Rua Calixto Domingos Borges, ao lado do nº

709, Bairro Nereu Ramos, nesta cidade; Se for o caso, a

manltestação deverá ser feita na forma de impugnação
fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (
situado na Avenida Mal. Deodoro da Fonseca nº 1683, centro, na
cidade de jaraguá: do Sul-SC, expedíente das 9:00hs às 12:00hs

e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se já que presumir-se-á a

anuência dos confrontantes que não apresentar impugnação
no prazo da notificação.

JARAGUÁDOSUL, 15 DEJANEIRODE2007
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• IVIOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL )

TÉRMINO DE OBRAS: POPULAÇÃO SATISFEITA COM O RESULTADO DE DOIS ANOS DE CONSTRUÇÕES • INDICADORES ECONÔMICOS,

Rodovia do Arroz inaugura
no final da tarde de hoje

PIERO RAGAZZl/OCP

"

'�"�r :;i:,��
Operários trabalharam durante todo o dia de ontem para deixar o trevo de acesso à BR-280 pronto para a inauguração que acontece logo mais, às 18 horas

i
i

Trecho de 23,8 km da
SCi-413 liga o Bairro
Vila Nova, em Joinville,
à Cidade de Guaramirim

,

,

,

'.

KELLY ERDMANN
GUARAMIRIM "-

'I < .• iil�iij"'l

Fim das Obras. É esta a

frase, à mostra em placas de
sinalização de trânsito, que
marca o dia 18 de janeiro
para os moradores de

Guaramirim e região. Depois
de mais de quatro décadas
servindo como acesso

alternativo à cidade de
[oinville, a Rodovia do Arroz,
vai ser inaugurada hoje, às 18
horas, depois de ganhar

, ªsfílltQ) t:t;etlP$ e,;,ahl'tgGs .de
passageiros de ônibus.

'

'Durante quase dois anos

de obras, iniciadas emmarço
de 2005, foram investidos
cerca de R$ 32 milhões nos

23,8 quilômetros que

abrangem os municípios de
Guaramirim e Joinville.
Também completa o projeto,
a instalação de 323 acessos a

proprietários de terras

próximas às duas pistas e 72
pontos para embarque e

de sernbarqu e de

passageiros. A partir desta
. implantação, os moradores
passam a contam com o

serviço de duas empresas
de tr�nsporte intermuni

cipal passando naquele

trecho.
Outro fator que o s

engenheiros responsáveis
pela construção destacam,
por exemplo, é o volume
final de escavações feitas
na extensão da rodovia.
Foram retirados 1 milhão e

180 mil metros cúbicos de
solo comum e mais 460 mil
de solo barrento. Além
disso, dez quilômetros de
rede elétrica tiveram de ser

adequados ao novo trajeto.

M'otoristas e população elogiam �abertura da Rodovia do Arroz
Para o mecânico Rolf

Hille, 50, morador das
margens da via, os números
de�onstram o trabalho
realizado nos últimos dois
anos. "Esperamos tanto por
isso. Agora está uma

maravilha", diz, lembrando
que antes a Rodovia do
Ar�oz' era repleta de
"buracos, poeira e lama".

O motorista Etemar Dill,
38, não· conheceu esta

,

situação, mas também elogia
as.obras feitas no local. Ele
cdmenta que levou' 15

, '

minutos para chegar ao

trevo de acesso ao Bairro

Caixa D/Água, em

Guaramir im, vindo de

[oinville. "Foram 20 minutos
a In_enos do que se passasse
péla BR-101 e depois pela
B*-280", explica.

lLEIA O MUNDO
>

.

Celesc mudou 1 Okm de rede elétrica Trânsito ficou lento ontem Obras no trevo a todo vapor

Rodovia ganhou 72 abrigos Etemar Dill: trecho menor, menos gastos com combustível

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.

DÓLAR (EUA) CpMPRA VENDA

COMERCIAL 2,148 2,149 �

PARALELO 2,260 2,360 "

TURISMO, 2,087 2,243 "

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAçAo

�BOVESPA 42.735 0,26%
� DOW JONES (N. York) 12.557 -O fldO�

� MERVAL (8, Aires) 2.055 -076%
� NIKKEI (Tokio) 16.951 -139%

0,686

• CUB Janeiro
R$889,54

• FALECIMENTOS
Faleceu às 21 :45h do dia 16/01, a senhoraWaltzeke Slometzki, com
idade de 83anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no Cemitério de Massaranduba.

Faleceu às 09:00h do dia 16/01, o senhor Cuniberto Bahr, com Idade
65 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

Cemitério Marthim luther.

Abandono de emprego
Ao Sr. Alziro César Pereira, portador da CTPS 84.075
série 0009-SC: Encontrando-se em local não sabido,/

convidamos o mesmo a comparecer ao seu local de
trabalho no Sítio Santa Fé, sito à Estrada Tibagi, em Rio
Branco, Guaramirim-SC, no prazo de 48 horas, sob pena
de ficar automaticamente caracterizado o Abandono de

Emprego, disposto no art. 482, I, da CLl

COLEGIO MARISTA
- ,

SAO LUIS
Caminhos novos para

um novo mundo
Marista

í
�

"

,
.

Educação Infantil ao Ens,ina Médio·
www.marista.org.br

33710313'

COLÉGIO
MARISTA

- \..

SAO LUIS

transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRANSPORTE ESCOLAR
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS E UNIVERSITÁRIO

POsmYO • ENERGIA· EXATHUM • SOCIESCrrUpy • ACE UNERJ • CEPEG • SENAC - FAMEG

Ligue: 3370·4888/9184-9988 com Lucíane I Ligue: 3371-5891 / 9973�8831 com Roselene
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DIFICULDADE: JOGADORA DIZ QUE FALTAM QUADRAS PÚBLICAS NO MUNICíPIO
PIERO RAGAZZI/OCP

:� �Maria e Jose exibem as medalhas e o troféu do campeonato Intermunicipal de Vôlei de Praia, conquistado em Piçarras no último fim de semana
I

.

Atletas jaraguaenses lutam
para participarem dos Jasc

_.�
-

,_

-

I

Dupla de vôlei de

prala pode, deixar
de competir por
f91ta de patrocínio

tições esportivas no Estado.
Outro problema é que elas

dependem da iniciativa

privada para treinarem à

noite, já que o município
não dispõe de quadras
públicas para a prática do

esporte.
"Temos potencial para

vencer os Jogos Abertos,
mas precisamos de. mais

apoio e de oportunidade
para nos prepararmos até

novembro, quando acon

tece a competição", comen
tou Josenilda. Ela e Maria

jogam juntas há quatro

,
anos e já venceram diversos

campeonatos regionais de

vôlei de praia.

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

As atletas jaraguaenses
[osenilda Rosana Cardoso,
26 anos, e Maria Valderes .

Régis , 29,. lutam para

representar [araguá do Sul
na modalidade de vôlei de

pr a ia nos J asc (J ogos
Abertos de Santa Catari

na), no mês de novembro.

No entanto, a falta de verba
dificulta a participação da

dupla em outras cornpe-

I

Massaranduba, 16de janeiro de 2006.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

.

O Sindicato Rural de Massaranduba, com

.endereço na Rua 11 de Novembro, 402,
.

convocação todos os membros da categoria

econômica rural do Município de Massaranduba,
Estado de Santa Catarina, para Assembléia Geral

Extraordinária de Alteração Estatutária de
I '

entidade visando estender a base ao município
de Massaranduba, a realizar-se na sede d;
ACIAM (Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Massaranduba, ás 14h30min horas

do dia 10 de fevereiro de 2007.

Entre os títulos conquis
tados pela dupla estão o de

vice-campeã no Circuito

Interno de Amivôlei (2004
e 2006) e no Campeonato
Interpraias de Penha (2004
e 2005). A dupla também é

a atual campeã do Campeo
nato Intermunicipal de

Volêi de Praia - Categoria
Duplas, que aconteceu em

Piçarras, no último fim de
semana.

O patrocínio da' empresa
PubliArt permite que a dupla
se inscreva somente para as

competições regionais. As
atletas também dependem da
boa vontade de empresários
para realizar os treinos à noite,

Corinthians não conseguiu
superar seu adversário mais
difícil na competição

'

nacional e perdeu para o

Cruzeiro por 3 a 2. Agora,
os mineiros enfrentam o

Vitória da Bahia nas

oitavas-de-final da

Copinha.

• LINHA DE FUNDO

por trabalharem em horário
comercial. Josenilda, mais
conhecida como Jose, é

auxiliar de escritório, eMaria
é costureira. ''Além de f"tar

'

espaços públicos para essa
A Argentina será a

modalidade no município,
adversária do Brasil na

nem sempre as empresarl primeira �odada do

podemdisponibilizarànoiteo hexagonal final do Sul

espaço interno para treinar-
Americano Sub-20, que

mos",lamentouJose. começa nesta sexta-feira.

Quem tiver interesse em
A equipe argentina

patrocinar as atletas ou em empatou em 3 a 3 com o
,

ceder uma quadra para os Uruguai e ficou em terceiro

treinos noturnos, pode lugar no Grupo B da

entrar em contato com primeira fase. O Uruguai foi

Josenilda pelos telefones segundo na chave. Cavani

(47) 3372-5304 (Marlian abriu o placar para o

Contabilidade) - das 7h30 Uruguai, aos 6 minutos de

às 17h30 - ou 9132-9230. jogo. Mas a Argentina

Fora da Copa SP
Até então o time com

melhor campanha na

Copa São Paulo de
Juniores deste ano -

com 100% de
aproveitamento e 16

gols marcados -, o

Convocados
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou

ontem 'que a lista dos çonvocados do time português
para enfrentar o Brasil será divulgada no dia 10 de

fevereiro. O amistoso está marcado .para o dia 6 de

fevereiro, às 20h, em Londres.

