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Governo

entrega
�C-413

Depois de mais de

quatro décadas de espera,
a população do Norte do
Estado conta com a

Rodovia do Arroz, entre

Guaramirim e Joinvile.
Após servir de acesso

alternativo entre os

municípios, A SC-413 foi

inaugurada ontem à noite,
depois de ganhar asfalto,
trevos e abrigos de

passageiros de ônibus. O
trecho de 23,8 quilômetros

Diga o Bairro VilaNova, em

[oinville, à' cidade de

Guaramirim, e encurta a

distância entre os dois

municípios em aproxima
damente l l quilômetros.
A s.o l e n i d a d e de

entrega da obra contou

com 'a presença do

governador do Estado,
LuizHenrique .5

Extra

Participantes do Femusc
mudaram a rotina ao

Hospital São José na

manhã de ontem e levaram
alegria para os pacientes.
A atividade, faz parte do

programa chamado
"Concertos Sociais" .• 87

• PÉLO ESTADO

Besc terá que
cancelar as taxas
da conta-salário

Banco também terá que
ressarcir os clientes pelo
tempo que fez a cobrança.
A decisão é resultado de
um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC)
firmado entre o Banco e o

r:

Ministério Público de

d Santa Catarina.
.3

JAKSSON ZANCO
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o. g��e"r�adPr-luiz Henrique e o pretelto Peixer, de Guaramirim, entregam a SC-413 à população da Região Norte, facilitando a vida dos moradores e motoristas .5

Inventus comemora vitória
PIERO RAGAZZI/OCP

O tricolor jaraguaense fez
um treino físico ontem na

academia e os autores dos

gols da vitória sobre o Avaí,
Leandro Sabras a e

Leandro, citaram a união �

como fator principal para a

estréia em Florianópolis. O
técnico Itamar Schulle
disse que a vitória foi
merecida.
A equipe tem quatro dias

para comemorar e se

prepara para enfrentar a

Chapecoense, em casa, no

próximo domingo.• 8

SEGURANÇA

34°
MÁXIMA

Massa de ar quente faz
temperatura subir.
Possibilidade de pancadas de
chuva

.

CONFIRA O MAPA TEMPO. 87

MíNIMA

JARAGUÁ DO SUL FACILIDADE

Incêndio na Vila
Nova mobiliza
CB voluntários
.6

Ivo Konnel Iança
pré-candidatura
para eleições 2008
.4 .

Caixa inaugura
.. "".

pnmeira agencia
em Barra Velha
.6
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• EDITORIAL

,.."

OPINIAO

,Á oportunidade
Este jornal publicou ontem

na página Mosaico a foto de
um tabuleiro de, xadrez para
ilustrar uma nota em que se

mostrava como esta sendo
montado o jogo de apoio do

prefeito Moacir Bertoldi na
Câmara para a próxima

_
legislatura. Pela disposição das
peças descritas na nota - ou

seja, o posicionamento dos
vereadores - o prefeito gover
nara em 2007 com maioria.

)
Ou seja, tera as mesmas con

dições que teve nos dois pri
meiros anos de mandato.
Pela frente o prefeito tem dois
anos em que podera recuperar
a imagem que construiu nas

Eleições 2004. Imagem alicer

çada sobre as premissas de
corte de gastos publicas e de

cargos comissionados; amplia
ção dos serviços de Saúde e

Educação e melhoria da quali-

o prefeito está com a faca
e o queijo na mão: apoio
na Câmara e parceria em

grandes obras apoiadas
pela iniciativa privada.

dade de vida do jaraguaense,
com Esporte, Lazer e Cultura.
Mas pouco saiu do papel. E o

que foi feito não teve reper
cussão junto à comunidade

porque a devida divulgação,
prevista constitucicmalmente

como prestação de contas do
administrador público, tam
bém pouco funcionou. Por ou
tro lado, o Poder Executivo
teve a sorte (e também há

competência na sorte) de que

Jaragua do Sul passa por um

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

momento excepcional no que
se refere às ações da iniciati
va privada em favor da co

munidade.Assim é que neste

ano será inaugurada a Arena

]aragua, uma obra que tem

tudo para ampliar o perfil
sócio-econômico do Vale do

Itapocu, especialmente no

que ser refere ao setor de ser

viços. Da mesma forma; as

obras que estão sendo reali

zadas com o investimento da
iniciativa privada nos Hos
pitais Jaragua e São José
transformam estas duas uni
dades em centros de referên
cia em Saúde para todo o

Estaao. Em resumo, o prefei
to esta com a faca e o queijo
na mão: apoio na Câmara,
parceria em grandes obras

apoiadas pela iniciativa priva
da e mais dois anos pela [ten-.
te. É cavalo encilhado.

• ENTRE ASPAS

varnos retomar o que é de Guaramirim por direito".

Mário Sérgio Peixer (PFL), prefeito deGuaramirim, anunciando medida judicial para
municipalizar os serviços de água e esgoto.

.

"O cargo é político e está à disposição do governador".
Ivo Schmitt, secretário da SDR de Jaraguá do Sul, sobre possível retorno de Niura do� Santos ao cargo.

. "Com certeza, tenho ínteresseem ser candidata, acho que esíou credenciada para
isso".

Niura dos Santos, segunda suplente de senador, confirmando desejo de�orrer à prefeitura de Jaraguá do
Sul. -

,

• PONTO DE VISTA

Sinfonia que conta ia com
multa Cultura e competência

A realização do Festival de
Música de Santa Catarina
mudou o cenário de [araguá
do Sul. É impossível deixar.\
de perceber que a cidade se

transforma com a presença
de músicos vindos de várias

regiões do Brasil e do exte

rior. Os acordes, o ritmo dos
sons de vários instrumentos,
a movimentação no Centro

j
Cultural e em outros locais,
incluindo as instalações do
Centro Empresarial, trazem
uma dinâmicamuito positiva
para a cidade. O FEMUSC é

um evento que, sem dúvida,
vai ajudar a projetar Jaraguá
do Sul aindamais.A parceria
do poder público (governo),
iniciativa privada e de insti

tuições como o Instituto Fes-

tival de Música e o Jaraguá
ConventionVisitors Bureau

demonstra o quanto é impor
tante apostar em projetos que
contribuam nãoAó para a

cultura, mas par� turismo e

a economia em geral. Os últi
mos dias estão proporcionan
do para todos nós uma sinfo
nia que se confunde de ma
neira muito boa com o jeito
da cidade, pormeio do traba
lho das empresas e da dedica
ção da comunidade em fazer
de [araguá do Sul uma cidade
cada vez cada vezmelhor. E,
mais, com reflexos altamente

positivos em toda região do
Vale do ltapocu, pois que sua
abrangência não se restringe
aos limites do município
sede, mas se espalha pela

.Paulo César Chiodini
Presidente da Associ

ação Empresarial de

Jaraguá do Sul
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• DOS BLOGS

Ibflijt)de Souza

A crise na

coalizaão '.

Na prática, a coalizão

partidária que se formou em

torno de Lula ainda não

começou a funcionar. Mas já
vive a sua primeira crise.
Aliados históricos do

presidente, o PC do B e o

PSB consideram-se

preteridos. As principais
lideranças das d.uas

legendas derramam-se em

críticas ao governo e ao

presidente. Identificam falta
de comando de Lula na

articulação política. Acham
que, no alvorecer do segundo
mandato, o presidente
acerca-se perigosamente de
todas as forças políticas que
produziram as crises. do
primeiro mandato. De costas
para os 'verdadeires amiqos'',
Lula não estaria dando ao

problema a devida dimensão.
Sonhavam com núcleo polí
tico capaz de se contrapor ao
que chamam de forças
conservadoras do consórcio

governista. O sonho vai se
convertendo em pesadelo.

�jOSlas@u01.com.br

liMWih.ij Rodrigues

3a via para
Câmara

O'Iançarnento ontem da
candidatura do deputado
tucano Gustavo Fruét (PR) à

.

presidência da Câmara jogou
mais lenha na fogueira na

disputa pela vaga. A pergunta
agora é: o grupo liderado

'

pelo deputado Jutahy
Magalhães (BA) continuará

apoiando Chinaglia, mesmo
com um dos seus na

disputa? A resposta virá, se
o PSDB descer do muro, no

dia 23, às 14h30, quando
devem se reunir em Brasília
os 66 deputados eleitos pela
sigla. A entrada de Fruet
como candidato da terceira
via deu alento para a

candidatura do comunista e

atual presidente da, Casa,
Aldo Rebelo. Segundo seus

aliados, a chance de não
haver sequado turno é
remota e, neste caso,

,

acreditam que
-

os votos de
Fruet migrariam para Rebelo.
PTB e PP devem anunciar o

apoio ao candidato petista
Arlindo Chinaglia.

�WWW.UOI.com.br/fernandOrOdrigUeS

• DO LEITOR

Os aumentos nos serviços de
saúde deixam idosos doentes

A Fundação Getúlio Vargas
divulgou logo no início de 2007
os números do IPC-3, Índice
de Preços ao Consumidor da
Terceira Idade, que é a infla

çãomedida entre os itensmais

utilizados pelos idosos do nosso
país. O valor acumulado do
ano foi de 2,26%, enquanto a

inflação ao consumidor geral
ficou nos 2,06%, no mesmo

perí-odo. Nesse caso, aumen

tos nos serviços de saúde têm
�

um maior peso em relação à

medida da inflação das famílias
em geral. Isso mostra como os

brasileiros da terceira idade,
depois demuito trabalhar para
ter uma vida digna e tranqüila
durante a aposentadoria, têm

muita dificuldade para conse

guir um serviço de.saúde bara
to e eficiente.Com o serviço pú
blico, édifícil contar. As filas e
a espera por urna consulta ou

um exame minam ainda mais

a saúde de quem já quase não

a tem. Muitas medicações, que
teriam de ser distribuídas pelos
postos de saúde gratuitamente,
vivem em falta.
Há pouquíssimos exemplos

de locais onde a saúde pública
funciona como deve ser. Um

exemplo real: paciente de 87

anos, com dificuldade de

locomoção, tem uma solici

tação para realizar um exame

chamado Ecocar-diograma
com Doppler, uma espécie de

tmi.IijUijmmenstein n�,

Prendam
a-chuva
A cada minuto que passa
desde o aCidente do metrô oq
EM sp, vamos aurnentandovi'
a desconfiança de que, ob
mais uma vez, o cidadão toM
vítima da incompetência JR
oficial combinada corn o

descaso da iniciativa J�
privada. O próprio governo. jot
estadual admitiu, \ ,:..

publicamente, que já havia
t
':

sinais de deslocamento de
,nl

areia na obra, o que poderta"

lsinalizar algum problema. .Q�Mas não se achou que
'

havia qualquer 'je;
problema.Também não se A I
via problema nas

. :lQ I

rachaduras, há meses, nas1q
casas d� ent?rno. '. )b
Engenhelr9s mdePJm-Qe.Qtr� 'I

levantam a suspeítade qu�1�
a obra vinha andando mais"
rapidamente do que o st

aconselhável. As r 32

empreiteiras dizem que a sb

culpa é da chuva. O governOlt
diz que o problema é das �8
empreiteiras. A solução é )iT
mandar prender a chuva.

�bIDgdoet.bllg.lg.CDm.br
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vizinhança também ávida
de eventos do gênero nem

semp-re possíveis de se

realizar.Um projeto das di
mensões do festival de mú
sica ajudamuito a cidade do

pontode vista cultural e so
cial.A arte tem essa caracte

rística de agregarmaior qua
lidade, pois melhora o nível
intelectual dos cidadãos e

contribui para elevar a auto
estima pelas nossas coisas.

Ao lado deste empreendi
mento, nossa região busca

ampliar cada vez mais as

condições para o seu desen
volvimento sustentado;
melhorando a qualificação
das pessoas por meio dos
investimentos na infra
estrutura.

..

• Dr. Cláudio Boriola
Consultor Financeiro,

. Conferencista, Escritor, Especialista iq
em Economia Doméstica e Direito 1.5
do Consumidor.

!::J

ultra-sonografia do coraçâolf
O convênio do paciente nãP
autorizou o procedímentõ
porque omédico não colocou
a palavra "colorido" na solíci; I
tação médica e o hospital PIV' I

ra onde o paciente se dirig-kg
só realizava o exame colQJ�
do.
E isso faz alguma diferenw

no procedimento? Ou no re

sultado? Os mais de R$ 600
A 1.0

que ele paga ao convento

'd' A - f, lo
me lCO por mes nao oram

suficientes para cobrir J�
.exame que não vai ter Jli;t
custo final maior do que �$
200 sem a necessidade de e&
um "pedido médico ma�
completo". ;2

Os textos para esta coluna deverão tefno máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem serenviados por e-m,jjj:;

redação@jornal�orreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep .89251 2000
Caixa Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). q-2J
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�'nETALHE

,odovia 1
lém da melhoria visual
or causa do advento
o asfalto, a Rodovia do
rroz tem tudo para se

t ansformar em pólo
industrial, com micro e

pequenas empresas às
suas margens. Já há,
'OClusive, interesse de

-'empreendedores por'
áreas localizadas ao

longo do trajeto.

Rodovia 2
A fiscalização dos

pouco mais de 23

quilômetros da Rodovia
do Arroz será feita por
nemens da Polícia
Rodoviária Estadual.
Como o trajeto entre
Guaramirim e Joinville
foi bastante encurtado,
é de se prever trânsito
intenso. E, ainda, de
uítas máquinas

agrícolas.
,

Para depois
IA exemplo do

presídente Lula a

pretehura de Jaraguá
do Sul segue sem

cd-nfirmação do novo
"mlnlstérío". Aqui

,." ""

também os nomes

serão anunciados

'depois do Carnaval. É a

tradição nacional.
Governar que é bom -

fica em segundo plano.
(. Prioridade é sempre a

� P?lítica.
No braço
Diferença é que lá a

disputa por cargos
assemelha-se a

processo de
, ,

antropofagia interna,
com cada partido ou

agrupamentos deles
�tlerendo fatias do flié

mignon. Aqui! pelo
wtsto, faltam
pretendentes quando se

vê o prefeito ofer ecendo

�argo a gosto de quem
�'ueira.

fletrato

�á um componente
para a falta de mão de

R:bra capacitada, como
;Quer o prefeito Bertoldi
,ll

Jleste terceiro ano. Do

t�do de fora, onde há

:Qrofissionais de
,fjpbarito, a imagem que
se tem do governo é a

-de um mercado
público. Muito falatório,
mas' nem sempre com

resultados.

u

MOSAICO
mosaico@ocooreeiodopovo.com.br

Qualidade de vida
A lendária (até) Rodovia do Arroz inaugurada ontem

dá motivos de sobra para que não apenas produtores
assentados há gerações ao longo do trajeto entre Joinville
e Guaramirim festejem. Moradores comuns não ligados às

atividades agrícolas naquela região interiorana também têm

muito que comemorar. Sem pó nem lama, o efeito

assemelha-se a uma lavoura bem adubada, permitindo
qualidade de vida na prática. O João Pessoa, em Jaraguá,
no trecho asfaltado no governo do ex-prefeito Irineu Pasold
(PSDB) é exemplo do gênero. "Virou" uma cidade.

