
Acostumada a ouvir sobre a

violência do trânsito nas

estradas, em outras

localidades, principalmente
nas vias de acesso ao litoral, a
população de Jaraguá e região
teve uma segunda-feira com

muitas notíCias sobre os

acidentes nas estradas da

região. No final de semana

foram registradas sete

ocorrências com quatro
mortes. Na ocorrência mais

grave na SCA13 - entre

Guaramirim e Massaranduba
- um veículo VW Parati de

Jaraguá do Sul chocou na

ponte e caiu no Rio Itapocu.
Na manhã de ontem um

caminhão tombou na mesma

estrada, o motorista nada
sofreu. Polícia e Corpo de
Bombeiros a tenderam

ocorrências de acidentes de
trânsito no Bairro [oão Pessoa,
no trevo de Nereu Ramos.
Em Guaramirim foram

registrados dois

atropelamentos.Na
madrugada de ontem, o

Corpo de Bombeiros
Voluntários foi acionado para
combater incêndio no Bairro

Baependi. - 5

VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHURMÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2.005

Viagens interrompidas
.

.

t-----------__;I TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 20071 JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.569. R$ 1,00

CATARINENSE: JUVENTUS TEM PROBLEMAS FINANCEIROS PARA CONTRATAR REFORÇOS - 8

Victor Ferreira é um dos

destaques da nova temporada
de Malhação. O ator estreou na

Rede Globo há uma semana,

mas já é um dos campeões de
carta. Conheça também os

outros galãs da trama.
.85

(.,j

Recepção vip e churrasco

{)Ilarcaram a presença da
dupla Teodoro e Sampaio em

Jaraguá do Sul. O colunista
Moa Gonçalves conta os

detalhes.
• 88 No Bairro João Pessoa uma Brasília colidiu com uma Bizz: Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul prestaram os primeiros socorros

Pomerana: tradição,muitas atrações e alegria

1 o I 29°MíNIMA MÁXIMA

Governo federal

anuncia pacote
com

A coordenação da. 24ª.

edição da Festa Pomerana

está tão animada quanto os

freqüentadores. Enquanto
visitantes se divertem e

estão felizes com as atra

ções apresentadas, os

organizadores contabilizam,
a cada dia, um número

maior de visitantes. Para

hoje estão programadas
diversas atrações a partir das
14 horas. A abertura dos

pavilhões será as 18 horas.
- 4 -

O Programa para Acelera,

ção do Crescimento (PAC)
terá R$ 503 bilhões em

infra-estrutura, crédito,
investimento, desoneração
tributária e medidas fiscais
de longo prazo e tem como

objetivo elevar o crescimen
to do Produto Interno Bruto

(PIB) para 5%. _ 83

Sol com muitas nuvens
. durante o dia e períodos de
céu nublado. Noite com

muitas nuvens.
86

www.studiofm.com.br

�

"

• SANTA CATARINA .

Presidente da
Fiesc '

vê programa com

Segundo Alcantaro Corrêa
a distribuição de recursos

para infra-estrutura é. um

dos itens que deve

prejudicar o Estado. O

projeto prevê R$ 37,5
bilhões de investimentos até
2010 para o setor, em Santa
Catarina.
- 82
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.• EDITORIAL
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O.PINIAO

Agora ou nunca
Ao mesmo tempo em que o

presidente Lula a�uncido Pla
no de Aceleração Econômica

(PAC), o Governo do Estado
diz que vai ter R$ 400 milhões

para obras de infra-estrutura e
I

a Fiesc garante que a iniciativa

privada vai injetar mais de R$
500 milhões na economia. O

, Governo Federal teria R$ joo
bilhões para investir no País e

seria este é) instrumento para
.

que já� 2007possamos atingir
umameta de 5% de crescimento
no PIB. Essas notícias dão um
novo alento à iniciativa privada
e até ao cidadão, já que o biênio
2005/2006 foi realmente desa
nimador.

O ano passado, com as

Eleições e a Copa do Nunda,
foi um ano praticamentemorto
em termos econômicos. O dado\

importante é que em virtude do

Com 'pé-atrás', a iniciativa
privada vai em frente e

apóia mais uma vez os

governantes para tirar o

país do atoleiro" .

ano eleitoral, o Governo Federal
deu início e andamento a obras

importantes e com o PAC elas
não devem ser paralisadas. Em
Santa Catarina, estamos prati
camente no mesmo ponto que

estávqmos no início de 2003,
primeiro mandato de Lula e

Luiz Henrique. As prioridades
do Estado continuam na

agenda. Com exceção da dupli
cação da BR-l O 1 Sul, pouca
coisa foi feita.

.

Na área de transportes,

opiniao@ocorreiodopovo ..com.br

nada quanto à ,duplicação das
BRs 280 (Norte) e 470 (Vale
do ItajaO. Os portos de São
Francisco do Sul, 1tajaí e. 1mbi
tuba precisam de muito inves

timento. Os aeroportos regio
nais ainda não foram inau

gurados e a internacionalização
do Aeroporto de Navegàntes
ainda claudica.

No setor agrícola, 2006 foi
um ano para ser apagado. Já
2007 começa bem, pelo menos
não há perspectiva da estiagem
que desde 2004 vem castigan
do os produtores, sem que o

Governo Federal tenha dado

resplado à altura. Enfim, (om
pé atrás, a iniciativaprivada vai
em frente e apóia mais uma

vez os governantes para tentar

fazer o País sair do atoleiro. E
todos têm que ajudar a

empurrar.

• ENTRE ASPAS

" A previsão é de que o índice se mantenha nesse ano".

Sérgio Alves, secretário da Fazenda de Jaraguá do Sul, projetando que 30% dos contribuintes
do IPTU continuem inadimplentes em 2007 em relação a'2006.

"O empresário não pára de trabalhar, à espera de um milagre".
Luiz Carlos FuFtado Neves, presidente da Federação das Associações Empresariais de se, sobre o pacote de
crescimento anunciado ontem pelo presidente Lula:

'

"Somos à pára-choque da econorna. O que acontece na indbstria e no campo, o
comércio sente antes" .

(,

Roque Pellizzaro Júnior

• PONTO DE VISTA

Não pode haver desenvolvimento
sem pesguisa ou ensino

Muitas vezes os números

nos levam a conclusões par
ciais ou incorretas, se anali

sados isoladamente Trago esta
análise para falar um pouco
mais sobre a problemática
levantada pela falta de inves
timenotos reais em capaci
tação e pesquisa no Brasil.
Isto porque, segundo pesquisa
realizada pelo serviço de
estratégias de localização
global da IBM Global Busi
ness Services (IBM-PU) com

!

países que recebem investi"

mentos de empresas multi
nacionais, nas áreas de fabri
cação, serviços e Pesquisa &

- 'Desenvolvimento, o Brasil é
o único país daAmérica Lati
na que está entre os 15 países
que mais receberam inves-

timentos estrangeiros. Em
2004, ocupava a sexta coloca

ção no ranking e na nova pes

quisa ficou classificado na 13ª

posição. Analisada assim, a

pesquisa mostrafMados exce-
\
lentes para o País. Porém,
entre as regiões, a América
Latiria ficou em quinto lugar
no ranking de 2005, com 6%
de todos, os projetosmundiais.
Falamos'aqui tanto dos inves
timentos públicos quanto
privados.O que outros países
como Índia eChina oferecem
é o ambiente público adequa
do para a criação de oportu
nidades, sejam pelo alto nível
de capacitação tecnológica, .

seja pela: organização em

tomo de áreas produtivas co
muns - o que não é com-ple-

.Randal Gomes.
coordenador de Rela

ções Institucionais e do
curso de Comércio Exte- •

a.;",;;.;';;';""'====-.J nor da Fatei

tamente desconhecido dos

catarinenses, que usu-ruem

da política de desenvolvi
mento deNereu Ramos, nos
anos 60 do século passado.
Empresas - grandes ou não
são quem estão se agrupan

do, concorrendo e investin

do pesadamente. Sabemos

que estamos lutando contra

fortes correntezas. Lutamos
com um Governo que mi

nimamente garante as condi

ções necessárias para o ensi- ,

no,' com novas gerações de

empresários - que criados à

distância da tecnologia e do
investimento em pesquisa -

desinteressam-se pelos
ganhos a longo prazo. É um

trabalho, entretanto, que não
pode ser descontinuado.

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 - Caixa Postal J 9

'

Centro· Jaraguá do Sul - qC

- Telefone: 47 3371-1919
Plantão Redação: 8835-1811 - Plantão entrega do Jornal: 8807-3574/9174-7873
E-maUs: redacao@oeorrelodopovo.com:br

come rclal@ocorrelodopovo,com,br
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• DOS BLOGS

""iWHIM Rodrigues

o que fazer
com eles?

(

A fase de relativa anestesia
no noticiário político deixou

quase sem repercussão a

doação de meio milhão de
reais de uma empresa
estatal paulista, a Sabesp,

, para a GNG do ex-presldente
Fernando Henrique Cardoso,
o iFHC. Os 'envolvidos só
disseram que "foi tudo legal".
Pode ser. Ninguém elaborou
sobre o principal: se é próprio
ou não uma estatal
comandada politicamente por ,

um partido doar rheio milhão
de reais a uma ONG de um

ex-presidente da República
filiado a essa mesma

legenda. Registre-se que a

doação de estatais para
ONGs faz parte de uma (

tendência anômala no

terceiro setor no Brasil. As
ONGs estão se trans
formando em organizações
meio não-governamentais). O

episódio chama a atenção
para um tema polêmico: o

que fazer com seus ex

presídentes da República?