Em terceiro
Na Superli.ga Masculina
de Voleibol, a Ulbra

conseguiu uma boa
vitória naterça-feira
sobre o Banespa por 3 I

sets a 1. O resultado
deixou a equipe gaúcha
com 17 pontos, perto
das líderes Cimed e

Minas. A Superliga
continua hoje, com seis

partidas. Entre os

catarinenses, às 20h, a
Cimed enfrenta o

Vitória; a Unisul pegá OI

São Caetano, e o Vôlei
Futuro encontra o

Blumenau.

Expectativa
Principal reforço para o

ataque do Cruzeiro, o ex

Gremista Rômulo não
esconde a ansiedade e o

nervosismo em poder
estrear com a camisa celeste

no próximo domingo, 21,
contra o Rio Branco-MG,
pelo Campeonato Mineiro.
"Ansiedade sempre tem um

pouco, ainda mais na

estréia em um time do
tamanho e de grande
tradição como é o Cruzeiro
e que conta com uma

torcida maravilhosa",
comenta.

"riT
- .

Brasil pega a Argentina
���

no hexagonal do sub-20�d
"'';)1\:

virou ainda no primeiro ,�t i

tempo, com dois gols do
'

apoiador Di María, aos 2T-
e aos 41, e Sosa ainda

ampliou a vantagem aos 45,
No segundo tempo, Cavani __

voltou a marcar para o i ti

Uruguai, aos l fi-rninuros, e::';[:i
Laens empatou aos 32. Na;�;::L

id d
1·''11

outra par ti a e terça-
,-

feira, a Colômbia venceu l:Í:-'Cl8
Venezuela por 2 aI' ��(d
avançou em primeiro lugar.'�(a

Os venezuelanos foram'!P
eliminados. : ' l\

,I)

",

r-------------------------------------�'��

AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS

Em cu primento ao disposto nos Estatutos deste

Sindicato, comunico que foi registrada a chapa
seguinte, como concorrente à eleição que será

realizada no dia 10 de fevereiro de 2007.EFETIVOS

Presidente: Inácio Olos

CONCELHO FISCAL; Secretário: Pedro Hafemann

Tesoureiro: Pedro Kasmirski

Suplentes:Aquilino Trevissani
Alberto Levandowski

Siovana T. Plebani

CONCELHO FISCAL; Efetivos:Louri K. Venske;
Hodolfo Kazmirski;lngo Morsch

Suplentes: Realdina Krasowski; Albio José
Melchioretto; Alcides Nilsen O prazo para
Impugnação de candidaturas é de 10 dias a contar

da publicação deste Aviso.

( '-.

'.J

, + )
'f

.�: l

.r-.:
. ,

, 'r

�

'';
..

Massaranduba, 16 de Janeiro de 2007' ::
:;..

Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança convida todos os sócios
para a Assembleia Geral

Data: 27/01/07
Horários: 15:00hs

Assuntos:
.•Prestaçãode Contas do ano 2006

,

-Assuntos Gerais

-Eleição da Nova Diretoria

Local: Na sede ao Bairro Rio Cerro II

Desde já agradecemos a presença
Waldino Hornburg

Presidente

/)

.' 'J
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VITÓRIA: FORA DE CASA
•

Os dois gols do

Moleque Travesso
saíram no final
do primeiro tempo

FLORIANÓPOLIS

O Juventus superou as

dificuldades encontradas
nos dias que antecederam
a estréia e conseguiu estrear

muitobem no Campeonato
Catarinense da Divisão

Principal. Esquecendo dos

problemas extra-campo
(com jogadores barrados na
última hora por problemas
de documentação), os

comandados de Itamar
Schulle venceram o Avaí

por 2x1, de virada, em pleno
Estádio da Ressacada. O
tricolor enfrenta, neste

domingo, a Chapecoense no
Estádio João Marcatto. Os

ingressos custam R$ 15 para
a descoberta de R$ 25 para
a céberta.

,

o J6g; '?ome_çou com o

time dá casa tomando as
,. .)� ,. �

iniciativas, -'mas,' sem

assustar o goleiro tricolor. O
primeiro chute ao gol do

-.

Juventus foi aos nove

minutos, quando Andrade
chutou de fora da área,
longe da meta avaiana. O

Juventus melhorou no jogo
e perdeu duas boas chances.
Aos 20 minutos, Jean
Michel aproveitou o

cruzamento, mas chutou
para fora e, na seqüência,
Ivo chegou na entrada da
área, mas o arremate foi à
direita do goleiro Eduardo.

O Leão da Ilha saiu na

frente do placar aos' 38
minutos. Depois de
cruzamento da direita,
Tarcísio só desviou de
Vanderlei para fazer 1xO.
Nem deu tempo para a

torcida comemorar e o

Juventus virou a partida em

duas cobranças de escanteio.
Na primeira, .aos40 minutos,
Leandro cabeceou para.

empatar. Umminuto depois,
em uma jogada parecida, foi .

a vez do zagueiro Luciano
Sobrosamarcar.

Ninguém mudou depois
do intervalo, e, logo aos três

minutos, o [uventus reclamou
de um pênalti que o atacante

Leandro teria sofrido. Aos 12,

esporte@ocorreiodopovo.com.br

o Moleque Travesso perdeu
omeiaAndrade, contundido,
dando lugar a Danilo Santos.
O Avaí também tenta

mudanças para tentar o

empate, mas a defesa do

Juventus se comportoumuito
bem. Aos 22, o time

jaraguaense teve a melhor
chance de ampliar o placar.
Danilo Santos recebeu

lançamento e tocou na saída
do goleiro, mas a bola

caprichosamente foi para a

linha de fundo.
'O Juventus teve ainda

mais um jogador machucado
substituído. João Henrique
deu lugar ao jovem Jajá.
Depois do jogo, em entrevista
à Rádio J araguá, o goleiro
Vanderlei comemorou o

resultado. "Foi um� boa
estréia, para dar moral à

equipe, principalmente por
1: d "

s ,

ser rota e casa , comentou.

Os outros resultados da
rodada foram - Chapecoense
1xO Figueirense, Brusque OxO

Atlético, .Criciúma 3x1

Próspera e Marcílio Dias 1xO

Metropolitano. Hoje,
Guarani x [oinville
completam a rodada.

Malwee volta aos treinos �o dia 23

Juventus bate o Avaí de virada na Ressacada

ARQUIVO/OCP
Depois de se despedir de

2006, massacrando o maior
rival fora de casa e trazendo

para [araguá do Sul o hepta
catarinense, a equipe da
Malwee volta a treinar na

próxima terça-feira, dia 23.
A apresentação acontece às
lOh no Parque da Malwee.
No calendário, a

chamada 'pré-temporade- �'"
onde devem ser feitos testes
médicos e físicos, para depois

\

o início do trabalho com bola
mais específico.Se a equipe A Malwee terminou 2006 vencendo Joinville e conquistando o catarinense
venceu quase todos os

campeonatos que participou
em 2006, para este ano o

objetivo ainda é maior.Corno
confirma o auxiliar-técnico
Marcos Moraes, o tão

- esperado Mundial é uma das

prioridades.
A equip.e. continua

praticamente a mesma'do
ano passado com três

contratações. O pivô Fio que
já jogou pela Malwee, o ala
Gelson, que em 2006

.

defendeu o Chapecó e o ala
Jean, que vestia a camisa do
Umuarama (RS) chegam na

cidade na próxima semana.

Jonas, que partiu' para
Espanha sem autorização, foi
a única baixa na equipe.

Segundo o diretor
Carione Pavan,�,lo, o

importante agora I!montar
um planejamento adequado
para que o time não sofra
uma rotina desgastante
como a do ano passado.
"Foram 120 partidas em

2006. Chegamos no final do
ano quase sem fôlego. Agora
vamos priorizar alguns
campeonatos. A decisão
será tomada com a .direção
da empresa patrocinadora",
disse.

'

Para Cacá, a Arena será
a grande aliada desta
temporada. A previsão do
diretor é de que o time
estréie na Liga Nacional, o
i

que deve acontecer no final
do mês de março, já no local.
"Vamos ter mais um ano de
vitórias. Já mostramos que
somos competentes, mas o

trabalho continua", garantiu
a dire tor.

Q primeiro grande
desafio é a Taça Brasil que
acontece no final de
fevereiro, no Rio de Janeiro.
A Malwee participa apenas
da última fase do

.

campeonato por ter sido

campeã da última edição. A
torcida poderá matar a

saudades somente emmarço,
quando deve acontecer o

primeiro jogo oficial da

temporada em casa.