Candidatura posta
Prefeito Mário Sérgio

Peixer (PFL) disse ontem

aqui no Correio que tem

interesse em se candidatar

a deputado estadual em
2010. Mas só se for una
nimidade regional no PFL.
Porque, segundo ele, o

partido tem outros bons

nomes, citando Carione
Pavanello como um dos
cotados. Mantida a

candidatura, o prefeito

sinaliza com o fim de apoio
a qualquer pre-tensão do

irmão', Maurício Peixer,
.vereador pelo PSDB de

[oinville em terceiro man

dato que em outubro

passado teve apoio pessoal
dele na região. Maurício
totalizou 22.403 votos, é o

terceiro suplente da

legenda. Em Guara-mirim

fez 1.793 votos 'e f�i o tuc
ano mais votado.

Muda o discurso?
Presidente Lula agendou

reunião com os gover
nadores para fevereiro, dia
ainda não sabido. Espera

. pelo menos 20 deles já na

próxima segunda-feira,
numa espécie de encontro

preliminar do que pretende
anunciar sobre o tal cres
cimento acelerado. Gover

nador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), que rotu-

la os primeiros quatro anos

do presidente como o go
verno da n�oGre,�postíl àS,:l
necessidades do Estado de

Santa Catarina, dificil
mente atenderá o convite.

Só se resolver repetir 2002
no sentido inverso, quan
dó deixou o tucano José
Serra na mão para apoiar o

petista no segundo turno.

Será?

Casa sem IR
Câmara dos Deputados

analisa projeto do senador
Marcelo Crivella (PRB
RJ), que pretende permitir
ao contribuinte pessoa
física deduzir do Imposto de
Renda parcela do valor

pago no ano-calendário

para a aquisição de imóvel
residencialmediante finan
ciamento.

\

Mais oito meses
Se pretendem disputar

a reeleição para a Câmara

de Vereadores em 2008,
Maristela Menel e Jaime
Negherbon têm prazo até

mês de setembro para se

filiarem a algum partido.
Vereador por três vezes,

o ex-tucano e secretário

de Urbanismo Afonso
Piazera Neto está na

mesma situação. Ela

deixou o PFL encrencada

'com Carione Pavanello.
Ele saltou fora do PT que

ameaçava expulsá-lo por
não acatar decisão do par
tido em votação na Câ-

I

mara.

Com dizem que já foram
convidados por todos os

outros partidos, por certo
só terão o trabalho de
escolher.

Sem papas na língua
Muitomais que relações de parentesco, JosuéGomes

da Silva tem em comum com o pai, o vice-presidente
da República, José Alencar, a defesa intransigente da
indústria nacional e a crítica implacável da política
econômica de juros altos do governo Lula. "Política
de juros e superávit primário elevado, que transfere
recursos da produção para o mercado financeiro,
bloqueia o desenvolvimento. Superávit primário é

expressão cunhada e criada por banqueiros, para ver
,

a capacidade que o infeliz devedor tem para pagar

juros", diz. O empresário participa dia 8 de fevereiro
do Jantar de Idéi�s da ADVB em Jaraguá do Sul.

Sem máculas
A diplomação dos eleitos

no pleito de outubro de
2006 gerou uma nova leva
de processos no TSE e

Tribunais Regionais Eleito
rais de vários estados. A

Justiça Eleitoral já recebeu
pelo menos 40 requeri
mentos de recursos contra
a diplomação e ações de im

pugnação de mandatos. /
Nenhum no Estado. ,

-,

Compensação
Câmara dos Deputados

pode votar em fevereiro

projeto que estende com

pensação fiscal às emissoras
de rádio e TV, pela cessão

de horário na programação
normal, nos casos de refer
'endos e plebiscites. É que
as emissoras cedem obriga-
toriamente os horários e

não são ressarcidas mone

tariamente.

,

Para ontem
Do deputado Pedro Bal-

,

dissera (PT) vigora lei

aprovada em dezembro para
recuperação e proteção de
matas ciliares. Finalidade
principal é proteger águas
superficiais e subterrâneas.
O Estado se compromete a

distribuir exemplares da
mata nativa. E J araguá
precisa, muito e urgente
dessa ação.

.

O CORREIODO POVO

Para ver 1
Rua Ângelo Schiochet

vai ser uma avenida, anun
cia o secretário de urbanis
mo Afonso Piazera. Ques
tões de desapropriação de

quatro ou cinco casas já es- rr

tão resolvidas, afirma. O )J'

alargamento será pelo lado li

direito no sentido Vila No- fi

va. Salvo melhor juízo, a rua'
1 t

ficará colada em algumas ,<1
)

portas. j\

'<1

\.�

Para ver 2 )

A área é saída para Pome - L

rode e ficou ainda mais '1

,

congestionada com a proi- i

bição de conversão à esquer- \)

da pela Barão do Rio Bran- \)

co. Jogou para o bairro Vila 3.

Nova boa parte do tráfego i

que por ali passava antes.
:)

Na outra ponta, moradores
)

reclamam da velocidade. �
,

Pagam o ônus do progresso. "a

Esperando a "surpresa"

caso, está incluída a Caixa
Econômica Federal, que
tem sido parceira constante'�
da prefeitura de Jaraguá do ;

Sul. Tomara que a tal"

"surpresa" seja aquela que
todomundo espera porque
ainda na quarta-feira a 1\
superintendência da CEF

t.

em SC anunciou redução.
de financiamentos para o

'

)

setor.

I

..

Hora de repensar?' tI
o fato é motivo de orgulho pata a região, destac.a. o :�

integrador regional da Fesporte, Roberto Teruo r;

Kusunoki. O secretário regional Antônio Luiz ,J

Zamignan enfatiza a importância do incentivo à ,i
;)

educação e esporte, para oportunizar o surgimento de
talentos como este.
O fato é motivo de orgulho para a região, destaca o

r

integrador regional da Fesporte; Roberto Teruo �í

Kusunokí. O secretário regíonal Antônio Luiz,
Zamignan enfatisa a importância do incentivo à ')

educação e esporte, para oportunisar o surgimento.de
;

talentos como este, que vem. (
J

Presidente Luiz Inácio

Lula da Silva disse na

quarta-feira para cerca de
130 prefeitos de partidos
coligados ao PT no plano'
nacional, entre eles Moacir
Bertoldi (PL) que eles (os
prefeitos) terão uma grande
surpresa no que toca a

repasses de verbas federais

para obras de saneamento

básico e bitação. Neste
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'DE VOLTA: EX-DEPUTADO IVO KONELL PRETENDE SE CANDIDATAR A PREFEITO EM 2008
\

;Ex-prefeito de Jaraguá do Sul

"continua inelegível até 2010
I

'

:�xiste uma ação já
julgada no STF que

��voga o processo
�ontra ele

JARAGUÁ DO SUL

O ex-deputado estadual
Ivo Konell (PMDB) pretende
'.anunciar nas próximas semanas
a pré-candidatura a prefeito de
Jaraguá do Sul no ano que
vem. Ele aguarda apenas a

�J)ublicação da decisão do STF
tSuperior Tribunal Federal)

�ue revogou o enquadramento
�a lei de improbidade
f&ldministrativa do delito pelo

'

wual foi condenado, em junho
�e 2002. Konel disse estar

f!:0nfia'nte na publicação da
�{:lecisão que, segundo ele, já
!julgada, aindano próximomês.
�'Claro que sou pré-candidato.
'Assim que a decisão do STF

for publicada, entro com uma

r;ção anulatória do meu

processo", afirmou.
"

Konell acredita que não

'teJ,:á dificuldades para ser

Jíndicado candidato do PMDB
r� negou que haja atualmente
('

umadisputa interna nopartido. ,

"O que acontece com o

'PMDB é que está paralisado.
'o, resultados da eleição
passadaprejudicaramo partido

Konell disse que é preciso reverter o modelo administrativo para que Jaraguá do Sul volte a ser referência

e acabaram refletindo nos

ânimos dosmilitantes", avaliou,
lembrando que o candidato da

legenda a deputado estadual,
Carlos Chiodini, fez dez mil
votosmunicípio e o governador
Luiz Henrique da Silveira

perdeu muitos em relação à

eleição de 2002.
"Me encontrei com o

Chiodini (presidente do
diretório do PMDB) e disse

diretório para discutir a questão
e definir estratégias e a linha

programática do partido. Em

CANDIDATURA
Ivo Konell quer ser prefeito outra vez

INELEGIBILIDADE

Ex-prefeito não pode disputar cargos
eletivos até junho de 2010

SOLUÇÃO
STF revogou o enquadramento na lei

que precisamos nos unir para de improbidade administrativa o

resgataro partido.Até porque, delito pela qual foi condenado
não temos um projeto de poder PR!J)PROSTA
formatado para os próximos , .

" I d
f' Repetir a dobradinha com Ademar

anos , contou, reve an o que Duwe
Chiodini prometeu reunir o ít\ _

c PIERO RAGAlll/OCP

f;�__........

"A previsão que este será um dos mais ou o menos quente verão dos úl
;
timos 50 anos deve ser confirmada. Ontem, por volta das 18 horas, o termô

,

metro na confluência das ruasMarechal Deodoro e Jorge Czernewicz, mar-
cava 39 graus, contrariando a previsão do dia, que apontavamáxima de 28.

outubro, o PMBD de [araguá
do Sul renova o diretório.
DOBRADINHA � Embora

não descarte apossibilidade de
alianças à eleiçãomunicipalde
2008, Konell deixou escapar

que tem esperança de repetir
a chapa que disputou e venceu
as eleições de 1988 - ele de

S,}i\l}4i�?-tg,;ª p_r&f9�9uhj o ex

chefe da Casa civil do governo
PauloAfonso, AdemarDuwe,
de vice.

"Modéstia à parte, foi a

melhor administração de

Jaraguá do Sul", discursou,
apostando que a "falência" do
município se deve àmudança
pomodelo administrativo.

conversa.

O CORREIO DO pOV�l

PSDL pode se aliar u

ao PMOB e ao PFL [
princípio, teremos chapa pura.
Estamos fazendo um trabalhtJT
de filiação de pessoas compro,tb
metidas com a ética e ,quns
tenham compromissos com

Schroeder", afirmou. £

Konell justificou a possibi
lidade de apoiar o PMDB eW,)
PFL alegando que a realidadW
política na cidade é outra. "As

pessoas estão filiadas em parti
dos errados. Tem socialista n�
PFL emuito direitista no PT'{�
acusou, informando que a(
PSOL está conversand8Í
também com ex-petistas, "qutP
deixaram a legenda por nã<f
concordar com 'as imposiçõtP
dos líderes regionais".' ip

Por outro lado,' Konell f�?
questão de lembrar que até l.j"
eleição 2008 terá muit1?

)b

ESPECULAÇÃO I)

SCHROEDER

Para "tentar derrubar o

conservadorismo em Schroe

der", o PSOL pretende se unir

ao PMDB e ao PFL nas

eleições municipais do ano

que vem. O coordenador

macrorregional Norte do

partido, Osnrldo Konell, não
descarta inclusive a possibi
lidade de "dar apoio branco"
às legendas adversárias. Se

gundo ele, o,PSOL pode tam-.
bém disputar o pleito com cha

pa pura, caso não seja possível
uma aliança.

, Nesse último caso, Konell

aponta como possíveis candi
datos ele próprio e a esposa,

Maria, além do ex-presidente
do PT, João Re�s Filho,
atualmente sem partido. "Em

REUNIÃO

Dionei não vab
disputar Câmara �

A SDR promove reunião no LíderançasdoPf'dejaraguádêi
início de fevereiro para Sul negam categoricamente a

"formatar" � novo Cor:'e�ho de '''' c��di�at�:,a .

do d�pu�t��
Desenvolvimento Regional. )1 estaouâlDioneiWalterdaSilva

Pelo estatuto, presidentes das �,C�arade Ve��do:çe�.n9,ano
'" t·-�d·'':.' ..) j _. ,'.� ..>.� I��. ,

Câmaras de Vereadores das que vern.como está sendo C9fj
cidades que integram a mentado, Garantem q�tV��
secretaria sãomembros natosdo informações não têm fund�

.

conselho e como houvk mentoequesãoapenasespe�ut;
alterações em função de' lações. I' 'i ).)

eleiçõesintemas nas respectivas O próprioparlamentar temdiçq
Casas, seránecessário oficializar repe�idamente que pretenclí
os novos conselheiros.' disputarmais uma vez a Prefe� .,

tura.

SDR 'formatará'
novo cónselho

PT integrará o governo de Corupá Duvidorias crescem 5 �

O presidente do PT de

Corupá, João CarlosGottardi,
assume na próxima segunda
feira, 22, a chefia da Divisão

de Esporte e Lazer do

município. O prefeito'Conrad
Müller (PP) negou qualquer
tentativa de cooptação e

creditou o convite ao Partido

dos Trabalhadores para

integrar a administração
pública ao bom
relacionamento das legendas
e à tentativa de ampliar a

aliança de governo.
Müller, no entanto, admitiu

que é candidato à reeleiçãono
ano que vem e que pretende
manter a atual coligação, com
o PSDB e PFL, e ampliá-la
com o PT e PPS. "Só
descartamos a aliança com o

PMDB, até porque eles (os
peemedebistas) demonstram
que não têm interesse em se

unir a nós num projeto
político", explicou, fazendo
questão de frisar que é muito

cedo para se discutir eleições
municipais de 2008.

ARQUIVO/OCP

Müller: "A intenção no foi cooptar"

Segundo o prefeito, em

política, as decisões

antecipadas costumam não se

concretizarem. "A definição
do quadro só deve sair em ,

meados do ano que vem",
resumiu, repetindo que o PT

tern contribuindo comCorupá
no que se refere a recursos

tanto do governo federal

quanto estadual. 'Asenadora

Ideli e o deputado Dionei
foram parceiros nossos",
completou.

" "j

vezes em quatro ancs
TI

O número de unidades ,ouvidora geral, Elí anq
de ouvidorias em órgãos Pinto. q
federais passou de 33, em N a opinião dela, ,.ia

2002, para mais de 132, em qualificação foi outré

2006. O crescimento é

atribuído principalmente à

ampliação de projetos para
sensibilizar os gestores da

importância de fortalecer
esse canal de participação
social.
A Ouvidoria-Geral da

União promoveu, por

exemplo, fóruns nacionais,
em 2003 e 2004, e nove

encontros regionais, entre
2004 e 2005.