�www.uol.com.br/fernandOrOdrlgUeS

Ibtiijt1de Souza

I

Lula quer
vender ações
Três meses depois de ter
feito doataque às

privatizações da era tucana
um dos principais motes de
sua campanha, Lula se

prepara para vender ações de

empresas controladas pelo
Estado. Busca recursos para
obras de infra-estrutura
incluídas no Programa de

Aceleração, do Crescimento.
Falta dinheiro ao setor

público para investir, Daí a
idéia de promover a venda de
ativos. Estudam-se também
formas de impulsionar
parcerias, com a iniciativa

privada. Tenta-se identificar
fontes alternativas de '

recursos em organismos
internacionais -o Banco
Mundial, por exemplo.O
objetivo do governo_ é obter

pelo menos R$ 20 bilhões

para despejar em obras tidas
como prioritárias. Na pele de
candidato, Lula disse que, no '

poder, o PSDB não sabia
senão dilapidar o patrimônio
público.

'

� josias@uol.com.br

• DO LEITOR

'Vidas são avaliadas pelo
custo de obras mal feitas

Cai o avião da Gol e desco
brimos que nossa estrutura de
controle do tráfego aéreo é

ultrapassada. A explicação?
Cortaram os investimentos

necessários para á moder

nização do setor.]aneiro che
ga, e com ele as chuvas, as

enchentes e as imagens de
casas inundadas, gente desa-'

brigada e autoridades' ataran
tadas. Todo ano é a mesma

coisa. A explicação? Corta
ramos investimentos neces

sários. As estradas .brasileiras
1

estão um horror. Buraco den-
tro de buraco e a operação ta
pa buraco é uni buraco. Ex

plicação: �ão fizeram os in

vestimentos. Um amigo tem

!
uma consultoria e participou
de uma concorrência numa

grande multinacional. Ga
nhou, mas não levou. O pes
soal de compras da multin�.
cional, ao contrário dos en

genheiros, optou por um dos
concorrentes. Mais .barati
nho. Uma amiga é-a coorde
nadara de eventos de uma

'multinacional. No último
evento quase enlouqueceu.
Não contrataram seus forne
cedores de confiança. O de

partamento de compras da
multinacional escolheu ou

tros, mais baratinhos. Resul
tado: as recepcionistas eram
fracas � a distribuição de ma
teriais foi uma confusão. E

\ -

Futebo.1
- ànelte
A lei que obrigaria os jOgOSI;1
de futebol profissional a cõ�· 1

rneçar até no máximo 9 da,
noite na cidade de São Pa��j .

lo foi vetada pelo prefeito (','
Gilberto Kassab. As rea- ",
ções foram extremadas. AI- .

qurnas opiniões contrárias"
se baseavam em uma inter-:

pretação completamente h J

distorcida da proposta. Teve i

quem pisse ser um absurda:

"querer acabar com o fute
bol à noite". Alguns não en

tenderam a expressão "fu
tebol profissional"; outros
não entenderam que seria

proibido começar' depois
das 9 horas. A idéia era ter

jogos terminando no rnáxi-.
mo às onze da noite. E por
que? Para que as milhares
de pessoas que fossem ae

estádio pudessem sair ern.
horário mais razoável. En-

fim, para que o espetáculo
acontecesse em condiçõe,s
mais adequadas para o

-

público no que diz respeito ,

à mobilidade urbana.

�sonlnha.fOlha@UOI.com.br

A
• Luciano Pires /'

Jornalista, escritor,
conferencista e cartunista. 'I1J[.

,
'.'

minha amiga ainda teve d�
pegar vassoura e rodo 'para
limpar 'os banheiros, pois.j
empresa de limpeza contrai

tada - bem baratinha - fez se;:

viço de porco. Passageiros la '"

gados no aeroporto, mais d
100mortos no acidente, hO)."aJ
perdidas no trânsito, geIJt,
soterrada, treinamentos mal,
executados, péssima qualida'
de de produtos e de atenc!�
menta, clientes insatisfeitos,

I

nada aparece na planilha. S�
redução de custos. Quante
vale uma vida? Para 'a./
cabecinhas, a indenização?
vítima. E uma rep'utaçãql
Para as cabe-cinhas, naa�
Não dá para contabilizar.

'

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-maif
redação@ocorreiodopovo.com.br; ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa �

Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados), ,
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efeito esgolos

Até 2010 o governo fede
ral. promete investir R$10
bilhões em saneamento

básico. Diluído pelo País, o
mdntante é nada. A exem

plo de Santa Catarina, o

Brasil é um dos que menos
I

tratam esgotos no mundo,
sej;a doméstico ou indus

trial. Assim, relatórios anu
e i ais sobre a balneabilidade

as praias catarinenses

divulgados pela Fatma não
surpreendem. Quando não
é esgoto direto jogado, ao
mar, é omar poluído por rios
que nele desaguamo Vai daí
que muitas prefeituras estão
municipalizando o serviço.
A Casan não é deficitária,
é lucrativa. Ma a redistri

buição da receita é feita de
forma injusta, penalizando
os municípios.

Cidade privilegiada
Jaraguá do Sul é uma das raras exceções no Estado

quanto a tratamento de esgotos domésticos, com 90%

de água (foto acima). Um projeto que teve seu

primeiro passo na gestão do ex-prefeito Durval Vasel.
Saiu do papel, efetivamente, no governo de lrineu

Pasold e prossegue no atual. A não interrupção das

obras, como quase sempre ocorre por questões
meramente políticas quando partidos adversários

assumem o comando de prefeituras, financiadas com
�recursos da Caixa Econômica Federal deu à cidade
status diferenciado, com cerca de 50% de cobertura

a,té agora. Patamar invejável.
�

:1 Dança das cadeiras
A nova estrutura política nas secretarias de

desenvolvimento regional provocada pela tríplice aliança
r que reelegeu Luiz Henrique da Silveira (PMDB), agora

�j incluídos PFL e PPS, provoca os primeiros estremecimentos.
Como todos os cargos sempre obedeceram ao critério de

indícaçôes políticas- emuitos ainda serão definidos assim
€speculações não faltam. E põem na roda o ex-deputado
Paulo Bauer, que assume a Secretaria da Educação neste

segundo mandato de LHS. Bauer admite que o cargo é

P'Olítico, mas não quis afirmar se Deni Rateck fica ou não
r 'á gerência da SDR de Jaraguá.

�ora de repensar?
... tfi

"tntre os nomes citados
ât� agora como pré-can
didatos a prefeito de Jaraguá
do Sul, sobressaem-se os

'tradicionais políticos de

Varejo, mas nenhum em-
r

presário. Historicamente, a
�niciativa privada, repre-
sentada pelos que des
pontam na economia local,
t�m'se esquivado de emba-
IhJ

t\}� eleitorais com nomes
,

róprios, embora apoios

muitas vezes declarados,
um legítimo direito de

todos e de cada um. Desde
Victor Bauer, 'o último foi

Geraldo Werninghaus. Em
apenas dois anos de gover
no (morreu na metade do

mandate) deixou pelo
menos uma obra de visão: '

a duplicação da avenida
Waldemar Grubba. É de se

imaginar o que teria feito
mais.

MOSAICO�__
mosalco@ocorrelodopovo,com,br

Dig,itais
Há quem tenha visto.

Celular do prefeito Bertoldi
com várias ligações de

dirigentes peuseas. Estariam
em curso entendimentos

para que o partido tenha

algum cargo por conta da
reforma admínistrativa a ser

implantada em fevereiro.
Em 2004, PT e PL chega
ram a namorar uma com

posição de chapa majo
ritária.

Sem .chaneea
Projeto em tramitação na

Câmara dos Deputados
torna inelegíveis políticos
que renunciarem ao man

dato. Independentemente
do motivo, não poderá
concorrer a nova eleição
pelo período .remanescente
do mandato a que renun

ciou e pelos quatro anos

seguintes. Renúncia é quase

sempre fuga da cassação.

Olho aberto
Vice-governador Leonel

Pavan (PSDB) tem de
monstrado que não preten
de ficar sentado à espera de
férias ou licença de Luiz

Henrique. E vaimetendo a

cara onde pode. Afinal, a

ele, para aceitar a tríplice
aliança, LHS prometeu

.

candidatura a governador
em 2010. O tucano não

deixa por menos.

Mudança de postura
Secretário da Fazenda

SérgioAlves voltou anima
do de Brasília. Fora lá na

sexta-feira pleitear R$ 110
milhões do governo federal

para obras de infra-estrutura
como contrapartída de fin
anciamento que o Estado

pretende fazer junto ao

Banco Interamerícano de
Desenvolvimento. Em bre
ve técnicos do Tesouro

Nacíonal devem fazer uma

avaliação dacapacídade de
endividamento de SC. Não

por outra razão que o gover
nador Luiz Henrique da
Silíveíra decidiu ir à reu

nião de ontem com o pre
sídente Lula da Silva, de

quem é crítico contumaz,

para ouvir detalhes sobre o

tal Programa de Aceleração
do Crescimento.

Escola total
Proposta de Emenda

'Constitucional tramita-no
Senado. Estabelece o ensi

no fundamental em perí
odo integral a toda criança,
com prazo de implantação
até 2010. O nível de esco

laridade média dos brasi
leiros adultos é de quatro
anos, em outros países, vai
até 11 anos.

Dinheiro no cofre
Nos primeiros quinze dias energia elétrica e telefonia

de janeiro o Estado arreca- de todo o Estado. Neste
dou R$ 337,7 milhões só de caso (telefonia) explica-se
ICMS Florianópolis lidera o porquê de o governador
com R$ 75,7. milhões, ter vetado lei depois homo-
seguida de Itajaí com R$ logada pela Assembléia

I

34,8 milhões e Joinville, Legislativa pondo fim à

com R$ 32,2 milhões. No cobrança da tarifa básica de
caso da campeã Florianó- telefonia fixa e celular em

polis, o resultado se devé'a se. É pelo volume de recur-

concentração da arrecada- sos e nem tanto pela tal in-
ção de ICMS, incluindo "constitucionalidade.

" ,

Promessas repetidas
Prefeito Moacir Bertoldi já está. de volta ao

comando do Executivo, antecipando-se à volta dos

servidores, o que só ocorre dia 30, depois de 40 dias

de férias incluídos dez deles a título de ponto
facultativo. Conversa com secretários e diretores,

I

pondo a agenda em dia. E prometendo prioridade,
para o setor da Saúde, com ampliação do Programa
de Saúde da Família e melhorias no atendimento em

postos da rede municipal. Este ano Jaraguá val sediar
os Jogos Abertos de Santa Catarina. Parte deles na

arena com inauguração prevista para abril.

