
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

-------------11: FIM-DE-SEMANA, 20/21 DE JANEIRO DE 2007 JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.568. R$ 1,50

.Extra

O Festival que transformou

Jaraguá do Sul na capital
brasileira da música promete
muitas atrações para este final
de semana.

85
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Os jovens Josiane
, Gonçalves e Adriano Junkes

estão encantados com o

Femusc. Confira na coluna de
Moa Gonçalves.
88

,,,"

r Solcom nuvens durante o

dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
86

I
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A mod� da fututa mam�a

IPTU: A PARTRIR DE 10 DE FEVEREIRO SERÃO DISTRIBUIDOS OS MAIS DE 30 MIL CARNÊS PELO CORREIO E SERVIDORES

Modificações definidas
PIERD RAGAZZVDCP

A nova etapa de

mudanças no sistema viário

central, de Jaraguá do Sul,
deve iniciar no próximo dia

28, domingo. Neste final de
semana, a Secretaria de
Urbanismo realiza o

trabalho nas instalações.
elétricas para colocar os

semáforos previstos no

projeto. No decorrer da
semana será feita a

sinalização horizontal nas

ruas onde não haverá

alteração de sentido. O

alargamento da Rua Ângelo
Schiochet � que leva ao

Bairro Vila Nova é uma

modificação que está sendo

aguardada pelos motoristas

e questionada por

moradores, uma vez que vat
.

desapropriar imóveis que
estão próximos ao leito da
rua atual, sem recuo. Mas

segundo. o secretário

Afonso Piazera, a prefeitura
está acertando as

indenizações com os

proprietários de imóveis,
nessas condições, que serão

demolidos para a

transformação em avenida.

A Rua Ângelo Schiochet será transformada em avenida, os imóveis que serão desapropriados estão sendo negociados neste semestre - 5

Juvenrus busca a liderança contraa Chapecoense
o técnico Itamar Schulle
terá a disposição o meia

Mazinho, o ala Igor e o

zagueiro Leandro Krass, com
a documentação liberada

pela FCE O treinador ainda
não sabe se manterá o

mesmo time que venceu o

Avaí, Ele ainda fará mais um
treino hoje, para definir
quem começa jogando. O
confronto contra a

Chapecoense será amanhã,
às 17h, no Estádio João
Marcatto. _ 8

\

www.studiofm.com.br
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.. EDITORIAL

OPINIAO

Um novo perfil
A inauguração da Rodovia

do Arroz tem um significado
muito especial para [asaguá
do Sul e Região: é mais uma

obra Jo Governo do Estado

que vai se insere num cenário
de aml)liação do perfil sócio
econ6mico regional. Nes te

quadro estão a SC-474, que
ligaMassaranduba a S�o João
do Itaperiú!Barra Velha,
sendo alternativa à BR-280

para chegar à BR-l O 1 e a SC-
413 com os mesmos destinos,
e a Arena Jaraguá. Estas três
obras são de fundamental
importância tanto para o

escoamento da tradução
industrial e agrícola de toda a

Região como para atração de

turistas, empresas e executi

vos que vão participo» dos
eventos de uma aréna mul

tiuso, Além disso, as duas
estradas se constituem no

Estas três obras, vistas em
conjunto, desenham na

verdade um novo perfil
econômico para todo o

Vale do ltapecu",

fator de segurança, porque
desafogam a BR-280, uma

verdadeira aventura nos

horários de rush. A partir de
agora, chegar a Joinville_ou à

BR-l O 1 não será mais um

fator de apreensão para as

famílias dos motoristas. O
mesmo pode-ser dizer para
'aqueles que optarem pela SC-
474, uma estrada ainda mui
to tranqüila para se chegar ao
Litoral e à BR-l O 1 em direção
Balneário Camboriú e

Florianópolis ou para [oi-
.

nville. Mas estas três obras,
vistas em conjunto, desenham
na verdade um novo perfil

.

econ6mico para todo o Vale
do Itapocu. Se através da

. Arena Jaraguá se repetir aqui
o mesmo que aconteceu com

o advento de arenas seme
lhantes em Blumenau,
Joinville e São José, pode-se
esperar um novo boom no

desenvolvimento regional.·
Pma quem quer ter uma i

déia das mudanças que esse

tipo de insumo pode causar, '

é só ver o que está aconte

cendo com o Fe.stival de
Música: hotéis, bares, res

taurantes e lojas lotados,
dinheiro circulando. Isso si

gnifica progresso. E melhor:
de uma forma limpa, com a

menor agressão possível ao
meio ambiente.

• ENTRE ASPAS

, o que acontece com o PMOS é que está paralisado".
Ivo Konell (PMOS), ex-deputado com direitos políticos cassados anunciando candidatura a

prefeito. '

"A senadora Ideli (Salvatti) e o deputado Dionei (Walter da Silva) forma nossos
parceiros" .

Conrad Müller (PP), prefeit� de Corupá, justificando a participação do PT em seu governo.

"

"Um grupo unido faz a diferença em qualquer setor, príncipalnente no futebol".

. v

Itamar Schulle, treinador do Juventus, comentando a vitória sobre oAV'

Muitas das verdades e para

digmas da educação, válidos ,

até bem pouco tempo atrás

precisam ser repensados.
Observando o funcionamen
to da sociedade produtiva,
notamos desde a "morte" das

máquinas de datilografia a sua
substituição par modernís
simos computadores de última

. geração. F�zendo uma rápida
: leitura dos "cardápios" dos
cursos oferecidos pelas escolas
de terceiro grau, descobrimos

. que a ínformãtíca e a globa
líeação estão sepultandomui
tos cursos.Por outro lado, a

mesma revolução tecnológica
está fazendo sursir cursos que
sequer ímagínávamoe neces

sários hámenos de uma déca
da atl'ás, Cito estudo do pro-

fessor doutor FredricMichael
Litto, da Escola do Futuro da

USp, diz que aproxi-mada
mente "70% das carreiras

profissionais que serão impor
tantes por volt�ppo ano de
2010 aindanão J'S'stem" e que
"mais de 50% dos egressos de
universidades norte-ameri

canas, nas últimas décadas,
têm trocado de carreira alguns
anos após completar seus

estudos," E ele mesmo se

questíona de como deverí
amos agir no sentido de pre
parar os jovens que estão co
noscohoje para ummundo de
valores e de trabalho tão dífs
rentes dos atuais, Nesse cena
do, que Lítto chama de som

brio e assustadon Faremos isso,
segundo o doutor Lítto, pre-

)

.Antonio Milioli Filho
Reitor da Unesc e presi
dente da ACAFE- As

sociação Catarinense
das Fundações Educa
cionais
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I iij;&1 iiiMRodrigues

Dinheiro estatal

para tucanos
o Instituto Fernando

Henrique Cardoso, fundado
pelo próprio ex-presidente
da República e conhecido

I

como como' iFHC) ganhou
uma doação de R$ 500 mil
da Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paula),
administrada por tucanos
desde 1995. O dinheiro
será usado num projeto de

digitalização do acervo do

ex-presidente. A Sabesp
terá benefícios fiscais por
causa dessa operação. A
falência das instituições
fica escancarada nesse

episódio. Chegou ao

paroxismo a promiscuidade
entre o público e o privado.
O que dizem os

envolvidos? Falam que é
"tudo dentro da lei". Não
se sabe o que é pior -se o

.

uso do dinheiro público
para fins não lícitos ou se a

falta de cerimônia na

resposta dos tucanos ...

Pobre Brasil.

� www.uol.com.br/fernandorodrigues

• DO LEITOR

Um mercado aberto
à tecnologia nacional

mero de pessoal da segurança
privada. O estudo aponta, aili

da, que uma em cada 500 pes
soas está ligada ao setor de se

gurança pública. Conforme se

pode observar na análise dos
mercados europeu, norte
americano e também o brasi

leiro, um dos focos dos.ínves
timentos tem sido a tecnologia
de biometria de reconheci
mento facial, palma das mãos,
pupilas dos olhos e impressão
digital, reconhecidamente de
alta precisão e muito difícil de
ser fraudada. Somase a outro

segmento do mercado que,
igualmente, vem crescendo
muito, A vigilância privada,
que temmovimentado aproxí-

parando o estudante para

pensar "sistêmica e ecole

gicamente". Pensar ecolo
gicamente é perceber a inter
dependência de todos os fenô
menos e de como, pessoas e

sociedades, estão integrados e
dependentes de processos
cíclicos danatureza. Este pen
samento ecológico e sistê

mico, segundo o professor da
USP, será construído a partir
do momento que forem de
senvolvidas em nossos alunos
com capacidades básí- cas
(leitura, redação, opera-ções
matemátícas, escuta e fala),
capacidades cognitivas (pen-

.

sar criativamente, tornar deci
sões, solucionar problemas,

. saber como aprender e raeío
cinar) e qualidades pessoais,

• DOS BLOGS

ImijM de Souza

Nunca o fisco
mordeu tanto
Lula mareou para segunda
feira o anúncio do pacote pé
de-cabra, aquele que vai
"desfravar"a economia.
Entre as medidas, uma poda
nos impostos. Coisa de R$ 6
bilhões no biênio 2008-2009,
Muito? Qual nada. Um grão
de areia no Saara tributário. A
Receita já informou quanto
conseguiu arrancar, em 2006,
dos "contribuintes" -curioso
esse vocábulo que utilizam

para qualificar os patrícios
que levam a pior no jogo de
esconde-esconde com o

fisco. Nunca na história
, desse país a mordida doeu
tanto: R$ 392,542 bilhões.

,

Um recorde. Só de juros e

multas por débitos atrasados
-R$ 6,554 bilhões-rendeu o

montante que o governo
federal planeja devolver na

forma de deso-neração
tributária nos próximos dois
anos. O que incomoda é a

sensação de que aumentou o

bolo de recursos sujeito a

desvios.

4]iOSiaS@UOI,com,br

Cinco anos depois dos
atentados ao World Trade
Center e ao Pentágono, nos
Estados Unidos, omundo con
tinua exposto a riscos de ata-

.

ques. Estudo da Forrester Re

search, companhia norte

americana de pesquisas, con
sultoria, dados emediadora de .

comunidades em tecnologia,
que revela: os investimentos

corporativos em projetos de

segurança deverão atingirUS$
11,2 bilhões até 2008 nos Esta
dos Unidos e Europa, contra
apenas US$ 1,1 bilhão em

2005. Um considerável crescí
menta nas últimas três déca
das, tanto em relação ao núme-
1'0 de companhias como no nCI-

lii4lfjijffl Dias

Lula vira
Pilatos

-

o presidente tuía lavou as
) ,

mãos em relação à dlsputa"'
entre os dois aliados, AldofC,
Rebelo (PCdoB-SP) e fi

I

Arlindo Chinaglia (PT-SP), f,

pela presidência da Câmara ..
A candidatura de Gustavo i •

Fruet (PSDB-PR), o
'

i

presidente ignorou. Lula
. , . Y

espera que mnguem sala

abalado da disputa:
"Estaremos subordinados.

'

ao resultado." E ele está r.

confiante, não acreditando I

que a eleição para a

Câmara possa trazer

problemas para a coalizão.
A disputa eleitoral, de fato,
não envolve O governo Lula,
nem seu programa de

governo. Presumível,
contudo, que distancie

antigos aliados na 'esquerda
- PT, de um lado; PSB e

PCdoB, de outro -, e

mante-nha aflorados

projetos próprios de poder.
A coalizão não estaria

ameaçada, mas teria curto

prazo de validade.

�www.blogdoet.com.br

• PONl_O DE VISTA

Universidade do futuro:

questões para reüexãn

•Dimas de Melo Pimenta

Economista

madamente R$ 2 bilhões P�J
ano no Brasil, envolvendo
1.500 empresas especializadas.
Só Estado de São Paulo.exís'
tem 349 firmas legalizadas, Cbril
mais de 100 mil vigilantes. lis·
ses números, além de evidéi{,

. f
ciarem o quanto a present
civilização ainda precisa avarr
çar nocornbate ao crime (m·
elusive o organizado), à into
lerância internacional e ao ter
rorismo, demonstram have
grande potencial no mercado
da segurança, abrangendo, in'
elusive, a possibilidade de ex

portação. E é preciso esta!
atento às oportunídades, ate
mesmo àquelas que emergénl
das crises e problemas.

Oª tl}xto� para esta coluna deverão tor no máximo 1 ,680 carae. Fonte Tlme5 New Roman 12 fl podem ser enviados por e·m�11
mdação@orrelodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Cal�a
Postal19, É obrigatório Informar nome cnmpillto, profissão, "CPr e "telafontl (" não !lerão publicados),

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I FINAL DE SEMANA, 20/21 de janeiro de 2007 MOSAICO

Fazer, é só querer

Governador Luiz Hen

rique da Silveira (PMDB)
I não agüentamais perguntas

sobre projeto do deputado
Paulo Eccel (PT), apro-
vado pela Assembléia Le

gíslativa ano passado,
pondo fim à cobrança da
tarifa básica em telefonia
fixa e celular. Vetado por ele
e pelo sucessor Eduardo
Pinho Moreira (PMDB),
mas homologado pela AL

no último dia 13. Diz que é

inconstitucional, o mesmo
que vereador e deputado
estadual legislar sobre
ICMS. Garante que aplau ..

diria iniciativa neste sen

tido de deputado federal,
que tem tal prer-rogativa.
Pois bem. Poderia ele
mesmo propor isso à
bancada federal que o

apóia: dois senadores e ou

tros dez deputados.

PT e PP mais próximos
:Em política tudo é possívellevando em conta que

interesses pessoais e de grupos sempre prevalecem sobre

qualquer outro procedimento. Mas, no momento,

parece irreversível urna reaproximação do PP com

PSDB e PFL nas eleições municipais de 20QS. Tudo

por conta do tal acordo não cumprido em 2001. Que
incluía as eleições do ano passado, inviabilizado pela
tríplice aliança formada para apoiar Luiz Henrique. O
quadro atual remete à real J?ossibilid�de de. reedição
da aliança PPIPT pró An.1Ín no segundo turno da

eleição paragovernador.