"Todos os eventos

contribuíram sign ífica
tivamente para a reflexão
dos ouvidores que atuam no

setor público, destacando a

necessidade de um espaço

adequado e sistemático

para a construção de uma

cultura de Ouvidoria em

nosso país" , disse a

avanço importante nestes

quatro anos. Ela lembrou o

1 º Curso de Capacitaçãe
em Ouvidoria Públ icai
realizado em noverabreo .

"Superou todas as expec
tativas e abriu catn.:inhg
para a realização de �bV�
eventos", afirino�
acrescentando .que If
ouvidoria pública: é "uM.
instrumento importante

,

para o cidadão participar ng
fiscalização e no controle
da prestação do servi�
público". ,b
Segundo Eliana, a príncí,
pal missão da Ouvidoriaj
Geral da União é se tornar
um legítimo canal ��
comunicação entre 1)
cidadão e o poder públi�
federal. �2
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.prefeitura, Ademir Gévin,
· informou que uma retro

escavadeira será encaminhada

hoje ao local para removet à

água e a terra acumuladas no
trecho.

De acordo com O fiscal, o
problema foi causado

possivelmente por um

deslizamento de terra em um

barranco, depois que a Estrada
· do Manso foi alargada no

segundo semestre do ano

passado. Segundo Gevin, a

obra foi realizada para
intensificar o turismo religioso
na localidade. A rota com

pequenas capelas, inaugurada
em meados de abril passado,
atrai visitantes de toda a região
nos fins de semana. "Amanhã

(hoje) vamos remover a

barreira e realizar um

monitoramento na área",
· finalizou. (DZ)

Rodovia do Arroz é inaugurada com carreatas e homenagens
.f

Trecho vai encurtar

dfs!ância em 11 km

entre Guaramirim e

a'vlzínha Joinville

-J
. �IANE ZANGHELINI

QlIARAMIRIM
2J' .

-i Depois de mais de quatro

décadas servindo corno acesso

alternativo ao município de

Jeinville, aRodovia doArroz foi
isaugurada ontem à noite,

4rPÜis de ganhar asfalto, trevos
tUabrigos de passageiros de

ônibus. O trecho de 23,8
quilômetros da SCA13 liga o

BairroVilaNova, em [oinville,
�2idade de Guaramirirn, e vai
t;Pturtar a distância entre os

dois municípios em aproxima
damente 11 quilômetros.

t f) Ji�c���:d::��;�:��:��
gby,e1;nadõI do Estado, Luiz
Henrique da Silveira, do

prJfeítd de GuaramirirnMário
Sêrgio Peixer, do secretário de
B _,;

infra-estruturaMauroMariani
e outras lideranças políticas.
A pontualidade do

governador para a inauguração
da rodovia - no trevo da SC-

413 com a BR-280, emGuara

mirim - surpreendeu a todos

que compareceram no local

para assistir ao corte da faixa,
às 18 horas. Depois, as autori-I

dades participaram de um

encontro na Comunidade
Brüderthal (às margens da
rodovia do arroz), onde o

governador fOI homenageado
por políticos da microrregião.
Durante o ato, o prefeito de

Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer, ressaltou a importância
histórica do Brüderthal, onde
se instalaram os primeiros
imigrantes da região.

Dali, 'as lideranças seguiram
em carreata até à igreja Cristo
Rei. Desse ponto, caminharam
cinco quilômetros até o

cruzamento da rodovia com a

Rua 15 de novembro (em
Joinville). No local aconteceu

o ato inaugural e descer
ramento de placa alusiva à obra.
"Estamos resgatandoumadívida
histórica com a região norte. A
rodovia vai desenvolver e

integrar os eixos industriais de

[araguá do Sul, Guaramirim e

[oinville", destacou o

governador.
A rodovia recebeu investi

menta deR$32milhões e serve

de acesso para o escoamento da
safra de arroz e de banana da

região norte. O trevo entre a

BR-280 e ardo Arroz terá dois
acessos. Quem trafegar no
trecho de Jaraguá do Sul em

direção à BR-101, teráque
utilizar um trevo alemão. Já
quem trafega no sentido

contrário, aproveitará uma alça
na lateral direita da SC-413.

Neste ano, a previsão é de

que a rodovia receba um fluxo
de quatro mil veículos diários.

Após a conclusão do trecho
direto até aBR-I01, em 2008, o
movimento deve crescer para
oito mil veículos por dia.

W'W'tarifd:aà água 'ttesg�t6
rf8 município sofreu' um

fêajus:te linear de cerca de 7%
i'teste ano.O aumento começa
aSér cobrado a partir da fatura
com vencimento em fevereiro,
Pê'ferehte ao consumo de

Mneiro. Dessa forma, quem
I,.� paga a tarifa mínima de

consumo de água, por

exemplo/terá de desembolsar'
R$ 10 a-mais neste ano. A
tarifamínima, que passa de R$
12,92 paraR$ 13,92, representa
50% do consumo residencialno
município. Geralmente é paga

por famílias de até quatro
pessoas (sendo duas crianças e
dois adultos), que gastam até

40metros cúbicos de água por
mês.

o O "Samae (Serviço
rÂutônomo de Água e Esgoto)
informa que o repasse foi

ocasionado, principalmente,
'l' '.

FEIRA

Saldão de Verão

�eneficia . Rotary
:3 Nos dias 17 e 18 de março,
ã�Episteme Eventos e oRotary
€1lub de Jaraguá do Sul

, realizam o primeiro "Saldão
de Verão 2007". Serão 80
-eistandes espalhados no

Pavilhão A do. Parque
Municipal de Eventos com

�ferta de roupas, calçados e

'àcessórios a preços
cpromocionais. Parte da renda
será revertida para o Rotary.

. ,. ,_ i :. .t
- " '-, ,

(l
• PIERO' RAGAZZI/OGP calculado t,om base no -maior

custo dos insumos e não em

índices ihflacionários. Também
salienta que o objetivo da

autarquia, para os próximos
anos, é repassar aos

consumidores somente o custo
real dos insumos. Em 2006, o
Samae reajustou ; tarifa da

água em 20% para investir na

construção de novas estações
de tratamento.

ESTAÇÕES A

autarquia informa que, a

partir de abril de 2007, começa
a construção de duas estações
de tratamento - uma de água,
no Garibaldi (ETA SUL), e

outra de esgoto, perto do

Parque Malwee (ETE Parque
Malwee, na Barra do Rio

Cerro). O objetivo e atender
86% da população com água
tratada dentro de três anos.

(DZ)

Homossexuais

podem adotar
A Comissão Especial da Lei

de Adoção, di> Câmara dos

Deputados, aprovou o relatório
da deputada Teté Bezerra

(PMDB) que permite a adoção
por casais homossexuais. Uma
menina adotada por um casal
de homens em Catanduva

(SP) tem os nomes dos dois

pais /
na certidão· de

nascimento, em decisão

judicial inédita no país.

Prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, entregou bandeira do município ao qovernador Luiz Henrique
,

,

Agua parada invade margem da esnada do Manso
PIERO RAGAZZI/OCP

Menino mostra trecho com água barrenta, onde placa(detálhe) foi fixada
"Proibido pescar. Piscinão

doBertoldi".Afrase foi escrita
em uma placa afixada às

margens da Estrada doManso
- que liga [araguá do Sul ao

município de Campo Alegre -

no Bairro Santa Luzia. G

trecho,próximo aobananal da

empresa Virna Comércio e

Exportação, está tomado pela
água parada, e preocupa

moradores pela incidência de

doenças.
"Toda vez que chove, a

margem fica alagada. Isso
acontece desde outubro, depois
que a prefeitura passou a

patrola, durante uma obra",
comentou uma moradora
distante há alguns metros do

trecho, que preferiu não se

identificar. O fiscal de obras da

Caixa inaugura sua 1a agência em Barra Velha

A Caixa Econômica
Federal inaugurou, na última
segunda-feira, a primeira
agência em Barra Velha. A
unidade está instalada no

centro da cidade, na

Avenida Governador Celso
Ramos. A inauguração faz

parte do projeto" + 500

Agências", um plano de

expansão da rede da

instituição.
J

Para o superintendente
regional da Caixa, Élcio Jose

. ,

Coelho de Lara, a

instalaçã6 de uma agência
no _município rtpresenta o

fortalecimento do papel
social do banco como

agente das principais
políticas públicas do

governo federal e o

reconhecimento da

instituição no potencial de
crescimento da região.

Até então, ,a população
de Barra Velha, que tem 18
mil habitantes, era atendida

pela Caixa por meio de Posto
de Atendimento Bancário,
que funciona no mesmo

local. A cidade também

possui duas casas lotéricas,
onde é possível a realização
de alguns serviços bancários;
como recebimento de
tributos ebenefícios sociais

como Bolsa-família, PIS,
Seguro-Desemprego, FGTS,
pagamento de boletos

bancários, e também para

saques e depósitos.

Água fica mais cara em fevereiro

pelo aumento de

aproximadamente 14% nopreço
da energia elétrica à autarquia
nos últimos 12meses. '}\energia
elétrica foi o nosso grande vilão
em 2006", comentou o diretor

geral do Samae, Luis Fernando
Marcolla.

Segundo ele, o reajuste da
tarifa de água deste ano foi

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Gats leva teatro

para a praia
'<,

No próximo final de semana,
oGats (GrupoArtísticoTeatral
Scaravelho) faz 'a penúltima
apresentação no projeto Verão
Limpo da Prefeitura de
Balneário Camboriú. No

sábado, 20, eles encenam "Rir

Ciclagem" e no domingo, 21,
sobem ao paleo da Praça
Almirante Tamandaré com a

peça "Abraços".Os espetáculos
começam às 18 horas.

'. � I
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TAalFA MíNIMA: ÁGUAS DE SCHROEDER DEVE CONTINUAR COM A TABELA DA CASAN
I
,

Moradores recebem duas contas
.

'

I
�

de agua referentes a dezembro
! PIERO RAGAZZl/OCP

f.. I

Re�ponsável pelo faturamento da Casan diz que o erro aconteceu porque todas as leituras do Estaco vão para o mesmo sistema de cobrança
I

S�cretário de Obras

alerta para que as

f*uras da Casan não

s�am pagas agora
I
I
I
I

KELLY ERDMANN
SCHROEDER

A costureira Doraci

Welter, 45, teve uma

surpresa ao reéeber dois
boletos referentes à taxa de
consumo de água do mês

passado. A primeira, debita
da,'diretamente da conta

bancária, foi enviada pela
Casan (Companhia Catari-

. ,

nense de Aguas e Sanea-

mento) e custou R$ 25.A se

gunda, de R$ 59,80, veio da

Águas de S'chroeder, de ten
dora do serviço desde o dia
1 Q de dezembro passado.

Assim como na casa de

Doraci, a grande maioria dos
moradores da cidade
também recebeu a conta

duplicada e não soube o que
fazer. Conforme o secretário

de Obras e Saneamento,
Rubens Fiedler, o "transtor
no" ocorreu porque a Casan
não teria cumprido o acordo
de. cancelar os débitos
automáticos dos clientes.
ATITUDE - Para o

secretário de Obras, os cerca
de 2,3 mil clientes não de

vem pagar a taxa da Casan.
A solução seria, segundo ele,
solicitar o cancelamento ao

banco responsável. "Tudo
isto foi um equívoco e pedi
mos tranqüilidade à popula
ção", disse. Ele também
lembra que, por enquanto,

. não há como garantir a

devolução do dinheiro aos

moradores pois "o assunto

está sendo analisado judi-
cialmente".

-, -

J á o responsável pelo
setor de faturamento da

autarquia, Gilberto de Frei

tas, explicou que o problema
foi ohsionado pelo sistema

.. de cobrança que recebe as

f.' ituras do Estado inteiro.
'"
"Estamos analisando a

possibilidade de fazer um
novo pente-fino nos cadas
tros para depois ressarcir os

contribuintes", enfatizou,'
lembrando que a população
precisa aguardar a decisão.
VALOR-Quanto à taxa

mínima de cobrança, Ru
bens Fiedler informa que a

chance de haver aumento
em 2007 é pequena. Atual
mente a Águas de Schroeder
trabalha com os mesmos

valores praticados pela Casan
no ano passado. Desta forma,
os dezmetros cúbicos de água
iniciais custam R$ 19,10. A

partir de segunda-feira,
quando os servidores públicos
retornam das férias coletivas,
a administração municipal se
reúne para definir as próximas
atitudes relacionadas ao

abastecimento de água.

Lojistas descumprem a

legislação "das vitrines"
.
r

,

.Poucos lojistas. cumprem a

determinação federal de infor
mar os preços dos produtos ex
postos nas vitrines de estabele
cimentos comerciais, emGua

ramirim e Schroeder. Obriga
tória desde outubro de 2004, a
atitude ainda é vista com des

confiança por empresários ou,
.

em alguns casos, é colocadaem
prática somente pela metade.

Em Guaramirim, muitas

lojas informam apenas o valor à
vista. Conforme o Código de
Defesa do Consumidor, é

obrigatória a fixação do preço
total e parcelado, acompanha
do ainda da taxa de juros ao

mês e ao ano e da quantidade
de prestações.

. Segundo a 'balconista
Vanessa Eichstaedt,18, "dar
estas informações aos clientes
evita problemas com possíveis

fiscalizações. Além disso, serve
de estímulo para as compras
acontecerem". '

A auxiliar de laboratório,
GabrielleMoretti, 22, confirma
estaopinião e prefere.ewar nas
lojas. que têm as infcvnações.
Gabrielle diz ainda que, "Às
vezes queremos saber só isso e

perdemos tempo quando não

tem o valorna vitrine", destaca,
lembrando que "é necessário

seguir a lei".
Em Schroeder, a situação é

semelhante e a maioria dos
estabelecimentos prefere deixar
que peça esse tipo de infor

mação. Para o gerente Anildo

Correia, essaatitude "demonstra
que os lojistas estão fora do
mercado". Ele, assim como

Vanessa, também acredita ser

esta umamaneira de "chamar",
os compradores.

Sem etiquetas, lei é ignorada e consumidorfica sem informação importante

Vale lembrar que, se não

fixar os preços nos produtos, o
Código de Defesa autoriza a

colocação de um tabela: geral e
de fácil visualização.No caso de
utilizar o código de barras, é

necessária a instalação de

equipamentos de leitura óptica
para consulta. (KE)

Incêndio Na Vila Nova

Um curto-circuito causou incêndio de pequenas proporções na
oficinamecânica Box Car, Bairro VilaNova, na noite de ontem.
Por volta das 19 horas, o Corpo de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul foi acionado por vizinhos da empresa, que

perceberam a fumaça. O proprietário da Box Car, Paulo César

Maba, 24 anos, informou que não havia ninguém na oficina 'I'l'

quando aconteceu o acidente, pois o expediente já havia
"

.

encerrado. As chamas consumirampapéis emóveis do escritório .