Inauguração, diga-se, j-á adiada por três vezes.

Esperando
"É uma guerra total e

absoluta contra o narco

tráfico e a violência", disse
o governador Luiz Henri

que ao anunciar, dias atrás,
um pacote de medidas para
combater a crescente vio

lência no Estado. Entre

elas, mega-operações dos
três estados do Sul. Além de
investimentos no sistema

prisional.

Não pode
Portaria assinada pelo

secretário da Segurança
Ronaldo Benedet deter
mina que viaturas da Polícia
Militar e Civil sejam utiliza

das exclusivamente a ser

viço. E proíbe qualquer uso
funcional e pessoal de che
fes, diretores, comandan
tes, etc. Se foi preciso proi
bir, é de imaginar o que
ocorria.

i'

O CORREIO DO POVO

DETALHE

Torniquete 1
Dos cerca de 170
comissionados, pelo
menos 43 Já foram
exonerados, diz o

prefeito Bertoldi. Como ,

meta de.priorizar a
redução de custos em

torno de 2 milhões/ano
segundo projeções, "

visto a arrecadação em

queda. E dIvidas para \
1

ontem e hoje. Rapaziada
bem paga, não?
�

Torniquete 2
Se a economia prevista
de fato se materializar,
são R$ 2 milhões a mais
em caixa. Se o mesmo

ocorrer com a receita
projetada, com
acréscimo de R$ 7
milhões comparando I'

com o orçamento de
2006, são R$ 9 milhões
a mais no ano. Com
salários congelados.
Senão ...

Dor de cabeça
Mas há outra e grande
preocupação no

segundo andar do

prédio da Walter

Marquardt e que não
tem nada a ver com as

prioridades de ordem
administrativas. São as

ações movidas pelo
Ministério Público por
improbidade
administrativa contra o

t
prefeito Moacir Bertoldi.

Receita
Pomerode é o 100° no
ranking de municípios
que gastam bem o .. ',

dinheiro público. Lá, o
prefeito Ércio Kriek

,"

(PFL) aplica no ensino
infantil e fundamental
5% a mais que o

determinado pela
Constituição e 1 % a

mais na saúde, com
redução de 4% nos

gastos com pessoal.

Reação
Presidentes de todos
os Tribunais de Justiça
do país decidiram
estabelecer varas

especializadas no

combate ao crime

organizado. Com o

treinamento de juízes
para atuar contra

quadrilhas de traficantes
de drogas e de armas,
lavagem de dinheiro e

roubo de cargas.
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PROGRAMAÇÃO CONTINUA AO LONGO DESTA SEMANA COM BANDAS TíPICAS ALEMÃES

Festa Pomerana bate recorde
de público no final de semana

Mais de 16 mil pessoas
passaram pelo parque
de eventos só nos

frês primeiros dias

o primeiro final de semana

da 24ª edição da Festa
Pornerana foi animado. O'

parque de eventos recebeu

quase 17 mil pessoas, cerca
de seis mil a mais do que o

registrado em 2006.
Para o técnico em

eletromecânica, Dione

Bíscaro, 22, valeu a pena sair

de Jaraguá do Sul e ir até

Pomerode. Ele aproveitou
!tudo o que a programação
'Itinha a oferecer, mas na

opinião dele, o destaque
ficou por conta da qualidade
.do chope comercializado.
>'Foi bem divertido. A

'organizaçâo é ótima",
'comentou.

�Hoje, terça-feira, a festa
::continua com varras

atividades a partir das 18

horas, horário de abertura
dos pavilhões. Quem quiser
entrar no clima de.alegria um
pouco antes, tem a

oportunidade de ver, a

Banda Blumental, na Praça
Jorge Lacerda, Centro da
cidade, às 14 horas.
À noite é a vez de outros três

Pavilhões ficaram lotados durante os três primeiros dias. 'Há expectativa de venda recorde de ingressos

grupos subirem ao palco da
Pomerana. O último show do
dia estámarcado para iniciar
às 22h30, no Pavilhão

Principal. Enquanto isso não

acontece, o público vai poder
acompanhar mais um desfile
cultural pelas principais ruas
do município, às 19 horas.
Em seguida tem concurso de
culinária e escolha dos
melhores serradores e

lenhadores do ano. Além

di�so, o programa inclui
.

ainda a competição dos.
bebedores de chope emmetro

"

e a apresentação do grupo
folclórico Alpino Germânico.

VISITA ILUSTRE
'

.

"" .. �� _ _. ! .... _""" or ,,-' ." .. .::. ' ,-

PIERO RAGAZZI/OCP

A adida do Consulado Geral dos Estados Unidos no Brasil, Laura Gould, e
a assessora Maria Estela Corrêa, está em Jaraguá do Sul para acompanhar
a segunda semana do Femusc (Festival de Música de SantaCatarína). Ela
veio a convite do diretor artístico e maestro Alex Klein e deve passar à dia
conhecendo a cidade. Ontem, quando chegou, foi recebida pelo prefeito
Moacir Bertoldi, pela vice Rosemeire Vasel e por Natália Petry, da
Fundação Cultural. A presidente da Scar, Mônika Hufenüssler Conrads,
também recepcionou as representantes do Consulado.

'''l,
i

Amanhã, quarta-feira, as

atrações seguem o exemplo de
hoje, começando no mesmo

horário. Para fechar a sexta
noite de comemorações, a

.PROGRAMAÇÃO
HOJE
14h - Banda Blumental - Praça
Jorge Lacerda
1'8h - Grupo Hausmusikanten .:

Pavilhão Cultural
19h - Banda Os Futuristas -

Pavilhão Principal
20,1 - Concursos culinários -

Pavilhão Cultural

\
22h30 - Banda Chopão - Pavilhão

\ Principal

organização conta com a

Orquestra Os Montanari e a

Adlers Band. Elas animam,
respectivamente, os bailes dos
pavilhões Principal e

Cultural, às 22h30 e às 23
horas.
Nesta terça-feira o acesso é

gratuito. No restante da
semana os ingressos custam

R$ 5, exceto no sábado,
. quandoo valor sobe para R$
8. As entradas são vendidas
na bilheteria no parque, que
fica na Avenida 21 de

Janeiro, 2150, Centro. A
Festa Pomerana segue até o

próximo domingo, dia 28.

Presidente quer preparar jovem-

I

GUARAMIRIM

Na condição de presidente da
Câmara de Vereadores de
Guaramirim, Evaldo João
[unkes (PT),oPupo, temcomo'
uma das metas para este ano a

implantação de um programa
para integrar estudantes do
ensinomédio ao Legislativo. A,

proposta será discutida na

primeira reunião com os inte

grantes da novaMesa Diretora
da Casa, que acontece na

próxima quinta-feira, às 18
horas.
Além de dar continuidade ao

ProgramaVereadorMirim, para
estudantes de quinta a oitava

série, [unkes quer ampliar o
projeto para não apenas

promover a compreensão sobre.
\

o papel do Legislativo, mas
preparar os jovens que tiverem
interesse em futuramente

disputar uma das cadeiras na

Casa. "A idéia é dar oportuni-
, dade para aqueles que querem

ingressar na carreira política",
comentou, ressaltando que

PIERO RAGAZZI/OCP

Junkes: "Decisões em conjunto"

todas as decisões serão tomadas
em conjunto pela Mesa Dire
tora, "em respeito ao apoio a

minha eleição para presidente".
.

Na reunião de quinta-feira;
também será discutida a

formação das comissões

permanentes da Casa. "Se
houver consensona escolha dos
nomes, não haverá eleição.
Caso contrário, a eleição
acontecerá na primeira sessão

ordinária", informou. Os
vereadores voltam ao plenário
no próximo dia 1Q, às 18 horas.
(Carolina 'Iomaselli)

Vândal-os destroem
Complexo Esportivo
SCHROEDER

Ao retomar do período de
férias coletivas, ontem,
funcionários da prefeitura de
Schroeder encontraram o

COmplexoEsportivoMunicipal
depredado. O portão principal
foi arrancado, parte da tela que
cerca o patrimônio público foi
cortada, 36 telhas de amianto
foram quebradas, tijolos foram
jogados sobre os estandes de
tiro, banheiros foram

depredados e paredes pichadas.
Os prejuízos ainda estão sendo
contabilizados pela
administração municipal, que
ontem mesmo registrou o

Boletim de Ocorrência na
.

delegacia..
Do local, também foram

arrancadas mudas de árvores,
a maioria de eucalipto,
plantadas pela Secretaria de

Agricultura dentro do Projeto.
Horto Florestal. "A invasão

O CORREIO DO POV

deve ter ocorrido há uma

semana ou mais, porque as

mudas que foram arrancadas' f' "
do viveiro e lá jogadas já estãoj
crescidas", relatou o secretário
de Gestão Ambiental e_'

I
Turismo, Harildo Konell.

.

•

OComplexo Esportivo já foi
depredado outras vezes, �,

.

últimas delas em novembroj''
quando também foi registrado
o BO, .mas a polícia não

t

descobriu os autores do van; i;

dalismo. "Infelizmente vemos.'
que existe uma consciência de')
não conservação dopatrimônio

e

público. Acredito que isto foi"11
feito em função da área ter sidB:
toda cercada, um projeto feitoB�

l'.jjustamente para zelar o

patrimônio e aproveitarmelhor
'.