DlVULGAÇÃO/OCP

Juventus, do presidente Lio Tironi, foi a surpresa da primeira rodada, vencendo fora de casa

Futebol de Areia agita Barra Velha
Depois da abertura como

muitos gols da 15ª Taça
Cidade de Barra de Beach
Soccer, as equipes voltam a se

enfrentarem a partir desta
sexta-feira (19). A segunda
rodada tem inicio às 17hOO,
com jogos da categoria
Infantil e Veterano. A

categoria Livre terá jogos no
sábado a partir das 19h30 e

no domingo começando às

17h15.
A competição que' teve

início no final de semana" "" »>

passado, é um dos principais Cin�o categorias disputam a 15a Taça Cidade de B�rra pe Beach Soccer

atrativos para população, forma e com vontade de gols.\ .

tranqüilidade aos atacantes

turistas, e principalmente A rede balançou 39 vezes. A na hora de concluir.
para quem gosta do "Beach maior goleada, também o jogo O vice-campeão de 2006,
soccer". Na primeira rodada commaior número de gols, foi Maré Alta/Montagna, estreou
foram realizados vinte jogos. entre São João E. C. e Faixa a campeonato emumjogo que
Nem a chuva de sexta-feira Azul, S.a 5 para o FaixaAzul. já é considerado um clássico
foi obstáculo para os Já na categoria principal, .Iocal.concra o São Ctístóvão/
competidores, principalmente a Livre, foram39 gols emoito Provesi. Vitória de 4 a 2 para
a garotada. Na categoria jogos. Muito equilíbrio e boas oMaré Alta. O São Cristóvão,
Infantil foram 41 gols em seis disputas na arena da Praia um dos times favoritos ao

jogos. Destaque para a Central. O atual campeão, título deste ano, ainda
goleada de 10 a O do Souza Terraplanagem Testoni, ficou reclamou de três pênaltis que
Lanches no Amizade, no Sub- no empate' em dois gols o árbitro não teria dado..
11. E também dos 9 a 3 do' contra o Amizade. Apesar de Com a movimentação na

Centro no Paraíso, categoria estar na frente do placar por Praia Central, os

Sub-IS. duas vezes, o Amizade organizadores da 15ª Taça
Entre as equipes de pressionou e conseguiu Cidade de Barra de Beach

Veteranos foram realizados. empatar. No final ainda teve Soccer" convidam .turistas e

Os "senhores" também lima grande chance de moradores da região para
mostraram que ainda estão em chegar a vitória, mas faltou prestigiarem evento.

17/01/07,23:09
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DEFESA CIVIL CONSTATA A
INEXISTÊNCIA DE UM PLANO
DE CONTINGENCIAMENTO DE
ACIDENTES NA ÁREA DAS
OBRAS DO METRÔ 0 83

TCE EXIGE A DEMISSÃO
DE 240 PROFISSIONAIS DA
SAÚDE SEM CONCURSO @ 82

�

MISSÃO: TRAB�LHAR PELA P�EVENÇÃO PARA EVITAR ERROS

recebemobeneficio.

Segundo o ministério, nos
bancosmaiores - responsáveis
por 95% dos pagamentos - a

quantia é liberada assim que
os dados cadastrais são atua

lizados. Nos outros bancos, o
valor é desbloqueadono prazo
máximo de 13 dias.
Os documentos obrigatórios

para fazer o censo são o CPF

(Cadastro de Pessoa Física) e
um documento de iden

tificação com foto, que pode
ser a própriaCarteira de Iden
tidade. O INSS recomenda,
também, que o beneficiário

apresente um comprovante
. deresidênciaeoNIT (Núme-
ro de Inscrição do Trabalha- •

dor).
O Ministério da Previdên

.cia também vai começar a

reconvocar aposentados e

pensionistas, com beneficios
de firial 8, que não parti
-ciparam do Censo Previden
ciário. O novo edital será

publicado hoje.

Secretário da Fazenda empossa novos auditores
Dois profissionais,
aprovados em

concurso, passam a

integrar a equipe de
27 auditores internos
da Fazenda

FLORIANÓPOLIS
O secretário' estadual da

"; ;Fazenda e todos os diretores

prestigiaram ontem a posse

dos auditores internos An
dré Luiz Rotelli de Matos e

Leandro Luis Daros. Os dois

profissionais, aprovados em
concurso, passam a integrar
a' equipe de 27 auditores in
ternos da Fazenda.fl S deles._

empossados no final do ano

passado).
A principal missão deles

será trabalhar pela preven-

ção para evitar o erro. "Co
mo parte do planejamento
estratégico que estamos

desenvolvendo, está a inter

ação entre todos os profis
sionais. Quero que vocês

incorporem este espírito de

equipe e se sintam muito

bem-vindos", disse o secre

tário da Fazenda, Sérgio
-.

Alves.
O diretor de auditoria

geral, Francisco Pinheiro,
lembrou que até o final da

gestão, a meta é ter 50 audi
tores internos efetivados.
Entre as atribuições' dos
novos auditores estão a fis

calização detoda a execução
orçamentária, financeira,
patrimonial e atos de pessoal'
dos órgãos públicos do

Estado, tendo em vista que a

Diretoria de Auditoria Ge
ral é o núcleo técnico res

ponsável do Controle Inter

no do PoderExecutivo.
A Fazenda elaborou um

plano anual de auditorias
internas para 2007, visando
a redução de custos nos

órgãos públicos e o incre

mento das receitas próprias
da administração estadual.
O cronograma será fechado
até fevereiro. Os exames se
rão dirigidos para avalia-ção
dos programas e projetos
governamentais e acom

panhamento da execução
do orçamento e da Lei de

Responsabilidade Fiscal.
Com resultados mais práti
cos e econômicos será pos
sível reduzir custos e elimi
nar desperdícios.

Justiça rejeita contas de deputados e senadores
'')

Desde dezembro passado, a
.

Procuradoria Geral Eleitoral
enviou recursos' a tribunais re

gionais eleitorais contra dezenas
de deputados federais e esta

duais eleitos no ano passado. Os
tribunais concentraram seu

trabalho no julgamento de
contas dos candidatos e já reje
itaram as de dezenas de depu
tados federais e estaduais, além
das de alguns senadores.
No Maranhão, o Ministério

Público Eleitoral pediu a cas

sação do diploma do senador

Epitácio Cafeteira (PTB) por

captação e gastos. ilícitos de
recursos durante a campanha.
O senador também é acusado
de omitir receita e despesa.
O TRE da Paraíba rejeitou as

contas do senador Cícero Lu

cena (PSDB), acusado de rece

ber um veículo como doação de
uma emissora de rádio (con
cessionária de serviço público) .

Em Minas Gerais, tanto o

governador eleito Aécio Neves

(PSDB) quanto o senador Eli
seu Resende (PFL) são acu

sados de receber doações de

empresas' subsidiárias de serviço
público, o que é vedado pela lei

J 9.504/97. Nesses casos, a

questão será analisada pelo
Tribunal Superior Eleitoral

(TSE).
Em Goiás, o ex-governador

Marconi Perillo, eleito senador

pelo PSDB, é acusado de capta

ção e gastos ilícitos de recursos

durante a campanha. Ele pode

Governador Aécio Neves é
acusado de receber doações de

empresas subsidiárias de

serviço público

�J

ter o diploma cassado pela PRE
se forem comprovadas as de
núncias.
De acordo com informe da

Procuradoria, a rejeição de con
tas "não impede a diplomação
de candidatos eleitos, mas pode
abrir caminho para ação de

investigação judicial, o que
pode levar a cassação de diplo
ma ou declaração de inelegibili
dade do candidato por um per
íodo de três anos".

, \

A legislação eleitoral prevê
que candidatos eleitos ou

reeleitos podem ser cassados a

qualquer tempo pela compro

vação da compra de um único

voto. O Ministério Público
Eleitoral está habilitado pode
atuar em todas as fases do

processo, da inscrição dos
eleitores à diplomação dos

eleitos, passando por con

venções, campanhas e votação.
As decisões dos TREs, ainda

conforme a legislação, podem
ser invalidadas. E nas do TSE só

cabem recursos que declararem
a invalidade de lei' ou ato

contrário à Constituição
Federal, além das rejeições a

habeas corpus ou mandado' de

segurança.

SecretáriQ da Fazenda e diretores prestigiaram a posse dos auditores internos

I

Lula desiste de �Previdência bloqueia
promover acordo , •

. �

entre aliados beneflcles de 150 mil,

BRASíLIA

Faltando apenas duas se

manas para a eleição da mesa
diretora da Câmara, o presi
dente Lula desistiu de tentar
uma composição entre o atual

presidente, Aldo Rebelo (PC
doB), e o candidato petista
ArlindoChinaglia.

"Eu gostaria que eles
tivessem se colocado de acor
do e que tivesse um único

candidato. Não foi possível,
vamos esperar o resultado",
disseLula.

O presidente disse que
considera os dois candidatos
"como filhos" e que não pode
ria, par isso, ir "a favor de um

deles, mas tentar a conci

liação". Ele ressaltou que o

Planalto não vai interferir na

disputa. "Se eles não resolve
rem entre os dois, que a

..

democracia, pela maioria

absoluta, eleja aquele que a

Câmara entender que seja o

melhor pa�a ela", afirmou.