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,143 2,145 jt

PARALELO 2,260 2,360 jt

TURISMO 2,097 2,250 11

'.

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 42.335 0,78%
11 DOW JONES (N. York) 12.516 06O''{'

11 MERVAL (B. Aires) 2.043 -005%

jt NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,686

• CUB janeiro f

R$889,54
,

____________________________________________
'l

• PLANTÃO DE POLICIA fi
--------------------------------------------�

.j

Queimadura
J

Marlene Kniss, 28 anos, ficou levemente ferida após a panela
de pressão estourar. O acidente aconteceu às. 20 horas de

quarta-feira, no Bairro Corticeira, em Guaramirim. "Ela levou li

sorte", afirmou o bombeiro Célio, que atendeu a ocorrência.

Quando cozinhava, Marlene percebeu que a panela de pressão
começou a estufar, em seguida a tampa ·estourou, atingido-a.
A vítfma sofreu queimadura de primeiro grau no rosto. Os It

bombeiros orientam' para que em caso de qualquer 2

queimadura, entre em contato com eles, se automedicar, pode ')

ser perigoso. ::;;

J

Acidente
Duas pessoas ficaram feridas após batercom o carro contra

um poste, na Av. Pref Waldemar Grubba, Bairro Vieiras. O
acidente aconteceu na madrugada de ontem. A passageira no )
veículo, de 1'9 anos, teve apenas escoriações pelo corpo. O
condutor de 22 anos ficou ferido na cabeça e nos joelhos.

Furto
A moto Honda, placas MBS-0806 de Guatamirim, na cor

vermelha, foi furtada na madrugada de ontem. O veículo
estava na Rua São João, Vila Amizade, em Guaramirim. A

polícia foi chamada, mas D veículo ainda não foi I'ocalizado.

Tentativa de furto .

Dois jovens de 18 anos foram detidos por tentativa de furto na

madrugada de ontem. O proprietário da residência acordou por
volta das 5 horas com o barulho do vidro do carro, que estava

na garagem, sendo quebrado. E flagrou os rapazes tentando

furtar o aparelho de cd do veículo.

transporte e turismo

TRANSPORTE ESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ � CEPEG � SENAC - FAMEG

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

posmvo - ENERGIA - EXATHUM - SOCIESCrrUpy - ACE

Ligue: 3370-4888 / 9184-9988 com Luciane Ligue: 3371-5891 / 9973-8831 com Roselene

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NAS ONDAS: PiÇARRAS RECEBE A PRIMEIRA ,ETAPA DO CAMPEONATO Df: JET-SKI

RÁDIO ;��
JARAGUÁ

DIVULGAÇÃO

H ) Alessander Lenzi p;rticipa pela décima vez do Campeonato Brasileiro, agora também in�entivando a filha Gabriela e o sobrinho Alan n� es�orte

Alessander Lenzi inicia a busca

pelo décimo título consecutivo
,

.

, ;

Jaraguaense compete
na categoria Freestyle
Profissional e terá a

companhia da família

PIÇARRAS

A praia central de Piçarras,
como acontece tradicional

mente, recebe neste fim-de

semana, a etapa inicial do

Campeonato Brasileiro de Jet
Ski. O jaraguaense Alessander
Lenzi já está no local das provas
desde quarta-feira, onde treina
em busca do décimo título
consecutivo na competição.
Competindo na categoria
Freestyle amador, o piloto já
confirmou que a prova terá as

presenças da filhaGabriela e do

Brasileiros. perdem
quarto lugar geral
Os brasileiros AndréAzeve

do e Maykel Justo e o checo
MiraMartinecnão tiveram um

.

bom desempenho na etapa
desta quinta-feira no Rali
Dacal' e perderam a quarta
posição na classificação geral.
O caminhão dos brasileiros foi
o 16º colocado do dia, na
etapa entre Ayoun, na

Mauritânia, e Kayes, noMali,
.

com o tempo de 4h18min57.
.

Com isso, foram ultrapassados
pelos checos comandados por
Alex Loprais.

sobrinho Alan, estreando na

Freestyle Amador. As disputas
acontecem sábado e domingo,
na Praia Central.

Lenzi diz que está tudo

pronto para a estréia. "Estou

com um novo equipamento e

realizarei algumas manobras

novas, que certamente

agradarão ao público. Essa será
a minha décima participação
noBrasileiro,metade do tempo
da competição. Até agora

.

conquistei nove títulos e vou

buscar do décimo, por isso a

temporada é especial",
comentou o jaraguaense.
O piloto de SantaCatarina

ainda tem no currículo os

títulos de campeãomundial do
Freestyle Profissional,
bicampeão mundial de

Manobras nas Ondas,
tricampeão do Circuito
Mundial da União Interna

cional de Motonáutica e

bicampeão daCopa doMundo.
Ele gosta de competir em

Piçarras, pois é um dos locais
onde treina e é muito querido
pelopúblico. Lembrou que além
das disputas do Campeonato
Brasileiro, haverá um show de

Freestyle, no Rio Piçarras, com
apresença de vários pilotos. Essa
é uma atração especial nas
etapas que são realizadas na

cidade catarinense.

Em 2006, Lenzi levou a filha
Gabriela para participar da
última etapa do Campeonato
Brasileiro, em Boa Esperança
(MG).A garota, de 13 anos, foi
orientada e observada pelo pai

e mostrou potencial. Agora
deverá participar das quatro

etapas da competição. Outro da
família Lenzi que estará

estreando na temporada éAlan,
que também recebef as

orientações do tio Alessander

PROGRAMAÇÃO
'

Hoje
Recepção e acerto de motores

Sábado
9h às 12h -Inscrições
12h ás 14h - Treinos oficiais

.
'15h - Bateria de circuito fechado
17h - Bateria de freestyle
20h - Freestyle Night Show -

Rio Piçarras

Domingo
14h - Baterias circuito fechado
15h30 - Bateria freestyle
17h - Premiação
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• LINHA oE FUNOO Julimar Pivatlo

Bela estréia
Lim empate em Florianópolis contra o Avai, devido as circunstâncias .'.

que rondaram o Juventus dias antes da partida, seria um belo

resultado. A vitória então, nem se fala. O que mostra mais uma vez
a força do grupo. E um grupo com um grande cornendante. Não é

à toa que Itamar Schulle vem escrevendo o nome no futebol

catarinense e também brasileiro. Acostumado a "tirar leite de pedra", lIt_

o Chefe .mostrou que tem o grupo na mão e que, aplicados
taticamente, os jogadores mostraram ainda garra e determinação.

União
Os jogadores do Juventus
fazem questão de frisar que

.

estão unidos. Ontem, quando a

reportagem de O Correio do
Povo esteve na academia, o
zagueiro Luciano Sobrosa

preferiu fazer uma foto da

equipe, ao invés de somente os

dois autores dos gols. Tudo
para mostrar que o grupo está

junto.

TVFCF
Uma das maiores novidades
neste Campeonato Catarinense
é a transmissão dos jogos via
internet pela TV FCF
(www.Mcf.com.br). Mas o

preço salgado poderá ser o

empecilho para a idéia não

vingar. O pacote para o

campeonato todo é R$ 1 00 ou

quem quer apenas um jogo,
paga a bagatela de R$ 20. Mais

informações no site.

Marcelo Mattos
desmente saída

Clube inglês quer tirar
Bcnaldlnhe do Barça '

O volante corintiano

Marcelo' Mattos descartou LONDRES

ontem uma possível transfe-
rência para o Benfica, de C5 milionário russo Roman

Portugal. Na pré-tempo- Abramovich, proprietário do

rada, jornais portugueses Chelsea.estariadispostoa pagar
revelaram o interesse do 50 milhões de libras (R$ 210

clube pelo jogador. "Falei milhões de reais) para contar

com jornalistas em Portugal, com o futebol de Ronaldinho.

e .depois disseram que eu A informação é do diário

queria sair do Corinthians, britânicoTheMirror. Deacordo

mesmo sem eu ter alguma com a publicação, o meio-

coisa em mãos, sem ter campista pensa em deixar o

proposta", reclamou o' Barcelona e estaria aberto a

volante. analisar eventuais propostas. Ronaldinho: assediado por ingleses

Reinício
o DME de Massaranduba
reinicia na próxima segunda
feira o atendimento. NaS terças
e quintas as escolinhas de futsal

já retomam as atividades e nas

quartas e sextas as de futebol de' .,

campo, ambas com aulas

gratuitas. O calendário esportivo,
do muni,cípio será elaborado na

primeira semana, incluindo as

participações estaduais.

Na Itália
o ex-jogador da Malwee, Xoxo,
está feliz da vida na capital
italiana. Defendendo o Lazio

Nepi, o ala diz que se adaptou
facilmente.ao estilo de jogo e

espera cumprir os ,três anos d� .: sA
.

contrato que tem la. "Posso sair

mais cedo, por ser estrangeiro",
comentou. O time dele ocupa o • 2
segundo lugar da competição,
cinco pontos atrás do

Luparense.
. 2

s. 3)j
��"����6-��"6--&��_'��,-----�:�3a

reunião para se unir
PEDRO JUAN CABALLERO

Após críticas da imprensa
sobre as últimas atuações da

Seleção Brasileira Sub-20, os

jogadores decidiram repetir
uma reunião fechada que
fizeram na cidade de Pedro

JuanCaballero, naprimeira fase
do Sul-Americano da

categoria.EmAssunção, o novo
encontro. teve o objetivo de
"unir" os 20 jogadores do grupo.

"Há jogadoresmais emenos
experientes. Os mais

experientes tomaram a decisão
de conversar. Essas reuniões só

têm um objetivo: jogar com
menos pressão emais tranqüili-

lUl

dade para que todo nosso fute-oc
bolpossa fluir.Não hámais espa-ce
ço para nervosismo e dúvida'! r£;'1
afirmou o lateralCarlinhos, umc :,
dos líderes do grupo.A reunião

doelenco aconteceu no quarto
do capitão Lucas. '';\ gente tern;
de fazermais.O Brasilnão pode-rrt
agora hesitar", disse o atacante! Ie.
Alexandre Pato.'

"O Brasil tem de ser bem �

decidido, qualquer passo em l�"
falso pode trazer uma ameaça
séria à classificação do Brasil �
não pensamos nessa hipótese:� <

Por isso fizemos essa reunião, e

pudemos tirar qualquer dúvida
que estivesse no ar", completou:.'})
Lucas. :,i:

DIVULGAÇÃO/VIPCOM�h

A mulher do zagueiro
Fabiano Eller, do Internacional,
afirmou que o jogador pode se

transferir para o Atlético de
Madrid ainda nesta semana, se

gundo informações do progra
maRedaçãoSporTv.O jogador
disse que as notícias da impren
sa gaúcha de que ele negocia
como clube espanhol são inver
dades. Ele negociava também a

ida ao Trabzonspor, da Turquia. Eller: propostas da Espanha e Turquia _.

PORTO ALEGRE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jogadores fizeram
academia ontem e

falaram sobre a

estréia no Estadual

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Depois da vitória em

Florianópolis contra o Avaí, os
jogadores do Juventus se

reapresentaramontem para um

treino físico na academia. O

Moleque Travesso sofreu com
os problemas extra-campo, mas
depois do apito inicial,
esqueceu de tudo e conseguiu
o que muitos duvidavam. E
nestes "muitos" não estavam os

atletas tricolores. '.'0 que valeu
foi a nossa união e a determi

nação.Não nos abatemos com
os problemas e mantivemos o

pé no chão", disse o zagueiro
Luciano Sobrosa, autor do

segundo gol na vitória por 2xl.
Para o atacante Leandro,

que fez o primeiro gol do
[uventus na competição, a

equipe não se abateu depois de
sofrer o gol, o que contribuiu

para a virada. "Eu senti que o

grupo se uniu aindamais", disse
o jogador, que prometeu mais

gols para a torcida. "Minha
missão é marcar, mas quando
não der, o importante é o time

sair com avitória", afirmou.
O técnico Itamar Schulle

.

também falou emuniâonahora
de definir a vitória sobre o Leão

O CORREIOESPORTIVO O CORREIO DO POVO

da Ilha. "Um grupo unido faz a

diferença em qualquer setor,
princípalmente no futeboL O

que ajudou muito também foi
a aplicação tática da equipe,
pois cada jogador se determi
nou a cumprir o que foipassado.
Eles assimilarammuito rápido",
declarou. ParaSchulle, avitória
do Juventus foi merecida.
"Com a posse de bola, o time

soube jogar e não foi par acaso
que venceram, foiporméritos".

Sobre o próximo adversário,
Schulle acredita em muita

dificuldade, pois a Chape
coense, que bateu o Figueiren
se por 1xO na primeira rodada,
tem um conjunto formado há
três meses. "Eles estão bem en

trosados e contam com alguns
reforços. Mas é bom lembrar

que se vencermos, podemos
assumir a liderança da

competição", disse o treinador.

���������--

PRÓXIMAS RODADAS
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Dirigentes se reúnem

para discutir'a Liga
SÃO PAULO

Os principais dirigentes
dos 20 clubes que

participarão da Liga Futsal,
diretores da Confederação
Brasileira de Futebol de
Salão e patrocinadores
estarão reunidos hoje São
Paulo (SP), para definição
da temporada 2007. A

competição deste ano pode
apresentar novidades na

fórmula e deve ter novas

equipes na disputa. Porém,
tudo depende da decisão
da Assembléia, a partir das
10h, noQuality Hotel.
A Liga Futsal 2007 terá

o mesmo número de clubes

participantes em relação ao

ano passado. Porém, há a

possibilidade de franquias
trocarem de equipes, como
a Umbra que indicou o

Colegial/Figueirense para

ocupa� a vaga do Chapecó.
Comarv/Teresópolis (RJ) e

Santa Fé (SP) também
estão à procura de·

franquias para entrarem no

campeonato, que começa
em março e deve terminar

em outubro. Há sugestão
para mudança da fórmula
de disputa, c)f�forme.

solicitação del'alguns
dirigentes.A organização da
Liga Futsal preferiu não

divulgar as possíveis
mudanças no regulamento
deste ano.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

UNIÃO E DETERMINAÇÃO: JUVENTUS COLHE OS LOUROS DA ESTRÉIA VITORIOSA

Entre os primeirº"§_"
-

J
i

Ronaldo diz que pagaria
para deixar a Espanha

ee

Jogadores do Juventus relaxaram ontem antes de fazerem um treino físico na academia. 'A preparação agora é para o jogo com a Chapecoense

MADRI milhões), enquanto Ronal
do seria responsável pelo
'restante. Essa quantia
restante, cerc� de 5 milhões
de euros, seria paga poste
riormente no acordo pelos
direitos de imagem. Ronal
do está fora da equipe do
Real Madrid desde a semana

passada quando o técnico

FabioCapello decidiu afas
tar o jogador por não estar

bem fisicamente e tecnica

mente. A notícia saiu depois
de um encontro entre

dirigentes dos dois clubes,'
onde os espanhóis teriam

empenado a negociação
entre o clube italiano e o

jogador brasileiro.