Müller busca apoios
Aliás, em Corupá o PT já está no governo do prefeito

, Conrado Müller (PP), que deu ao partido a chefia da
Divisão de Esporte e Lazer. João CarlosGottardi, presidente
do diretório petista, assume nesta segunda-feira. Müller
também quer o PPS, que tem na vereadora Bernadete

Hilbrecht, ex-secretária da Educação, liderança pra lá de
forte. Com mais o PSDB e PFL, que o apóiam desde as

eleições de 2004, Müller teria praticamente garantida sua

- reeleição no ano que vem. Como adversário, sobraria
apenas o PMDB' cujo reinado no comando do município
foi interrompido ná dois anos.

R' Vontade política faz!
"Isto é resultado de

decisão político-adminis
, trativa que vai acabar com

, a ambulancioterapia na

, região, nesta especiali
'dade. Enquanto aguar
damos recursos extras do

,

Ministério da Saúde, opta-
mos por deslocar recursos
do Instituto doCoração, de
São José (R$ 1,5 milhão),
para o Hospital Marieta,
para que os moradores de

toda a região de Itajaí não
precisem' mais se deslocar
até a Grande Florianópolis
em busca de tratamento

especializado". Luiz Eduar
do Cherem, secretário

estadual da Saúde, que
assinou o convênio ontem

junto com o governador
Luiz Hentique. Isso

permitirá atendendimento
a pacientes de 11 cidades da

• �
I

regiao.

mosaioo@ocorrelodopovo.com,br

Posse
Empresário EdgarMaluta

assume em ato marcado

para o dia 29 de março a

presidência da Associação
Comercial, Industriai e

Agrícola de Guaramirim,
no lugar do peemedebísta
Orlando Satler. Atual

primeiro vice-presidente e

sem vinculação política,
Maluta ficará rio comando
da entidade até o ano final
de-200S.

Mais caro
Usuário do Samac de

[araguâ do Sul entra o ano

pagando mais pela água
tratada. Aumento de 7%

aprovado pela Câmara de
Vereadores no ano passado.
Valores virão nas tarifas

entregues em fevereiro.
Acrescidos de 80% para

quem já usa rede coletora e

tratamento de esgotos. Pelo
resto da vida.

Nada feito
A "tromba" do gove

rnador Luiz Henrique com

Lula ficou maior. Foi curto
e grosse, como se diz no

popular, ao dizer que o

governo não renegociará
dívidas dos estados com a

União. Acusa governa
dores de gastarem dinheiro
de privatizações em obras
desnecessárias. Sem anar-

I quia fiscal, disse Lula.

Ivo Konell, a volta
Ex-deputado e ex-prefeito

IvoKonell (PMDB) garan
te que sai candidato a pre
feito em 200S. Afirmou

ontem, aqui no Correio,
que aguarda apenas publi
cação de efeito suspensivo
de decisão do Tribunal

Superior Eleitoral da perda
dos direitos políticos por
oito anos, fruto de conde

nação por improbidade

administrativa em 2002.
Com isso, ele mesmo risca

o fósforo que pode provocar
um novo incêndio no

partido, debelado a muito
custo com um quase ex

purgo dele em passado
recente. Até porque o can

didato a prefeito não é ele,
é, pelo já visto, Carlos
Chiodini, que hoje preside
o partido;

Inocente
"Eu também fui enga

nado". Paulo Bauer (PS
DB), ex-vice-governador
de Amin, ratificando dis
curso de Luiz Henrique na

Rodovia do Arroz. Segun
do LHS, quando assumiu o

projeto não existia e nem

estava incluída em finan
ciamento do BID. Bauer,
como vice, não sabia?

Razões da encrenca
Secretário estadual da

Administração Antônio
Gavazzoni confirma nota

da coluna: está de olho em
contratos terceirizados,
entre eles o da família Ber

ger, de segurança patri
monial. Mas não é de

graça. A encrenca come

çou quando o próprio <fa
vazzoni, do PFL e indicado

pelo senador Jorge Bor-

nhausen, sentou na cadeira.
.

do então secretário da pasta
Marcos Vieira, este aliado e

correligionário de quatro
costados da família tucana,
que também ficou sem

cargos de seretariadoneste

segundo gover-no de Luiz

Henrique. Não fosse isso,
tudo ficaria como antes,
disso se pode ter certeza

absoluta.

É mole?
Dito pelo próprio

Roberto Salum, da TBVB,
candidato a deputado
federal pelo PSB não eleito,
com 71.S64 votos por falta
de legenda: endividado,
apelou para o governador
Luiz Henrique. Que o

atendeu com verbas

publicitárias do governo.
Detalhe: o entrevistado era
LHS. Que disse não deixar

amigos" a estrada".

'Sim ou não?
Afinal, vamos ter ou não,

mesmo no segundo, alguém
de J araguá do Sul no

governo de Luiz Henrique?
Se o resultado do segundo
turno for levado em conta,

podemos tirar o cavalinho
da chuva. Até porque o

próprio LHS disse, aqui, que
omelhor secretário estadual
da cidade sempre foi ele
mesmo.

O CORREIO DO POVO

DETALHE
,

O óbvio
Deputado em fim de

mandato, Dionei da
Silva (PT) desmente l

categoricamente que t

estaria articulando sua
}

candidatura a vereador
em 2008. Não sabe de
onde veio isso. Nem )

precisava desmentir. ,

Quem ficou em

segundo na disputa
pela prefeitura em 2004 .u

só pensa nisso.
:
,

.

Saldo
Nesta última viagem a

Brasília, onde participou ,

de encontro com o

presidente Lula e que
reuniu cerca de 130

prefeitos de partidos
que apélarn 'O petista no

âmbito nacional, o
prefeito conseguiu ao

menos sair numa

fotografia ao lado de
Lula e de outros

colegas.

Falta dizer
O projeto de construção
de mais quatro pontes
em Jaraguá precisa ser

melhor explicado. Para
sair da cidade, tudo
bem, entendem muitos.

Mas, e para retornar,
pela ausência de vias 1/

expressas- estão

prevístas?-, não vamos

todos para os mesmos

caminhos de sempre?

Delírios'
PDT aposta na

indicação do (eterno)
candidato a governador
Manoel Dias para um

ministério de Lula. O
partido é "modesto",
não quer mais que o da
Previdência Social. Vão
sonhando, porque
sonhar não é proibido.
E pelo que (ainda) não
se paga imposto ou

taxas.

Desistência
Partido da Mobilização
Nacional não aceitou a

fusão com o Partido

Popular Socialista e

Partido Humanista da
Solidariedade, o que

.

resultaria na criação da

Mobilização
Democrática. Era, na
verdade, de tão

inexpressivos, juntar a
fome com a vontade de
comer. Apenas e

I

somente isso .

Camisinha nas escolas·
lC)J_SSO vai itiduzir ª- uma diminuição na idade da

iniciação sexual no Brasil". É o que prevê o senador

Cristovam Buarque (PDT-DF), ex-ministro da

Edl:icação,sobre o projeto dosministérios da Saúde e

da Educação' para colocar, nas escolas públicas,
"mªquinas de caraisínhee" semelhantes às de

refrigerantes e salgadinhos. "Está-Se distribuindo
camisinha em vez de distribuir educação" criticou
C}:,i.stovarn. O projeto denominado de "Saúde e

Prevenção nas Escolas" quer popularizar o uso de
camisinhas visando reduzir os índices de

conraminaçãd com.e vírus da Aids-e de gravidez

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MONIKA HUFENÜSSlER CONRADS, PRESIDENTE DA SCAR DE JARAGUÁ DO SUL
i,
I

I

I

O CORREIODOPOVO

�'A cultura possibilita avaliar algo que vai além"
} Para quem se preparou para assumir

funçôes empresariais, ser presidente de uma

entidade voltada às artes e à cultura é um
. ( ,

grande desafio, já que, em princípio, parecem
tarefas distintas-Irnas os grandes avanços

�ecnológicos estão relacionados direta ou

indiretamente às artes). Dar conta dessas

�tividades ,culturais exige muita disciplina e

t1'eterminação. -

.";'

:� Ao ser convidada para assumir a presidência
�a Scar (Sociedade Cultura Artística), em

i�meiro de 2002, Monika Hufenüsslet Conrads
",' .

pão titubeou: aceitou a missão e vtern se

�mpenhado de corpo e alma para, como ela

resma diz, contribuir na melhoria; da

�ualidade de vida da população e oferecer

�pções' de lazer.
� .

r: O mandato de Monika à frente da Scar

rermin� em junho de 2008, rnas ainda não
P" ,

�ecidiu se continua a integrar a diretoria, como
li"

tm dos 28 membros do conselho.,

�' Para falar um pouso da Scar, das atividades

�rtísticas e cultura�s desenvolvidas, desafios e

projetos da entidade, Monika recebeu a

r�portagem do O Correio do Povo para a seguinte
entrevista:

[.

t

, "

; Correio do Povo - Qual
a diferença entre Scar e

'Centro Cultural?

Go Monika It Conrads '

'Centro Cultural é o prédio
'� a Scar é a entidade que
administra o Centro
Cultural.
A Scar é uma entidade

§em fins lucrativos, dirigido
por voluntários, que visa

�st.imular, desenvolver e

preservar a cultura na nossa

região. Tem tradição de 50

�nos, completados em junho
"ªo ano passado, e nesse

�empo conquistou respeito

��ão apenas em Jaraguá do
Sul e região, mas ern' todo o

"Estado e aléJ dele.

; Após o falecimento de
dona Adélia, dissolveu-se a

entidade, mas o espírito
permaneceu muito vivo, o

que foi fundamental para o

ressurgimento da Scar, fruto

CP
"

No início, onde
eram desenvolvidas as

atividades?

Monika ' Em salas

alugadas, ern locais improvi
sados ou cedidos. O sonho
da sede própria foi/realizado
em 1982, na'RuaAmazonas,
onde funcionou a até a

transferência para o Centro

Cultural. . Monika ' Na maioria das

vezes, as atividades
culturais não geram
recursos. A Scar depende
diretamente dos projetos
culturais para se obter recur
sos dos governos federal,
estadual e municipal.

Temos também alguns
patrocínios de empresas por

rtl. júnfa.\Cs�· meio da Lei Rouanet, que
I institui o ProgramaNacional

:�:q� de

::oi� à�:�t:ra�ãO o s

(il da projetos desenvolvidos
atualmente? ---

CP , Quando foi

inaugurado o Centro

C�ltural?
Monika - Em 2003, um

�no após eu ter assumido a

rlresidência da Scar. É um

dos mais modernos centros

culturais do país, no que diz

respeito à 'estrutura acús- I

tica, que é maravilhosa, e a

espaços adequados para as

práticas artísticas.

Os teatros foram plane
j ados por engenheiros e

arquitetos especializados. É
um raro exemplo no Brasil
de um espaço cultural tão
bom que não seja do poder
público.

Monika - É o despertar
da comunidade para as artes

e á cultura. Por outro lado,
o que se vê em termos de

instituição 'é que a

comunidade ainda não, está
inserida nos propósitos. A
Scar existe não para ter um

prédio bonito e moderno,
mas para proporcionar à

comunidade opções de lazer
e contribuir na melhoria da

'

qualidade de vida da

população, já que a cultura

possibilita às pessoas avaliar

algo que vai além,
contribuindo para a

conquista do desejado.

de muita luta.

Depois, foi criado o coral,
numa iniciativa da própria

:;: Cp, Como surgiu a Scar, que já trabalhava com
(Scar? outras atividades artísticas
F

"
e culturais. E I'n. 1986,'

-< Monika-Começoucom .

voltou-se a organizar a

3:Francisco e Adélia Fischer, ,orquestra, sob o comando do
2que formaram uma pequena maestro Ricardo Feldens,
'tbrquestra, que tinha como que hoje rege a camerata e

\integrantes Emílio da Silva a orquestra de cordas.
'e Werner Voight, entre

outros artistas jaraguaenses.
h1as tarde, para ter

.representatividade jurídica,
�decidiram criar a Scar,' que.
:iem 100% de foco na cultura.

CP , Quais são as

maiores dificuldades?

Monika - Sem dúvida,
a .maior dificuldade é

manter as atividades, Em

primeira instância, cultura
parece algo inútil, não tão

desejado pela comunidade,
o que acaba dificultado todo
o trabalho. Mas tudo tem

sua base na cultura. As artes

.e a-cultura caminham juntas
com a ciência, basta lembrar
o exemplo de Leonardo da
Vinci.

CP , E quais as

conquistasí

CP Como são

custeadas as atividades?

Monika - Patrocinados

pelo governo federal: "A
escola vai ao teatro", de

formação, realizado na

, Semana da Criança, com

cerca de dez mil estudantes:
Música para todos, com
aulas de músicas a .preços

populares e a Companhia de

dança.
O Estado contribui com

recursos para o circulo de
concertos da orquestra, que
possibilita a apresentação
em outros municípios, para
o Festivàl de Formas
animadas e realização de

exposições de artes plásticas
com artistas de J araguá do
Sul e região.

Já o município patrocina
a orquestra filarmônica e os

corais, além do projeto
Cultura artística ao

"A Scar existe
não para
proporcionar à
comunidade
lazer e contribuir
na melhoria� dã
qualidade de viaa
I' ,

I da população"

cidadão, desenvolvidos com
alunos da-rede municipal.

CP
"

E os próximos
projetos?

Monika ,Dar continui-j'
dade às atividades e aos

projetos anteriores, entrar
um pouco mais na h1PB e

trazer grandes nomes para a

cidade. A Star é bem
eclética.

Criar o Paleo aberto,
projeto mensal para a

apresentação de grupos de

qualquer atividade artística
e cultural. O regulamento
será divulgado final do mês.

Quero aproveitar para
convidar a comunidade a

participar das atividades da

Scar, porque ela existe para

população,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALARGAMENTO: RUA QUE LEVA À VILA NOVA FICARÁ COM SEIS METROS A MAIS ',.

Mudança no trânsito marcada para ·próxima semana
Hoje será feita

, instalação elétrica

para modificação dos
semáforos centrais

DAIANE ZANGHELINI
. JARAGUÁ DO SUL

ASecretaria de Urbanismo

informou ontem que nova

etapa demudan-ças no sistema
viário central deve começar na
noite do próximo domingo, 28.
Caso chova, a inversão dos
sentidos acontecerá no fim de

'semana seguinte, na

madrugada do dia 4 de

fevereiro.
Durante a tarde de hoje, a

equipe de urbanismo realiza a

instalação elétrica nas ruas que
receberão novos semáforos e

. :naquelas com novo sentido,
'ón-de os equipamentos serão

f.) inver-tidos. A sinalização
horizontal começa a ser refeita
na quarta-feira, nos lugares
onde não haverá alteração de
sentido.