BRASíliA

OMinistério daPrevidên
'cia Social suspendeu o

benefício de .147.178 aposen
tados e pensionistas que não

atualizaram os dados cadas
trais.Oedital de suspensão foi

publicado ontem em jornais
de grande circulação de todo
o país. Este é o décimo edital
de suspe

-

o debeneficios.
Essas '

soas foram con

vocadas para o Censo Previ
denciário em setembro de
'2006. Os que deixaram de
atualizar os dados receberam

cartas comunicando a obriga
toriedade de prestar a infor
mação ou tiveram seus nomes

publicados em editais, segun
do a assessoria de comunica

ção doMinistério.
Os segurados só receberão

o pagamento de janeiro,
depositado nos cinco primei
ros dias úteis de fevereiro, de
pois que atualizarem os dados
na agência bancária em que
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ALERTA DA DEFESA CIVIL

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Obra não tinha plano
para emergências

,

Doc.umento não é
obrigatório, mas

ajúda no planejamento
I

de ações de socorro

I
o

I '.
SÃO PAULO

o coordenador da Defesa
Civil de São Paulo, Jair Paca
de Lima, disse que foi
constatada a inexistência de
um plano de contingen
ciamento de acidentes na

área onde as obras do metrô
desabaram na última sexta

feira, 12. Na avaliação de

Lima, se houvesse o plano, os
danos provo�ados pelo
acidente em Pinheiros

poderiam ter sidos minimi
zados.

Esse tipo de documento
não estaria previsto em lei

municipal, mas, quando
adotado, ajudaria no plane
jamento das ações de
socorro. Normalmente, o

plano de contingenciamento
é elaborado pelas constru

toras sob a supervisão da
Defesa Civil levando em

conta os potenciais riscos das
obras e as possíveis .conse
qüências de acidentes.

''Agora temos que pensar
no que fazer daqui pra
frente", disse o coordenador
da Defesa Civil de São

Paulo, que é favorável à

obrigatoriedade do plano de

contingenciatriento.
Segundo ele, o órgão não

chegou a receber infer-

I
I.

( DIVULAÇAO

Ontem, o corpo de mais uma vítima foi encontrado entre os escombros

mações sobre possibilidade com antecedência, sobre as

de desmoronamento ou explosões.
problemas na estrutura de As obras do metrô em

casas mais próximas à Pinheiros estão sob a

construção que desabou. Em responsabilidade o

de um

outras áreas, mais distantes, consórcio de empresas que

reclamações foram enviadas o inclui as construtoras

pelos moradores e resultaram Odebrecht, OAS, Queiroz
o

em vistorias da Defesa Civil Galvão, Camargo Corrêa e

�
e da prefeitura. Andrade Gutierrez:

Jair Paca de Lima afirmou Um ilfquérito para

que a reclamações,mais apl\rar responsabilidades
freqüentes dos moradores da pelo acidente foi instaurado
região diziam respeito às pela 3ª Delegacia da

explosões realizadas pelas �Seccional Oeste. O Minis-
tério Público também inves

tiga o caso. O Instituto de

Pesquisas Tecnológicas foi
com as construtoras, que cbntratadopeloprópriometrô
passaram a notificar o órgão, para dar um laudo técnico.

construtoras para a constru

ção dometrô. A Defesa Civil
teria entrado em contato

.

Brasileiros partícípam
,do Fórum Social- Mundial
BRASíLIA

N esta
o

semana, 34,
representantes do governo
brasileiro viajam para
Nairóbi, no Quênia, onde
vão apresentar as políticas
públicas do país na sétima

edição do Fórum Social
Mundial, realizado este

ano p e la primeira v ez

integralmente na África.
São representantes de 11

ministérios, como Saúde,
Cidades, Educação e

o , •

Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da'

, Igualdade Racial.
,

O ministro Luiz Dulei,
da Secretaria Geral da

NA INTERNET '" , .

'

Presidência, será o chefe
da delegação, que vai se

juntar a outros cíJrca de
400 brasileiros eJfJerados
para-o encontro.

o

Para Luiz Du lci , o

Fórum Social tem duas
funções para o governo.
"Vamos mostrar nossas

experiências, sobretudo de

participação dos movimen-
,

tos sociais na elaboração
de políticas públicas. Mas
também mostraremos os

resultados 'destas políticas
sociais", afirmou. "E vamos

também para conhecer as

dos-outros países que têm,
como nós, par tic ipaçâo
social forte".

Cabral rejeita
publicar contas
o governador do Rio,

Sérgio Cabral (PMDB), vetou
projeto de lei aprovado de três

deputados estaduais da oposi
ção que propunha colocar as

contas do Estado na internet.
A decisão, publicada terça
feira no "Diário Oficial", con
traria promessa de campanha
de Cabral, que havia assumido
em agosto com a Firjan (Fe
deração das Indústrias do Esta�
do) o compromisso de abrir o
Sistema Integrado de Admi

nístração FinanceiraparaEsta
dos e Municípios ao público.
Hoje apenas os integrantes do

govern,o e os parlamentares
têm acesso ao sistema, que
permite o o acompanhamento
dos gastos públicos.

() "

.,�ELO
Estilista cria
um biquíni
adequado às
normas do Islã

I

O que fazer quando se quer ir à praia mantendo-se obediente
às normas de vestuário muçulmano para as mulheres? Para
responder a esta pergunta, a estilista Aheda Zanetti criou o

que afirma ser o primeiro ,traje de banho islâmico, de duas
peças: o "burqufni".

Embora existam outros trajes de banho adequados aos ;

,

costumes islâmicos, Zanetti .: uma libanesa reslcente na

Austrália - afirma que seus trajes leves, que cobrem o corpo
dos pés' à cabeça, são os primeiros duas peças que trazem

incorporada a cobertura para a cabeça
Com as praias australianas lotadas de garotas em biquíniS

sumários e maiôs reveddores, havia urn "buraco no mercado r , �

que precisava ser preenchido" de moda praia mais recatada, 'It:1
afirmou. "Não havia nada realmente adequado para elas vestirem
se quisessem praticar esportes. E se praticarem esporíes com
'um véu ou o que quer que desejem usar, não será realmente
apropriado", explicou. J ,

Zanetti virou estilista por acidente. Cabeleireira formada,
I

r . .J
ela nunca usou uma burca, o restritivo traje que cobre dos pés t J'

à cabeça o corpo das mulheres de culturas muçulmanas mais n-. o

conservadoras, do qual seus trajes de banho pegaram o nome.

"Burquíni" é o

primeiro traje de
banho islâmico

CANIBAL DE CRI�NÇAS
A opinião pQblica da índia se encontra horrorizada com o pior caso de
assassinatos em série de suahistória, no qual um de seus autores
revelou à polícia que havia matado, violentado e tentado comer 16

crianças, embora as vfmas tenham sido mais de 40.

AQUÁRIO NO VASO
Uma empresa califomiana dedicada à fabricação de inovadores
sistemas de gestão de água acaba de lançar no mercado Um curioso
produto no qual parte da caixa d'água é substituída por um aquário. O
sistema permite que os peixes vivam no recipiente.

URINA CARA
LadrÕes roubaram 1 milhão de euros de um carro com jóias de um
designer alemão quando ele e o segurança abandonaram o veículo para
urinar. Os ladrões forçaram a janela traseira do carro depois que os dois
homens saíram, deixando duas malas com colares, relógios, braceletes
e anéis dentro.

o

Tatuagem virá caso de polícia
A tatuagem de um jovem torcedor do Boca Juniors virou caso

de polícia na cidade de Concepción del Uruguay, na Argentina.
O menor saiu para gravar o escudo da equipe de futebol, mas o

tatuadar desenhou em suas costas um pênis e dois testículos.
O javem contou que o tatuadar não, tinha um espelho, por

isso, só constatou a erro quando, chegau em casa e mostrou a

desenha para seus parentes. "O lacal onde o javem foi é uma

residência de gente que não se dedica à atividade da tatuagem,
e defnifívarnente não é gente de bem", disse um policial. O
desenho foi realizado com instrumentos rudimentares, como
os utilizados em presídios.

Indignado, o jovem fez uma denúncia à polícia da cidade e

entrou com uma ação judicial contra o tatuador. A Justiça já
confiscou equipamentos de tatuagem na casa indicada pelo
jovem.

Homem salva cachorro que foi enterrado vivo
o o

,

Um cachorro foi encontrado
enterrado vivo no quintal de
uma casa em Pensacola, no

Estado americano da Hérlda
no último damingo. O animal
foi resgatado e está
internado no hospital
veterinário da cidade, As
autoridades não informaram
se o cachorro tinha dono ou

se há pistas de quem teria
enterrado o cachorro.
Ele foi encontrado par

,

Robbie Wilson, que disse às
autaridades ter escalado a

cerca
�

da casa e notado o

nariz do animal para fora do
terreno.

:' ,-
j

r)or

/
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cadornob@ocorrelodopovo,com,br

rofissionais da Saúde
evem ser demitidos

;! TeE proíbe a
� renovação de contrato

'\. não concursados,
!fl hoje em torno de 240

Dentro de duas semanas,
cerca de 240 profissionais da

" Saúde deverão ser

,1 demitidos em Santa

Catarina por não serem

, concursados. A
;: determinação é do TCE

I (Tribunal de Contas do
: Estado) que proíbe a

: renovação dos contratos de

; pessoas que não tenham

'J prestado concurso público.
A prática deveria ser

uma exceção, mas tornou-se
comum e foi denunciada
pelo Sindicato dos Médicos.
"O tempo gasto para fazer o

processo seletivo dos
contratados seria o mesmo

para abertura de um

concurso público", disse João
Pedro Carreirão Neto, do
sindicato.

No Hospital Regional do
Oeste, em Chapec6, 54
médicos não poderão ter os
contratos renovados a partir
de 31 de janeiro. O médico
Mário Flores, que trabalha
no local, disse que quem
sofrerá será a população
porque o atendimento ficará

prejudicado.
De acordo com a diretora

geral da Secretaria Estadual
de Saúde, Carmem Zanotto,
esses profissionais devem ser

contratados de acordo com

o que já vem sendo acertado

junto à associação que
administra o hospital. No
entanto, ela não explicou do
que se trata essa

negociação. Zanotto disse

que cerca' de mil

profissionais ainda
trabalham sem concurso no

Estado, mas garantiu que a

situação será corrigida com

a realização do concurso

previsto para fevereiro.