"d' v 11 ':)h
o espaço, isse 1'...one " ,

,

Além de eventos esportivos � 1

culturais, é no Complexo"
Esportivo que é realizada todosO
os anos a Schroederfest. �'
(Carolina Tomaselli) '�

PiERO RAGAZZi/OCP'

ii
Vândalos danificam instalações do complexo esportivo de Schroedefi

Entrega de carnês
do ISS começa hoje

'I O
desenvolvido por técnicos)?
da prefeitura e vai

funcionar a partir dester
semestre, ainda sem data

•• J

definida. \:
'0 secretário d a:

fazenda, Alexandre Alves�;'
,

explica qre o programa:�
fornecerá informações

'

precisas· sobre �i
movimentação financeira
das empresas, evitando a:�
.sonegação fiscal. Para
cadastrar a empresa no

novo sistema, o contador
deverá baixar um I

programa específico no 1

site da prefeitura)
(www.jaraguadosul.com.br) ..
O con tr ibu in te que,.
desej ar obter mais 1

informações deve procurar.
o setor de tributação
através dos telefones,
08006433210 ou 33n-�

,

8056. (DZ).

A prefeitura de Jaraguá
do Sul começa a distribuir,
a partir de hoje, os 3.500
carnês de ISS (Imposto
Sobre Serviços) mensal.'A
primeira parcela vence no

dia 15 de fevereiro, e o

imposto deve ser pago por
toda empresa ou

profissional autônon:o que

prestam serviços na

cidade, com ou sem

estabelecimento fixo. A

entrega será feita da
mesma forma que nos anos

anteriores, via correio e

servidores. Dessa forma,
não há necessidade do
contribuinte comparecer à

prefeitura para retirar o

carnê.

Neste ano, a grande
novidade é a implantação
de um sistema eletrônico
de cadastro de ISS. O
software está sendo
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A�identes fatais do .

fim de semana foram

em Gúaramirim, na
rodovia SC-413

[
-

�IANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM
,

c
.

O trânsito violento deste fim
(

de semana resultou em quatro
mortes na SC-413 - que liga
Guaramirim aMassarailduba

e deixou feridos em toda a
(

região.Aocorrênciamais grave
aconteceu na madrugada de
(

s�bado, quando um táxi com

placas de Jaraguá do Sul bateu(

naponteDindarv; nomunicípio
d�Guaramirim (perto do trevo
da entrada de Massaranduba)
e�aiu noRio Itapocu,matando
os três ocupantes do veículo.

O condutor da Parati

AJW4953, Gevilson Moretti

Barckes, 25 anos, e a passageira
Lauriane Cidade, 21 anos,

sofreram traumatismo craniano

e morreram no local. A outra

passageira, Pa�la Sena dos

Santos, 23, não resistiu a uma

patada. cardíaca no, Hospital

'""'

REGIAO .
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Santo Antônio, em

Guaramirim, para onde foi
levada pelo Corpo de

Bombeiros. Asmoçasmoravam
em uma pensão doBairroNova
Brasília. O acidente aconteceu

quando elas retomavamde um
baile emGuaramirim.

-

Segundo uma funcionária
da pensão, Elisabete Brandel,
Lauriane e Paula foram ao baile
de carona com a amiga
LuceleneSantosdeOliveira, 21,
que mora na pensão, e o

namorado dela. Elisabete conta

que, no fim do baile, Gevilson
foibuscar a namoradaLauriane
e a amiga Paula, pois Lucilene
ia voltar para casa com o

namorado. Paula veio de Foz do

Iguaçu/PR, morava na pensão
há um mês e trabalhava como
caixa no supermercado
Angeloni, junto com Luciene.

Lauriane veio de Mafra/SC,
estava hospedadahá um ano no

local e não trabalhava.
"Na semana passada, amãe

de Paula veio visitá-la e passou

alguns dias aqui (na pensão).
Infelizmente precisou retomar

paracá (laraguá do SuI) nofim

redacao@ocorreiodopovo.com.br

de semana para enterrar a filha",
lamentou Elisabete.Amoça foi

sepultada na manhã de

domingo no cemitério do Três

Rios doNorte, ondemora uma
tia. O casal de namorados foi
enterrado nomesmohorário, no
Cemitério da Vila Lenzi.

O outro acidente com

vítima fatal aconteceu também
emGuaramirim, no Bairro Rio
Branco, km 11 da SCAB. O
veículo Chevette LYW4780,

. com placas domunicípio, bateu
contra um poste às 1h45 de

domingo e capotou.O condutor
Cassiano Ricardo Campigotto,
27 anos, sofreu escoriações pelo
corpo ao ser lançado para fora
do carro,mas está fora de perigo.
Já o carona Jaime Schmecle,
31, teve traumatismo craniano
emorreu na hora.

O policial rodoviário
- estadual, Enoar Medeiros,
comentou que os trechos onde
as ocorrências aconteceram são

perigosos, devido ao excesso de
curvas. "São locais onde é

comum acontecer acidentes,
principalmente quando a pista
está molhada", destacou.

BR-280 é cenário de três acidentes no domingo

MOVIMENTADO: BOMBEIROS DE JARAGUÁ DO SUL ATENDERAM 105 DE SEXTA-FEIRA A DOMINGO

Trânsito mata quatro pessoas e fere 12 na região

Namadrugadade domingo,
oMonza placasMAC1714"de
[araguá do Sul, bateu em uma

ambulância do Corpo de
-

Bombeiros Voluntários do

, município naBR-280. Segundo
o subcomandante da

corporação, Jean Carlos Walz,
o veículo transitava na

contramão perto do trevo de
Nereu Ramos quando colidiu
na viatura. Segundo ele, os

bombeiros atenderam 105
ocorrências neste fim de
semana.

De acordo "com a Polícia
Rodoviária Federal, o condutor
do �eículo, Zaurir Santos

Madureiro, 31, teve apenas
lesões leves. O carona do
banco traseiro, Sérgio dos
Santos Ambrósio, 30, foi levado

2aEDIÇÃO

Encontro de Música
Cultura Alemã
O 2ºEncontro deMúsicos da

Cultura Alemã (instrumentos
de foles, sopro, cordas e eletrôni
co) já tem data marcada. Será
no dia 11 demarço, emJaraguá
do Sul.A organização do even
to, promovido pelo Botafogo
FutebolClube, disponibilizadois
sites na internet: http://
WWW.valeitapocu.blogspot.com/

� e http://www.orkut.com/
�?amn=264C9393.·

ao Hospital São José com

suspeita de fraturas.

Já Denílson deOliveira, 24,
que estava no banco dianteiro,
sofreu traumatismo craniano.

Ele permanecia em estado

grave naUTI doHospital São
.

José até o fechamento desta

edição. O bombeiro que
conduzia a ambulância foi

levado ao hospital com dois
dentes quebrados e suspeita de
fratura nà� costelas.

Em Guaramirim.. duas

crianças foram atropeladas na
rodovia, no domingo. De

acordo com o socorrista do

Corpo de Bombeiros
Voluntários de Guaramirim,
Edivar Pereira de Mello, elas
não correm risco de vida.

O primeiro acidente

GUARAMIRIM

Prefeitura retoma
'horário normal
A prefeitura deGuaramirim

retoma o horário normal de
atendimento ao público na

próxima quinta-feira. Hoje e

amanhã, as portas ficam aber
tas das 7h30 às 13h30 e, a

partir de quinta-feira, com o

retomo de todos os funcioná
rios que estavam em período
de férias, o horário de atendi
mento volta a ser das 8 às 12

horas e das 13 às 17 horas.

aconteceu demanhã, próximo
ao Pavilhão de Eventos

Perfeito Manoel de Aguiar.
Segundo ele, omenino estava

acompanhado da mãe e teria
atravessado a rodovia
correndo. Ele teve escoriações
pelo corpo e a na face, além
de suspeita de fratura na perna
direita.

'

Por volta das 18 horas, um
Santana atingiu umamenina
de dois anos e a avó, que
andavam de bicicleta na Rua
Emílio Hardt (perto da sede
do Corpo de Bombeiros). O
socorrista contou que a roda
do carro passou perto da

cabeça da menina e parte do
cabelo foi arrancado, mas

que ela e a avó tiveram
somente escoriações leves.

Armas

Recadastramento
é pequeno no mês
Nos primeiros 30 dias do prazo
para' o recadastramento das
armas de fogo nó país, a adesão ,

foi considerada pequena pela
Polícia Federal. Até agora,
foram recadastradas em tomo

de 2,3mil armas. O prazo dado

pelogoverno federal termina em
2 de julho de 2007. Quem não

fiz�r o recadastramento, pode
responder por crime de posse

ilegal de arma.

PIERO RAGAZZI/OCP

Três ocupantes de uma Brasília com placas de Herval d' Oeste ficaram feridos em colisão no João Pessoa

Incêndio e capotagem assustam moradores
atingiram 120 metros

quadrados de uma área de 5
milmetros quadrados. .

Esta é a segunda vez que o
depósito de materiais

recicláveis pega fogo emmenos

de um ano. Em junho de 2006,
o proprietário da empresa,
Silvestre Panstein, teve um

prejuízo de aproximadamente
R$ 420 mil com a perda de

máquinas e de cerca de 450
toneladas de papel. A

reportagemprocurouPanstein,
mas foi informada que ele
estava viajando.

, Segundo o subcomandante
Jean CarlosWalz, do Corpo de
Bombeiros do município, a'
Polícia Civil está investigando
a causa do acidente. Ano

O casal Carlos Roberto

Gomes, 24 anos, e Zélia de

Souza, 28, tiveram uma surp�esa
desagradávelno início da tarde
de domingo, Eles iam almoçar
quando ouviram uma freadael
um forte impacto. Um corta
com placas de Jaraguá do Sul,
conduzido por Eduardo José
Kremer Floriani, 24, caiu sobre
o telhado da lavanderia, na
Rua Adolfo Emmerdoerfer,
Bairro RioMolha.Omotorista

sofreu apenas ferimentos leves
e o casal saiu ileso.

-

Às 2h20 de segunda-feira,
os bombeiros do município
foramchamados para controlar
um incêndio na empresa de

reciclagem Nicopel, na Rua

MaxWilhelm, Bairro Bapendi.
Foram necessários 42 mil lirros
de água, nove bombeiros emais
de quatro horas de trabalho

para controlar as chamas, que Bombeiros tiveram trabalho para apagar as chamas no depósito

passado, o dono da reciclagem
informou que a rede elétrica
tinha sido reformada recente-
mente e que a empresa estava

"com todas as licenças em dia".