As ruas preferenciais
-Reinoldo Rau e Marechal
�

.

,

Deodoro (exceto o Calçadão)
voltam a ter sentido inverso

como há dez anos. Com isso, os
motoristas que. trafegarem no

sentido VilaNova/Centro, por
exemplo, vão acessar pela
Reinoldo e retornar pela
Marechal, e vice-versa. As ruas
Henrique Piazera, Francisco
Fischer, Quintino Bocaiúva e

Estheria Lenzi seguirão o

exemplo das avenidas centrais
e assu-mem a direção contrária
da existente.

• MUDANÇA SISTEMA VIÁRIO

INíCIO
AGOSTO 2006

SENTIDOS JÁ ALTERADOS (VILA
NOVA)
- 25 De Julho
- Martin Stahl
- Guilherme Wackenhagen,
- Olívio Brugnano
- Pedro Gonzaga

SENTIDOS JÁ ALTERADOS
(CENTRO)
- Barão Do Rio Branco
- Marina Frutuoso
- Emílio Carlos Jourdan

Algumas transversais

também terão de ser

adequadas conforme o tráfego.
A Rua Domingos da Nova

ganhará sentido duplo no

trecho compreendido entre a

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

Procópio Gomes e Augusto
Mielke também vai virar mão

dupla. As ruas Quintino
Bocaiúva e Antônio Carlos
Ferreira, no trecho entre a

MarechalDeodoro eFrancisco
Fischer também assumem

sentido inverso. A direção da
Rua João Marcatto também
muda: agora, os motoristas

poderão acessá-la entrando

pela Marechal e saindo pela
Reinoldo Rau.

Recebem novos semáforos .

os cruzamentos da Procópio
Gomes com Bernardo
Dornbusch (Rede Feminina de
Combate ao Câncer); da joão
Picolli com a Reinoldo Rau; e
da Adélia Fischer com a Jorge
Czerniewicz, que perderá a

rotatória.

Rua Ângelo Schiochet transformada em avenida
Outra alteração no

sistema viário central, que
acontece nesse semestre, diz

respeito ao alargamento da
Rua Ângelo Schiochet -

entre a ponte da Vila Nova'
e a Barão do Rio Branco -

que também assumirá

sentido oposto ao existente.

Segundo o secretário, ela
será alargada três metros

para cada lado e será

transformada em uma

avenida, como já é a

Marechal Deodoro da
Fonseca. "A Ângelo
Schiochet deixará de ter os

atuais dezmetros de largura
e passa a ter 16", explica.

Para aumentar a pista,
quatro residências serão

.

demolidas total ou

parcialmente. Do lado
direito, a prefeitura está

acertando indenizações com
o proprietário da residência
da esquina desta rua com a

Barão, e da esquina com a

Marina Frutuoso. Na

margem esquerda, está

n

s

a

sendo negociada a retirada
total ou parcial de uma casa

de madeira e de uma clínica

odontológica.
As indenizações incluem.a

troca destes imóveis por
outros - em diferentes locais
- ou a reconstrução parcial
das residências nos fundos dos

próprios terrenos. "Agora
estamos avaliando o valor dos
imóveis para finalizar as
negociações na próxima
semana", salienta Piazera. Ele
destaca que os prédios e as

demais residências estão

devidamente recuadas e

perderão parte da calçada. A
ponte do Beira Rio não sofrerá

alteração.
PONTOSDEÔNIBUS

- De acordo com Piazera, as
rotas de transporte coletivo
não sofrerão alterações. Os
16 pontos clt! ônibus
localizados nas vias a serem

modificadas serão instalados
do lado oposto da rua. Mas

alguns ficarão cerca de 30
metros distantes do local
anterior, para não prejudicar
os comerciantes e não tomar

a calçada estreita. É o caso
,

do ponte de.ôníbus em frente.
às Casas d'Água, que será

reposto em frente aomuro de
uma seguradora próxima, do
outro lado da rua.

Pontos de ônibus nas ruas modificadas serão colocados no lado oposto

.J

prefeitura neste ano somaR$
14,9 milhões. A previsão é de
arrecadar cerca de R$ 10,4, o
equivalente a 70% do valor
total. "Nos últimos dois anos,

a inadimplência ficou ria faixa
de 30%, e a previsão é de que
o índice se mantenha nesse

ano", calculou Alves,
informando que a 50% dos

inadimplentes são contri

buintes residenciais. Ano pas

sado, a prefeitura distribuiu
36.696 carnês do imposto e

arrecadou R$ 6,7 milhões.
NOVA CHANCE -

Neste ano, os inadimplentes
terão oportunidade de parcelar
o IPTU em dívida com a

prefeitura antes do valor ser
cobrado judicialmente.
'Agora, quem deixa de pagar
vai ,ecebet uma

correspondência do Fórum
sobre o parcelamento",
explicou Alves, informando
que o valor não pago em 2006
foi perto de 2,2 milhões..

ISENÇÃO OS

agricultores que tiveram

f

Na esquina da Ângelo Schiochet com a Barão, Piazera mostra casa que será demolida para alargamento de pistà'
:j

Distribuição de carnês do IPTU começa em fevereiro
"

"

isenção do IPTU no ano

passado estão dispensados de

protecolar requerimento para

isenção neste ano. Aqueles que
tiveram o pedido indeferido
devem solicitar isenção até 9 de
março, no setor de tributação.

'_ .

Por erro de digfiação, informamos na edição de
ontem que a tarifa minima de consumotle-ágUl(
ficaria R$1 O mais cara a partir de fevereiro. Na
verdade, o reajuste será de R$1 - já que a tarifa
passadeR$12,92 paraR$13,92.

SCHROEDER

Prefeitura abre as

portas na segunda
Depois do período de férias

coletivas que teve início elp 20
de dezembro, a prefeitura de
Schroeder volta ao horário
normal de funcionamento a

partir da próxima segunda
feira, 22. O horário de
atendimento ao público que
será retomado é das 7h30 ao

.
'

meio-dia e das 13h30 às 1.7
horas, de segunda a sexta
feira.

Os 38.209 carnês de IPTU

(Imposto Predial e Territorial

Urbano) começam a er

distribuídos no município a

partir do dia 1º de fevereiro. A

entrega será feita da mesm

forma que nos anos anteriores,
via correio e servidores

municipais. Os contribuintes

que não receberem o carnê até
1º de março deverão retirá-lo
no setor de Receita Tributária
da Prefeitura.

Nesse ano, o imposto foi

reajustado em 10% para todos
os contribuintes e pode ser pago
à vista ou parcelado. Para quem
optar pela parcela única - com

vencimento em 9 de março -

será concedido desconto de
18% sobre o IP11J, exceto as

taxas de limpezapública e coleta
de lixo. Já a quitação de forma

parcelada pode ser feita em até
8 vezes, dependendo do valor
doimóvel.

O secretário da fazenda,
Alexandre Alves, informa que
o valor do IP11J e das taxas de
limpeza e coleta lançado pela

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I Festa Pomerana anima o fim de
I
,

I ,

semana em cllma de cultura alemã
I

• : PIERD RAGAZZI/DCP PONTO_S__ �� 0,659

�esta começou ontem com apresentação de sete bandas, lançamento de cd, competições e desfile tfpico pelas principais ruas do Centro da cidade
I
I
I

Programação inclui um.

cute em Plattdeutsch,

�ialeto trazido por
limigrantes pomeranos
!
I
,
I .

KEllY ERDMANN
POMERODE

A 24ª edição da Festa
Pomerana começou ontem.em
clima de muita alegria. Com
desfile típico, apresentação de
bandas e sangria do primeiro
.Bfu-ril de chope, a população
d�u o "pontapé inicial" da

comemoração que segue até

o final da próxima semana.
Criada em 1984, ela é a

IÍfaneira encontrada por
pbmerode de festejar. o
ci:

aniversário,marcado no 21 de
janeiro, durante dez dias

seguidos. Além disso, os

organizadores da festa também
projetam um incremento no

setor turístico, já que o

número de veranistas
continua significative nesta

época do mês.
• Para causar interesse

nestas pessoas e traze-las até

a cidade, a administração
pública optou por fazer um
evento cheio de novidades e

'tipicamente alemão. Entre as

atrações mais curiosas estão as
..... eÓ» (\

competiçoes típicas, como a

do Schneidermüller (serrador
de lenha), do Vogelstechen
(pássaro ao alvo) e do
Fischerstechen '(fisgar o

pescador). Outro momento

esperado pelo público é o culto

religioso em Plattdeutsch,
dialeto trazido pelos
imigrantes da Pomerânia,
região da Alemanha hoje
pertencente à Polônia. A

,

cerimônia ocorre no domingo,
21, às 11 horas, no Pavilhão

Principal.
A programação geral inclui

ainda um desfile de tochas

(fackelzug) e a dança das
cozinheiras (küchenmarsch).
Par� completar, a' Festa
Pomerana orgariiza
�iariamente concursos de

�linária. O segmento
alimentício também conta

com um festival gastronômico
feito pelo Restaurante e

ConfeitariaTorten Paradies.A

empresa leva aos pavilhões
cardápios diversificados que
têm pratos tradicionais da
cultura alemã.

Os Ingressos custam R$ 5
nos domingos, quartas,
quintas e sextas-feiras. Nos
sábados o valor sobe para R$
8 e na segunda e terça-feira,
além do domingo festivo de
aniversário de Pomerode, a

entrada é gratuita. Os

pavilhões da festa, que segue
até o próximo dia 28, ficam na

Avenida 21 de Janeiro, 2150,
Centro. A expectativa total
de público é de 60mil pessoas,
conforme a diretora de
Eventos da Prefeitura, Ivane
Lemke.

rnpulação reclama demora no atendimento do Sine
PIERD RAGAZZl/DCP

1-':: A primeira semana de
atendimento externo do
5)'ine de J araguá do Sul
t-rouxe insatisfação aos

moradores da região. A
demora para conseguir
chegar ao balcão e a

quantidade reduzida de

ftchas distribuídas fez com

que muitas pessoas

o.gesistissem de procurar o .

serviço, pelo menos por
Filas ,se formam todos os dias

enquanto. marcada para às 7h30, Pinot
O mestre de obras Jair ficou oom a ficha número 12.

Pinot, 52, foi ao prédio do Conforme o sub-coorde

Sine duas vezes só nos nadar de Trabalho e Renda

últimos dias para encami

nhar, seguro-desem-prego.
l�a primeira delas, 'chegou
;�arde. Às 10 horas as senhas

���ta�am esgotadas e não

havia indícios de que esperar
pela próxima entrega valeria
o tempo perdido. Ontem, ele

'I[resolver ir mais cedo. Mesmo
uma hora antes da abertura,

do Sine, Errol Kretzer, um dos
motivos da morosidade é a

diminuição no número de
funcionários por causa do

período de férias. "Fizemos .

um programa e, por isso, nesta
semana estamos apenas em

dois no atendimento",
explicou. Mas, ele garante
que a partir de segunda-feira,

22, outros dois retornam ao

trabalho e a quantidade de
fichas entregues à população
deve aumentar.

Outro fator que impede
mais agilidade no serviço é a

procura além do normal por
encaminhamentos para

seguro-desemprego. "Cada
um leva certa de 20 minutos,
atrasando o restante",
conclui Kretzer.

Atualmente o Sine atende
cerca de 100 pessoas a cada

dia, entre pedidos de seguro-
. desemprego, cadastro de
interessados e intermediação
para trabalho. Vale lembrar

que o posto do Ministério do

Trabalho, instalado na Rua

Gumercindo da Silva, 638,
Centro, também é

responsável pelo primeiro
serviço. Ele fica aberto das 8h
às 17h. Já o Sine, das 7h30 às

13hI5. (KE)

(.

ENCONTRO

Aciag tem primeira
reunião no dia 12
A Aciag (Associação

Comercial, Industrial eAgrícola
de Guaramirim) realiza a pri
meira reunião do ano no dia 12
de fevereiro, na sede dos
BombeirosVoluntários deGua
ramirim, Com início previsto
para as 18h45, além da abor

dagem dos assuntos da associa

ção, acontecerá a apresen-
,

tação da diretoria da corpora

ção. Tambémjáestámarcadaa
data da posse da nova diretoria
da Aciag para o biênio 2007/
2008.

-- - - -
- --- - - -

- - _-

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL 'i,
"

DÓLAR (EUA) COMI'M VENDA

COMEROIAL 2,129 2,131 lit

PARALELO 2,225 2,350 lit

TURISMO 2,077 2,220 It

- --- -- -

• BOLSAS DE VALORES
-

• POUPANÇA

" BOVESPA 43.427 2,24% �- --
- - -

II CUB laneiro" DOW JONES (N. YorK) 12,565 002%
" MERVAL (B Aires) 203i 063% R$ 889,54

,It NIKKEI (ToKio) 16.951 ·1,39%

"

II

• FALECIMENTOS
Faleceu às 01 :20h do dia t9/01! a senhora Guisela
Westphal, com Idade de 58 anos.O velório foi realizado
em sua residência e o sepultamento no Cemitério Rio da
Luz I. I

Faleceu às OO:OOh do dia 19/01, a senhora Iracl Raduenz
Flhor, com idade 48 anos.O velório foi realizado em sua
residência e o sepultamento no Cemitério Cristo Bom
Pastor.

Faleceu às 20:00 do dia 18/01, o senhor Ricardo Kopsch,
com idade de 93 anos.O velório foi realizado na Igreja
Lutherana de Três Rios do Norte e o sepultamento no

Cemitério de Três Rios do Norte.

COLÉGIO
MARISTA
SÃO LUIS

EDUCAÇÃO MARISTA: PARCERIA
CONSTANTE COM A FAMíliA

A educação de crianças e jqvens é uma tarefa complexa,
com alto nível de dificuldades, há um mundo a ser

reconstruído em pequenos gestos diários, e aí está a

importante missão de Pais e Educadores, para que

juntos, transformem o ambiente escolar num espaço
de aprendizagem significativa, prazerosa, com

condições necessárias para' o desenvolvimento

intelectual e humano.

Sabe-se que as atividades escolares propostas tem

objetivos e fins educativos, mas o Colégio Marista busca

integrar a família ao contexto escolar, provocando
reflexões e propondo um acompanhamento maior na fase

que o aluno está vivenciando, proporcionando assim

maior harmonia entre a linguagem dos pais e da escola.