.'

De acordo com a impren-
,

sa italiana, Ronaldo estaria

disposto a pagar 5 milhões
de euros (cerca de R$ 13,8
milhões) para conseguir
satisfazer o Milan e acertar a

sua saída do RealMadrid. O
Real Madrid pede algo em

torno de 10a 12 milhões de
euros pelo atacante brasilei
ro" mas o Milan não estava

disposto a pagar qualquer
centavo pela liberação do

I

brasileiro.
No entanto, a diretoria

do Milan teria mudado de
idéia e aceitaria pagar 4
milhões de euros (R$ 11

ti
mIss LOU.',

Malwee e Carlos Barbosa fizeram a final da última edição da Liga Nacional

fÁBRICA
III!I'II!1!'!!ll'M

L O V f W fA R

Promoção de verão'
Preços:

R$5,OO ', R$10,OO •

R$15,OO • R$20,OO
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CONTAS-SALÁRIO SÃO
ISENTAS DE TAXAS,
DECIDE MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO e B2

LULA MANDA RECADO AOS
GOVERNADORES E DIZ QUE
NÃO HAVERÁ RENEGOCIAÇÃO
DE DíVIDAS COM A UNIÃO • 83

l�
DE fRENTE: PREFEITOS PARTICIPAM E DEVEM EXPOR IDÉIAS

Encontro reunirá profissionais da comunicação
Com apoio do jornal
O Correio do Povo,
evento buscarnosírar

importância do
trabalho desenvolvido

. pelas assessorias

Patrícia Gomes
FLORIANÓPOLIS
;)
A Federação Catarinense

dos Municipais (Fecam)
realiza na próxima sexta

feira (26) a segunda edição
do Encontro Estadual de
Profissionais de Comuni

cação do Setor Público. O
evento.. será em Florianó

polis, na sede do Conselho

. Regional de Contabilidade,
a partir das 8h30. O presi
dente da Fecam; Anísio

Soares, considera que "no
momento em que se capa
cita assessores e secretários

de comunicação, quem ga
nha é a população local e

regional".
Nesta edição do encontro

os prefeitos também irão

participar. "Vamos promo
ver a integração dos prefei
tos com os profissionais da

comunicação social, para

que os chefes do Executivo

possam conhecer melhor
esta área e se sensibilizar

para a importância dela no

dia-a-dia da gestão muni

cipal", afirma Anísio. Du- I
rante o evento, haverá ain

da a eleição e posse da nova
diretoria da Fecam para o

mandato 2007-2008.
O evento conta com o

apoio da Associação dos
Diários do Interior de Santa
Catarina (ADI/SC), da As
sociação Catarinense de
Emissoras de Rádio e Televi
são (Acaert) e do jornal O
Correio do Povo.
Na programação, mesa de

debates com o tema "Asses
soria de Imprensa Muni

cipal". Entre os debatedores
do tema vai estar a jornalista
Adriana Baldissarelli, colu
nista política responsável
pela coluna "Pelo Estado".O
jo.nalista Caco Barcellos
também está confirmado e

abordará o tema "Os novos

desafios da comunicação".
Inscrições e Informações -

Através do site da Fecam

(www.fecam.org.br), ou

telefone (48) 3223 1182.

Empresários pedernncemivo para Dilma
, .

Às vésperas do anúncio do
Programa de' Aceleração do
Crescimento (PAC), previsto
para segunda-feira, represen
tantes dos maiores consu

midores de energia no país
foram ao Palácio do Planalto
ontem pedir à ministra Dilma
Rousseff (Casa Civil) melho
res condições de financia
mento como forma de atrair'

investimentos para ampliar o
parque gerador de energia
hidrelétrica.

.

De acordo com estudo da
'Abrace (Associação Brasileira
de Grandes Consumidores
Industriais de Energia e' de
Consumidores Livres), o

custo da energia no Brasil faz
com que alguns produtos per
cam competitividade no mer

cado internacional.
O aumento deis investi

mentos em hidrelétricas seria,
segundo eles, um caminho
para aumentar a cornpe
titividade da indústria, uma

vez que a energia gerada a

partir de fonte hidráulica nor

malmente é mais barata que a

energia térmica.
Um dos representantes da

associação na reunião, o dire-

Ministra da Casa Civil recebeu

representantes do setor ontem,
em Brasília

"

tor da Gerdau, Erico Sommer,
destacou que no exterior,
principalmente em países. em
desenvolvimento, que são os

principais concorrentes em

relação aos produtos brasilei

ros, os prazos de financia
mento para empreendimentos
de geração de energia são

melhores.

Segundo Sommer, en

quanto os prazos de financia
mento chegam a 25 anos no

.

exterior, no' Brasil são de 14
anos. O período de carência

também foi apontado como

desvantajoso. no Brasil. De
acordo com a Abrace, a ener
gia elétrica representa, em

alguns setores como cloro,
soda, alumínio, ferro-liga e

gás industrial, por exemplo,
cerca de 40% dos custos da
indústria.

No fundo esses pedidos de desoneração dos
investimentos e condições de financiamento melhores

para essa parte de geração de energia afeta todo o

processo de investimento do país".
\

Erica Sommer
diretor da Gerdau

:,-'"

Mantega
descarta

criação do
Banco Sul

/Arrecadação bate
recorde histórico

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, disse
ontem considerar compli
cada a criação do Banco do

Sul, defendida pela Vene-
'

zuela e que seria mais eficaz
utilizar os bancos regionais
já existentes.

Segundo Mantega, o

ideal seria uma atuação
conjunta do BNDES

(Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e

Social), do argentino Banco
de la Nación e do Banco de

.

Desenvolvimento da Vene

zuela, uma vez que essas

instituições já têm uma

estrutura formada e teriam

maior facilidade de via
bilizar projetos."Nada im

pede que no futuro se ca

minhe para um banco maior,
do Sul, de integração. Em

um primeiro momento,
achamos mais eficaz essa

proposta
r de utilizar as

estruturas dos bancos já
existentes", disse.

BRASíLIA
Nunca a sociedade brasi

leira pagou tantos impostos
e contribuições federais co-

.

mo em 2006: R$ 392,542
bilhões. Também nunca a

Receita Federal arrecadou
tanto em um único mês

como em dezembro, quando
o total recolhido aos cofres
federais totalizou R$ 39,031
bilhões.

No ano assado, a arre

cadação foi 8,83% maior

que no ano anterior. Corri

gindo os valores pela infla
ção, o total arrecadado che

ga a R$ 397,611 bilhões, um
.

crescimento real de 4,48%.
Todos os meses foram recor
des em relação aos mesmos

meses de anos anteriores.
O secretário-adjunto da

Receita, Ricardo Pinheiro,
disse que é natural que o

crescimento da arrecadação
.

seja diferente do desempe
nho esperado para a econo

mia em 2006, menos de

3%.'Não existe linearidade
entre desempenho da eco

nomia e da
.

arrecadação',
disse.

Ele explicou que 'a ar

recadação depende de quais
setores cresceram mais. Em

2006, segundo ele, foram as

áreas mais oneradas tribu-

tariarnente, por isso o recor
de. Se o crescimento tivesse

acontecido na agricultura
(que é menos tributada), o
comportamento teria sido
diferente.

Os valores dé:i2.Go6 \�;"

vam em conta a arreca-

dação extra do Paex (Parce
lamento Excepcional), tam
bém conhecido como Refís
3, de R$ 2,297 bilhões: Ôs
pagamentos de juros e mul-·

.

ta de débitos e atrasos ren�

deram outros R$ 6,554 bí-.
lhões.De acordo com Pi

nheiro, o recolhimento. de
débitos em atraso mostra o

esforço da administração
tributária.
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DECISÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Besc deverá cancelar
taxas da conta-salário

I'

, I
. ,

Banco também terá
que ressarcir os
clientes pelo tempo
que fez a' cobrança

FLORIANÓPOUS

O Banco do Estado de
Santa Catarina (Besc)
deverá extinguir das contas
para receber salário as taxas

de manutenção de conta

corrente e de cartão de
débito, que começaram a

ser cobradas em janeiro. do
ano passado. A decisão é

resultado de um Termo de

Ajustamento de Conduta

(TAC) firmado entre o

Banco e o Ministério
Público-de Santa Catarina.

Em janeiro de 2006,
todos os 35 mil correntistas
da conta chamada tipo 13,
com isenção de tais tarifas,

'. foram transferidos para
conta tip� 1, cujas taxas
variavam de R$ 4 a R$ 30,

dependel}do dos servi�o�

escolhidos pelo cliente; Na
mesma época, o Banco
criou uma conta .

denominada AGL, que
tinha as mesmas isenções
de taxas que a tipo 13, mas
cuja adesão só era feita
mediante assinatura do
cliente. As agências não

enviaram comunicado
individual aos clientes
sobre a possibilidade de
aderir ·à çonta AGLj a

comunicação era pessoal e
verbal, feita nas próprias
agências. Sem a informa

ção, poucos clientes ade
riram e, em julho de 2006,

Contas-salário

-livre de taxas

Valores pagos
-terão que ser ressarcidos

Multa:
-R$50 mil

havia apenas seis mil contas
tipoAGL.

O Promotor de Justiça
Fábio de Souza Trajano
considerou a ação do Besc

ilegal e abusiva. Ele cita o

Código de Defesa do

Consumidor para dizer que
são inválidas as cláusulas
contratuais que "estabeleçam
obrigações consideradas

iníquas, abusivas, que

coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a

boa-fé ou a equidade" e que
"autorizem o fornecedor a

modificar unilateralmente o

conteúdo ou a qualidade do
contrato, após sua celebra

ção". Trajano ideterrninou
que, além de cancelar a

cobrança das tarifas de

manutenção, de conta e de
cartão de débito das contas
salário, o Besc deverá
ressarcir os valores pagos pelos
clientes. Se descumprir a

decisão, o Banco deverá pagar
multade R$ 50 mil.

se suspende embargo
às carnes do Paraná

I·

CURITIBA

A Secretaria de

Agricultura de Santa
Catarina suspendeu o

embargo às carnes bovina e

suína do Paraná e ainda
ontem as barreiras sanitárias
do Estado receberam a

instrução de serviço para,
liberar a entrada da carne

I

paranaense, suspensa desde
novembro de 2005 por

conseqüência do anúncio de
focos de febre aftosa. O Rio
Grande do Sul, porém,·
adiantou que irá manter as

restrições.
, O Paraná apresentou e

documento deDepartamento.

de Saúde Animal do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abas)1)cimento(Mapa), em qif! o órgão
reconhece os tr�balhos do
estado para vqltar a ser

declarado área livre de aftosa.
O Paraná é considerado área
livre de aftosa com vacinação
e Santa Catarina é árealivre
sem vacinação. A partir de

agora podem entrar em Santa
Catarina carne bovina sem

ossomaturada, devidamente
embalada e rotulada, carcaça
de suíno para índustrialízaçâo
e caprinos e ovinos, desde
que respeitadas as normas de
quarentena impostas pele
�apa,

.

CONTRATO

.'

BR 101

Obras no lote 29
devem recomeçar

As obras de duplicação
no lote 29 da BR-101, trecho
Sul, devem ser retomadas até
o final de fevereiro. Foi o que
garantiu o prefeito do

município de Sombrio.No
entanto; a assessor ia de

imprensa do Drrit, em
�

Florianópolis, preferiu não

fixar uma data e informou

que a expectativa é que o

contrato cem a 'empreiteira
Triunfo, responsãvel pela
obra, seja assinado. até o fim
de janeiro.

.

• PELO ESTADO Associação dos Diários do Interior - ADI/SC
colunaadi@cnrsc.com.br

Disputa entre
aliados na

Secretaría I>

da Educação

PMOB quermanter
vaga de diretor

gerglsob
comando tucano

\

Pllhoça rômpe
com a Casan

� \ A prefeitura de Palhoça,
�a Grande Florianópolis,
decidiu não renovar o

contrato com a Companhia
Catariense de Águas e

Saneamento (Casan). De
acordo com a prefeitura � com .

dados da própriaCasan, apenas
1% da população domunicípio
é beneficiada com serviço de

esgoto: Além disso, çerca de
30 mil pessoas não recebem

água tratada e encanada em

Desde ontem, a entrada de carne bovina sem osso do PR está liberada suas casas.

,-'

A escolha do ex-reitor da Unisul Silvestre Heerdt par--a�
o cargo de diretor-geral da Secretaria de Educaçãos .

incendeia a disputa entre os partidos aliados. Lideranças
que tratavam de superar o ranço pelo passado ants,
peemedebista dos governos Vilson Kleinübing 'f) ) J
Esperidião Amin com os quais o secretário Paulo Bauet
colaborou, estão à beira de explodir com a iminente
queda do atual ocupante do cargo Júlio Wigger�il lPeemedebista histórico, Wiggers sempre foi' b"
contraponto para que o partido cedesse renovadameni�f r

a vaga a tucanos. A descompensação agora, no mínimtV-; Q,
vai causar muito barulho. Os dirigentes partidários estãoiê f
muito azedos com a nomeação de menos de 10% dos
cargos até que seja votada na Assembléia .a .reforrnp
administrativa.Além do que, nesta fase de composiçã�) I
do gov�rno, em �ue falta p(een?her cargos de segund911C (

e terceiro escaloes nas centrals e todos das SORs, 9",
conselho político acordou .que as bancada�:

(

parlamentares terão peso decisivo. Então, haja ouvldosl" ;
Caso contrárlo, vai ficar mais difícil de construir a t�1'
maioria sólida.

.

C,:3f( (

lin (

-,

CONVITE RECUSADO. Não será desta vez que o presidente Lula ê;�'
governador Luiz Henriquevoãarão a ficar sob o mesmo teto. O Plan'aftHI.
vazou a informação de que o govemador de Santa.Catarina estava entre
os convidados para a apresentação do Plano de Aceleração lfd
Crescimento (PAC). Mas Luiz Henrique nãp vai, garantiu ontenN��
assessona do Centro Administrativo. Já que não alardeou motivos,rol
peemedebista deve estar trocando um convit�· para a platéia pel "

esperança de que haja outro, de categoria VIp, com oportunidade..de"
diálogo sobrea condição do Estado.