Colisão no João Pessoa leva seis para o hospital
Na noite de sábado, seis esquerdo e suspeita de dores na cabeça e no

pessoas se feriram em uma fratura na perna. maxilar. O motorista do

colisão entre um carro, uma O ,motorista da'Brasília caminhão José Bender, 44,
motoneta e um caminhão, placas LZX7158, de Herval também não se feriu

na Rua Manoel Francisco d' Oeste, Valdecir Gomes, gravemente.
da Costa, Bairro João 52, e os caronas Vilmar da O carona Cr is ti a n

Pessoa (perto do Mistérius Silva e Márcia Fogaça - Gomes Oliveira da Luz, 17,
Motel). O condutor da ambos com 22 anos - teve fratura exposta no

Honda/Biz placas sofreram escoriações, mas antebraço esquerdo. A
MAS2081, de Schroeder, estão fora de perigo. PolíciaMilitareoCorpode
Jackson Correia, 22 anos, Grávida de oito meses, Bombeiros não sabiam se o

ficou preso nas ferragens e Márcia -fo i levada ao menor de idade estava na

teve escoriações no braço Hospital São José com motoneta ou no caminhão.

-----------------A------ � �/L'------ _2 � __
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ErrADO: SEGUNDA CHAMADA DE CONCURSO PARA PROFESSORES É DIVULGADA HOJE
I "

I

Escolas municipais e estaduais
Voltam à atividade em fevereiro

, .

,
,

I

ltorno
às aulas na rede estadual é 110 dia 26 do mês que vem, seguindo calendário lmificado para toda sant� Catarina. Secretaria da Educação garante que há vagas

II
ecretários garantem professores ingressos a serem mês que vem.A partir de 22 de Guaramirim, as aulas voltamao

ue vagas disponíveis
contratados nos pró�imos dias. fevereiro, os contratados se normal no dia 25 de fevereiro e'

;�
,"

Conforme DeníRateke, . juntam ao grupo e aguardam a nos centros de Educação
ao s�flclentes, para a responsável pela Gerência de chegada dos alunos. Infantil, em 29 de janeiro. Para
uaníldade de alunos Educação, desde ontem Quanto às vagas oferecidas a coord�nadora de Séries

I acontece a segunda chamada has 32 escolas da região, Deni Iniciais, Patrícia Thives, a

�:t.y ERDMANN . do concurso público realizado Rateke garante que elas são demanda também é superior à
REGIAO há dois anÇls. Estes profissionais suficientes para todos os procura.

tem 30 dias para assumir os estudantes interessados. NomunicípiodeSchroeder,
cargos para a qual foram "Algumas turmas estão lotadas, o retorno nas entidades de
selecionados. "Todosestarãonas mas isso é apenas uma questão Ensino Fundamental e

salas até 6 dia 26 de fevereiro, de remanejamento a .outras Educação Infantil estámarcado
quando iniciam as aulas em estolas", comenta. }

para 12 do mês que vem, sem-

tcidooEstado",completa. MuNICÍPIO Ao falta de vagas, segundo o

As férias dos professores contrário do que ocorre nas assessorAlessandroVianna. Ele
efetivos terminam em 4 de'> irstituiçôes estaduais, na rede lembra também que as creches
fevereiro. Nodia seguinte, eles �il;IDcip'al, o calendário do ano reabriram na semana passada.
participam de programas de letivo para 2007 varia de acordo As secretarias de Educação de

capacitação e planejamento, com a definição de cada Massaranduba e Corupá ainda
que se estendem até o final do Secretaria de Educação. Em não divulgaram estas datas .

Os municípios do Vale do

Itapocu se prepa�am para mais
um ano letivo e começam a

divulgar o calendário de
atividades para 2007. Na rede

estadual, as aulas iniciam

apenas não final de fevereiro,
mas nesta semana, a SDR
(S.�cretaria de Desenvolvi

trt.�tttoRegional) deJaraguá do
S;PI divulga os nomes dos

.J

ACTs /Imposto tem 3,53% de aumento
Barra Velha realiza
processo seletivo
A Prefeitura de Barra Velha

fará um processo seletivo para

profissionais de educação a
./

serem Admitidos em Caráter

Temporário. Os selecionados

,
integrarão o quadro de profes- .

sares que atuarão nas escolas
da rede municipal neste ano

letivo. As inscrições podem ser

feitas nos dias 5 e 6 de fevereiro,
das8às 12hedas 13h30às 17h,
na Secretaria de Educação,
que fica na Av. Governador
Celso Ramos, nº 200, no centro.
O edital com-pleto poderá ser

retirado naSecretária. A partir
da próxima semana estará

disponível no site da prefeitura
(www.barravelha.sc.gov.br).
O resultado será divulgado dia
16 de fevereiro a partir das 8

horas, com a fixação da lista

gem no mural da prefeitura e

da Secretaria de Educação.

J':A partir da próxima
semana os contribuintes de
GU:aramirim começam a

receber os carnês de IPTU

(Imposto Predial e

Territorial Urbano)
referentes a 2007. Este ano,

o contribuinte pagará com

um aumento de 3,53%, que
segundo as autoridades, "os
cálculos segue a tabela do
�G.PM (Índice Geral de

Preços de Marcado) do ano

passado" .

'

Conforme o secretário de

Finanças, Marcelo Deretti,
0� valor lançado gira em

€t5rno de R$ 2 milhões e 572
mil, em um total de 8.988
taíões a serem distribuídos
d.lirante todo o mês de

flvereiro. "Os carnês já
estão na Prefeitura. Só
estamos fazendo algumase..

âtualizações para depois.
��viar à população",

explica.
O primeiro ve'ncimento está

marcado para 12 de abril é

quem acertar a conta nesta

data ganha 20% de
desconto sobre o valor final.

J á os que preferiram pagar
em 14 de maio, têm 10% de
abatimento.' O últtbo' dia
para a parcela única é 12
de junho, com 5% a menos

.

sobre a somatória geral.
Os contribuintes que

preferirem dividir a taxa em

seis vezes.deverão fazer os

pagamentos nas seguintes
datas de vencimento: 12 de

abril, 15 de maio, 12 de

junho e de julho, 13 de

agosto e 12 de setembro.

Agricultores e aposentados
que têm direito à isenção
devem procurar 6 setor de

Protocolo, assim qúe
receberem o c ar iiê de
IPTU. (KE)I

I

PROFESSORES

Selecionados serão
divulgados dia 3D
A Secretaria de

Educação de Schroeder
divulga, no próximo dia 30,
em primeira charriada, o

resultado do processo
(seletivo de professores para
trabalho em caráter

temporário na rede

municipal de 'ensino. A
relação- estará disponível
às 9 horas, na própria
secretaria, e as contra-

I

taçôes devem ocorrer ao

longo do ano, conforme a

necessidade.

.·PL·ANTÃO DE POLICIA
Acidente
Fábio de Luca, 27 anos, follevado ontem, ao Hospital Santo
AntônIo, em Guaramlrlm, após cair de um barranco enquanto
dIrIgIa uma maqulne de terraplanaaem, O acidente aconteceu

por volta das 1 Oh, em urn terreno na localidade de Bananal
do Sul, em Guaramlrlm, ,A vItIma follevada ao Pronto
Atendlmento apenas com dores nas costas,

Assalto
Dais homens foram detIdos por assalto na nolte de sábado,
'na Rua Marechal Castelo Branco, em Schroeder, A policIa tel
chamada pela vltlma, que relatou ter sIdo assaltada por daIs
homens em duas motos, uma preta e outra vermelha, lhe
ameaçaram e levaram o boné e o relógio, A poueta localizou
os acusados e as motos, placas MDU·1896 de Schroeder e
MHI-2460 de Guaramirlm,

Furto de veIculo
A moto Honda, placas ACM-6422 de Jaraguá do Sul, ano
1989 de cor vermelha, foi furtada no domingo de
madrugada, O veículo estava estacionado na Rua Roberto
Zimmermann, Bairro Czerniewicz,

Apreensão de droga
Policiais rodoviários federais do posto de Rio do Sul, em
conjunto com a Polícia Militar, aprenderam na manhã de

domingo, no Km 176 da BR 470 em Pouso Redondo, 31,95 s ,

kg de maconha, A droga estava na bagagem do rnenor M,H"
de 17 anos, residente em Hio do Sul/SC, que viajava em

ônibus de linha Foz do Iguaçu-Florianópolis, O menor, que já
tem várias passagens na polícia por furtos e por consumo de

drogas, foi levado juntamente com a droga para a Polícia
Civil de Rio do Sul.

II FALECIMENTOS
Faleceu às 01 :30h d'o dia 20/01, o jovem Geverson Moretti
Backes, com idade de 25 anos.O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no.Cemitéric Municipal da
Vila Lenzi. '

Faleceu às 15:30h do dia 19/01, o senhor Ademir de Avila, com
idade 37 anos.O velório foi realizado na Igreja São Luiz Gonzaga e o

sepultamento no Cemitério Municipal da Vilp Lenzi.

Faleceu rio dia 19/01_. a senhora Olinda Luz Cavikione, corn idade
de 67 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no Cemitério Rio Branco em Guaramirim.

II INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DôLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,134 2,136 11

PARALELO 2,250 2,350 11

TURISMO 2,055 2,235 11

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

te BOVESPA 43.418 -0,02%
te DOW JONES (N. York) 12.458 -085%

11 MERVAL (B. Aires) 2.042 023%
� NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,625

• CUB janeiro
R$889,54

ERRAMOS
Foi pubãcado errado o numero de seis edições de O Correio do Povo. O número correto
da edição do dia 13/14 de janeiro (final de semana) é 5.563; o de 16 de janeiro (terça
feira) é 5.564; o de 17 de janeiro (quarta-feira) é 5.565; de 18 de janeiro (quinta-feira)
é 5.566; e a edição de 19 janeiro (sexta-feira) é a de número 5.567.