E neste tempo de férias além de descansar, brincar,
encontrar velhos e novos amigos, estreitar laços, se faz

importante retomar a caminhada escolar. Avaliar como

está o envolvimento do aluno e da família com as

atividades individuais e coletivas. Para iniciar o novo ano

cornforça total.

O Colégio Marista São Luís deseja a todos alunos, Pais

e Equipe Educativa Boas Férias e um 2007 cheio de

conquistas e realizações.

I

transporte e turismo
\

TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRANSPORTE ESCOLAR
PARA JOINVILLE COM MICR06NIBUS E UNIVERSITÁRIO

POsmvo • ENERGIA· EXATHUM • SOCIESCtTUPY • ACE UNERJ • CEPEG • SENAC - fAMEG

ligue: 3370-4888/ 9184-9988 com Luciane I Ligue: 3371-5891 / 9973-8831 com Roselene
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DE FORA: ATACANTE CONTINUA NA BUSCA PELO MilÉSIMO GOL, MAS ESTÁ FORA DO CARIOCA

I\MRÁDIO

JAQAGUÃ
1010

AGÊNCIA CBf

Romário (esquerda) teve três transferências internacionais em um ano e por isso não poderá defender o Vasco da Gama no Campeonato Carioca

J'Fifa veta.Romário e Vasco já
:pensa em atacante para Estadual
� A decisão tomada
ontem diz que o

atacante só poderá
jogar em julho

RIO DE JANEIRO

O sonho de contar com
/ Romário no Campeonato'

, Carioca foi adiado no Vasco da'
; Gama. Assim como o.sonho do
baixinho em completarmilgols
com a camisa alvinegra.

I

I Ontem de manhã a Fifa
I

,
decidiu que o atacante só

poderá atuar pelo Vasco em

i julho, já que no período de um
: ano ele teve três

: transferências internacionais -

,

'Vasco, Miami (EUA) e

Adelaide (Austrália). Por isso,

RALI DACAR .

Líder nas-metes
abandona corrida
Líder na classificação geral

: e atual campeão, o espanhol
: Marc Coma abandonou
ontem o Ralí Dacal'. O piloto

: adminístrava a vantagem
,

para conquistar seu segundo
título seguido, mas sofreu

,

uma queda com sua moto e
,

teve de se retirar da prova.
. O espanhol sofreu acidente
i no km 56 da 13� etapa e foi
levado, de helicóptero, ao

acampamento de final da
! etapa, no aeroporto de
;. Tambacuuda (Senegal) ..

além do estadual, Romário
também está fora da Copa do
Brasil.

O advogado Marcos

Motta, que cuida do caso na

Fifa, em Zurique, na Suíça,
tentou o recurso ainda ontem,
mas a situação é complicada.
Com' a negativa da entidade
máxima do futebol, omilésimo
gol do atacante ficamais longe.
Segundo as contas do craque,
faltam apenas 13 para que ele

consiga chegar à marca

histórica. O supervisor do

Vasco,NilsonGonçalvez, disse
namanhã desta sexta-feira, em
Resende, que há um plano B .

para o jogador .participar de
amistosos com a camisa

cruzmaltina e assim ficar mais

perto do golmil. SemRomário,

VIOLÊNCIA

Clube holandês é

expulso de Copa
o Feyenoord foi expulso da

"Copa da Uefa pelo Comitê
de Apelação da entidade

européia pelos incidentes de
violência cometidos por seus
torcedores na partída contra
oNancy, na França, pela fase
de grupos. Os incidentes

provocaram uma paralisação
de 20 rninutos da partída,
vencida pelo Nancy pelo
placar de 3xO. Além disso, o

"

clube tem de pagar uma

multa de 100 mil francos
suíços (R$ 62,S mil).

'.
\

o ataque do Vasco para o

Estadual será formado por
Leandro Amaral e André
Dias.

Já o técnico Renato
Gaúcho lamentou a

determinação da Fifa. A
decisão pegou o treinador de

surpresa e ele disse que, se o

recurso também for negado,
pedirá a contratação demais um
atacante. "Eu estava contando
comoBaixinho, infelizmente a

Fila deu esse parecer. Vamos

aguardar os próximos dias para
ver o 'que acontece", disse
Renato, em entrevista à Rádio
Brasil. O técnico já começou
a pensar em nomes de reforços
para suprir a ausência de

Romário, mas preferiu não

adiantar nenhum.

Campeonato Carioca

• LINHA

Briga de cachorro grande
Duas das maiores redes de televisão do país estão em "pé de

guerra". Mais declarado por uma delas, que vem atacando
constantemente o horário dos jogos durante a semana,

principalmente os que começam às 21 h45. Tudo porque a lei

aprovada na Câmara de Vereadores de São Paulo, que proibia as
. partidas de começarem depois das 21 h, foi vetada pelo prefeito
Gilberto Kassab, que alegou inconstitucionalidade. Todo dia, (

no programa de esportes do meio-dia, a emissora veicula uma

matéria sobre o assunt-o.

Salgado
Aqui em Santa Catarina, a

reclamação dos torcedores
é com o preço do' ingresso.
A FCF estipulou que o valor

para as arquibancadas
descobertas seja de, no

mínimo, R$ 15. Os .clubes
que cobrarem menos, como
é o caso do Atlético de

Ibirama, terão de arcar com

a diferença, Comenta-se que
o preço possa afastas o

torcedor.

18 Rodada

24/01
19h30 - Vasco xNova Iguaçu
19h30 - Fluminense x Friburguens
20h30 - BôavistaxAmericano
20h30 - América x Vo�a Redonda

21 h45 - Botafogo X Madureira
()25/01 .

20h30 - Flamengo x Cabofriense

2a Rodada

27/01
16h - Madureira x Boavista
20h30 - Cabofriense x Botafogo
28/01
16h - NOva Iguaçu x América
16h - VoM Redonda x Fluminense
18h10 - Americano x Flamengo
� 8h10- FriburguensêxVasco

Mas ...
Na verdade, sabe-se que a

briga é sim por outro motivo
'- o comercial. Esta
emissora ofereceu um valor
bem acima da outra para ter
os dlreltos do Campeonato
Paulista. Mas, os dirigentes
do estadual mais concorrido

preferiram a mesma do ano

passado, Mesmo com valor
mais baixo. Cada uma.

Torcidas
o encontro entre torcida

organizada e Polícia Militar foi
.

providencial para acabar com !:'_'::
as cenas lamentáveis que �,,;:
aconteceram no Catarinense do E::��
ano passado. E, conforme '�:>�
estatuto do torcedor, quem for �,,�:
pego fazendo tumulto ou até :. .. ,

atirando objetos no gramado
pode ficar sem freqüentar
estádios por até um ano. Nada
mais justo.

Visita
Quem esteve visitando o João
Marcatto ontem, durante o

treino do Juventus, foi o meia
atacante Gringo, destaque da

campanha do Moleque
Travesso nas duas últimas

temporadas. Ele disse que já
embarcaria ontem mesmo para
São Paulo, para definir o futuro .

.:
Mas seria um belo presente :�
para a torcida se ele acertasse �
com o tricolor. ::1

SIJD perdoa Inter e
o técnico Abel Braga .��

:"1�\

PORTO ALEGRE
O Internacional tinha uma

série de punições ainda

pendentes, devido a -fatos
, ocorridos durante o campeona
to brasileiro de 2006. Mas, neste
começo de temporada, o

Superior Tribunal de Justiça
Desportiva decidiu conceder o
perdão ao clube e, em especial,
o técnico Abel Braga. A
iniciativa foi considerada no

estádio Beira-Rio como o

come_ço de uma nova emelhor
fase na relação com a entidade.

O STJD anulou na quinta-

feira a decisão que impunha �9:
I
..... 'j

Inter a obrigação de disputar G
primeiro jogo do campeonato
brasileiro de 2007, contra o

Botafogo, dia 13 demaio, com
os portões do Beira-RiQ,
fechados, pena conseqüente de.,

.

arremesso de um objeto no
gramado. A outra boa notícia
foi a absolvição do treinaq0�
Abel Braga, que estava
impedido de comandar o time,
à beira do gramado, até o dia
16 de fevereiro, mas teve essa

punição convertida em multa
de R$ 2 mil em cestas básicas.

Leão se irrita com a

novela do caso Nilmar:
SÃO PAULO

O técnico Emerson Leão

parece ter perdido a paciência
com a novela N ilmar. O
treinador cansou de falar
sobre o assunto e disse que

agora quem vai se prenunciar
é a diretoria e o diretor de
futebol Edvar Simões. "Cansei
disso já. Chega de promessas
como está acontecendo há
algum meses. Acho que já .

fale! de mtlis sobre isso",
esbravejou o treinador.

DIVULGAÇÃO

I
Emurson Lula: Irritado com Jogador

Zé Robe�to pode deixar
o Santos no meio do ano

, SANTOS
O meia-esquerda Zé

Roberto pretende restabelecer
seu ciclo na Europa ainda neste
ano,mas avisa que não deixará
a Vila Belmíro antes de 30. de
junho, quando finda seu

VÍ11CWO.O jogadorquercumprir
a promessa dada à diretoria
paulista de que cumpre
integralmente o acordo e pOsa
Copa Libertadores como meta
nesses seís meses finais de
contrato.

AGÊNCIA CBf

- -

Zê Roberto: val cumprir contrato
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Juventus estréia em

casa amanhã, às
17h, querendo. o
primeiro lugar

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Se vencer a Chapecoense,
amanhã às 17hnoEstádio João
Marcatto, o [uventus poderá
até assumir a liderança isolada
da competição, caso Marcílio
Dias, Criciúma ejoinville não
vençam. Mas, sem contar com

essa combinação de resultados, -

o técnico Itamar Schulle
prefere falar em cautela. Para

ele, a Chapecoense é um dos

principais candidatos ao título
do Campeonato Catarinense.
"Eles disputaram a Seletiva

para a Série C e estão juntos
há três meses. Neste tempo,
tiveram como repor as peças
necessárias. Com a folha
salarial de cerca de R$ 120mil,
percebe-se que o investimento
foi para um time campeão",
comentou o treinador. '

Para tentar parar o Verdão
do Oeste, Schulle deve

.

meia Mazinho, o ala Igor e o
zagueiro Leandro Krass. "Se
eu tiver que mudar alguma
coisa será amanhã (hoj.e) ou
domingo", afirmou Schulle.

O presidente do Juventus,
Lia Tironi, acredita que o João
Marcatto deva receber um
bom público amanhã.
"Estamos há seis meses sem

jogos aqui e o torcedor está
ansioso. A vitória

.

em
Florianópolis também trouxe

uma motivação maior para o

público. E espero que a torcida
continue sendo o 120

jogador", disse o dirigente. O
ingresso será R$ 15 para a

arquibancada descoberta e

R$ 25 para a coberta.

O'CORREIOESPORT VO
esporte@ocorreiodopovo_com.br

TODO CUIDADO É POUCO: SCHUllE APONTA CHAPECOENSE COMO CANDIDATA AO TíTULO

Jogo pela liderança
,

PlEAD AAGAZZI/OCP

RÃDlO I��I
JAQAGUA

--_ ....-_-

torcida organizada. ''A nossa

orientação é para que eles

identifiquem as pessoas que
iniciarem ou provocárem
tumulto. Estamos para ser

ql\a�os de todos os torcedores,
iridependente de onde eles

�yirão", frisou Alves. O major
�)mbém disse que o espaço

para a torcida visitante

continua reservado e só será

liberado para a local se não

aparecer nenhum torcedor até
o apito inicial. ·"Se tiver

apenas um, ·temos de garantir
a segurança dele. Desde que
ele não venha a provocar

tumulto, vai ficar no espaço

que tem direito", comentou
Alves.

",: ". ,:::'::::::::J

O CORREIO DO POVO

CATARINENSE 2007

Col. Time PG

1° Criciúma 3

2° Joinville 3

3° Juventus 3

4° Chapecoense 3

5° Marcílio Dias 3

6° Atlético

70 Brusque
8° Avaí O

go Guarani O

100 Figueirense O

11° Metropolitano O

12° Prós era O

2a Rodada
Amanhã
16h - Joinville x Avaí
17h - Juventus x Chapecoense
17h - Atlético x Criciúma
17h - Figueirense x Brusque
17h - Próspera x Marcílio Dias
17h - Metropolitano x Guarani
aaRodada
Quarta
20h30 - Brusque x Juventus
20h30 - Criciúma x Figueirense
20h30 - Marcílio Dias x Atlético
20h30 - Joinville x Metropolitano
20h30 - Avaí x Chapecoense
Quinta-feira
20h30 - Guarani x Prós era

manterpraticamente o mesmo
time que começou jogando Juventus ainda está indefinido para a partida de amanhã contra a Chapecoense e schune terá mais três jogadores a disposição para o confronto

contra o Avaí. Mas ele terá a

disposiçãomais três jogadores,

��;:����s��: £����r�ã� Polícia Militar se reúne com' torcida organizada do Juventus para evitar tumultos

CLASSIFICAÇÃO

Ontem à tarde o major
Amarildo de Assis Alves e

a tenente Arlene Villela se

reuniram com dois

representantes da Raça
Tricolor, a torcida

organizada do [uventus, Em
<'

pauta, as diretrizes para o

Campeonato Catarinense
2007. Como o tr+-olor
estréia neste domingo em

casa, o encontro foi para
que o comando da Polícia
Militar repassasse aos

torcedores as medidas
adotadas em todo o Estado.

Segundo o major, o

principal objetivo é evitar os

tumultos e, para isso, a PM

espera contar com o apoio da

PlEAD AAGAZZI/OCP

Entre as novidades

apresentadas estão a proibição
da entrada de pessoas
visivelmente alcoolizadas e a

revista da PM em todos que
entrarem no estádio. Além

disso, a rua lateral do Estádio
- João Marcatto será fechada
quando torcedores visitantes

confirmarem presença.
O presidente da Raça

Tricolor, Raimundo Pereira

Filho, o Xororó, disse que a

Raça Tricolor vai apoiar a PM
e aprovou as medidas
adotadas. "A gente sempre

procurou ajudar as

organizadas que vieram para
cá. Mas vamos ajudar no que
for preciso", comentou. MajorAmarildo Alves (em pé) conversa com os integrantes da RaçaTricolor

Figueirense ainda nio está definido
para a partida contra o Brusque

O técnico Heriberto da

Cunha, do Figueirense,
pretende manter

praticamente o mesmo time

que enfrentou a Chapecoense
para o jogo de amanhã com o

Brusque. A única dúvida será

quem jogará no lugar do
volante Carlinhos, expulso na
derrota no Oeste do Estado.
A dúvida está entre Moreira
e Diogo, sendo este último o

mais cotado para assumir a

posição. Já o Brusque vai em
busca da primeira vitória no

campeonato, já que ficou no

OxO com oAtlético na quarta
feira.