Criadouros de porcos são interditados
Foi realizada ontem uma

vistoria em fazendas criadoras'
,!J de porcos na região de Itajaí.
,g Pelomenos duas propriedades
,i foram interditadas devido a

I 'j maus-tratos aos animais e por

'o não possuírem licença da
V Vigilância Sanitária.

Em uma das propriedades,
'] foram encontrado animais

.b doentes e equipamentos que

demonstram que os porcos
eram abatidos no local. De
acordo com a Cidasc

(Companhia Integrada de
DesenvolvimentoAgrícola de
Santa Catarina}, a carne era

comercializada na região. Os
donos da fazenda afirmam que

apenas faziam trocas entre

produtores. Ainda serão

vistoriados outros três

criadouros. A preocupação da
Cidasc, da Vigilância
Sanitária, do Instituto
Catarinense Animal e da
secretaria de Obras é com a

disseminação de doenças.
Os porcos serão levados

para um abatedouro em

Jaraguá do Sul. Eles serão

incinerados e transformados em
farinha para ração animal.

adar multa veículos
I 110 treche Norte da 1 01

Multas por excesso dA velocidade podem chegar a R$ 574

Um radar eletrônicomóvel
. a instalado no trecho duplicado
,:-J da BR-101 entre Barra Velha
1 e Tijucas, fotografou e multou
300 veículos por excesso de
velocidade em apenas duas
horas de operação realizada

, terça-feira. Desde o dia 1Q de

dezembro, mais de 30,5 mil
-t veículos foram autuados,

sendo quase metade na

primeira quinzena do ano.

O poÚcial rodoviário que
conrrola o radar na região de

tapema, Evandro Assunção,
calcula que o valor

arrecadado em multas neste

verão já ultrapasse R$ 3
milhões. Ele conta que, antes

da intensifícação do uso do

aparelho, durante a

temporada, a Polícia Ro
doviária F�deral conseguia
multar, nomáximo, 30 veículos,

por dia através do radar
manual.

O sistema eletrônico é

automático e não precisa de

intervenção humana para
funcionar. Mesmo assim, há

sempre um policial rodoviário
no lado oposto da pista para
monitorar o equipamento.
(Iornal de Santa Catarina)

LAGES

Ônibus com 55

pessoas cai em rio
Um ônibus com 55

passageiros caiu ontem à tarde
no Rio Cará, em Lages. O
acidente ocorreu na avenida

Belisário Ramos, uma das

principais da cidade, e deixou
feridos. Mas até o fechamento
desta edição, não foi informado
o número de feridos nem se o

acidente causou mortes. O
motorista disse que perdeu o

controle após ter a frente
cortada por outro carro.

INCÊNDIO

Homem morre

carbonizado
Um homem morreu

carbonizado terça-feira à noite

em Blumenau, durante um

incêndio em sua casanoBairro

Progresso. Quando oCorpo de
Bombeiros chegou ao local, o
interior da casa e o telhado já
estavam totalmente queima
dos. O corpo de Moacir Pen

teado, 35 anos, foi encontrado
na cozinha.

• PELO
Estado faz
gesto para
harmonizar

pecuária

Governo vai
loerar item

. para o Paraná.

A decisão de liberar a entrada de carne bovina sem osso

proveniente do Paraná - a ser oficializada nas próximas horas
pelo secretário de Agricultura, AntOnio Ceron • é o gesto do

iii

Governo de Santa Catarina para tentar harmonizar o circuito �

pecuária do Sul do País. Os focos de febre aftosa registrados 1�
no Mato Grosso do Sul e no Paraná, em 2005, criaram uma

zona de absoluto cescerscno entre os estados do Codesul. E 'O
perdas milionárias para o agronegócio catanoense. Santa
Catarina, agora, demonstra boa vontade com o Paraná e espera

"jG

obter contrapartida do Rio Grande do Sul. O diretor/de Defesa liB
i

Agropecuária do Estado, Rani Barbosa, explica que não há "Jb
qualquer razão técnica - e muito menos científica - para que o

vizinho gaúcho mantenha a proibição à entrada de carne bovina 1�
com osso e de animais suscetíveis como bovinos, ovinos e

caprinos de SC. É assunto que Ceron pretende tratarassim que
o correspondente gaúcho, João Carlos Fagundes Machado, ')
assumir o cargo. Ontem, em reunião na Capital, com o secretário r

, 'J

do Paraná, Newton Ribas, e o secretário de DefesaAgropecuária' ;:)

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Gabriel
IH

Alves, o Mapa atestou que estão suspensas as restrições 'J

sanitárias impostas ao Paraná.
.

,b
�1:
fj
:b
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MUNICIPALISMO. O presidente Lula prometeu, para o segundo ,

mandato, contato mais direto com os prefeitos. "Ele quer negociar r

.

diretamente, porque é como sempre digo: as pessoas moram e
o

trabalham nas cidades", relatou Morastoni. Prometeu reduzir a
'J

burocracia na liberação de verbas e fez música aos ouvidos dos

prefeitos ao dizer que quer incluir na Reforma Tributária o sonhado )

aumento de 1 % ao Fundo de Participação dos Municípios.

ENIGMA. Tem governista que não consegue entender como o 1:

secretário de Coordenação e Articulação, Ivo Carminatti, 1!
conseguirá dar a medida certa entre a tesoura e costura. Ele tem
sido o arauto dos cortes e restrições de cargos e de despesas ao "
mesmo tempo em que foi incumbido de articular a aprovação �

política da reforma entre os aliados. É como misturar água e

óleo. ',3

MARKETING. O presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva,
filho do

.

e-presidente José Alencar, faz palestra no Jantar de
Idéias d DVB, no dia 8 de fevereiro, em Jaraguá do Sul. A

empresa é uma das maiores do ramo têxtil do país, No dia 30 de d

março, será a vez do governador Luiz Henrique participar de ,i

Almoço de Idéias, em Florianópolis, com o tema: "Santa Catarina: '

cenários e tendências para 2007".
'

q
-------------------��

Uma coisa é uma coisa ,

Eduardo Moreira está ligado que as capacidades executivas do
secretário Ivo Carminatti não são - ou não foram - diretamente i [

proporcionais ao seu desempenho nas Umas, Pelo menos na .::

primeira tentativa, há década e meia, quando concorreu a

deputado pelo PSDB foi reprovado com apenas 3,2 mil votos.

Hoje, seu nome está entre os peemedebistas que, com a

exposição obtida no primeiro escalão de govemó, poderlam
habilitar-se à sucessão do prefeno de Anderlei Antonelli. Além
do próprio, é claro.

-I
1

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE MARLI VITALI/CRICIÚMA E
PATRICIA PERON/ITAJAL
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Bradesco,
Itaú, HSBC e

Unibanco s
ã

o

alguns, dos
bancos que já

estão utilizando o token um dispositivo
gerador de senhas eletrônicas há tempos
utilizado por representantes de grandes
empresas devido seu alto grau de segurança.

No token as senhas são determinadas
instantaneamente, existindo 1 milhão de
diferentes combinações processadas a cada
36 segundos. O, sistema garante total

privacidade em caso de roubo de senhas
através de programas espiões.

O único porém é que agora além das
tradicionais senhas numéricas e senhas

alfabéticas, você também será obrigado a ter

sempre o chaveirinho à mão para realizar
suas transações.

f Kantan' Sushi Loung�
: de retorna com novidades
.
.

� O Kantan Sushi Lounge, voltou às suas
ativades nesta terça-feira, lançando sua

programação especial de verão. .

, � Durante as próximas semanas o point
estará oferecendo o Festival.de Sushi todas

, .

terças-feiras ao valor de R$ 38,00. Nas

quartas e quintas-feiras rola happy hour com.
double drink para certos ítens do cardápio.
Já nas sextas-feiras o local estará abrindo

�?ra almoço à la carte. Reservas de mesa

ptodem serfeitas atráves do fone 33711584.

Um' empresário brasileiro criou uma

máquina para recarregar cartuchos de tinta
voltada para uso1residencial. O equipamento
pesa pouco mais de 1 kg e cabe em qualquer
canto de mesa. O produto gera uma

economia considerável: enquanto um

da r t u c h o r e c a r r e g a do e m I o j a s
eispecializadas custa em média R$ 20,00,
r�carregando o cartucho em casa o custo

- @osuperaacifrade R$ 5,00.
� O aparelho Tinta Fácil pode ser

âélquiridb no site www.tintafacil.com.br par
FR$ 390,00 no modelo MT, que recarrega
âpenas cartuchos em preto e branco. Eis
Jina boa oportunidade de economia, e
também deneqóciós.

I .

Hitler foi o responsável
pela invenção da
boneca inflável

Segundo o jornal italiano Carriere della
Sera, em 1941 plena II Guerra Mundial, para
manter a moral das tropas elevadas, evitar
as doenças sexualmente transmissíveis e

principalmente a mistura de raças, Hitler
ordenou então ao psiquiatra Rudolf :

Chargeheimer que criasse uma boneca que
permitisse aos soldados satisfação sexual
sem terem de se misturar com mulheres

estrangeiras.
Como nenhum homem preferiria uma

boneca a uma mulher real, foram
estabelecidos alguns padrões dá qualidade.
Além da pele a boneca deveria ,ser tão
maleável como uma mulher e os órgãos
deveriam ser realistas.