.

-"'�'"���''\j'''I'''':�'I;i�;'.-�n=:::r=':��r=i.'.iJllii;;L�;},'.�_\

transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRANSPORTE ESCOLAR
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS , E UNIVERSITÁRIO

.

POSInVO ;. ENERGIA· EXATHIUM • SOCIESC/TUPY .. ACE UNERJ .. CEPEG .. SENAC .. FAMEG

Ligue: 3370-4888/9184-9988 com Luciane Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Roselcnc
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EM RIO DOS CEDROS: COMPETiÇÃO REUNIU 260 NADADORES NA REPRESADA LOCALIDADE DE PALMEIRAS
DIVULGAÇAO

Elizabeth Bavaresco recebe o troféu de segundo lugar na categoria 40+ na travessia disputada na Represa de Palmeiras em Rio dos Cedros

Atletas trazem três medalhas

de travessias no fim-de-semana
No sábado a prova
foi em Itapoá, e no

domingo na represa
em Rio dos Cedros

JARAGUÁ DO SUL

Os nadadores da

Academia Impulso se dividiram .

em. duas provas no fim-de

semana.No sábado, em Itapoá,
ElizabethBavaresco conquistou
o priineiro lugar na categoria
Master D, na Travessia da

Babitonga ..A prova foi válida

pela segunda etapa da Copa
VerãodeTravessias e teve 1.800.

metros de percurso, sob chuva,
vento forte emuitasmarolas.

No domingo, em Rio dos

Cedros, aconteceu a Travessia

FLAMENGO

Juninho Paulista
ainda é dúvida
O aproveitamento de

[uninho Paulista na estréia do
Flamer-go no Estadual, na
quinta-feira, diante da

Cabofriense, é a grande
preocupação do técnico Ney
Franco. Com dores no
tornozelo esquerdo, o mesmo
em que sofreu uma artroscopia
no fimdo ano passado, omeio
campista é dúvida. O jogador
levou uma pancada durante
o jogo-treino contra oAtlético
Sorocaba, na última quarta
feira.

da Represa Palmeiras, válida
pela segunda etapa doCircuito
Catarinense de Maratonas

Aquáticas. Foram 260 nadado
res dos três Estados da Região

. Sul e Jaraguá do Sul participou
comduas equipes.AAcademia

Impulso foi com seis nadadores,
sendo quatro mulheres e dois
homens. Os melhores resulta
dós foram de Solange Benz,
prata na categoria 35 +, e

Elizabeth Bavaresco, prata na

40+ . Aequipe se prepara agora

para a 3a Etapa da Copa Verão
de Travessias, que será no próxi
mo fim-de-semana, emBombi

nhas, com percurso de 1.300

metros.

A outra equipe de Jaraguá
do Sul foi a Ajinc/Urbano/
FME, que esteve representada
por sete nadadores. Os

CORINTHIANS

Timão busca um

lateral-esquerdo
o Corinthians estaria

interessado na contratação
do lateral-esquerdo Lino, ex
jogador do São Paulo. A

informação foi divulgada pelo
jornalO Jogo, de Portugal. O
Corinthians perdeu peças
importantes na posição.
Depois da saída de César, que
alegou problemas particulares
para voltar à Europa, Gustavo
Nery também está perto de
deixar o clube. Lino
atualmente defende as cores

do Acadêmica.

destaques ficaram com Soelen

Bozza, quinto no geral e na

categoria 17-19 anos, e

Henrique Fructuozo, décimo no
geral e terceiro na 14-16 anos.

Nos outros resultados, Helena
Gschwendter ficou em quarto
na 9-13 anos e Felipe Mathias
em quinto namesma categoria.

"A competição teve um

nível muito alto, mas acredito
que nossos atletas, que ainda
estão de férias, tiveram um

desempenho satisfatório na

prova", disse o técnico daAjinc,
Ronalda "Kika" Fructuozo. A

prova foi vencida, nomasculino,
por Marcelo Romanelli e, �o
feminino, por Estefani Bender.
A próxima etapa do Circuito

será no dia 11 de fevereiro, no
Lago de Itá, no Oeste de Santa
Catarina. "

CALENDÁRIO DE TRAVESSIAS

27/01

6a Travessia de Bombinhas

04/02 à

2a Travessia de São Chico
'"

11/02

21/04

1 a Travessia de naperra

Fonte:

www.travessias.com
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• LINHA oE FUNOO Julimar Pivallo

Apresentação
Depois de merecidas

férias, a equipe da Malwee
retorna hoje aos

treinamentos no Parque
Malwee. A pré-temporada
será mesmo em Jaraguá
do Sul e a primeira
competição oficial começa
no dia 24 de fevereiro,
quando a equipe vai em
busca do penta na Taça
Brasil. Já a Liga Nacional
está marcada para iniciar
em abril.

Grêmio garante Lucas
no primeiro semestre
PORTO ALEGRE

-O procurador de Lucas,
Carlos Leite, estaria voltàndode

.

Madri com umaproposta pelos
direitos federativos do jogador.
No entanto, o presidente do

Grêmio, PauloOdone, garante
o jogador até o fim da
Libertadores. "Se ocorrer

qualquer tipo de transação
neste momento, Lucas fica até
o término da Libertadores",
assegurou o dirigente.

.

Lucas: propostas da Espanha

I.

Mesma coisa
Entra ano e sai ano e a diretoria do Juventus reclama da falta

de apoio financeiro do empresariado local. Agora, sem peças
de reposição, o time não tem como contratar por falta de

dinheiro. Os dirigentes continuam atrás de dinheiro, mas
-

parece ser difícil sensibilizar a iniciativa privada. A mesma

diretoria também vern recebendo críticas sobre as cores

verdes na arquibancada do Estádio João Marcatto. Mas o

presidente Lia Tironi se justificou. "Foi a cor que ganhamos.
Melhor do que deixar ela feia e mal cuidada".

Nivelado
Nas primeiras rodadas, o

Catarinense se mostrou

nivelado. Infelizmente, por
baixo. Jogos medíocres,
torcedores descontentes e

baixa média de gols. Quem
mais tem a reclamar são as

equipes da Capital e o

Metropolitano. Melhor para o

Joinville que, mesmo

desmontado, venceu as

duas. Mas ainda tem muita
lenha para queimar.

Eventos
o Jaraguá Motor Clube

o,rganiza três eventos em

fevereiro e março. No dia
,11/02 tem som automotivo e

manobras radicais. Dias 24
e 25 do mesmo mês, tem
cross country e, no dia 25 de

março, acontecerá o 10
Demolicar e rachas. É uma

boa pedida para o público.
Os eventos acontecerão na

pista do clube, no Bairro
'

Nereu Ramos .:

Novos times
Está mesmo confirmada a

participação do Figueirense
na Liga Nacional deste ano.

A equipe da Capital vai
entrar no luçar de Chapecó,
com a parceria da Umbro.
Outra novidade é a mudança
da equipe do Banespa para a

cidade de Garça, no interior

paulista. Com isso, a equipe
passará a se chamar RCG/
Banespa.

Guga estréia hoje no
".

Ch.ile contra sérvio
-

SANTIAGO

A estréia de Gustavo

Kuerten na temporada 2007
será hoje às 20h. Pelo torneio

Challenger de Santiago, ele
enfrenta o sérvio Boris

Pashanski, atual campeão da

competição e 122º no ranking
mundial. Ele jogará na quadra
central do Club Providencia,
em Santiago, e tenta inaugurar
2007 para esquecer as dificul
dades que passou em 2006,
quando, por conta de contu

sões, fez apenas uma partida em.

torneios de nível ATP.
Sem competir com

regulari-dade há mais de um

ano, Guga sabe que terá um

páreo duro contra o cabeça
de-cha�e número 4, conrta'
quem nunca jogou. "Ele é

um cara que, está bem.

ranqueado, vem jogando
bem, especialmente aqui.
Com certeza vou ter um jogo
duro, mas para mim já é bom
sair encarando um cara forte,
que é o que vou ter daqui
para frente, nesses campeo
natos", avaliou.

Cuca decide hoje se

Do'(lô entrará jogando
RIO DE JANEIRO

A escalação do atacante

Dodô paraaestréiadoBotafogo
no CampeonatoCarioca, ama
nhã, às 21h45, contra aMadu
reím, será discutida' em uma

reunião com o técnicoCuca.O

jogador, que chegou ao clube
fora de forma, está realizando
trabalhos de preparação física

e, segundo o preparador dó
Botafogo, Omar Feitosa, já está
em condições de atuar.

,

DIVULGAÇÃO
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Na estréia em casa,
o Juveníus ficou
so 1x1 com a

C:hapecoense

JtJLlMA�,PIVATTO
JARAGUA DO SUL

. Não foi a estréia esperada
diante da torcida jaraguaense.
Depois da vitória em Floria
nópolis, o público estava con

:tiante em mais uma apresen

tação do Moleque Travesso.
Mas o torcedor teve de se con

tentarcomurnmagro 1x1 eum

jogo cheio de faltas e cartões

amarelos, além de duas

expulsões (uma para cada
lado). Além disso, O técnico
Itamar· Schulle perdeu o

zagueiroDiego (suspenso) para
, apróxima rodada e temdúvidas

quanto a Fábio Lopes e Lean

dro, que saírammachu- cados.
O Moleque Travesso enfrenta
o Brusque amanhã, fora de

casa, às 20WO.
O jogo começou truncado

e o primeiro lance de perigo do
time da casa foi apenas, aos 11
minutos.Andrade chutou forte,
a bola desviou na zaga e saiu

pela linha de fundo.AChape
coense procurava o contra

ataque e aos 23minutos, Cadu
I

.acertou o travessão. O lance
deu moral ao time do Oeste,
que partiu para cima e abriu o

placar aos 39. O mesmo Cadu
chutou forte de fora da área

para fazer 1xO.
Um minuto de-pois de

sofrer o gol, Pereira caiu na

área e o juiz deu pênalti. Na
cobrança, JeanMichel empa
tou a partida. Depois do
inter-valo, o jogo ficoumomo.
A melhor oportunidade do
tricolor foi no final -da

partida, quando, aos' 44

.lll:in\ltos, JeanMichel chutou
porcima.