Nq Criciúma a novidade
foi a apresentação do volante
Rudnei, de 22 anos, que veio
do Grêmio. O jogador
começou nó Figueirense,
disputou o Gauchão do ano

passado com oXV de Campo
Bom e chegou por emprés
timo para o Tigre, que ainda
busca um lateral-direito. Já
o Metropolitano, que busca
a reabilitação no campeo-.

nato, deverá ter a estréia do

lateral-esquerdo Anderson

Gaúcho, que teve a

.

documentação regula-rizada.
Quem também quer a

recuperação é o Avaí,
derrotado pelo Juventus na

primeira rodada. O técnico

[osué Teixeira conversou

muito com os jogadores e

espera vencer o [oinville fora
de casa. O tricolor terá a

disposição Marcelo Régis e

André Pinto, ambos liberados
pela FCE

"'"

VERAO NA YANG
Na Yóng você encontra a mais completa coleção de
Linha Proicfemlnina, adulto e infantil, como:

biquínis, maiôs, cangas, chapéus, bolsas, bem como

toda a linha Fitness em supplex como calças,
. rorsérios, bermudas, tops, regatas, maiôs para

nat-ação, tudo a preços de fábrica .

Além da linha praia e fitness, agora também,
vestidos e blusas em tecido light paro o dia-o-dia.

Venha conhecer nossa loja.

Run BerM'do Dornbusch, 43:1, Baepetldl
Fonc: 47. 3275·3a90· Jnraguá tio Sill se
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CRESCE NíVEL DE
EMPRE'GO NAS
INDÚSTRIAS DE
SANTA CATARINA � 82

CÚPULA DO MERCOSUL: ENCONTRO DE lÍDERES'

RELATÓRIO APONTA

LIDERANÇA BRASILEIRA
NA CAPTAÇÃO DE RECURSO
NA AMÉRICA LATINA-S3

mesmo tempo a Bolívia
vende gás subvencionado

para Cuiabá por US$ 1,9
[milhão de BTU]", disse.
Ele acrescentou que, para

Argentina, o insumo é ven

dido aUS$5.
Na quinta-feira, o presi

dente Lula afirmou que a

verdadeira integração entre

os países do Mercosul pas
sava pelo "despojamento"
dos países membros, princi
palmente dos maiores.

"Integração significa, sobre
tudo, compreensão da di

versidade; eu não quero tu

do para mim, eu quero para
mim apenas aquilo que eu

preciso", disse ele.
CHAVÉZ

Também durante os

discursos realizados na Cú-

"

pula do Mercosul o presi
dente venezuelano, Hugo
Chávez, defendeu um au

mento na participação dos
Estados sul-americanos em

suas economias.Chávez dis

se que o capitalismo é "o ca
minho da perdição do pla
neta" e que foi imposto "a

ponta de canhão, golpe. de
Estado, invasão da América
Latina no século 20".

Segundo ele, dentre as

300 empresas que' estão
dentro do bloco, 40% são

transnacionais. "Essas mul
tinacionais têm interesse na

nossa integração? Estou

certo que não", disse.
Mais cedo, após a foto

oficial,' ele acenou e jogou
beijos da sacada do Hotel

Copacabana Palace.

,)/ice-prefeito é morto; crime não é investigado

,1

de ter apenas 20 dias no cargo.
O Estado está enfrentando

greve do funcionalismo e ques
tionamentos jurídicos depois
que Vilela decretou a suspensão
do aumento dos servidores pú
blicos estaduais, concedido ano

passado. 'Afolha de pagamento
está em R$ 123 milhões. A difi
culdade é que encontrei um

caixa praticamente a zero e um

déficit de R$ 400 milhões.
Herdei um peso forte e por isso

estamos vivendo um drama no

início do governo", disse. A gre
ve geral e a ocupação do prédio
da Secretaria da Fazenda para
ram as atividades do governo.

O Instituto Médico Legal
(lML) não recolhe mais corpos
e os hospitais só atendem os

serviços de emergência.

o problema só será resolvido quando o Estado gerar
emprego, crescer e gerar renda. Estamos atrás disso",

Teotonio Vilela Filho,
governador de Alagoas

\
, '

Presidente da Bolívia quer preço "rear' pelo gás
Morales diz que
não vai mais
subvencionar
combustível para
Brasil, alfinetando
o presidente Lula

SÃO PAULO
O presidente da Bolívia,

yo Morales; afirmou, du
rante o encerramento da

Cúpula do Mercosul, que
não é mais possível"subven
danar o gás para o Brasil"
Em discurso, Morales afir
mou que com as desigual
dades, como na venda ao

governo brasileiro, é impos
sível eliminar as assimetrias

dentro do bloco.
"O companheiro Lula fa

la de solidariedade, mas ao

.OIVULGAÇAq

Descontração no momento émlilue os líderes da América Latina se preparavam para foto oficial do encontro
"\o .�A .�

Gilberto Pereira Alves, vice-
prefeito de Pilar, cidad� a 40 km
de Maceió, foi assassinado com

nove tiros na capital alagoana
por volta das 10h da manhã de
ontem. Como 100% das dele

gacias da Polícia Civil do Estado
estão em greve, o crime não está

sendo investigado. Alves esta

va no carro, com o motorista,
quando foi atacado. Os ban
didos atiraram dez vezes contra

o carro, sendo que nove dis-
. .paros atingiram o vice-prefeito e
,.._

um deles, o motorista, que não

foi ferido gravemente.
,Durante a tarde, o gover-nador
Teotônio Vilela Filho (PSDB)
concedeu uma entre-vista

coletiva para falar do dra-ma
vivido pelos alagoanos e o veto

do aumento aos servidores
públicos. Além da Folícía Chill,
o Institute Médico Legal (lML)
e peritos criminais também não

estão trabalhando, o que deve
.

contribuir para dificultar a

identificação dos responsáveis
pelocrime.
DRAMA

O governador de Alagoas,
Teotonio Vilela Filho (PSDB)
enfrenta uma séria crise, apesar

PM apreende
. drogas'e armas
pesadas no Rio
de Janeiro.

Bombeiros anunciam
o fim dos resgates

A Polícia Militar do Rio

de Janeiro apreendeu na

manhã de ontem, drogas,
armamento pesado e mu

nição em uma operação na

Vila dos Pinheiros, no

Complexo da Maré (zona
norte) .De acordo com a

PM, a operação aconteceu

após uma denúncia anô

nima. Foram encontrados
180 trouxinhas de maco

nha, 1.2QO papelotes de

cocaína, uma submetra

lhadora, três teleco-rnuni

cadores, 80 munições e

dois canos. para fuzil e três

carregadores para pistola.J

Também foram apre-
endidas duas bolsas da

prefeitura do Rio de Janei
ro e uma camisa da Polícia
Civil. O material estava em
um terreno atrás da As

sociação de Moradores da
Vila dos Pinheiros. A ocor

rência foi registrada na 21 º

distrito policial.

SÃO PAULO
Uma semana após o de

sabamento no pátio de
obras da linha 4 doMetrô de
São ,Paulo, em Pinheiros,
zona oeste da capital, o co

mando das equipes de
salvamento determinou na

madrugada de ontem o en

cerramento das operações
de resgate. O corpo daquela
que é COL iderada a última
vítima do acidente - o agen

te ambiental Márcio Rodri

gues Alambert, de 37 anos -

foi retirado da van soterrada
no local no final da noite de

quinta-feira. Até agora, há
seismortos no episódio.

"Para nós acabou", disse
o coronel João dos Santos
de Souza, responsável pelo
resgate, segundo o jornal O
Estado de S. Paulo. Apesar
disso, os bombeiros devem
realizar uma última "var
redura" na cratera de cerca

de 80 metros de diâmetro,
que afundou a rua Capri,

que passava ao lado do pátio
de obras. Há suspeita de que
haveria mais uma vítima no

local, o office-boy Cícero

Augustino da Silva, de 60

anos, desaparecido desde o

dia do acidente.
"Não há indícios sufi

cientes para acreditarmos

que ele [Cícero] esteja
mesmo ali. Em São Paulo há

registros de cerca de 60

desaparecidos todos .os di-'

as", explicou o coronel. "Va
mos clarear, olhar ponto a

ponto com lanternas, tudo
isso para ver se encontra

mos algum sapato, alguma
parte de corpo humano,
qualquer pista que nos leve
a achar que há mais alguém
noburaco."

O coronel Souza avaliou
o trabalho de operações

" .

dcomo, cansativo, mas ,esa-
fiador". "Aprendemos mui

to com isso tudo, inclusive
com a imprensa. Foi uma

lição para todos nós", disse.
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INVESTiNDO EM INFRA-ESTRUTURA

Sanea
,I

I
Presidente da Casan
vai buscar recursos
e informações sobre
a lei em Brasília

, I

NÁNCY ARAÚJO
BRASíLIA

Uma nova lei que fixa
diretrizes nacionais para o

saneamento básico no' país
entrará em vigor no próximo
mês. Sancionada no início
de janeiro pelo presidente
Lula, ela terá o objetivo de

promover' um marco'

regulatório para o setor. De
acordo com o diretor de

Articulação Institucional do
Ministério das Cidades,
Sérgio Gonçalves, o

investimento previsto para o
setor até 2010 é de R$ 10
bilhões ao ano, somado à

contrapar-tida d-e R$ 2
bilhões dos prestadores de

serviços.
Os recursos para o setor

sairão do FGTS e do FAT e

,I f

SANTA CATARINA
cadernob@ocorreiodopovo,com,br

e· o básico·tera
,

s O ano até 2010
serão repassados como

fir [ 'iamento aos estados.
Um controle mais rigoroso
na aplicação dos recursos é,
segundo o diretor, apenas
um dos vários itens que vão

compor as novas regras.
A lei também faz

referência aos catadores de
lixo e autoriza a dispensa de

licitação para a contratação
d-e associa-ções ou

cooperativas formadas
exclusivamente por pessoas
físicas de baixa renda, como
catadores de materiais

recicláveis, a fim de realizar

coleta, processamento e

comercia-lização de
resíduos sólidos. Com isso,
há expectativa de redução

ESGOTO:
-apenas 47%
-31 % recebe tratamento

EmSC:
-11 % têm coleta e tratamento

de 40% na massa total de
resíduos sólidos depositados
sem tratamento em aterros

sanitários.

De acordo com dados de
2005 do Sistema Nacional
de Informações sobre
Saneamento (SNIS), o

grande déficit está hoje na

área de esgotamento
sanitário. Enquanto o

abastecimento de água já
'

alcança 93% da população,
'

apenas 47,9% têm acesso à

coleta de esgotos e desses,
apenas 31,7% recebem
tratamento.

SANTACATARINA
Na próxima semana, o

president e da Casan,
Walmor De Luca, estará em

Brasília para buscar mais

informações sobre a lei. A'
Casan atende hoje 208

municípios catarinen-ses e o
J

maior problema enfrentado
par Santa Catarina é com a

coleta e o tratamento de

esgotos: apenas i 1 % da

população têm o serviço.

Auto-riza' as círurqlas
cardí cas pele SUS

I

11
I

I'

I·'

ITAJAí

, Secretário da Saúde, Dado Cherem ressaltou írnportâncía do serviço

O governador i . iz

Henrique assinou ontem a

autorização para que o

Hospital e Maternidade
MarietaKonder Bornhausen,
de Itajaí, realize cirurgias
cardíacas de alta

complexidade pelo SUS. O
credenciamento contou com
a presença' do vice

governadorLeonelPavan,do
.
secretário de Estado da
Saúde, Dado Cherem, entre
outras autoridades.

"Isto é resultado de LIma

decisão político
administrativa que vai acabar
com a ambulancíoterapie na

regiao, nesta especialidade",
eXiJ1'COLI o secretário Dado
CbEn m. I�

, O valor a ser £tansferido
da Secretaria' da Saúde para

Itajaí é de mais de R$ 1,5
milhão, A partir de segunda
feira, pacientes de Balneário

Camboriú, Bombinhas,
Camboriú, Ilhota, Itapema,
Itajaí, Luiz Alves,
Navcgantes, Penha, Piçarras
e Porto 'Belo deverão ser

encaminhados ao Hospital
Maneta, que estará

autorizado a oferecer, pelo
SUS, cirurgias no coração,
'procedimentos
inrervencionistas e consultas
",1 ..J logicas.

INÉDITO

"

n�minação por
energia solar

..

� A Ilha do Arvoredo, em
Florianópolis, recebeu
oficialmente ontem o

sistema de iluminação
através de placas fotovol
taicas, o que a torna a

primeira ilha oceânica do

país a ser abastecida 'com
energia solar. O sistema, não
poluente, vem substituir a

geração de energia a diesel. "

O gasto com óleo diesel era
de 1,2 millitros por mês.

'

INDÚSTRIA

Cresce nível de
emprego em _SC

O nível de emprego nas \

indústrias catarinenses

cresceu 1,41% em 2006 na

comparação com o ano

anterior. O levantamento é
da Federação, das Indús
trias do Estado de Santa
Catarina (Fie�c). As
indústrias que participaram
da pesquisa iniciaram o a�o
passado com 209,2 mil
funcionários e encerraram

com 212,2 mil registrando
salde positivo de 2,9 mil

vagas.

Bancada
Governista de
se em Brasília
dividida

.