Por conta de um bombardeio à cidade
de Dresden, localização da fábrica

designada para a produção, Hitler não

chegou a ver o projeto sair do papel.

I
I

JOVEM

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos
\

bloq: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on.line as coberturas completas dos eventos

Jaraguá do Sul res'pira música!

Cerca de 900 alunos de mais de 17 países são os responsáveis por transformar neste
mês, Jaraguá do Sul na capital internacional da música. O FEMUSC, Festival de Música de
Santa Catarina estará ocorrendo até o próximo dia 27.

Diariamente ocorrem apresentações em diversos pontosda cidade, ao alcance de todos.
Confira os horários através do site www.femusc.com. Estamos na SCAR acompanhando as

evoluções, confira abaixo alguns momentos, e breve em nosso blog em área especial.

O CORREIO DO POVO

Coca Cola Zero
,5,

- <�

Está sendo lançada no.:�
Brasil a Coca Cola Zero)
Segundo a companhia, é
uma versao zero açúcar,
mas com o sabor. do

refrigerante tradicional. A
venda do novo produto no

país ccmeça no Rio'
Grande do Sul e em

seguida terá sua expansão,
nacional.

O refrigerante também'
inova com uma

embalagem inédita, em PET de 400ml, cujo
formato faz uma releitura moderna da

consagrada contour, com traços em relevo

que simulam as mesmas ondas que
acompanham a marca.

f

A Coca-Cola Zero poderá ser

encontrada em latas de 350 ml e garrafas de
600ml e 1,75L. '

I

,0' auventus em versãd rock
j:

%
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As grandes marcas mundiais
bem perto você. Luciana Gimenez

volta de férias e se

prepara para novos

desafios. Além de

apresentar, a ex

modelo sonha em

estrear nas telonas.

,,,.�
��

'';6,''''-I,�

Ellen's
cosmética e perfumaria . .::-

Shcppinq Breithcupt � 1° PISO

3371 1590· ellens@ellcnscombr

II

A comunidade também pode fazer parte do-Femusc .. .,.,)

Até o último dia do festival, os professores ensinam 'h

técnicas vocais e de instrumentos para quem nunca-r

imaginou tocar ou cantar
'

;.,.:

•

nl

13 horas- Desserts Musicales -

ke[aça Alim�Ciíação
�hopping Brêithaupt
Grupo de Cellos de São
aula - Praça Ângelo Piazera

ie,.J... oveQs..

-Sollstas ':-.'�."..
.

'íl!N
ueno Teatro scar-

.

Musicalmente Falando -

Grande Teatro Scar
.0!@6ncerto Qníuestra
Sinlônica do Femusc -

Grande Teatro Scar

17h30 -

19 horas-

20h15 -

21 horas-

Aprender
a can-

.

: tar ou tocar ins-

,
trumentos de

cordas e sopro em pouco
mais de uma semana. Im
possível? Pode até parecer,
mas para quem "comprar" a
idéia apresentad,a pelo
diretor artístico do. Femusc
(Festival de Música de San
ta Catarina), Alex Klein, o
inimaginável pode virar rea
lidade.

fessor Alberto Jaffé, "pai" do
método inovador de ensino,
todas as pessoas podem
aprender técnicas vocais e

de instrumentos como o

violino, a viola, o cello e a

flauta. "Basta des-mistificar
esta concepção de dificul
dade e estudar", explica,

Os violinistas Vinícius

Sanr..Ana e Cláudio Dias

comprovam a dica. Os dois
fazerrl parte da Orquestra

Pão-de-Açúcar, de São Pau
lo, e só estão no Femusc ho

je, porque acreditaram. nes
ta idéia. Eles dizem, inclu
sive, que nem aomenos gos
tavam r de partituras e do
som do violino, "No come

ço era por obrigação, agora é

profissão", diz Vinícius com

um largo scirriso no rosto.
O principal segredo para

transformar simples apre
ciadores da música erudita

em integrantes de orques
tras e corais é tocar e cantar

em grupo. No Instituto Pão

de-Açúcar, por exemplo, os
alunos n(li es�ud�m em casa

durante (S nmeiro ano de
curso. Para Renata Jaffé, a

iniciação deve ser ao lado de
outras pessoas para ser pra
zerosa e dar "bons frutos".

É exatamente isto o que
vai acontecer com as pes
soas da comunidade que se

Utilizando o Método [a
ffé de aprendizagemmusical

coletiva, ele e os professores
participantes pretendem
formar um coral e a uma

orquestra jovem apenas
com pessoas da comuni

dade. "Vamos mostrar que a

música de concerto não é

um bicho-de-sete-cabe

ças", compromete-se.
Segundo a produtora

Renata Jaffé, filha do pro-

inscreverem no Femusc. Os
interessados em integrar o

coral têm àulas todos os dias,
até 26 próximo, das 19h às

20h30, no Centro Cultural
Scar. Quem tiver entre l 1 e

18 anos e preferir. a

orquestra jovem,. precisa
ficar no teatro das 8h ao'

. meio-dia. As duas modali-S
dades são gratuitas e 'não é-:
necessário ter conheci-,
menta específico. :.

VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPEl!
'>,

Centenas dos melhores sugestões para

presentear criativo neste Natal. Megastore - 32750137
. Shopping - 3275 6400
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• PROGRAME"SE

I

Continuam abertas as inscrições
para MBA em Gestão empresarial.
As aulas iniciam no final do mês de

março. Informações pelo telefone
(�7) 3275-7059.

-,

� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
CINE SHOPPING 1

. Granda truqua
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - Todos
os dias)
CINE SHOPPING 2
Por água abaixo

.

(14h20,·16h, 17h40 - Todos os

dias)
Pulsa
(19h20, 21 h - Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
007 Cassino Royala
(18h20, 21 h - Todos os dias)
O Cavalhalro Dldl a a Prlncasa
LIII(14h40, 16h30 r Todos os dias)
JOIMVILLE
Cine Cidade 1
Uma nolta no museu

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

Todos os dias)
Cine C.ldade 2
007 Cassino Royale
(21 h - Todos os dias)
O Cavalhelr!) Dldl e a' Princesa LIII
(17h20, 19h1 O +- Todos os dias)
Xuxa Gêmeas
(14h, 15h40 - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Uma noite no musau

(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,-21h50-
Todos os dias)
BLUMENAU
Cine Neumarkt 1
Uma noite no museu

, , ,., I

(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h1'«(
,

- Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Uma noite no museu
(14h, 16h1 O, 19h, ,21 h1 O - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Q amor não tira férias
(16h40, 19h15, 21 h50 - Todos os

dias) .
.

O mar nân está para peixe (dub)
(14h40 - Jodos os dias)
Cine Neumarkt 4
Adrenalina
(15h40, 22h - Todos os dias)
Eragon (13h40, 17h30, 19h40-
·Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
007 Cassino Royale
(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(14h20, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6

,

Mais estranho que a ficção
(14h10, 16h30, 19h2Q, 21 h40 -

Todos os dias)

� CURSO

Curso de Extensão

O curso de Extensão em

Desenvolvimento do Profissional de
Compra está com inscrições
abertas. ,O valor varia de R$ 390 a

R$ 350. Outras informações no

Celas.

Pós-graduação

Extra O CORREIO DO POVO

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

• O DIA DE HOJE
� SANTO

Energia elétrica em debate
A energia elétrica foi motivo de preocupação do jornal O Correio do Povo de Janeiro de
1987. Em reportagem, o presidente da Celesc, Már,io Boehm, assumiu que a empresa
passava por problemas e atendimento à Jaraguá do Sul e cidades vizinhas não estava
sendo feito da maneira esperada, Mas Boehm garantiu que as medidas necessárias para
a normalização do serviço já estavam sendo tornadas.Mesmo considerando a escassez

de recursos- observou- estava sendo deflagrado um esquema que visava a instalação a

curto prazo, de uma unidade transformadora de 138/13,8 KV· 20/26 MVA, bem como a

implantação de uma linha de transmissão proveniente da SE Joinville (Eletrosul) para
operar em 138 KV, a partir de dezembro daquele ano,

Segundo Boehm, com tais obras a qualidade de atendimento a -região melhoria
consideravelmente, pois a inserção de uma segunda linha de transmissão reforçaria o

sistema de 69 KV que operava sobrecarreçado, Já a instalação de mais uma unidade
transformadora na atual SE Jaraguá de Sul, possibilitou maior oferta de energia no

atendimento ao rnercado crescente, na sua área de influência.

• O CLIC DO LEITOR

Mão amiga é o tema da foto enviada por Eliseu Pacheco. Bela imagem,
mande também o seu clic.

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é saber tudo o que acontece no globo,
I

então seu jornal é,
O Correio do Povo.

Ele traz resumos dos principais e mais marcantes fatos
.

rnundlals, ou seja, o rnundo que interessa a você.

• PREVISÃ'O DO TEMPO
____________----------------------------------------------------__�----�-------------------------- .Ii

Tempo instável
Chuvas de verão voltam ao Estado
catarinense. A massa de ar seco

finalmente perde a força. A sensação
ainda é de tempo abafado e à tarde

podem ocorrer pancadas de chuva,
mas de

maneira'l'�a
isolada. Até a

sexta-feira o tem � segue abafado e

com chuvas isol das, mas no fim de
semana a chegada de uma frente fria

.

deve causar chuvas mais significativas.