, iii

SANIDADE. Para igualar o país à condição sanitária de se - ú�ica áre&
livre de febre aftosa sem vacinação - governo federal teria que inveStir
R$ 1 ,8 bilhão ao ano. Está longe: este ano a verba, que é à. maior da dé'lt
cada, será de R$ 260 mjlhões. Pouco mais dametade para saúde ani��I�
CARDIOLOGIA. Secretário Dado Cherem festeja a transferência de ��tolfinanceiro do Hospital Regional de São José para o Marieta Konder

<,

Bornhausen, de 'ltajaL O novo serviço de cardiologia dará cobertura at.
700 mil habitantes do Vale do Rio Tijucas. Sem taxas. Besc firmou termo
de ajustamento de conduta (TAC) com Ministério Público pelo qual fj�al

obrigado a extinguirtaxas de marutençãode conta corrente e de cartãàl
d� débido sobre as contas-salário. O banco mudou o tipo de conta elI;fj
janeiro de 2006, passando a cobrar entre R$ 4 e R$ 40 de quem IlªP,j
fizesse opção diferenciada por escrito. Por insuficiência de informaç�0b
apenas 6 millivraram-se da cobrança, Promotor Fábio de Souza Trajewo;
considerou ação ilegal e abusiva e determinou ressarcimento dos valorJs�
__________________�oq

Oriundi. Os 130 anos da imigração vêneta em Santa Catarrrl�
serão comemorados em 2007 com espetáculos de ópera e ��;
artistas como Gianni Morandi, Gigliola Cinquetti ou Pepino Di CapH.
Programação será definida a partir de sábado em assembléià'
das associações ligadas à it91ianidade em Balneário Rincão, lçáfa?
Imlgraçao vêneta que inclui os nascidos em Veneza, BelluM','
Trevls,o, Vlcenza, Verona, Rovlgo e Pádua começou em Azambuja;,
ex-Urussanga, atual Pedras Grandes,
ADRIANA BALDISSARELLLI, COM COLABORAÇAo DE LENEZA DELLAIARARANouA, ':) [; .

LETIcIA SCHLINDWEIN/BRUSQUE, LuiS ÇARLOS LONGHINI/CONCORDIA. J.! !'
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<iF CIAL: JOSÉ SERRA CONFIRMA SUSPENSÃO DE PAGAMENTO
'.

Bombeiros retiram mais

,·doiS corpos em cratera
I Um deles seria o

mq!orista da Van,
. <wtra vítima não
foioidentificada

2l
, '-Mais dois corpos foram

) 102alizados na tarde de

ontem e retirados da cratera
�: deÍXada pelo desabamento

na� obras da estação
P·1CL' d A

, mneiros o metro, zona

í oe��e de São Paulo. No total,
f desde a última sexta (12),
dia do acidente, cinco corpos

. foram localizados.
'Segundo o governador

) José Serra, um dos corpos
. encontrados ontem é do

motorista do microônibus

terrado, Reinaldo

Aparecido Leite, 40. O outro

I corpo -de um homem- ainda

não foi identifícado.
'Para o Corpo de

Bombeiros, uma vítima dó

f acidente permanecia
J desaparecida no início da

fi noite de ontem. No entanto,
,1 familiares do office -boy
Cícero Augustino da 'Silva,

( 58, dizem acreditar que ele

'j também tenha sido engolido
q pela cratera.A chuva que
f, atingiu a cidade durante a

11 madrugada attasou as

d buscas, pois os trabalhos
:,

r

oram ternporariamente
O':

H� sl}.�rensos.
:e tl1j'pela manhã, o capitã? do

, ct)grpo de Bombeiros Mauro
a! 4,opes disse que, devido à

€li lgrna, as máquinas não

ru conseguiam tração para
8t

O governador, José Serra, confirmou a suspensão do pagamento pela obra

puxar o microônibus -ligado
a um cabo de aço. Mais

tarde, informou que os

trabalhos haviam avançado,
que o poste que prendia o

microônibus havia sido
retirado e que o veículo seria
serrado para a retirada tias
vítimas.

As famílias dos

passageiros do microônibus
da Transcooper serão

• OCASO

Defesa Civil:
-mortes poderiam ter sido
evitadas

Indenizações:
-famílias devem 'receber R$
100 mil

Suspensão:
-pagamento ao Consórcio
será repensado

indenizados em R$ 100 mil

pela cooperativa. A empresa
diz que as indenizações são

referentes a danos morais e

materiais. Já as famílias do
motorista e do cobrador
receberão R$ 29 mil cada
uma.

O governador José Serra

(PSDB) confirmou que o

Metrô suspendeu os

pagamentos aoConsórcioVia

Amarela pelas obras. O
motivo seria uma

inviabilidade técnica para
medir o trecho que desabou.

O coordenador da Defesa r

Civil de São Paulo, Jair Pacca
de Lima, afirmou que as

conseqüências do acidente

poderiam ser reduzidas, caso
um plano de contingência
tivesse sido elaborado. O

plano deveria prever o

isolamento das áreas afetadas

pelas obras do metrô.

�ula diz que não haverá

renegociação de dívidas

a .8,.

o
j
c' O p r e sid e n t e L u i z

'ai If!)., �ci o L u I a daS il va
I �.£o -

po arsrrnou ontem, que nao

tit fiãifá nenhum tipo de
a:l§ordo para rever as

&Vidàs dos Estados com a

��ião. Lula garantiu que

@derá avaliar cada

4Jvida caso a caso, mas

�He não as perdoará.
",rrem governador que

'thveu até hoje com

dênheiro de privatizações.
�gora que o dinheiro

a;' �çabou e não tem mais

:"1 empresas pra vender estão
'! achando ruim", disse
Lula. "Não haverá

anarquia fiscal", garan

tiu.

A declaração foi dada
durante assinatura de
contrato para a liberação
de recursos financeiros

para execução de obras
de infra-estrutura urbana
na com un id ad e da
Rocinha. Lula participou
da cerimônia ao lado do

governador do Rio' de

Janeiro Sérgio Cabral.
"Vamos integrar a

Rocinha à cidadedo Rio

de J aneiro", garantiu
Cabral.
Lula está na capital

fluminense para a reunião

de Cúpula do Mercosul.

GASTOS

Turismo e lazer no
cartão de crédito

Os gastos com turismo e

entretenimento já
representam quase 10% das

transações com o cartão de

crédito, segundo estudo

divulgado ontem pelo
Itaú.As compras com cartão

nesse segmento somaram R$
15,3 bilhões em 2006, ou

9,8% de todo O

volume.Neste ano, o Itaú

prevê que os -gastos com

turismo e entretenimento

somem R$ 18, bilhões.Os ,

mais jovens e os solteiros são

responsáveis pelamaior parte
dos gastos com turismo e

entretenimento. Os solteiros

gastaram 56% do total no
ano passado e as pessoas com

18 a 34 anos, 45%.

O CORREIO DO POVO

• PELO
Ao menos cinco carros-bomba explodiram na manhã de

ontem na capital Bagdá, deixando um saldo de 14 mortos e

cerca de 40 feridos, de acordo com fontes policiais. A série de

ataques ocorreu um dia antes de o governo iraquiano dar início
ao novo plano de segurança para ti país, na tentativa de frear a
violência.

Nos últimos dias, a capital iraquiana tem sido palco de
vários ataques com carros-bomba. Na quarta-feira, a explosão
de um veículo carregado de explosivos em outro mercado -

localizado em uma periferia predominantemente xiita de Bagd
- causou a morte de 15 pessoas e deixou 33 feridos. Um dia
antes, uma séria de explosões matou 70 pessoas nacapital
iraquiana e feriu 130, na mais mortífera ação desde 23 de
novembro do ano passado, quando carros-bomba e ataques
com morteiros supostamente levados a cabo por membros da
rede terrorista AI Qaeda no Iraque mataram 215 pessoas.

a atentado mais grave de ontem ocorreu em AI Dura, no
sul de Bagdá, quando três carros-bomba explodiram quase
simultaneamente no mercado de alimentos Zoco Rachid. A

ação íerronsta deixou sete mortos e quase 28 feridos.

Ataque marca

novo plano de
Bush para
o Iraque

Saldo é de 14
mortos e mais
de 40 feridos

BRAsILEIROS NA MIRA A polícia japonesa incluiu no final de
2006 o nome de mais um brasileiro à lista de.acusados de crimes
no Japão que fogem do país para escapar da Justiça. Com isso, o
número de brasileiros procurados pela polícia japonesa chegou a

86. Dos 652 procur-ados estrangeiros, os chineses aparecem em

primeiro lugar, com 281 fugitivos, e os brasileiros em segundo.

ASSASINATO E FUGA Segundo as autoridades japonesas, o último
brasileiro a entrar na lista foi acusado de matar Sônia Aparecida
Ferreira Sampaio Misaki, 41, e os dois filhos dela, Hiroaki Misaki,
15, e Hiroyuki Misaki, 10. Os corpos foram encontrados pela polícia
no dia 22 de dezembro, na província de Shizuoka, com cordas no

'pescoço e ferimentos de faca,

PEDIDO DE SOCORRO Representantes das Nações.ünldas e do
Timor Leste pediram ontem à comunidade internacional US$ 16,6
milhões para financiar projetos humanitários,

13 mortos nas Filipinas
Dez terroristas e trêlmilitares morreram oritem em um

confronto entre tropas governamentais filipinas e o grupo
lslârnlco Abu Sayyaf, em Patik�na ilha de Joio, 980 quilômetros
ao sul de Manila. a grupo rebld'e é liderado por Radulan Sahiron,
da cúpula do Abu Sayyaf, grupo que os Governos dos Estados

Unidos e das Filipinas vinculam à rede terrorista AI Qaeda, de
Osarna bin Laden -por cuja captura o governo americano oferece

US$ 25 milhões.
A presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, reafirmou

seu compromisso de acabar com o terrcrísmo.O governo está
determinado a.terrnhar o trabalho com mão de ferro contra o

mal", disse. Ela considerou um "marco" a operação antiterrodsta
desta semana que matou Abu Solaiman, acusado pelo
assassinato de dois turistas americanos.

O presidente venezuelano,
Hugo Chávez, afirmou que
pretende convocar no segundo
semestre de 2007 um referendo
sobre a reforma constitucional

que está promovendo para
acelerar a instauração do
"socialismo" no país.Chávez

. também confirmou que pediu à
Assembléia Nacional poderes
especiais por um ano e meio

para decretar leis,
Entre as reformas
constitucionais propostas até

agora por Chávez, estão a

reeleição presidencial indefinida
e a modificação de artigos
sobre as J iv'darln� netrouteras.

Referendo pode definir reforma

)

t'
I
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CULINÁRIA: VEJA DICAS ÚTEIS PARA HORA DA COMPRA

As delícias. provenientes
ua água servidas na mesa
�

Enco ra os de diversas maneiras
na culinária, os frutos d,o mar são
qeralrnente utilizados em pratos
requintados e elaborados, além de
estarem presentes etn'pratos da it@

culinária nordestina e oriental

Os frutos do mar, bastante con-
,

s;umidos nesta época do ano, estão

di�ididos em duas classes prin
qipais: moluscos e crustáceos. Os

moluscos apresentam conchas

tvalvas) ou não. Podem ter uma ou

duas conchas, são eles: ostras, me

iilhões, vieiras, mariscos, vôngo
I.�s, polvos e lulas. Os crustáceos

�ossuem uma carapaça dura, são
éles: lagostas, lagostins, siris, cara-
f'. _

ngueJos e camaroes.
: Todos são excelentes fontes de

�mega 3, que são gorduras que tra
£em benefícios à saúde, como di

�inuição do risco de doenças car
diovasculares, normalização dos
níveis de colesterol e. triglicérides
na . corrente sanguínea, além de
atuarem no sistema imunológico.
Os frutos domar sâo ricos ainda
em proteínas, vitaminas e sais mi

nerais. Entre eles, podemos citar a
vitamina A, as vitaminas do com

plexo B, vitamina D e E e os mi

nerais como cálcio, iodo, potássio
e zinco. Por outro lado, sâo fontes

.

de colesterol e sódio e por isso

devem ser consumidos cornmode

ração.

Pratos sofisticados fazem sucesso, Confira dicas de preparo e para hora da compra

CUIDADOS:
Na hora da compra, a menos

que sejam comprados diretamente
de onde foram pescados, os frutos
do mar devem ser provenientes de
lugares que possuam urn rigoroso
controle de qualidade. Exceto

caranguejos e camarões, os frutos
domar devem ter cheiro caracterí
stico de água salgada - maresia.

'Mariscos, mexilhões � 'ostras

devem ser comprados com as con

chas fechadas, devem estar irilha
ntes e com água incolor e límpida
nas conchas. Devem ,�,r cheiro

agradável e carne úmida,1rem ade
rente à concha. A cor deve ser

acinzentada nas ostras e amare

lada nosmexilhões. Após a fervura

do cozimento, as conchas que não
abrirem devem ser descartadas.

Na compra de camarões fres

cos, fique atento nos seguintes de
talhes: a casca e a cabeça devem

estarintactas, a cor deve ser clara e

o cheiro agradável. Por ser facil
mente perecível devem ser prepa
rados no dia da compra. Se forem

congelados, devem estar' limpos,
sem a cabeça e as cascas, 'em emba

lagens hermeticamente fechadas,
e devem ser utilizados logo 9-PÓS o

descongelamento.
Polvos e lulas frescos possuem a

pele lisa e úmida, olhos vivos e sali
entes nas bordas, carne consis

tente e elástica e cheiro caracte

rístico. Escolha osmais claros.