Candidato tucano
alternativo estará
na Capital no
sábado

o CORREIO DO POV,

A primeir� exibição da bancada govemista de Santa Catarina • l
em Brasília, dia 10 de fevereiro, na eleição do presidente da:� J
Câmara dos Deputados: será na base do cada um por si. No
máximo, cada um pelo seu partido, A inlJsitada coligação entre

, ,

PMDB, PSDB, PFL e PPS que elegeu 10 dos 16 deputados
federais divide-se entre os três candidatos, Somados os demais'
- do PT e do PP -,. o placar no momento deixa praticamente
empatados na preferência dos catarinenses Arlindo Chinagliq R(PT) e Aldo Rebelo (PCdoB), Tálvez esse o motivo, da visita de '

Gustavo. Fruet, candidato a�ernativo do PSDB neste sábado ff; C

Florianópolis. Os quatro deputados peemedebistas foram.'
convidados para o encontro, mas não .devern comparecer. 4,) 'N
eleição passou, Santa Catarina precisa do Governo Federal para
tratar de assuntos rrportantes. O PMDB tomou uma cecísaa
'em favor de Chinaglia e tudo indica que nãovamos refluir, mesmo' F

que este tipo de eleição tenha_mudanças até o último minuto,
defende o mais votado deles, Mauro Mariani. O PFL de Paulinho
Bornhausen defende o voto em Aldo Rebelo e o PSo'B de Djalm{' r
Berger diz que vai acompanhar a decisão partidária. Difícil nest�" 1

momento é saber qual das decisões partidárias dos tucanos','.l c

Se Chinaglia ou Fruet.
c

r "1£: I
(

TRANSGÊNICOS, Virou letra morta a lei catarinense que proi�i
o cultivo de transqênicos. Sucumbiu à legislação federal. Q�)
acordo com estudo do ISAAA - sigla em inglês para Servi�PJ
Internacional para a Aquisição de Aplicações en;\
Agrobiotecnologia - o Brasillidera na América do Sul o aumen1d
no plantio de grãos geneticamente modificados, Aárea plantaàg
cresceu 22% - enquanto a média mundial foi de' 13% -,

totalizando 11,5 milhões de hectares de soja e algodão GM, Ern
SC, estima o diretor da Secretaria da Agricultura, Ari Neumann-
o crescimento das lavouras transgênicas acornsanha a média
b 'I' r,;
ras: eira, .:

�
I

PILOTO PARA BIODIESEL. Vinte mil hectares em Santa Catarina
estão sendo cultivados com girassol para a produção àe
"biodiesel. O plantio ocorre nests momento, seguindo :âs
colheiras de milho, fumo ou feijão. Expenência é resultado de
acordo entre a Fetaesc e aqroernpresa. acompanhada pelo
Governo do Estado, Produção lnlcial será beneficiada no Rio
Grande do Sul.

,

�.'

c

CIDASC, Ainda que dirigentes da Secretaria da AgricultÜ"ra
suspeitassem de troca de sigla com o Ciasc, é para a Cidasc rnesrif
aindicação de Ubiratan Rezende feita pelo PFL, Rezende, que voltoU
ao Estado há cerca de ano e melo para cuidar do bem sucedido

planejamento estratégico da campanha de Raimundo Colombo]
atribui a confusão à menção feita por Luiz Henrique para que
ajudasse na implantação do çoverno eletrônico,
-------�-----------_",.,.

,.:.,1

DESCENTRALIZAÇÃO. De volta à Secretaria de Infra-Estrutura)
Mauro Mariani autorizou a lotação de servidores do Delntra
para as SDRs, Equipamentos já haviam sido repassados a,n,q
passado, agora o plano de tràbalho das superíntencênclas
do Deinfra também será conduzido pelas regionais, A
conservação de rodovias estaduais não-pavimentadas e â
limpeza das pavimentadas lá está sob responsabilidade da�
SDRs.

, ADRIANA BALDISSARELLI, CDM COLABORAÇÃO DE ROBERTA KREMER/FLORIANÓPOLlS,
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OSITIVO: PREVISÃO DO PIB

PANORAMA
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Brasil deve atrair mais

capital na Amértca Latina
elatório aponta

, crescimento do

aís e critica a
: Venezuela e Bolívia

6

Rló DE JANEIRO

O fluxo de capital para os

mercados 'emergentes deve dar
um salto naAmérica Latina de

, quáseUS$ 10bilhões, ao passar
f de US$ 46 bilhões em 2006

paraUS$ 55 bilhões em 2007.

O aumento será alavancado

pela economia brasileira, que
deve ser a única da região a

terum desempenhomelhor do
que o obtido no ano anterior.

O crescimento do PIB

rasileiro, previsto para 3,8%,
, ajudará a equilibrar o estrago
causado pela provável
desaceleração da economia

venezuelana, que' deverá
. crescer metade dós 10,4%
alcançados em 2006. Os dados
sâo do relatório 'Fluxo de

i' Capitais para Mercados

Emergentes 2001', do Instituto
International de Finanças (IIF
na sigla em inglês), divulgado

) ontem.

A associação global de
instituições financeiras reúne

360membros de 60 países e faz
anualmente previsão do

/ omportamento econômico e

do dinheiro estrangeiro que
\ deve entrar na economia de 30
r

/ dRaises consi erados

emergentes.
De acordo com o relatório,

c,;> crescimento do PIB da

,

I

América Latina cairá de 4,8%
para 4,2%. Apesar disso e de o
fluxo de investimentodiretono
Brasil estar projetado para os

mesmos US$ 13 bilhões de

2004/2005, o IIF acredita que
o país deve ser o destino que
atrairá mais investimento de

porrfólio em toda a região
(US$ 12 bilhões) e metade de
todo o investimento líquido
(US$ 26 bilhões).

De resto, o relatório é

otimista em relação à saúde
econômica global, ao afirmar

que o fluxo de capitais para
mercados emergentes emgeral
deve ficar emUS$ 470 bilhões
em 2007, longe dovalordo ano
passado (US$ 502 bilhões) e do
recorde histórico (US$ 509
bilhões em 2005), mas um

número robusto se comparado
aos valores do começo da
década.

Para Charles Dallara,
diretor-gerente do IIF, os países
da América Latina deveriam

seguir o caminho do Brasil e
do Mexico, que alcançaram

INVESTIMENTO NA
AMÉRICA LATINA:

Deve passar de US$ 46
bilhões para US$ 55

.

bilhões

Cerca de US$ 26 bilhões
devem ser colocados no

Brasil

Política de Chavéz foi criticada

estabilidademacroeconômica
e baixa inflação. 'A inflação
brasileira está próxima da
norte-americana', disse o

economista no encontro com

os jornalistas que se seguiu à

divulgação do relatório. 'Se
tivéssemos levantado essa

hipótese há dez anos, as pessoas
diriam que estávamos loucos.'

Dallaranão descarta o risco
de uma contaminação da

região por recentes atitudes dos

governos da Venezuela e da
Bolívia em direção à

nacionalização de empresas de
setores considerados

estratégicos.
'Seria lamentável se as

, percepções globais sobre 'a

região fosse afetadas por países
como Venezuela, Bolívia e

Equador, que correspondem a

menos de 10% do PIB da

região', disse o economista.

'Mas existe um risco, e isso pode
deixar os investidores

inquietos.'

Lula escnlhe ministro
c

de FHC para Analel

r
-------------- �· �

T
�----------------------�----------------------

Convidado pelo presiden
q ,te Luiz Inácio Lula da Silva,

'-fa ex-ministro da Ciência e

Jecnologia do governo Fer

nando Henrique Cardoso e

p�plomata de carreira Ro
naldo Sardenberg aceitou

fazer parte do conselho da
Anatel (Agência Nacional

.de Telecomunicações).A
informação foi confirmada

�eloministro das Comunica

�ões, Hélio Costa. A

indicação oficial de Sarden

Qerg ao Senado deverá ser

feita assim que o Congresso
retomar suas atividades em

fevereiro, segundo o'ministro.
Sardenberg pode substi

tuir Plinio de Aguiar. No fim

do ano passado, quando
deixaria o comando da

agência, Plínio teve o

mandato como presidente
prorrogado até 30 de junho
de 2007, diante da inde

finição do governo sobre o

preenchimento das duas va

gas abertas na diretoria, e da
possibilidade de paralisação
das atividades da agência.
A definição do nome para

uma das duas vagas abertas
no conselho diretor da

Anatel, entretanto, poderá
esquentar a disputa entre PT
e PMDB no órgão regulador,
que já dura cerca de um ano,

quando Elifas do Amaral
deixou a agência.

RAGÉDlA

Avião cai e causa

duas mortes no PR
Um avião Bonanza, de

pequeno porte, caiu na

manhã de ontem, perto do

aeroporto de Londrina
. (PR). Os dois ocupantes
morreram carboniz a

dos.Segundo informações
da r"nfraero (Empresa
Brasileira de Infra-Estru
tura Aeroportuária), o

acidente aconteceu por
volta das 9h, 'a 10 km da
cabeceira da pista do

aeroporto.
O avião, procedente de

São José do Rio Preto (SP),
pousaria no local. Na
manhã de.quinta (18), um
bimotor caiu em Minas
Gerais. Duas pessoas
morreram.

,

.
•

• PELO t.""".",1".��:""'l-I.---------�������--�--�----------�)

O governo de Israel confirmou ontem a transferência de �

US$ 100 milhões recolhidos em impostos para o governo da

Autoridade Nacional Palestina (ANP), informou o premiê, Ehud
Olmert. A transferência, realizada na noite de quinta-feira, é o

primeiro pagamento de Israel à ANP desde que o grupo _.

extremista Hamas assumiu o controle do Parlamento palestino,
em março de 2006.

Após a vitória do Hamas, o governo de Olmert decidiu 1
suspender as transferências de recursos, estimados em US$ 'I
50 milhões por mês.Secundo o escritório de Olmert, a quantia 3
será enviada diretamente ao presidente da ANp, Mahmoud ,

Abbas, para ser empregadà em ajuda humanitária e para reforçar
.1

as forças' de segurança leais ao Fatah.
De acordo com Saab Erekat, assessor d� Abbas, os recursos VI

serão encaminhados para projetos humanITários e para o setor ti

privado, Ele não confirmou se os fundos serão utilizados tam
bém para implementar as tropas de segurança leais a Abbas

Israel, os Estados Unidos e a União Européia (UE) :)
consideram o Hamas um grupo terrorista, e exigem que o .>,

grupo reconheça Israel, abandone as armas e respeite os :J

acordos de paz.

Israel confirma
envio de US$
100 milhões a

governo palestino

Dinheiro será
utilizado em

projetos
humanitários

.MANUAL DE GUERRA 1: O Pentágono divulgou ontem um novo

manual de procedimentos para suspeitos de terrorísrno. De
acordo com o documento, o presidente George W. Bush pode
indicar comissões militares para julgar suspeitos de terrorismo,
desde que siga determinadas regras,

MANUEL DE. GUERRA 2: O novo manual abre caminho para
que Bush retome as comissões militares para suspeitos de

terrorismo, que haviam sido extintas pela Suprema Corte dos
EUA.A cartilha estipula ainda os procedimentos a serem usados

nos julgamentos,
'

LÁ VEM O CHAVÉZ. OS cuidados do governo venezuelano

com a segurança de Hugo Chávez .torarn tantos que o hotel
Othon Palace, no qual o presidente se hospeda, souberam que

I

ele ficaria lá menos de 12 horas antes. Ate o chefe de cozinha

veio com o líder da Venezuela.

Renascer de portas fechadas
A Justiça dos EU.A: determinou nos últimos anos o

techarnentode ao menos sete templos da Igreja Renascer

em Cristo, de propriedade Sonia e Estevam Hernandes,
no Estado americano da � rlda Ontem, apenas uma sede

permanecia aberta em Deerfield Beach, nas cercanias de

Miami, batizada de "Reborn in Christ", versão do nome em

inglês.
lrreqularidades na licença de funcionamento e falta \de

clareza nas arrecadações de fundos motivaram a interdição.
Nos EUA, as igrejas também são isentas de imposto de

renda, mas têm de prestar contabilidade ao fisco sobre a

origem e o uso dos recursos arrecadados com os fiéis.Uma

das acusações da Justiça é que o casal usava as igrejas
como fachada para um esquerna de lavagem de dinheiro

proveniente do Brasil.

.l

A tempestade Kyrill já deixou um saldo de cerca de 50 mortos na Europa, dos quais 14

morreram no Reino Unido e outros 11 na Alemanha, que pela primeira vez em sua história )

interrompeu o transporte terroviário por causa do mau tempo, As outras vítimas são de Holanda,
Polônia, República Tcheca, Bélgica e França, Vários países estão em estado de alerta, Segundo.
os serviços meteorológicos, apesar dos danos, não há previsão de que a tempestade Kyrill se .

transforme em um furacão tão devastador como o Katrina.
'
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PÁGINA DA CRIANÇA

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

�Olha só a carinha de felicidade do gatinho
.Ruan M. Carvalho. As irmãs Rossana e

Raissa mandam os parabéns e desejam
:muitas felicidades pelo seu 10 aninho
:�:completado dia 18

A gatinha Bruna Drechsler, filha de Alvori e
Janete completa 3 aninhas no próximo dia
22, Parabéns Os pais Alan e Denise e os avós mandam

um super beijo para Clara Isabel Moretti
Rosa que completou seu 10 aninho de vida
no último dia 16. Parabéns e que Deus a

ilumine sempre

>!=m pose para colunaJessica Matuchaki que

fcompletou 12 anos no último dia 13. O pai
j:Julio, a boadrasta Simone e a irmã tldlane

;:::tnandam os parabéns
i"

Felicidades para o fofinho Pedro Henrique
Lopes Bueno que completou seu 10 aninho

dia 5. Parabéns

"

A charmosa Bruna Caroline Fagundes
completou 7 anos no dia 17. Felicidades do

pai Adriano, avó Erica, dindos Franciene e

Gilmar, e Giovania

• Nascimentos
da semana Dia 26/11 Denis

Mael de Souza

completa 2
aninhas,
Felicidades dos
papais e dos
avós Virlete e

Vilmar

. Giovana Yumi Godoi
Bernardes da Silva1 0-01-2007
Duany Rafaela Stiegelmaier 10-01-2007
Fernanda Bozelo Gomes 10-01-2007
Celio Zatelli Junior 10-01-2007
Sarah de Oliveira 10-01-2007
Ana Luiza Fernandes 11-01-2007
Ana-Vitória de Melo da Luz 11-01-2007
Gabriela Cristina Nilsen 11-01-2007
Isabeli Krüger 12-01-2007
Larissa Xavier Pereira 12-01-2007
Carolini Pauij 14-01-2007
João Paulo Palomanes
de Souza 15-01-2007
Franklin Gonzaqa dos
Santos 16-01-2007
João Vitor Brukallo 17-01-2007

Para a felicidade da mamãe Andrea H. Alves,
a gatinha Bruna encanta a nossa página .