> Jaraguá do Sul e Região

I

(j :
I

FLORIANÓPÓLlS
MíN 22/ MÁX 28

HOJE d SEXTA Q SÁBADO DOMINGO

MíN: 21° C MíN: 21° C - , MíN: 22° C MíN: 22° C
MAA: 28° C MÁ)(: 27° C MÁ)(: 30° C MÁX: 30° C
Tempo instável. Pancadas de chuva Chove rápido durante o dia Sol e aumento de

à tarde e à noite. e à noite nuvens de manhã.

.� Fases da lua

CRESCENTE

� 06/01

CHEIA MINGUANTE

O 14/01 "\) 22/01

. I

,"

� LegendasNOVA

{) �'), Ç[) " Q .".
EmiO!Aradb Parcialmente Nub!ndo Instavol Chuvoso Trovoada

nublarío

29/01
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li NOVELAS
� GLOBO -18H

O Profeta

,

I

Joana conta que Clóvis é estéril. Dedé se

preocupa quando Piragibe diz que vai visitar
Sônia. Tony avisa a mãe que o bebê está

nascendo. O delegado conta a Carola que

Clóvis internou Filomena em um asilo.

Carola tira Arnaldo da loja. Clóvis vê os dois

saindo com o delegad0. O gula de Marcos

fica junto dos médicos na hora da cesariana

de Baby. Um jovem reencarna no bebê. O

guia avisa Marcos que a criança que nasceu

e val ajudar seus pais. O médico avisa que a

criança inspira cuidados. Natália se irrita ao

ver Benjamim na prova. Gilda desmascara

Natália e conta que ela é bolsista e filha de
Dedé. Hilda promete bolsa para Zeca e.

-, Marilia se eles pararem de trabalhar na feira.

Ernesto foge, quando Alceu chega em casa,

e é preso. por estar sem roupa na rua.

Piragibe anima Natália. Carola descobre que
não é Filomena que está internada. Piragibe
exige ver a filha. Clóvis reage espantado ao

ver Sônia fora do sótão, mas abre um

sorriso para o sogro. Joana diz a Clóvis que
foi obrigada a abrir a porta. Ele decide trocar
a fechadura do sótão. Clóvis fica feliz ao ver

o diário que Sônia está escrevendo e a

tranca de novo.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Último explica a Guinevere que a promotoria
descobriria um motivo para o crime se

soubesse que ela namora Arthur. Vanessa

fala para Gioconda que vai roubar o dinheiro

todo se não conseguir reconquistar Arthur.
Os policiais invadem o quarto de Maria e

levam Lance preso. Arthur deixa Clotilda

tomando conta de tudo e parte com

Vanessa para as Bahamas. Tanaka prende
Lance antes que Palhares consiga coloçar
as mãos nele. Elizabeth finge querer ajudar

I Maria Clara a convencer Nuno a desistir de

ser padre. Guinevere conta para Arthur a

chantagem que Último está fazendo. Lance

engana Deodato e o deixa em seu lugar na
cadeia. Elizabeth descobre que Último está

querendo se casar com Guinevere. Tadeu
diz a Maria que eles precisam flagrar
Palhares com outra mulher para poder
chantageá-Io. Maria se oferece para o papel.
Giácomo encontra Lance escondido no

forno da padaria. Palhares pergunta se

Giácomo viu o filho. Elizabeth leva
Guinevere para falar com Último.

� GLOBO - 21H
.

Páginas da Vida
Isabel chama Gabi para fazer umas fotos em
seu estúdio. Francisco fala para Sérgio de
sua amiga Clara, que tem o mesmo nome de

.

sua irmã. Marília aconselha Marina a se

reaproximar de Carmem. Marina rebate que
sua relação com a mãe é inviável, mas

Marília sustenta que ela precisa de Carmem.
Tide se lembra das palavras de Jorge sobre
ter uma nova companheira. Nina encoraja
Marina a conversar com Carmem. Tide

abraça Marina, carinhosamente. Carmem
comenta com Elisa que Bira foi internado de
novo e que Marina não a procurou, o que ela
acha bom, pois não suporta lamúrias. (O
resumo das novelas da Rede Globo sao de

responsabilidade da mesma).

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Iru e Márcia discutem .. Yopanã fala para
Marcia que os diamantes não têm valor para
eles. Pedro pressiona os garimpeiros e os

dois Guaporá infiltrados a trabalharem mais

depressa. Sombra avisa Ramalho que Silvia
está perto do local que eles marcaram e que
está sozinha. Emilio fica escondido no carro.

Silvia tensa. Taviunho chega em casa com

Betinha na dúvida se avisa seu pai que a

polleía está indo atrás dele. Betinha pede
para ele não fazer nada. Tavinho teme que
seu pai saia dessa e vá atrás dele. Silvia
desce do carro, Lili vem em sua direção.
Nessa hora Emilio joga duas bombas de

fumaça fora do carro. Juba entra com uma

moto na fábrica e pega Lill. Tiros saem por
todos os lados. Emilio berra para Silvia
voltar para o carro. Ramalho foge. Os
pollclas vão atrás dele. A perseguição
começa. Noronha e Sombra estão mortos
no chão da fábrica. Juba liga para Cecília e

depois para Laura e as avisam que Lili e

Silvia estão salvas.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Joana conta tudo para Jéferson que fica
transtornado. Joana gela. Jéferson a

sacode forte pelos ombros e diz que não
perdoará ninguém caso ela prefira ficar com
o Maurlcinho. Num Impulso, Haroldo
remexe rapidamente as ferramentas
retirando o revólver de sob elas. Abre o

tambor, coloca nele a bala, fecha o tambor.
Empunha a arma e a olha. Aponta em frente,
com o braço esticado, girando a mao para
um lado e para o outro, enquanto a

ezpressãc em seu rosto se Intensifica num

misto de angustia e raiva,

)l
./

EXtra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��BBB7
Telespectadores estão revoltados

com o fato de pelo menos dois

participantes do "BBB 7", Diego e

Fernando, não terem se inscrito

para o programa. Eles foram
escolhidos pela
produção.Durante a madrugada,
no pay-per-view (TV a cabo),
Djego contou a Iris que foi
convidado pela Globo para fazer
o reality show, mas que nunca

tinha visto um "BBB". A conversa

foi cortada e mudaram para
outro ambiente da casa. A Rede
Globo ainda não se pronunciou
sobre o assunto.

jl��Bí§po
Edir Macedo, dono pa\
;i.,,'� ":,".:'''''N ,::; �,\,;'

,

'Igreja Universal e{da.

'Record, visitou esta
fsemanap�,la primeira
vez a redação da

s

emissora Fez a linha
i
simpático,
cumprimentou a todos e

I elogiou o jornalismo do
canal. Ele chegou de
hellcóptero.Do outro lado,
há um clima de cobrança
na Globo em relação à
boa audiência que a

Record tem dado com a

tragédia na estação
Pipheirqslpo metrô. O
'clima étenso. ·H

��LlNDA
Os [ornallstas brasileiros já têm mais um motivo

para entrevistar Gisele Bündchen nesta sexta

feira, quando eladestla pela Calcei no Fashion

Rio. É que, no domingo, a
top foi flagrada com o

jogador de futebol
americana Tom Brady.
O encontro aconteceu
no QualComn
Stadium de San
Diego, onde o atleta

disputava uma

partida pelo seu time, o
New England Patriots.
Gisele ficou num ,

camarim especial
acompanhada do

empresário de Tom.
Será que é namoro?

��TRAIÇÃO .::�
Amigas, amigas, negócios à

parte. Pelo menos quando a :�amizade em questão é a de .�
.

Paris Hilton e Britney Speàrs. É
' .

que a última notfcia do mundo
do showbizz diz que a amizade
da dupla anda estremecida. E
tudo por causa de um trabalho

quea patnclnna teria roubado
da cantora. Britney foi sondada oj
pela Superbowl para ser a \

I
garota propaganda da Liga '".

Nacional de Futebol Americano, I{
mas foi Paris quem acabou
fechando o negócio. "Ela está
um trapo. E já fechamos com �

Paris", disse um funcionário da

Liga.
"

,
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• DIVIRTA-SE
Mande sua piada para o Extra: '

extra@ocorreiodopovo.com.br :

Vida Azarada
Era um casal de idosos. Ela tinha 90 anos e o marido 96. Um dia,
ela diz ao marido:
- Por que você está tão feliz, meu velho?
- É que eu quebrei um espelho - respondeu ele.
- Mas isso quer dizer que você vai ter 7 anos de azar.

- Eu sei - respondeu ele, radiante. - Não é maravilhoso? Viver

até os 103 anos?

.

, ,

j!
J

! I1

Os Caipiras e a Asa Delta
Dois caipiras estavam caçando numa mata, quando passou por
cima deles um cara de asa delta.
Os dois nunca tinham visto uma asa delta antes e um deles falou:
- Compadre, olha o tamanho daquele bicho! Atire nele,
compadre!
E o outro atirou com uma daquelas espingardas antigas, do
tempo do onça e a fumaça tomou conta de tudo.

. E o outro perguntou:
'-- Matou o bicho compadre?
- Eu não sei se matei, mas pelo menos o bicho largou o

.

rapazinho.

. J

.'
.