Um bom acompanhamento pode
aumentar à sabor da refeição

O vinho é, sem dúvida, a melhor de O conceito básico para se fazer a

" t�das as bebidas para acompanhar os harmonização é o bom senso, que de

mais variados pratos. Graças à sua ve quiar sempre a ação, de forma a

grande diversidade e riqueza .

de haver equilíbrio entre o vinho e a

aromas e sabores, a refeição sempre comida. Dessa forma, cada termo da

ganha alguma coisa quando se faz a equação d��p se equilibrar com o

_

escolha acertada do vinho para outro, de ta&mrma que o vinho não so

acompanhá-lo. Na verdade há uma brepuje o prato, e vice-versa.

sinergia entre ambos, vinho e comida, Algumas regras gerais podem ser

quando bem casados, propiciando um úteis, todas elas buscando a harmo-

.prazer muito maior do que quando nização por semelhança:
'ambos são degustados separa- 1 -Vinhos com aromas discretos -

-

damente. Comida pouco condimentada

O perfeito casamento do vinho 2 -Vinhos com aromas potentes -

com a comida é um tema que gera Comida com boa presença aromática

algumas controvérsias. A diversidade 3 -Vinhos jovens e frutados -

de vinhos e pratos é muito grande e as Pratos simples e rústicos

combinações possíveis muito 4 -\linhos de guarda evoluídos -

variadas. É certo que existem critérios Pratos refinados

técnicos, algumas regrinhas básicâs'ã
" 5 -Vinhos leves - pratos com

serem seguidas, mas a isso devemos molhos magros
somar as tradições cultUrais da 6 -Vinhos mais estruturados -

gastronomia dos grupos humanos. Pratos com molhos suculentos

ranc

pecas sé
i"

'eira (Mu
sur lie, Vin60 Verde)
Truta: Bran secos de médio

çQrpo (Çh j�sli �9) ,

Peixes lév noes leves
Peixes com teme de leite:

"

�rancos secos médios ou

�nçorpa,d
,..

hardanna do
1)101/0 Mil
Sushi!sashlmi: Char1)pagrie brut,
espumante nacional, Prosecco

II
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O CORREIO DO POVO

os
corredores do

Hospital e Ma
ternidade São

tJosé, em, Jaraguá do Sul,
.�, ecoaram notas musicais na
I ,

.
manhã de ontem. E que o

'quinteto de clarinetes

::"Quebrando o Galho",
,
� .. .

composto por cmco partici-
pantes do Femusc, resolveu

: deixar o Centro 'Cultural
I _

Scar durante alguns minu-

�tos para amenizar a tristeza

de pacientes.
O concerto social, como

é chamado pela direção
artística do festival, fez com

que Letícia Lopes, 29, dei
xasse o quarto da materni

dade onde está desde a ter

ça-feira. A recente ma-mãe

aproveitou a vinda dos mú

sicos para começar o dia de

maneira mais alegre. "Eles

trouxeram um sentimento

bom. Foi ótimo ouvilos",

destacou.
Para a autônoma Roseli

Freiberger, 42, o sam de Mo
zart trazido pelos jovens di
rinetistas é uma ótima ma

neira de esquecer a doença
que a levou ao hospital há
quatro dias. Ela comenta

também que a presença dos
instrumentistas fez o ânimo

dos internos renascer, dei
xando a quinta-feira menos

solitária.

As grandes marcas mundiais
bem perto você,

_"',k.
..._ ..
'L...�I,� .

Ellen's
cosmética e per turnaria

Lindsay lohan
procura clínica
de reabilitação.
A atriz, de
apenas 20
"anos, sofre
com a

dependência
do álcool
desde a

adolescência.

Shoppmg Breithaupt - 10 PI:)O

3371 1590 - cllcns@cllcmi com br

- Concerto

para Famílias -

Grande Teatro
Scar
- Série Jovens
Solistas -

Pequeno
Teatro Scar
- Musicalmente
Falando - Grande
Teatro Scar
- Concerto

Orquestra
de Professores
Femusc - Grande
Teatro Scar

Instrumentistas formam grupos para levar música à �

população. Pacientes de hospitais foram
presenteados com audições de Mozart.

A possibilidade de ouvir

palavras como estas é que
animaram o quinteto a inte

grar a agenda de concertos

sociais previstas pela dire

ção do Femusc. Conforme
Luiz Ipólito, 18, os elogios se

tornaram recíprocos. "Pas

samos tanto tempo estu

dando dentro de locais fe
chados que é ótimo mostrar

a nossa arte a pessoas que

estejam precisando de dose

extra de alegria", explicou.
Ele e os outros quatro

companheiros do "Que
brando o Galho", formado
entre u ensaio e outro do

festival, ostaram tanto da
idéia que voltaram a se

apresentar, mas desta vez no

Shopping Center Breithau

pt. Além deles, outros gru

pos se dispuseram a partici
par do projeto. Hoje, às

8h30, o Quarteto de Flautas

1
,

IL

Transversais visita o Hospi
tal Jaraguá. Mais tarde, às

17h30, é a vez da Praça Ân
gelo Piazera receber os "Cel
los de São Paulo" .

No final de semana, os

músicos passam novamente

pelo Shopping Breithaupt,
às 13h30, e às 17h30 o ma

estro Abel Rocha faz a re
gência da Banda do Femusc,
na Praça. No domingo, a

concerto acontece às lOh.
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• PROGRAME-SE

JARAGuA DO SUL

CINE SHOPPING 1
Eragon
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30-
Sab/Dom/Qua) (15h30, 17h30,
19h30 - Seg/Ter/Qui)
Grande Truque
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - Sexta)
(21 h30 -Sab/Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)
CINE SHOPPING 2
O Diabo Veste Prada
(17h10, 19h20, 21 h30 - Todos os

dias)
Xuxa Gêmeas

(14h, 15h35 - Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Uma Noite No Museu
(14h20, 16h4'O, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
JOINVILLE

Cine Cidade 1
Uma noite no museu

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

Todos os dias)
Cine Cidade 2
O Pacto

(17h40, 19h35, 21 h30 - Todos os

dias)
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

(15h40 - Todos os dias)
Xúxa Gêmeas

(14h -; Todos os dias)
Cine Mueller 1
Uma neltene museu

(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10
- Todos os dias)
Cine Mueller 2

Eragon
(17h - Todos os dias)
O amor não tira férias

(19h15, 21 h50 - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(13h35, 15h15 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Diamante de Sangue
(13h40, 16h20, 19h, 21 h40 -

Todos os dias)
•

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
Uma noite no museu

(l4h20, 16h30, 19h40, 21 h45 -

Tardas os dias)
Cine Neumarkt 2
Uma noite no museu

(14h, 16h1 O, 19h, 21 h1 O - Todos

o� dias)' .

Cine Neumarkt 3

OiPacto
.(15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

Iõdos os dias)u-

CIne Neumarkt 4

���gon(+�h30, 19h20 - Todos os dias)
Í\tais estranho que a ficção
tH3h50, 21 h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Filhos da Esperança
(17h45, 19h50, 22h - Todos os

dias)
Por água abaixo (dub)
(14h10, 16h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
O amor não tira férias

(14h10, 19h15, 21 h50 - Todos os

dias)
O mar não está para peixe (dub)
(13h35, 15h1 O - Todos os dias)

• FEMUSC
c

Os ingressos para Festival de
Música de Santa Catarina estão

.

disponíveis na bilheteria da Scar. Os
valores são de R$ 10,00 e R$ 5,00
para os dias de concertos. Hoje, o

Grupo de Cellos de São Paulo se

apresenta às 17h30, na Praça
Ângelo Piazera.

• ATENDIMENTO

Ã Biblioteca Pública Municipal
Rui Barbosa está desde o dia
15 de janeiro atendendo ao

público de segunda à sexta
feira das 7 às 13h.

Extra
I'

"

extra@ocorrelodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

.

O CORREIO DO POVO
I))

• O DIA DE HOJE
',�SANTO,

São Canuto IV
'São Júlio
São Mário

,.) Santo Odilo
','0.:,>

�. ��"<::

�195S
tUA proíbem soviéticos de

. ,fotografar ou. desenhar
stalaçQes�.mericanas.

.1963

jornal Yomi.yri Shimbun, de
óquiO"j,nfO�m� que o,JapãQ ,

descobriu que a China fabricou
duas bombas nucleares.

9.6'
União S ética envia ao

espaço seu primeiro .satéüte t,

'h.�rtificial do ano, o Cosmos 138.

1968

Um relatório oficial americano
fixa em 120.000 as baixas dos

.
,

UA desde o .. início da guerra po
tnam:" ,t:I'

Exército recruta 128 jaraguaenses '

Na edição semanal, de � 7 a 23 de janeiro de 1987, o CorreJo do Povo

publicoU a seleção de 128 recrutas jaraguaenses, da classe 1968, que
. seriam incorporados naquele ano em Joinville e Brasília, para o Exército
Nacional. A reportagem adiantava que no dia 26 de janeiro, o 62° Batalhão
de Infantaria receberia 118 recrutas jaraguaenses e em fevereiro eles
embarcariam para Brasília dois jovens que integrariam o Batalhão da
Guarda Presidencial e em maio, outros oito segueriam a Capital da .

República para se incorpcrarem ao Batalhão de Polícia do Exército.
Foi noticiado também que a Delegacia de Serviço, Militar em Jaraguá do Sul,
seria ocupada a partir do dia 26 de janeiro pelo Tenente Alamiro, que vinha
da Capital do Estado.

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorrelodopovo.com.br

A sinalização em lugar inusitado do Centro de Jaraguá do Sul foi o motivo

para o clique do leitor Marcos Hugo Brier,

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

jornal é O Correio do Povo.
Ele traz tudo sobre cultura local, TV e

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

• ANIVERSÁRIOS.

• PREVISÃO DO TEMPO

• Jaraquá do Sul e Região

DQMINGO Q S�GUN�A �MIN:21°c ",,',
MIN:1JOc

MÁX: 32° C MÁX: 33° C
Chove rápido à noite Nublado

A massa de ar quente, que começou
a se instalar na região norte, deixa o

tempo firme durante quase todo o dia.
A temperatura estará elevada, mas
não há previsão de chuva. Pelo Estado
o clima continua abafado, e no final de
semana a previsã,fé de pancadas de
chuva sempre n�nal do dia, devido
ao forte calor.

HOJE'
�

MiN: 19°C�
MÁX: 34° C
Tempo instável.

SÁBADO Q
MiN: 180 en"

"

MÁX: 32° C
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

CHEIA

� FLORIANÓPÓLlS
MíN 23/ MÁX 28 I

..

• Fases da lua

14/01

CRESCENTE

.� 06/01

•

, ;

MINGUANTE

29/01

� LegendasNOVA

.�; (�)Çô0Q_
Ensol.ratlo Parcialmell1e Nublado lnstàvel Chuvoso Trovoada

nublado

22/01
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• NOVELAS

� GLOBO -18H

o Profeta
Uma luz intensa emana do ventre de Sônia e
em seguida desaparece com' o guia
espiritual. Baby e Tony choram abraçados
ao verem o bebê, que se chama João, na
incubadeira. Teodora promete fazer uma

novena. Tainha empresta a imagem de uma

santa a Teodora. Dedé cede uma imagem
nova e guarda a de Edite, Edite passa mal ao

saber que Talnha emprestou a santa sem

tirar o diamante que guardava dentro' da

Imagem, Clóvis dlslarça a surpresa quando
Moreira laia que Fllomena nAo está mais no

asilo, Henrique ouve quando Marcos diz a

Flávio que' a filha de Teresa está viva. Flávio
conta para Henrique sobre o caso que teve

com Teresa. Arnaldo fica enclumado porque
Carola tem esperanças de reconquistar
Marcos. Clóvis fica furioso com Moreira e

por telefone ordena a uma misteriosa

pessoa que encontre Filomena. antes do

delegado. Teresa fica chateada com

Henrique quando diz que ela teve muitos

namorados. Henrique pede a Ester que lhe

dê uma nova chance.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Elizabeth sugere que Último dê mais tempo
a Guinevere. Último não gosta de ver

Elizabeth envolvida naquele assunto.

Giácomo não entrega Lance para Palhares,
mas afirma que só fez isso porTadeu. Maria
pede que Marquinho tire fotos dela com

Palhares. Elizabeth garante a· Último que
convencerá Guinevere a casar-se com ele

se ele a assumir como filha. Morgana
aconselha Elizabeth a se entregar para um

homem qualquer. Maria marca um encontro
com Palhares. Lance descobre o plano de
Maria 'e avança em cima' de Palhares.

Palhares concorda em inocentar Lance para

poder se livrar dele. Lance pensa em voltar

para São Paulo, mas decide ficar em Deus

me Livre par causa de Marquinho. Morgana
afirma para Último que Elizabeth é a herdeira
ideal para ele.

• GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Lavinia diz a Gabriel que fará tudo para que
ele recupere a saúde. Gabriel faz perguntas
sobre o passado de Lavinia. Lavinia diz que
Gabriel está melhorando por _çausa _

do
tratamento e que negar a doença o estava
destruindo. Gabriel toca levemente a mãe de
Lavinia e pede que ela não deixe de vir vê-lo.
Hilda comenta com Marcelo que Margareth
tem um olhar triste. Marta pergunta pela
mãe de Clara. H,elena se esconde e Clara diz

que não sabe onde a mãe está. Helena pede
que Giselle pegue Clara antes que Marta a

veja. Marta sai corrende quando Francisco

diz que Clara roi embora com a mãe. Marta

segue de longe Helena, Clara e Giselle.
Marcelo aconselha Hilda a falar com

Rubinho para que ele marque uma consulta

para ela, que sente uma dor na perna.
Margareth encontra Dorinha. Dorinha

pergunta se seus patrões sabem que ela
está grávida e Margareth responde que eles
não podem saber. Margareth diz que está
escondendo a barriga de sete meses.

Helena pega um táxi, antes que Marta as

alcance e esconde o rosto. Moretti diz que
está tudo bem com Tide, mas que val pedir
uns exames, Tide confessa a Moretti que
mentiu para Jorge que não teve relação
algum,a depois da morte de Lalinha e que
não anda muito interessado mesmo em

mulheres.

� RECORD - 19h15

Bicho do' Mato
Bonitona fica chocada ao saber que
Maurinho já fora casado, mas afronta
Jurema para defender Maurinho. Jurema

começa a bater nela. Bonitona sai correndo.
Francisca corre.para beber alguns copos de
água com açúcar.lru pede para ela ter calma.
Francisca diz que Alzira foi uma serpente
com ela, que rastejou pelas suas costas e

deu o bote em seu Geraldo. Mariano escuta
o comentário de Francisco e vai tirar

satisfação. Geraldo se diverte ainda mais
com o ciúme de Franciscà. Alzira diz para ele
que ela se meteu em uma bela encrenca.

Geraldo agradece a ajuda da amiga. Pitoco
escuta a conversa de seu tio Geraldo sobre a

farsa com relação ao namoro.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Miguel fala para Joana que ela não pode
mais ficar no Torto. Que se precisar ele tira a

família dela de lá. Joana pede um tempo
para pensar. Nogueira chega' por trás de

. Sovaco e lhe coloca a arma na cabeça e o

alerta que ele deve tomar o Torto de novo.

Sua segunda ordem é para que ele dê um

tratamento especial em uma pessoa que
tem Incomodado ele, Joana pede para
Migueljurar que nAo colocará seus pés no

Torto até que efa resolva tudo, Carla conta
�ara 'Mariana tudo o que aconteceu na sua

nol)s com Felix,

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��VALEU A PENA
Reynaldo Gianecchini até agora foi a

celebridade que mais mobilizou a imprensa
nesta edição do Fashion Rio. Nesta quarta
feira (17), cercadode assessores, ele �

chegou ao backstage do Salão Corcovado

cinco minutos depois do horário

marcado para o desfile da TNG.