O CORREIO DO POVO

�

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

Breno Henrique Meier completa hoje seu 10
aninho ao lado dos pais Marilda e Angelo e

do mano Maicon. Parabéns "Você é a estrela

que nasceu para brilhar em nossas vidas"
I

Com um belo sorriso a gatinha Larissa
Milene Pacheco enfeita a coluna, e no

próximo dia 23 ela completa 6 anos. Desde

já os pais Sirlei e Vanderlei deixam
registrado os parabéns

Na foto Maria Júlia enfeitando a coluna essa

semana. Para o orgulho dos pais Elizete e

Joel.

Dia 26/11 Denis Mael de Souza completa 2
aninhas. Felicidades dos papais e dos avós

Virlete e Vilmar

II Piadinhas

Uma ajudinha
Estava um garoto todo esticado ,

tentando alcançar uma carnpaínha.
Passa por ele um policial e pergunta
se quer ajuda.

- Sim seu Guarda, será que dava

para o Senhor tocar à campainha
por mim?

O policial assim fez. E grita o garoto
saindo em desembalada carreira:

- Agora fuja que eles costumam

jogar água ...

A pulga consegue pular a uma

distância correspondente a

350 vezes o comprimento do
seu corpo. É como se um ser

humano pulasse a distância
de um campo de futebol.

p

Promoção comi ,

desconto de 5% até'
20% em todas as

peças na loja.

...

_) i Posto .g.�
oS'"

.

Marcolla � �
o..�

O Rua Joaquim Francisco de Paula, 303

�iPREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

,"

I

L O v E w E A R
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Festival de Mú

-: de Santa Ca:
tanna, que esta

sacudindo Jaraguá do Sul

desde o últim� domingo dia

_14, promete muitas atra

-ções para este final de se

mana. Além das apresen

tações no Centro Cultural,
outros locais recebem a

inspiração dos artistas.

Hoje, uma das ativida

des é o "�oológico musical",
que acontece às 1 O horas.
Neste evento, vários instru

mentos estarão expostos no

Centro Cultural e o público
poderá conhecer como

funcionam e qual a sua fun
ção na música. O acesso é

, gratuito. Logo depois, aeon-
I

"Ctece o oncerto para Fa-

mílias", com regência do

/ : maestro Norberto Garcia,
da Orquestra Sinfônica

Nacional da Argentina.
Outro destaque deste

Sábado é o concerto social ,
às 13h30min, no Shopping
Breithaupt, com o Grupo de

Sopro dos Estados Unidos,
formado por alunos da Uni

versidade de Iowa. J á no

famoso' ponto de encontro

dos jovens.da cidade, a pra
ça Ângelo Piazera, a festa

começa às 17h30 com apre

sentação de urnabanda for

mada pelo maestro Abel

Rocha, maestro titular da

Banda Sinfônica do' Estado

de São Paulo.Na parte da

noite, o ponto alto da pro

gramação acontece às 21

Grazielli Massafera

responde critica de
BBB Carollini e diz

que está muito feliz
na carrelra. A novata

abriu a boca para
dizer que é burrice
uma miss querer ser
atriz. • B7

As grandes marcas mundiais/
bem perto voce.

\

"".�.!'
...-: -

",...,,�''''

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shoppmg Breithaupt � , ÇI PISO
(

3371 1590 � eüensgpetlens com br ,

Apresentações ao ar livre, concertos e outras

surpresas estão na programação do Festival

que transformou Jaraguá do Sul na eapltal
brasileira da música

horas, com a série "Grandes

Concertos" apresentando a

orquestra de professores e

alunos do Femusc, regid
porAlexKlein.

Já amanhã, o Festival te-I
rá uma programação urrq

pouco diferente, pois a dat
.

é dedicada ao descans'o dos

músicos, o chamado ócio

criativo. Os professores e

estudantes estão livres para

buscar outras atividades

mas só' durante o dia. No

período da noite, uma atra

ção especial para o público
de Jaraguá do Sul e região.

O Grupo de Cordas da

Scar - Sociedade Cultura-IIIiIIIIlIIi-�-
Artística apresenta, às 21

horas, um programa de

músicas eruditas de com

positores brasileíros, mar

cando a despedida dos ins

trumentas que embarcam

no dia 23 para a Europa em

turnê de três semanas.
Antes do concerto, às

20hl5min, o maestro Alex

Klein, diretor - artístico do

Femusc, apresenta mais

uma edição do 'Musical

mente falando', série de

palestras que antecede to

das as noites as apresenta

ções de gala no grande tea

tro da Scar.
Os ingressos, no valor de

R$ 10 e R$ 5 (estudantes e

.

pessoas acima de 60 anos),
podem ser adquiridos na

bilheteria do festival,
tras informações pelo
www.femusc.com.br.

Zoológico Musical -

Scar
?10:30'ifT Concerto para

Famílias - Scar
17:30 h Concertos na Praça
20:15 h Musicalmente'

Falando - Scar
21 :00 h Grandes Concertos -

Scar

Amanhã

20:15 h

21 :00 h

Musicalmente
Falando - Scar
Grandes Concertos -

Scar
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• PROGRAME-SE

.

, �l·v

� SERViÇO ,'''-:,;�'

� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1 I

Eragon
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30-
Sab/Dom/Qua) (15h30, 17h3.0,
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, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
JOINVILLE

Cine Cidade 1
Uma noite no museu

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

Todos o.s dias)
.

Cine Cidade 2
O Pacto
(17h40, 19h35, 21 h30 - Todos os

dias)
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili
(15h40 - Todos os dias)
Xuxa Gêmeas
(14h ., Todos os dias)
Cine Mueller 1
Uma noite no 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 t
Uma noite no museu

_(14h20, 16h30, 19h40, 21 h45 -

'Iodos os dias)
:Cine Neumarkt 2

;Uma noite rio museu

;(14h, 16h10, 19h, 21h10 - Todos
'os dias)
:Cine Neumarkt 3
[O Paclo

�(15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

.Iodos os dias)

.Cine Neumarkt 4
:Eragon
;(14h30, 19h20 - Todos os dias)
:'Mais estranho que a ficção

- (16h50, 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 h�O - Todos os

"dias)
O mar não está para peixe (dub)

• ,(13h35, 15h1 O - Todos os dias)
,I. ,

Exposição
_Até o dia 23 de janeiro, no
I"Shopping Mueller em Joinville,
acontece a mostra da Associaçã
tCatarlnense de Imprensa. A
exposição conta à história da

imprensa do Estado e de seus

principais jornais.

I

I

Voluntariado
No dia 10 de fevereiro, a Defesa
Civil cadastrará as pessoas

, interessadas em serem

-voluntários nas atividades do
órgão. Interessados comparecer
a partir das 8h30 na sede da
Fularna/Oetesa Civil.

,

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

.. SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Denúncia ao Sr. Prefeito
A capa do Correio de Povo da edição de 10 a 16 de janeiro de 1987 apresentou
uma denúncia ao prefeito .da época, Durval Vasel, referente ao mau

comportamento de um funcionário da Prefeitura. A reportagem contava que no dia
26 de dezembro de 1986, na Rua 6 (Proc. Gomes de Oliveira), estava uma

carregadeira, um caminhão Chevrolet, placa CM-0015 e o pessoal de serviço
braçal. Depois de algumas manobras com o caminhão para retirar a terra
depositada na calçada, o funcionário não conseguiu conduzir o veículo à entrada
da 'então Polimentos Marschall, encostando em uma árvore, que ficou entortada e

danificada. Na ocasião o motorista desceu do veículo sem livrar a árvore daquela
situação incômoda. A matéria: descrevia a ação de um popular que passava no

local e pediu para o funcionário arrumar a árvore, o que ele fez, mas em seguida
começou a lançar ameaças e provocações. Dizia que era da conta dele, que não
tinha importância danificar a árvore, "pois fomo nóis que platemo essa merda",
dizendo ainda que "Você deve sê do PDS que tem que pasta mesmo", e que "nóis
não temo que dá satisfação, nóis somo povo e o povo é governo".

• O DIA DE HOJE
� SANTO

São Fabiano
São Sebastião

� ENEÉAMIDADES
Dia do Farmacêutico
Dia Nacional (lo 'Fusca
Dia Oxalá'
Dia do Museu de Arte Moderna
(RJ)

� ,1855
A força aérea japonesa recebeu
59 aviões 908 EUA. Foi o primeiro
após o aCQxqJj cie defesa mútua

.

entre Tóquio'é Washington.

�19S1
URSS acusa Reino Unido e França
de violação de tratado de amizade
feitos durante a segunda guerra
mundial.

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO DO POVO

.. ANIVERSÁRIOS
20701

Guilherme Gonçalves
Max Hélio Hemmer
Sebastião Jorge Curcio
Alex sander Strenner
Relindes Bendhalk
Francielé Bertoli
Heloisa Fernanda Borchardt
Dilmar Luis Tissi
Marcel Finta .

Elizete Prestini
Ângela Schneider
Lucas V. Caviquioli
Sebastião Neckel
Gerdi Bihr
Adriano E. Grassmam
Carlota Morretti Prestini
Estephany Zapella
ata Martin
Luiz Carlos Pirende
Juliana yiergutz

21/01

Arlindo Viergutz
Denis Picolli
Camila de Souza
Gilmara H. Kuchembecker
Arno Mattos
Izalone Sçhütze
Enio
Jés

< it'
arvalho

;"'i'Clauél��orath
MartaJ,nês Vgigt

'I'

Luciane Schwalbe
William K. de Andrade
Ana Carolina Cole
Alexsandro Oliveira
Victor Bettoni
Alyssandra E. Cagnini
Mich�Je'M, Gielow
Ana Ferreira
R sme

E Ricardo
A lana
Marcos Amadio
Ma'rià'Paula Delai
Luciano Delai
Elfina Viebrantz
Tarcis Elias dos Santos
Jean Paulo Berti
Rosideide K. Malchioretto

O primeiro reator nuclear da
América Latina entra em operação
em Buenos Air�s .

p

Apreciando a vista do mar, mesmo .sabendo que são proibidos em praias,
melhor amigo do homem, foi clicado pelo leitor Paulo Sapillo.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
O Curso "Recrutamento e

Seleção por Competência"
acontece nos dias 29 e 30
de janeiro no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. O investimento é de R$
380,00.

�Palestra
Dia 15 de fevereiro, às
19h30, o professor e es

critor José Luiz Tejon, minis
trará a palestra "O Sucesso
é a vitória da criança", no
Centro Empresarial. O
ingresso custa R$ 10,00.

�Incrições
As inscrições para o

Processo Seletivo Especial
da FCJ (Faculdade
Cenecista de Joinville) vão
até o dia 26 de janeiro. O
valor é de 25,00. A prova
acontece dia 30 de janeiro.

.. PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em Santa Catarina com
muita nebulosidade e chuva, devido ao

deslocamento de uma frente fria pelo
estado. Há condições de chuva forte e

temporal em todas as regiões. Vento de
. nordeste a noroeste, fraco a moderado
com rajadas fortesl). A frente fria influência
o tempo favorecel<lo a ocorrência de
aberturas de sol, com chuva na

madrugada e manhã. Mesmo assim as

temperaturas permanecem elevadas.

� Jaraquá do Sui e Região

HOJE d DOMINGO0 SE.GUNOA Q
MiN: 23° C

"" '.

MiN: 23° C
.

MIN: 22° C
MÁX: 30° C MÁX: 32° C MÁX: 28° C
Instável Nublado

� Fases da lua

NOVACRESCENTE CHEIA MINGUANTE

� 06/01 14/01 '\) 22/01

Chuvoso à noite

� LAGES
MiN 20! MÁX.26

LORIANÓPÓLlS
fvlíN 23! MÁX 30

TERÇA G'
MíN: 200 C

"" .•

MÁX: 27° C
Chuvoso durante
todo o dia

� Legendas

A >�
!> <.J Ç() 0 Q �

Ensolarado Parcialmente Nublado lnslávet Chuvoso Trovoada
nubtaco

29/01
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• NOVELAS

� GLOBO -18H

o Profeta
Henrique vê Carola e Camilo entrando

abraçados em casa. Todos se unem na casa

de Piragibe para a nóvena. Natália não

gosta quando Benjamim pega a sua mão.

Teresa chora. Arnaldo reage ao ouvir

Henrique contar que viu Carola com Camilo.

A platéia do estúdio de televisão aplaude
Marcos. Clóvis despeja um pó na comida de
Sônia, que sente fome, mas não come.

Arnaldo vai à casa de Camilo e o encontra

com Carola. Arnaldo se desentende com

Camilo e vai embora. Carola corre atrás gele,
que arranca com o carro. Marcos tem um

pressentimento em pleno palco. Arnaldo

volta e leva Carola para casa. Tainha e Edite
"1 pegam a santa, mas não encontram o

diamante. Dedé pega a imagem em seu

quarto e todos rezam. Carola diz a Lia que
vai contar a verdade a Marcos. Lia discute

com a filha, tranca-a e chama o sanatório

para interná-Ia. Tarclsio insiste em Marcos

parar de misturar espiritualidade e dinheiro.

Marcos tem uma visão de alguém em perigo
e acha que é Sônia.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Maria fica muito perturbada com a proposta
de Lance, mas recusa. Vanessa procura o

papel onde Arthur escreveu a senha de

banco, sem saber que ele fez uma tatuagem
provisória nas costas. Lance não entende

por que Giácomo se recusa a lhe dar outra

chance, mesmo sabendo que ele é inocente.
Elizabeth beija Tadeu, mas ele foge dela.

Gioconda finge ser Arthur no telefone e

exige que Clotilda permita que a geléia seja
vendida. Tadeu não acredita em Lance e fica

furioso. Elizabeth convence Guinevere a

visitar Último, garantindo que ela vai acabar
convencendo-o a deixá-Ia em paz. Arthur

descobre qual é a senha e anota-a num

esparadrapo. Vanessa encontra o

esparadrapo' com a senha no banheiro.

Giácomo revela a Lance que não é pai dele.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Olívia presta atenção quando Carmem,
Márcia e Greg falam sobre Helena. Márcia

comenta que Helena parece ter muitos

problemas. Olívia pergunta a Alex' se ele
sabe se sua neta nasceu com Sind rome de

Down. Alex diz que acha que não, pois
Marta jamais comentou alguma coisa.