O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodo'povo.com.br

REFORÇOS: ITAMAR SCHULLE TEVE DE IMPROVISAR DEPOIS DA SAíDA DE FÁBIO LOPtS

./

ournem
PIERD RAGAIII/OCP

Pereira (caído à esquerda) sofreu o pênalti no final'do primeiro tempo, que originou no empate do Juventus. Moleque enfrenta o Brusque amanhã

O CORREIO DO POVO
I

CATARINENSE 2007

Problemas flnanceíros.emperram novas contratações no tricolor [araguaense� -

PIERD RAGAIII/DCP

. Depois da partida, em

entrevista .à Rádio Jaraguá, o

técnico Itamar Schulle reclamou
da falta de peças de reposição
,e falou em contratações.
"Perdemos o Fábio Lopes
machucado e não temos volant�..
para repor. Improvisamos o

Pereira e quando se' improvisa
não dá 'certo. Agora vamos em

busca de reforços par; não
sofrermos mais corn isso",
comentou. Mas o própriotécnico
admitiu a dificuldade em se

contratar no momento.

"Temo de ver com a diretoria
e com os patrocinadores, para
que com apoio possamos trazer
mais jogadores". O diretor de .

fute�ol do clube, Alcir Pradi,
também falou que o clube precisa
de mas apoio do'empresariado
'ocal. "Eu tenho contato com'
alguns jogadores, mas temos de
fazer um trabalho pé no Chão.
Precisamos de mais apoio para
isso;', disse.

Segundo o dirigente, o

clube está at�ás de um volante
alto, um meia e um atacante.

"Como disse, tenho alçuns
nomes, mas não' temos

condições de contratar",
comentou. Mas ele está
confiante para o Jogo de
amanhã. "Vamos' para Brus

que e trazer os três pontos",
finalizou. Para esta partida,
além do zagueiro Diego,

.

expulso, dois jogadores são
dúvidas, O volante Fábio Lopes
saiu contundido com uma

luxação na clavícula e o,
atacante Leandro reclamou de
dores lombares depois do jogo. Fábio Lopes deixou o campo macbucaco e é dúvida para o jogo de amanhã

I' Dunga convoca atacante Adriano
FLORiANÓPOLIS .

O técnico da Seleção
Brasileira, Dunga, divulgou
ontem a lista de atletas para a

partida contra Portugal, que
acontece no dia '6 de fevereiro,
em Londres. O atacanteAdria
no, da Inter de Milão está de '

volta. O confronto com a sele

ção dirigida'porLuiz FelipeSco
lari é o primeiro do Brasil na

temporada 2007.
Confira a lista de

convoca-dos - Goleiros:
Helton (Porto), e Júlio César

(Inter de' Milão); laterais:
Daniel Alves ('tvvilla),
Maicon (Inter de Milão),
Adriano (Sevilla) e Gilberto

.
(Hertha Berlin) � zagueiros:
Alex (PSV), Juan (Baver
Leverkusen) e Luisãd (Ben
fica); ;.rolantes: Edmílson

(Barcelona), Gilberto Silva

(Arsenal), Dudu Cearense

(CSKA) e Tinga (Borussia
Dortmund).

.

1

Meias: Elano (Shakhtar
Donetsk), Diego (Werder
Bremen), Kaká (Milan) e

Ronaldinho (Barcelona);
atacantes: Rob'inho (Real
Madrid), Adriano (Inter de

.

Milão), Rafael Sóbis (Betis)
e Fred (Lyon) ..

Seleção sub-20 reclama de árbitro
LUQUE (PARAGUAlt

"Ele tem que ser banido".
'A opinião do volante Roberto'
resume bem o sentimento dos

jogadores da Seleção
Brasileirasobre o árbitro
colombiano Albert Duarte,
que teve participação direta
no empate por 2x2 com O

Chile, no domingo, em

partida válida pelo Sul-

II

Americano Sub-20.

.

"Foi uma vergonha",
declarou o atacante Tchô,
que pensou termarcado o gol
da vitória do Brasil quando
balançou a rede" aos -l Imin
do segundo tempo. "Todo
mundo viu o que aconteceu.

O juiz quis aparecer mais que
os jogadores e acabou
estragando.a partida". Para o

jogador, o árbitro deve ser
, "

·tI
mIa
l. o V

Promoção de verão.
Preços;

R$S,OO • R$10,00 •

"RI1S.!,.00 • R$20,OO�''""R>II/iI�

)

suspenso pela Conrnebol.
"Esse juiz não pode, mais.
apitar. Houve problema com
ele, com o estádio. Estão
todos contra nós", acrescen
tou o atleta, referindo-se à

falta de luz no vestiário, que
manteve os comandados de
Nélson Rodrigues em campo
no intervalo. O Brasil precisa'
vencer os próximos três jogos
para continuar com chances.

w fi ·A R
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subsídio.

Ontem, entretanto, Man
tega informou que a medida
não saiu porque o governo
não terminou as negociações
com os empresários sobre a

prorrogação da multa adicio
naL

"Não desistimos. Vamos
continuar essas negociações.
Podemos ter o reforço desse

subsídio, mas não entrou por
que não estavapronta", disse.
A cobrança da multa de

50% do FGTS foi regulamen
tada pela lei complementar
110, de 29 de junho de 2001,
para que fossem levantados
recursos para o pagamento da

correção dos saldos devido a

perdas dos ,plano Verão e

Collor l.
No entanto, como o go

verno terminou neste mês de

pagar os expurgos do FGTS
com esse adicional de 10%, a
expectativa de empresários
era de que a alíquota voltasse
aserde40%.

TERCEIRA VIA AUMENTA
DISPUTA PELA PRESIDÊNCIA
DA CÂMARA E GOVERNO.
Po.DE INTERFERIR • 83

EXPECTATIVA RONDA
PRONUNCIAMENTO DE
GEORGE BUSH QUE
SERÁ FEITO HOJE -B2

PAC: OPINiÕES SOBRE PACOTE SÃO DIVERGENTES

Governo anuncia programa de crescimento
Objetivo é atrair
investimentos de

R$ 503 bilhões
até 2010, diz
Guido Mantega

F�ORIANÓPOLIS
O ministro da Fazenda,
uido Mantega, afirmou

. ontem, durante o anúncio do

Programa de Aceleração do
Cresciinento (PAC), que o go
verno estima uma renúncia

fiscal de R$ 6,6 bilhões em

2007 com as desonerações tri
butárias previstas pelo pacote
destinado a iinpulsionar a eco
nomiadoPaís.

De acordo com o ministro

da Fazenda, esse valor deve su
bir para R$ 11,5 bilhões em

2008.

Entre as medidas de deso

neração definidas, o governo
incluiu a suspensão da cobran
ça de PIS e Cofins na compra
de insumos e serviços utiliza
dos pela construção civil em

,

novos projetos de infra-estru
tura de longo prazo.

'

O governo, espera tam

bém, fazer com que o nível de
investimentosno país chegue a
R$ 503,9 bilhões nos próximos
quatro anos.

As novas obras, aliadas a

medidas fiscais de longoprazo e
desonerações, farão o PIB,

(Produto Interno Bruto) cres
cer em tomo de 4,5% neste

ano e 5% a partir do ano que
vem, segundo os cálculos do

govemo,
"São apenas números mé

dias", disseGuidoMantega.

- Redução de até 25 anos para
24 meses prazo para
apropriação dos créditos de PIS
e Cofins sobre edificações
incorporadas ao ativo
imobilizado, igualando ao

tratamento dado para máquinas
e equipamentos;
- Suspenção da cobrança de PIS
e Cofins na compra de insumos
e serviços utilizados pela
construção civil em novos

projetos;
- Isenção do Imposto 'de Renda
às aplicações feitas no novo

fundo de investimento em infra
estrutura após cinco anos da

aquisição da cota;
- Redução para zero das

alíquotas do IPI, PIS, Cofins e

Cide nas vendas de

equipamentos de transmissão de
sinais de TV digital;
- Isenção de IRPJ e redução a

zero do IPI, PIS, Cofins e Cide
sobre vendas de semicondutores
e displays;
- Ampliação para até R$ 4 milo
valor de venda no varejo de

computadores e notebooks que
terão isenção de PIS e Cofins;
- Redução a zero da alíquota de
IPI sobre perfis de aço (insumo
da construção civil);
- Lei Geral da Micro e Pequena
empresa e reajuste do imposto

'

de renda (já implementada);
- Prorrogação até 2008 da regra

'

que permite contabilizar a

depreciação de novos

investimentos na metade do

prazo normal.

_
Governadores da oposição criticam, medidas

BRASíLIA
Os governadores da oposição,

que se reuniram namanhã de on
tem com o presidente Lula para
conhecer o, PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento), dei
xaram o Palácio do Planalto insa
tisfeitos com as medidas propostas
para estimular a economia, Eles
consideraramo PAC uma boa ini

ciativa, mas afirmaram que, à pri
meira vista, o programa não vai

ajudar na recuperação das finan
ças dos Estados. .

''Lamentavelmente, o progra

agrava uma distorção histórica
[entre as regiões1, que é a impos
sibilidade de investiI: A União
concentra as grandes fatias das
receitas e os Estados, dependentes,
seguem como colônias", afirmou o
governador da Paraiba, Cássio Cu
nhaLima (PSDB).