,I
í

I

.:: I

,

: '

SOLUÇÃO

� Áries 20/3 a 20/4
Você costuma ser um tanto impaciente, mas há

situações em que não dá pra se precip@r. Ponha
as patinhas no chão e organize as idéias para
poder concretizar seus desejos. Se o lado
sentimental andava meio morno, agora pode voltar

a pegar fogo. Inspire-se e crie um clima gostoso.
Não sabe o que fazer? Ora, imaginação não lhe

falta, carneirinho!

� Câncer 21/6 a 21/7
Caranguejo, caranguejo, chega de andar pra
trás. Não fique sonhando com o que poderia ter
conquistado, olhe pra frente. e vislumbre tudo o

que pode conseguir com seu talento. Nos
afetos ou nos negócios, sua intuição é um

instrumento poderosíssimo. Ligue suas

anteninhas e entre em ação. Seja romântico no

amor e prático no trabalho. Não o contrário.

� Libra 23/9 a 22/10
Você fica tão preocupado com as pessoas,
cuidando de todo múndo, mas acaba esquecendo
de encher seu própria pratd, balancinha. Isso não
é legal. Como vão seus desejos, necessidades,
quereres? Ah, pois é ... Reinicie seu computador e
atualize seus arquivos. Aproveite que o período é

de muita produtividade para dar � ta de seus

belos projetos.

� Capricórnio 22/2, a 21/1
A Lua está no seu signo trazendo muita força
para a concretizaçâo de objetivos pessoais. Só
não se feche atrás dos anéis de saíurno, pois em

grupo as coisas fluirão melhor. Há receptividade :
para o novo, gerando oportunidade para grandes: :
mudanças. Você não é do tipo que fai rodeios,

� I

caprica, estabeleça metas e vá em frente. Tudo a !
favor.

� Touro 21/4 a 20/5
Taurinos não são apressados, sabem que tudo tem

seu tempo. Aproveite que janeiro é um período
mais tranqüilo e reserve momentos generosos pra
você. COloque em ordem seus pensamentos mais
íntimos .. , O que está deselando para si em 200??

Qual o melhor caminho para realizar seus sonhos?
Você é talentoso e dedicado, tem tudo pra

.

conqulstar o que quer.

� Leão 22/7 a 22/8
Miau, miaaau ... Quando quer, você sabe ser

bem gatinho, não é, Leão? No amor, vale tudo.
Há momentos em que é preciso mesmo

ronronar e guardar as garras, dernonstrando
certa fragilidade, sensibilidade .. , Só assim a

pessoa amada vai saber que você precisa dela.
Nas batalhas da selva de pedra, ar sím, tire
proveito da sua pinta de poderoso.

� Aquário -21/1 a 18/2
Pare de fugir e deixe-se contagiar pela beleza do

que está sentindo. O amor é lindo .. , Mesmo.
Apesar de algumas vezes você achar que é um

estranho-estrangeiro, meio ET, há quem se

identifique com seu estilo, sim. Você é amigo,
simpático, descontraído, Inteligente e cheio de
charme. Tem gente que o admira, que está louca
pra Chegar mais perto de você .. ,

� Escorpião 23/10 a 21/11
Você pode não ter reparado, mas seu charme

pode ser realmente hipnotizador. As pessoas
ficam impressionadas com sua energia e

capacidade de viver intensamente, Utilizar estas

forças nos seus relacionamentos profissionais
pode ser uma vantagem competitiva se você

evitar os radlcallsrnos. No amor, a regra é a

mesma.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Fique atento, Gêmeos. Bancar o cabeça-dura não é
a melhor arma para a briga que você quer comprar.
Na realidade, este é um momento para análise
Interior, Em vez de ficar batendo boca com os

outros, olhe para dentro de si e repense suas

atitudes. Você é um parceiro Invejável quando quer,
Um pouco de silêncio e calma e você se encontra,

Respire, ..

� Virgem 23/8 a 22/9
Tire o dia de hoje pra você, amigo Virgo.
Organize sua agenda, limpe suas gavetas e

armários, deixe tudo como você gosta,
principalmente nos assuntos pessoais. Os

_ métodos e regras que você vem querendo
Impor a uns & outros, não serão, na real. uma
necessidade de ordem em seu próprio mundo?
Hãn? Ok, pode não ser bem Isso, mas .. ,

.

� Sagitário 22/11 a 21/12
.

Basta de filosofia por enquanto, arqueiro. Tem
horas em que é preciso encarar o alvo de frente
e partir para a oonqulsta. Perdido? Oriente os

pensamentos e firme os pés no chão. Concentre
a atenção em objetivos mais Imediatos, Faça as

mudanças que sente que deve fazer com

prudência, Suas flechas são poderosas quando
você tem certeza do que quer,

� Peixes 19/2 a 19/3
O amor está no mar, .. É Isso ar; rola uma onda
romântica e está pra peixe. Use sua Intuição e

descubra quem es�� jogando a Isc.a para você.
Se já fisgou seu par, convide seu querido para
realizar uma viagem para um lugar diferente,
renovar a relação, coisa e tal, É verão, plrlrl,
plrlrão ... Quem sabe vocês não descobrem

, juntos uma Ilha da fantasia?
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Armandinho, ladeado por Cheila e Kledson Bonatti, no
show do cantor em Itapoá'

GRAMADO
O empresário Ivo Ewald, um dos mais antenados no

mundo da moda, mal começou o ano e já quer saber

quais são as tendências para o inverno deste ano. Por

isso, Ivo estará em Gramado entre 23 a 26'de janelro
participando da Fenin, Feira Nacional de Moda de
Inverno - uma das mais importante feiras do Brasil.
Outra empresa que todo ano tem presença garantida é
a Marisol, que este ano tem espaço redobrado para
seu mix de marcas.

Temo'lrês passeios dlátlos, com salda da Ptala da Enseada as 10h, ISh e 17h30. O passeio é de duas hotas, com parada p.r.
banho. Temos também opção para grupos fechados de 10 a 120 pessoa" para pesca ou passeio, com a utilização de
oulras ombarcaçóes de nOSla f;ola. As pescarias avulsas lem um custo de RS 120,00 por pescadoL Nesle valor está Incluso
10 horas de pescaria enlre o embarque e desembarque; água minerai; gelo; Iscas (sardinha e camarão); lanche; carvão;
'tulas; churrasco do almoço. O embarque será à,7:00hs da manhã e o telorno às 17:00hs dalarde.

.

DE VOLTA!
O boa gente Jorge Luís

Vieira, proprietário do'
Restaurante Arweg; depois
de curtir suas merecidas
férias ao lado da esposa

'

Angela na praia de ltajuba
está de volta a Jaraguá com

fôlego renovado,
prometendo grandes
novidades no quesito
gastronomia. Uma delas é

trazer seu restaurante para
uma das principais ruas do
centro de Jaraguá.
Experiência e carisma não

lhe faltam. Então, tem
tudo para dar certo!

DÁ PRA ACREDITAR?
Recebi e-mail de um leitor

indignado dizendo que não

conseguiu inaugurar sua
loja no 'começo do ano

devido à ausência de
pessoas capacitadas para
assinar o alvará de
funcionamento. Dá pra
acreditar? Não, não, não!

(47) 3370-4522

CAMISA NOVA
Pra galera que curti o

Juventus, o nosso "moleque
travesso", as novas camisas

do clube já estão a venda.

Lugares para comprar:
Beber, Mega Transe o pé,
Beto Sport Daniel, Camisa
Dez e Maluta.

TE r,ONTF:I?
o boa gente Chico Porath está a mil com os

preparativos para o lançamento de.um dos
seus empreendimentos. Até o final do mês
Chico inaugura no Rio da Luz, nas
proximidades da Velha Querência, o maior
supermercado da região. Bola branca.

Neste sábado, com a presença do excelente

grupo Lizzbi, de Curitiba, o Banana Joe

promete agitar o esqueleto da rapeize mais

que descolada da região norte. A banda vai "

embalar a moçada com muito rock, reggae e

o hip hop, que eles sabem e fazem muito
bem.
Realmente vale a pena conferir.

Hoje à noite a galera dos "quintaferinos",
grupo que joga futebol e faz muitas

.

confraternizações no GT Society, da amiga
Inha, começa as atividades de 2007. E pra
lnlclarcom o pé direito, na noite de hoje,
depois da tradicional pelada, haverá uma

moqueca de peixe, preparada pelo
esmerado Tato "Bola" Branco.

Quem manda recado de Portugal, onde foi Q,
fazer Lim importante curso de Design e

Marketing de Moda, através da Unerj, dizendo
que está adorando o velho mundo e está

aproveitando todas as oportunidades,
inclusive no amor, é a amiga jaraguaesne
Elisângela. Ela retorna em agosto.

J

Meus amigos Kledson e Cheila Bonatti,
depois de curtirem o show do Armandinho,
em Itapoá, a convite da Studio FM,
voltaram maravilhados, praticamente
idolatrando o gaúcho do momento.

IDADE NOVA
O figuraço Antonio Rausis,
pai coruja do piloto de
carro Thiago Rausis,
festejou idade nova 'ontem

(17) com toda alegria. A
festa foi em torno de

amigos e familiares. Os
nossos maiores

. cumprimentos.

Av. Atlantica, 1430 - Enseada - São Francisco do Sul- se - 89240·000
www.maruJoamlgo.com.br/maruJoamlgo@maruJoamlgo.com.br

Informações e reservas: Fones: 47 3449.0875 - 3449.1525 - 9148.3986

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