Helena pede que Isabel fique com Clara,
enquanto ela pega seu carro e vai ao

hospital. O anel de Anna cai e ela descobre

vários pratos com comida debaixo da cama

de Giselle. Giselle fica furiosa e a acusa de

estar bisbilhotando. Anna pede para a filha

se abrir com ela sobre o problema. Giselle
chuta os pratos, se desvencilha da mãe e sai
do quarto. Tônia adora ver Sílvio fardado.
Sabrina fotografa, fazendo um making of da

exposição. Helena conversa com Selma,
que se prontifica a ficar com Clara. As duas

combinam dar uma desculpa que a casa de
Helena será dedetizada, para que Diogo não

perceba nada. Marta e Verônica andam

pelas ruas do Leblon. Domingos comenta

com Tide que está namorando firme.

Salvador sugere que Helena viaje com Clara.

Greg liga para Helena e Sandra fica dando

apartes. Bira confessa que tem medo de

perder a filha e diz que tem certeza que
precisa se tratar. (As colunas publicadas da
Rede Globo e das demais emissoras são de

responsabilidade das mesmas, por tanto

não cabe ao jornal responder por eventuais
erros).

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
o juiz dá a palavra a Eduardo. Bárbara
intervém a todo o momento. Yopanã chega
na aldeia ferido. Jurema começa a fiscalizar
a delegacia. Passa a ponta dos dedos nos

móveis, está tudo empoeirado. Faz ar de

reprovação. Maurinho sem graça, Geraldo
se diverte. O juiz pede que Bárbara e Vara
entrem em um acordo. Betinha fala para
Jaca que vai ficar noiva, e que ficaria mais
feliz se ele saísse do coma. sennna chega
no hospital e se emociona ao ver Jaca. Ruth

chega na delegacia para prestar queixa
contra a invasão dos Guapbrá na região dela.
Maurinho diz que nada pode fazer pelos dois,
pois não houve flagrante. A enfermeira fala

para Ramalho dos efeitos do comprimido
em Cecilia, dia ainda que ela pode não

escapar da doença.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Jéferson o recebe feliz, e aproveita para
contar seus planos para a comunidade do
Torto. Haroldo permanece tenso, mas toma
coragem e fala para ele deixar Joana e paz.
Jéferson se toma de ira e o agride. Pé de
Pato entra no quarto e retira Haroldo de lá,
que sal trêmulo. Berloque pede a mão de
Lisinha em casamento, mas ela fica
horrorizada e o coloca para fora de sua casa.

.. (

Extra
��TALVEZ
Carolina Dieckmann é uma das

cotadas para integrar a nova

novela da Globo, Duas Caras.
A loira está nos planos do

escritor Aguinaldo Silva para
estrear no segunda semestre.

Na trama, seu papel ganhou o

nome de Maria Clara, perso
nagem que vai sofrer nas mãos

de Marconi Ferreira (Eduardo
Moscovis), um vigarista de

primeira. Mas como há
rumores de que a atriz está

grávida de um mês, pode ser

qúe ela seja substituída.

extra@ocorreiodopovo.com.br
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��RESPOSTA
Foi par causa do Big Brother

que Grazielli Massafera ficou

conhecida pelo Brasil e

conquistou a fama. Em resposta
a provocação da atual BBB

Carollini, que disse na casa: "A

Grazi era miss, não era artista.

Acho uma burrice pessoas que
entram aqui para conseguir uma
carreira artística", a loura de

.

Jacarezinho devolveu: "Cada um

com o seu cada um. Mas daqui
a quatro meses pergunta de

novo para ela".

i��I\�q1ÇÃO,,% ..

Jennifer Anistan será a próxima
estrela dotar um bebê. A atriz
f reSolve ir óâtreira sole no

lquesito ãe. Os advogados
d�i�triz fi��ram 9g�tato c�tW
vários lares adotivos desde,

mbr c 'rio de
'ox ;::" ':.::�' <:::,/:>-.\:J,w
sf querum'

��DENTRO DA LEI
Daniela Cicarelli resolveu que vai

administrar ela mesma as confusões que
vira e mexe envolvem seu nome. Ela entrou

na faculdade e vai cursar Direito. Isso

mesmo. "Sou uma advogada frustrada.
Imagine só eu nos tribunais?",
conta ela. De resto, Cicarelli
continua levando uma

vidinha simples.
te vai a festas

�.� INSISTENTE
Tom Croise continrIa fazendo
de tudo para levar os amigos
9�vid e Yj8�oria am �q(q
!i'Cientologla. Ag ue a j?

dupla tar(1bém mora na

Califórnia;'.'.O ator achou qí1�)i1
seria mais fácil. Mas Tom não

cortava qqj'Tl a.r
.

n?ia�?l.

ex"Spice,Í3irl qu aU qu�Y
não acha bacana se juntárao
grypo e,i�iqºap
que fazer..doaçõ
de David Beckh

llrovav�lni�nte fe ga
o dinheiro com suas

compr:

- a não ser a traba-

lho ou a convite

dos mais

próxi- mos.

• CRUZADAS
© Revistas COQUETEL 2006
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Propagan-
da de uma r-...
doutrina

• HORÓSCOPO

• DIVIRTA-SE
o Inventor

o Joãozinho, que sempre foi muito sapeca,
estava com a corda toda naquele dia, na escola .

Num dado momento, eleioua um aviãozinho de

papel na professora, que estava escrevendo no

quadro negro.
Zangada, ela se vira para a classe e pergunta:
- Quem foi que começou com o avião?

Joãozinho, com cara de safado, responde:
- Foi Santos Dumont, professora!

Vida azarada

Era um casal de idosos. Ela tinha 90 anos e o

marido 96. Um dia, ela diz ao marido:
- Por que você está tão feliz, meu velho?
- É que eu quebrei um espelho - respondeu ele.
- Mas isso quer dizer que você vai ter 7 anos de
azar.
- Eu sei - respondeu ele, radiante. - Não é
maravilhoso? Viver até os 103 anos?

':

,
.

,

SOLUÇÃO

Áries 20/3 a 20/4
O Sol transita em Aquário até 18/2, trazendo o

elemento Ar para avivar seu Fogo. Este trânsito é
muito estimulante para os carneirinhos, sobretudo
nas relações com grupos e amigos, intensificando
a troca afetiva e facilitando a realização de seus

projetos. É também um ótimo momento para fazer

uma reavaliação de seus planos e ideais e para
definir novos cursos de ação.

Câncer 21/6 a 21/7
A passagem do Sol por Aquário (até 18/2)
chama sua atenção para aspectos sutis da sua

psique e para suas emoções e sentrnentos-
mais profundos. Você tende. a entrar em contato

com essas partes de seu ser, mais ainda do

que o usual. Dê uma boa olhada nos seus

interiores. Muitas coisas lá do fundão podem vir
à superfície para se tornarem mais conscientes. '

Touro 21/4 a 20/5
A passagem do Sol por Aquário (até 18/2) atrai sua
atenção para as questões profissionais e para a vida

pública. Este pode ser um período de desafios no

sentido de concluir projetos que você vem

desenvolvendo há algum tempo, para então colher

os resultados. Pode haver estresse: equilibre suas'
intensas atividades lá fora com momentos de

repouso.

Leão 22/7 a 22/8
O Sol transita em Aquário até 18/2, assinalando
uma fase de desafios e de muito crescimento. É
fundamental que você esteja bem centrado,
pois talvez enfrente alguns obstáculos e a

oposição de outras pessoas. Todos os tipos de

interação e relacionamentos serão importantes
nessa fase: você poderá aprender muito com

eles, principalmente sobre si mesmo.

Virgem 23/8 a 22/9
A passagem do Sol por Aquário, até 18/2,
convida a refletir sobre como você administra
sua vida e as responsabílidades e deveres que
isso envolve. Sim, você está sempre ligado
nisso, mas agora o enfoque é diferente: pense
na sua satisfação e realização pessoal. Você é
eficiente e prima pela qualidade em tudo que
faz: use essas qualidades para cuidar de si

próprio .

Gêmeos 21/5 a 20/6
O trânsito do Sol por Aquário, até 18/2, mexe
bastante com sua cabeça. É uma fase de expansâo
de seus horizontes através de estudos, viagens,
conhecendo pessoas novas e de outros lugares.
Talvez você venha a se interessar mais por coisas

ligadas a espiritualidade, filosofia e diferentes

culturas, tudo que possa ampliar sua consciência e

visão de mundo.

Libra 23/9 a 22/10
O Sol em Aquário ativa suas características de
busca de conhecimento e de afinidades
intelectuais com as pessoas. Essa fase, até 18/2,
tende a ser uma fase descontraída e divertida,
em que você vai se sentir superbem, com muita

vitalidade e apresentando uma�itude positiva
diante das coisas. A criatividad'&\ estimulada:
use-a também nos relacionamentos.

Escorpião 23/10 a 21/11
O Sol transita por Aquário até 18/2 e conduz sua

atenção para os aspectos íntimos de sua vida

pessoal e privada e para pessoas que dela fazem

parte. Apesar de continuar respondendo aos

compromissos com o mundo exterior, este é um

momento mais subjetivo, com muita atividade

psicológica. Procure ficar mais tempo junto à

natureza, contemplando e meditando.

Sagitário 22/11 a 21/1
A passagem do Sol por Aquário (até 18/2)
inclina você a ficar mais receptivo e atento ao

ambiente ao redor e a se relacionar mais com

as pessoas que você vê todo dia. É um bom
momento para observar como você lida com

essas relações que são tão importantes na sua

vida. A comunicação está no foco principal: é
hora de investir, sobretudo em aprender a ouvir.

Capricórnio 22/2, a 21/1
O trânsito do Sol por Aquário, até 18/2, pode ser

um período superprodutivo para você e pode até
resultar em melhora nós negócio$. Esse
progresso só ocorrerá a partir de uma reavaliação
do seu sistema de valores (o que é realmente :
importante?) e de uma atitude mais efetiva na

utilização de seus recursos. Faça a energia circul�r:

Aquário 21/1 a 18/2
Feliz aniversário! O Sol transita em seu signo até

18/2, e traz de presente um monte de novas

energias pra você. É o seu momento de alta solar,
em que você se reabastece de forças,
completando um ciclo pessoal e iniciando um

novo. Você é agora o centro das atenções, pois é
o centro energético dentro de você, simbolizado .

pelo Sol, que está sendo recarregado.
.

Peixes 19/2 a 19/3
Esqueça esse papo de inferno zodiacal, não
infernize sua vida. Essa fase que precede seu

aniversário é um momento de reciclagem e

mudança. É normal que, às vezes, você se sinta
um pouco caótico, mas não piore as coisas com

idéias negativas. A passagem do Sol por Aquário
sugere que você faça um balanço de seu último
ano e se prepare para seu novo nascimento.
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Hoje à noite em Balneário Camboriú a banda
Flagra movimenta a Expresso Choperia.

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

o boa gente Sérgio Ulrich, dono do bar do Sérgio.
em Jaraguá - recanto das maiores "figuras" que
já conheci - curte todos os finais de semana, no
seu elegante apartamento de frente para o mar,
ao lado da esposa Dulce, as delícias de Balneário
Camboriú.

IDADE NOVA
Ontem, sexta-feira, a
bonita Katy Bruch, ex
secretária da Rádio Studio
FM, recebeu todo o

carinho dos amigos e

familiares pela estréia de
mais um aniversário. Os
nossos maiores

cumprimentos.

ITAJUBA
O gourmet Tato "Bola"
Branco recebe nesta sexta

feira, em Itajubá, um grupo
seleto de amigos para um
delicioso camarão ao bafo,
preparado pelo próprio
anfitrião. Sandro WieHe,
Norberto Kuhnen (o Beto
Fiscal) e Alcides Rocha são

alguns dos convidados.

o meu amigo "Seu José" da Cachaçaria Água
Doce está rindo à toa, e toda a felicidade dele
tem um grande motivo. Sua franquia Água Doce
está superlotando todos os dias. Seus
comensais fazem fila para ocupar uma mesa.

o empresário Marco Antonio Vigini, sempre
simpático, enviou a este colunista uma caixa de

. Pepinos Vigini, produto da sua própria empresa,
que aliás, é uma delícia. Valeu o carinho!

, I

Domingo às 17 horas tem Juventus contra
Chapecoense no Estádio João Marcatto. A
diretoria do clube espera um público de sete
mil pessoas.

o empresário Walter Janssen Neto, o Teco,
aterrissou novamente em Jaraguá do Sul. Na
quinta-feira fez um happy hour com os amigos no

Meu Boteco.

TEODORO E SAMPAIO
Antes de fazerem o show
no Chopp & Club ontem,
os cantores Teodoro e

Sampaio foram
recepcionados com um

churrasco daqueles pelo
empresário e amigo dos
cantores Raul Grubba. O
frege aconteceu no salão de
festa do edifício Gehring,
com direito a palhinha e

muito mais.

o belo casal Josiane Gonçalves e Adrianinho Junkes no Femusc
A cervejaria artesanal Baden Baden foi
comprada pelo grupo Schincariol.THE END

O boa pinta Jonathan Depin, mais conhecjdo como Periquito, que
atualmente só se preocupa com o visual, muita academia e

alimentação natural, está solteiríssimo, livre e solto, depois de um

longo namoro de mutas idas e voltas e juras de amor com a bonita
Marina Lazzari. Segundo a dupla, não tem mais retorno, o fim é pra
valer. Então tá! Essa história eu conheço muito bem. Aguardem o

próximo capitulo.
.

A ex-Miss Jaraguá Irani Pebllm é o cartão de.
visita da loja Strassburg, concessionária Pegeout.
Linda e muita simpática.

'.0
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A bonita morena

Katy Bruck
estreou idade
nova ontem

o bar Capim Santo, comandado pelo meu

amigo Paulo Roberto Marcatto, é a nova

sensação do verão no balneário de Barra Velha.

\.J r'

AI. AtlãJdIca. 1438 - Enseada - São francisca do SUI- se - 89248-000
WIIfW.maru)lamlgD.com.br I mal1llDamlgo@marujoamlgo.cam.br
informaÇÕes e restl1Y8S: fones: 47�U9.G875 - 31449.1525 - 914&.3886

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