No entanto, ao vê-lo

cruzando.a passarela
sem ca'mlsa, a
platéia esqueceu
qualquer mau
humor pelo atrasado
de mais de meia hora,

��SOLUÇÃO
_

�ji�yA,�Q,lJDeve ter'roIado u

�.ROR"TRÁS
"L'�gb qu��1�i8
eôiç�o dO�,�B,

ap
rt

a,1 p
. ninguém", contou ele. Daniel
preferiu nao citar no.mes,. mas
critica os que estao fazenda
de tudo para aparecer e os

que costumam ter reaçOes
exageradas na frente das

. câmeras,

• DIVIRTA-SE
Te conheço?
O sujeito é apresentado a um médico numa festa.

Começam a conversar e de repente o médico vira
se para ele e pergunta:
- Eu já não tirei as suas arnídalas?
- Não, doutor! Eu ainda as tenho!
- Eu já não tirei o seu apêndice?
- Não, doutor! Quando eu tirei o apêndice ainda

morava no interior!
- Você já não foi casado com a Sônia Arantes?
- Fui, sim!
- Eu sabia que já tinha tirado alguma coisa de você!

Não é para casar
Dois amigos se encontram depois de alguns anos e

um deles pergunta:
- E a Ritinha, sua noiva, como vai?
• Ah, cara! Nem me fale ... Nós terminamos tudo!
- SériQ!? Mas a Ritinha era uma garota lindíssima!
- É, mas me diga uma coisa ... Você se casaria com

uma pessoa mentirosa, preguiçosa e infiel?
- Não, de jeito nenhum!
- Pois é ... ela também não!
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� �RUMORES �.

O empresário de Britney Spears, ;��
,

Larry Rudolph, desmentiu a ;::�

suposta gravidez da pop star l"�

dizendo que a notícia é absurda.

Irritado, ele contou que os rumores ".�
,

de que a cantora estaria esperando;; i

seu terceiro herdeiro surgiram de s2:
um incidente na semana passada '(_.�,
com seu namorado Isaac Cohen, ,

Sem querer, Brltney deixou cair �;I ,

manteiga de amendoim na camisa \:�j :
de Isaac, Segundo Larry,

' r; i

erroneamente as pessoas , .

conclulram que ela havia vornltado"
nele,

. ':�
';i8
, • � I

\1-) ;
� jl.1 :

-
,

\ i) � ;
,

'';Í, 1
-

1

" ,
'

••}, !

.... : �
!

,·4

'j-\
, !
:,J

SOLUÇÃO

/

Libra 23/9 a 22/10
Ainda hesitando, libriano? Ficar em cima do
muro olhando o tempo passar não dá. O tempo
não para, e você também não. Está esperando o

que lhe prometeram, é? Nem todo mundo honra
a palavra assim como você. Acerte os.ponteiros
com quem precisa e encare a nada. A

realização de seupropósito mal você não

esqueceu, não é mesmo?

Escorpião 23/10 a 21/11
Hummm ... Só porque a Luaestá no seu signo,
vocêia está todo animadinho? Legal, paixões e

desejos que estavam submersos há muito tempo
emergem à superfície. E o que é perigoso:
aquelas mágoas mal resolvidas que pareciam
enterradas também estão ressurgindo.,Vá com

calma, querido escorpiano, não vá tropeçar no
próprio ferrão.

.

Sagitário 22/11 a 21/1
O momento é eletrizante e se manter conectado

corn essas boas energias vai levã-lo a

excelentes reallzaçõss. Como? Ora, só porque
aquele projeto não deu certo, nae quer dizer
que uma nova Idéia não val vingar, O que é Isso,
escorplano, o que deu em você?1 Sintonize
com sua essência e monte aquelas estratégias
que só você sabe criar,

"\ I
lo

..... I
-

,

.: .... !

. : '- � !

.. ,
.'

� ;
,

Capricórnio 22/2, a 21/1 :; :

Persistência, objetividade, comprometimento. 0':;' :

capricorniano não faz o estilo sonhador, muito ::'

pelo contrário, é alguémque tem os pés bem '�.
plantados na realidade e leva as idéias a cabo. ,,�.
No entanto, ele também sabe que, para 'I '

concretizar seus projetos, também é preciso .-)

sensibilidade, leveza, se divertir com as
.

pequenas coisas da vida ...

..!:��
....,�

Aquário 21/1 a 18/2 :''':;:;'
Você não consegue mesmo ficar parado, não é?, :
Mal começou o ano e já está pensando no

.,

próximo. Legal, visionário aquariano, mas fique ',"
i

presente no momento presente. Grandes ",

I
mudanças vêm por aí e é bom que você esteía-. :

preparado. Faça novos contatos e deixe que .;,

suas idéias Q levem para novas paragens, rnasõ
não esqueça de fortalecer suas bases. .s

Peixes 19/2 a 19/3
Transcendental, eu sou." Sim, este é você,
peixinho, Adora mergulhar em mares internos e:�'
descobrir coloridos caminhos de scnho., O que
pode ser multo bacana se você conseguir
realizar a alquimia, transformando sua

Imaglnaçao em realidade, Já que os astros I'estao ajudando neste sentido, coloque as '

nadadeiras em açao, � J

!
..------�----------------�---------- �__� t �__� � __

clínica de reabilitação. A atriz de

20 anos - nem idade legal para
beber nos EUA ela tem ainda -,

foi ontem para o Wonderland

Center. Num comunicado à

imprensa, pediu que todos

respeitassem esse período tão
dlflci!. Desde dezembro Lindsay
não freqüenta mais os

Alcoólicos AnOnlmos e, na festa

do Globo de Ouro, a atriz ficou'
na pista até às seis da manhã,

Tàtalmente fora de si, dizem.

ra

..��. � ,ª nq¥�:
o em segre o e não ncoú' ,

nada feliz quando o formato do

programa �. só parameninos·
pipocou na Imprensa. Depois
do deslize, todo mundo adotou
a lel,do silêncio, O que se sabe
afinal, é que o programa

. começa ero março. E.,Só.
. /::::,,::: .:':: dk,t ,�:�

.
:,,4_ti:�

• CRUZADAS'
© Revistas COQUETE[ 2006

Inexlsle -"l-- Pãfiã-n'--
-_._--

�.-
----

-'--r: Dõ'ilii1r '-'--:r���;-emCorlada
para otra· corlante Bill pelo mar- (Inf.)
balhador das facas Gates cenelro Carroças lallm

aulônomo Voltas romanas

Materials
-

... ... ... -

de limpeza..de roupas
sulas ,'i iAOi _'''''

,

i

r-�

I
.

"

Afllha Brisa' � I

mais velha Equipede
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• HORÓSCOPO

Áries 20/3. a 20/4
Nossa, ariano! O ano nem engrenou direito e

você já está com pique total, querendo chegar
antes de todo mundo? Ah, quer animar o
relacionamento, mudar o ambiente de trabalho e

atingir logo seus objetivos ... Ótimo. O período é
mesmo perfeito para contatos pessoais e

profissionais, para dar o start em coisas novas.

Só não vale passar o sinal vermelho.

Câncer 21/6 a 21/7
Estamos já em meados de janeiro e você ainda
está pensando no ano passado? Nada disso.

Aproveite que a maré está alta e vá surfar por aí,
brother. Chega de velhas mágoas rodando na

concha, deixe as águas rolarem. Resolva as

questões pendentes e ouça o seu coração para
seguir em frente. Uma nova onda está vindo:
você vai perder esta chance?

Touro 21/4 a 20/5
De férias? Oba! Descanse bastante e fique mais

com os amigos, a família, pegue uma praia, uma
piscina ou então um cinema com ar

condicionado. Hoje é dia de trabalho? Tudo bem,
mas não perca o embalo. Procure ter uma sexta

feira descontraída e leve, sem estresse e

chateação. Mas fique ligado: tranqüilidade sim,
passividade não.

Leão 22/7 a 22/8
Cadê sua autoconfiança, leonino querido?
Concentre-se, conecte-se com a sua luz e o Sol
voltará a brilhar no seu caminho. A vida nas

selvas e savanas tem dessas coisas, e um
vencedor como você não deve se entregar. Os
desafios só aumentam sua força. Consulte o

oráculo interior e vá atrás cos seus objetivos.
Você e o rei, lembra?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Os ventos da transformação estão soprando no

Infclo deste 2007, gemlnlano, Em vez de

questionar tudo e bater de frente, abrace a

oportunidade, Siga sua Intulçao a respeito de
novas mudançás e vá em busca da reallzaçao
dos seus sonhos, Agindo com determlnaçao e

em sintonia com seus sentimentos, você val

looong�,

Virgem 23/8 a 22/9
Ser perfeccionista é legal, sim, mas você é tão
minucioso que às vezes perde á vlsão do todo,
Procure sentir o fluxo das coisas, vlrglnlano,
não engate nos detalhes, Ventile a cabeça, abra
as janelas, deixe a brisa da criatividade Invadir
sua mente e sua casa, A vida val ficar mais
iluminada e em breve você verá o progresso
que deseja,
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CARNAVAL
Hoje à noite em São
Francisco do Sul, Uma das
poucas cidades que ainda
preserva a cultura
carnavalesca, acontece o

lançamento do Carnaval
2007, com a escolha de
Rainha, Rei Momo e

samba enredo das escolas.
O evento será realizado no

Centro Histórico a partir
da 21 horas, com
participação musical do
grupo Samba Art.

--
� _, '!t,

\

O governador do estado Luiz Henrique da Silveira com a

presidente do Instituto Festival de Música de Santa Catarina,
Mônica Conrad, na abertura do evento

NAOMI Aí, GENTE!
Para matar as saudades de
Santa Catarina e do que
ela mais gosta, que é o

litoral catarinense, a top
model Naomi Campbell
ceve aterrissar em breve

_ aqui no estado para mais

um veraneio. Sua cicerone
corn certeza deve ser a sua

amigaGisele Bündchen,
outra que ama a nossa orla.
Então, se de repente você

encontrar por aí um "cisne
negro", não se assuste: é ela
mesmo.

CRíTICAS INJUSTAS
Não sou dono da verdade, mas creio que muitas das críticas feitas à
Viação Canarinho são injustas e descabidas. A frota é bem
conservada, limpa, circula nos horários predeterminados e os

motoristas e cobradores são atenciosos e profissionais. Para os que
entendem da coisa, é só observar: os últimos lançamentos dos
tabrícantes de chassis e das encarroçadoras já foram incorporados
à frota e estão rodando na cidade, como os modelos Apache e

Ecoss, fabricados pela Caio e pela Busscar. Com veículos assim
(confortáveis, modernos a ambientalmente corretos), a direção da
empresa mostra que está fazendo jus à concessão que explora.I'

NA GLOBO
O empresário Moacir
Schmitz (Lecimar Malhas)
'aposta alto na sua coleção
Verão 2006. Sinal disso é

que ele pegou carona das
melhores, aproveitando
uma das maiores
audiências da Rede Globo,
que é a festa da virada de
ano, cheia de celebridades
como Zeca Pagodinho e

Ivete Sangalo. Alguns de
seus melhores produtos
foram vestidos por artistas
que se apresentaram no

evento, transmitido para
milhões de brasileiros!

O CORREIO DO POVO

TF CflNTFI?
P�ra a rapaziada que gosta de curtir Balneário
Camboriú e agitar as noites mais calientes do lito,ral
catarinense: o próximo sábado traz motivos
renovados para bailar!
O renomado OJ Oliver lança seu CO Sessions De
Luxe's na casa noturna Deseo. Mas para conseguir
participar do frege você tem que correr, pois os

convites já estão praticamente esgotados.

Ontem eu citei na coluna o nome da jaraguaense
Elisângela, cueesta fazendo um curso importante de
moda, em Portugal, porém esqueci de colocar o
sobrenome dela. É Lindemann. Valeu!

Quem anda cabisbaixo, "emcabrunhado", é o leitor e
empresário Fernando Bartuschek, o popular Nandão.
Tudo porque ele adquiriu um caminhão Scania "Rei.
da estrada" para incorporar à sua frota de carretas -

graneleiras bi-trens. E toda a tristeza é porque o

Scania R480 era o caminhão de linha mais potente
disponível no mercado brasileiro até a Volvo colocar
no mercado um caminhão com a mesma potência e

ainda outro com 520 CV, desbancando pOt 40 CV o

"Rei da estrada" do Nandão. É mole?!

A empresária Adriana Stahelin Joesting (Estofados
Jardim) deixou Jaraguá para um giro pela Europa.
Adriana vai participar de duas importantes feiras
moveleiras, na Alemanha e na França. Retorna à terrinha
no final da próxima semana.

A empresária do ramo de decorações Aide Mengarda,
animada com os incentivos dos amigos, está
ensaiando um_novo desafio na sua vida. Em 2008 ela
pretende se lançar como candidata a vereadora e

ocupar uma cadeira no legislativo. Quem viver, verá!

O pessoal da UVA - que tem como integrantes Ademar
Duwe, Bubi Hertel, lido Vargas e mais uma trupe de

empresários jaraguaenses - era acostumado a ser visto
reunido na Lanchonete do Irlhâo, Agora; parece que
mudarem de ambiente. São vistos frequentemente numa

panificadora no inícío do calçadão. Segundo fofocas de
roda de bar, eles teriam sido "expulsos" do outro

estabelecimento, porque a turma é pão-dura e só pedia
copo de água e como sobremesa palitinho de dentes.
Eu estico mas não minto!

l""l» trtl pOllelQ. diário., tom safda d� Praia da En,ea�a 0$ 10h. Uh e 17h30. O pallelo é de dual horal, com parada para
banho. Temol lombém aPlão para grupos "'chado, de lO a 120 possoal, para posta au pallelo. totn a ulllllaláo do
oUlrGl.mbarca!Õol do nossa Irola. As pescaria, avullas lem um tuslo d. RS 120,00 por pescado� Nesle vaiar e,Iá Induso
10 horal de pllcarla entre o embarque e desembarque; água mlnerall'gelo; Iltas (sardinha e ,amarao); lan,he; carvão;
""1l1li chuFfallo do alm05o, O embarque serll àl MOhl da manhã e o relorna às17:00hs da larde.

Av. Atlantica, 1430 - Enseada - SID Francisco do Sul- se - 89240-000 I

www.maruJoamluo.com.br/maruloamluo@maruloamluo.com.br
'
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InformaçOes e reservas: Fones: 47 3449.0875 - 3449.1525 - 9146.3988
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