O governador de Minas Ge
rais, Aéci� Neves (PSDB), consi
derou um erro do governo não

consultar os Estados antes de
anunciar as medidas. A principal
queixa é a renúncia fiscal de R$
6,6 bilhões este ano, que em 2008
estáprevista para chegar aR$ 11,5
bilhões. Na avaliação dos gover

nadores, a renúncia fiscal implica
em redução na arrecadação dos

Aécio Neves criticou falta de
debate sobre o pacote e a

renúncia fiscal que será feita

"

recursos que formam impostos
\ compartilhados entre aUnião e os

Estados, como o IPI (Imposto so

bre Produto Industrializado) e o

Imposto de Renda.
Aliados
Ao contrário dos governa-.

dores da oposição, os da' base
aliada saíram em defesa do PAC.
O governadordo Rio de Janeiro,

,

Sérgio Cabral (pMDB), disse que
"não dá para querer resolver tudo
'em tão pouco tempo". Na opinião
do governado; o programa está

"absolutamente correto, dentroda

estratégia de desenvolvimento do
, "

palS. ,

O ,governador da Bahia,
Jaques Wagner (PI), reconheceu
que a renúncia fiscal vai impactar
o montante divídido entre Esta

dos e União. Mas ressaltou que,

por outro lado, a medida vai bara
tear os custos e pen:ntir aumento
nos investimentos.

Quando diminui o bloco arrecadatório, diminui o bolo que
vai para cada Estado. Nesse sentido, todo mundo reclama.
O outro lado da moeda é que pode ter um incremento no

investimento e todo mundo se beneficia"

Jaques Wagner
Governador da Bahia

• 1

Lula conversa com a ministra da Casa Civil durante o anúncio do PAC

Rodovia� devem
receber R$ 34 bi

BRASíLIA
O PAC (Programa de

Aceleração do Crescimen
to) prevê investimentos de
R$ 33,437 bilhões na malha
rodoviária, sendo R$ 8.086
bilhões ainda neste ano. A

expectativa do governo é

realizar obras em 45.337
quilômetros, sendo que
42.090 quilômetros deverão
receber investimentos pú
blicos, para recuperação,
adequação, duplicação e

construção. Outros 3.247
quilômetros deverão rece

ber investimentos privados.
Para melhorar as condi

ções de logística do país
'também estão previstos
investimentos de R$ 1,666
bilhão neste ano e mais R$
6,197 bilhões entre 2008 e

2010 em ferrovias. Os

portos receberão R$ 2.633
bilhões até 2010, os aero

portos R$ 3,001 bilhões, as

hidrovias R$ 735 milhões e

R$ 10,581 bilhões .

'Subsídio à casa

própria fica fora
BRASíLIA

O governo federal decidiu
deixar de fora do PAC (Pro
grama de' Aceleração do

Crescimento) a principalme
dida de estímulo à compra de
imóveis que já havia sido di

vulgada. O ministro Guido

Mantega (Fazenda), que

chegou a prometer subsídio
de até dois terços do valor de

compra d um imóvel para
famílias com renda de até dez
salários mínimos, informou
ontem que essa medida não

foi incluída noPAC.
A idéia do governo primei

ro era utilizar o patrimônio
líquido do FGTS, hoje em R$
21 bilhões, para o subsídio.

Depois o governo mudou de
idéia e passou a defender o

custeio da medida com a

prorrogação da multa adicio
nal de 50% do FGTS em caso

de demissão sem justa causa

de trabalhadores formais -

desse total, 40% iria,para o

trabalhador e 10% para o
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Fiesc diz que efeito do
do pacote é limitado

, ,

Alcantaro Corrêa
critica divisão de
recursos proposta
pelo programa

FLORIANÓPOLIS
,.

As medidas anunciadas

pelo governo federal ontem,
com o objetivo de acelerar o
crescimento da economia

foram consideradas tímidas

pela Federação das Indústrias
do Estado deSanta Catarina
(Fiesc). Embora a direção das

propostas do Plano de

Aceleração do Crescimento
(PAC) esteja afinada com as

demandas do setor produtivo
do País, a entidade avalia que
a propostas são insuficientes

para acelerar o crescimento

da economia. Além disso,
para a Fiesc será necessário

percorrer longo caminho para
que as metas traçàdas virem
realidade.

"Para falar efetivamente
em aceleração de

crescimento precisaríamos de
medidas mais arrojadas. O
grau de desoneração
anunciado 'terá impacto
.Iimirado. E para que a

desoneração tributária

pudesse ser maior seria

necessária uma redução
significatíva dos gastos do
governo", diz o presidente,
Alcantaro Corrêa.

O plano de investimento
anunciado tainbém é visto

com cautela. "Até aqui o
governo não tem dadomostras
de eficiência ao aprovarmarco

regulatório claro para
viabilizar uma participação
mais ativa da iniciativa

PACOTE É TíMIDO
DISTRIBUiÇÃO DE RECURSOS
CRITICADA PELA ENTIDADE
INFRA-ESTRUTURA

R$ 37 BI- PARA REGIÃO SUL
ATÉ2010
MAIORES FATIAS FICAM PARA O
SUDESTE E NORDESTE

privada nos investimentos em
infra-estrutura", diz Corrêa,
lembrando de outro aspecto
crucial para o sucesso do PAC:

grande parte das medidas
anunciadas dependem de

aprovação do Congresso.
Para a região.Sul o governo

anunciou a pretensão R$ 37,5
bilhões em obras de infra
estrura de 2007 a zoío. Entre
as regiões do País, o valor só é

'

maior do que o proposto para
a região Centro-Oeste e

corresponde a apenas 11,6%
dos R$ 323,4 bilhões em

obras regionais anunciadas

(as obras nacionais somam

R$ 180,5 bilhões). As

maiores fatias ficaram com

o Sudeste (40,3%) e

Nordeste (24,9%). "Na

distribuição dos recursos

repete-se a lógica que tem

predominado nos últimos
n

anos.
-

Isso mostra a

importância de reforçarmos
a atuação do Fórum
Industrial Parlamentar Sul",
afirma o presidente.

Premever.turlsme no LHS reclamada
·

t
· " ,

.

,

b· t· .

\ p9stura do governo
In ener e o o Je IVO�, Comumtomforte,mesmo

,

' DIVULGAÇÃO ABIH/SG
1'$.\ ponderando que não faz

,

'

oposição deliberada ao governo
Lula, o governador LuizHenri
que (PMDB) foi enfático ao as

sinalar o seu desconforto na sua
como governo federal. Reuni
do com jornalistas ontem du
rante umcafé da manhã, o
governador deixou claro que "a
minha presença não faz

diferença alguma para o evento
no. Planalto".

"Todos sabem domeu esfor

ço para apoiar o governo Lula.
Mas não há como tolerar à au
sência de respostas efetivas ao

,

pleito de Santa Catarina"

.afirmou.
O governador preferiu não.

remitir opinião sobre o PAC,
mas deixou claro que o foco dos

, disparos não se restringe à atual

administração federal. Lem
brou que a AssembléiaNacio
nalConstituinte, concluída em
1988 com a promulgação da
nova Constituição Federal,
estabeleceu que aUnião ficaria
com 50%, estados 30% emuni

cípios 20% dos recurs�s do bolo
de arrecadação de impostos.

"Dezoito anos depois, a

União já tem 62%. É um

modelo de governo centralíza
do demais", criticou.

, I
I,
I!

FLORIANÓPOliS

Matedo assume gestão 2007-2008 no lugar de João Eduardo Moritz

do Estado.

Será empossado
oficialmente hoje, o novo

presidente da Associação'
Brasileira da Indústria de
Hotéis de Santa Catarina

(ABIH/SC). O empresário
João Eduardo Moritz passa a

presidência da entidade para
Wilson Luiz de Macedo, em '

evento marcado para as 20h,
no Hotel Castelmar, na

Capital. Macedo é de
,

Piratuba, onde é-proprietário
de hotel. Sua gestão (2007-
2008) se inicia com uma lista
de prioridades, entre elas a de
promover de forma mais
efetiva o turismo no interior

Segundo Macedo, "o
Governo do Estah;'o já vem

desempenhando' ações de

promoção do turismo de toda
SantaCatarina". No entanto,
ele defende que é preciso
"reconceituar esta forma de

promoção", evitando enfoque
incisivo .no litoral! Outra

prioridade é a aproximação
com o Governo do Estado.
Macedo explica que
deficiências de infra-
estrutura - que ficaram
evidentes 'na passagem de
ano, como as estradas, a falta
de água e de tratamento de
esgoto, :... devem ser

combatidas.

• PELO
PAC prevê
obras em

rodovias e

portos
catarinenses

Fiesc reclama

regras mais
claras para
ínvestrnento
privado

o CORREIO DO POV

A cota do Plano de-Aceleração do Crescimento para Santa: ,

Catarina compreende obras para desafogar os fluxos de,
escoamento da produção em rodovias, ferrovias e portos.
Os investimentos previstos em íntra-esíruíura trazem ao

mesmo tempo alívio e preocupação. Ao serem incluídos no', .
PAC, os recursos passam a integrar o Projeto Piloto de �
Investimentos do Governo Federal e ficam livres de' -

contingenciamento, o que assegura verbas por exemplo para. Tconcluir a pavimentação da BR-282 e a duplicação da BR-
'

101 até º ano que vem. Mas; especialmente no caso de' q
novos investimentos - como as duplicações das BRs 280.8
470 - falta definir. como serão operados os recursos. � h
senadora Ideli Salv�tti antecipa que estas obras serão feitas'
nas formas já contempladas pela legislação - de concessões

,
ou parcerias público-privadas. Para o setor privado, além da
insuficiência de recursos projetados pela União, falta clareza,

(

de regras para o investimento privado. "Até,aqui o governo' c

não tem dado mostra de. eficiência ao aprovar !}lared'
requlatório claro que viabilize participação mais ativa d� "

iniciativa privada nos investimentos em ímra-esmnura''
acautelou o presidente da Fiesc, Alcantara Côrrea.

I (

GARGALOS. A senadora Ideli Salvatti destaca que .o� .

investimentos previstos no PAC atuam justamente sobre os trê\'(
principais gargalos no escoamento da produção catarínensa ,

As obras em rodovias sãone duplicação da BR-280 entre S'ã,õ
(

Francisco e Jaraguá do Sul; duplicação da BR-470 de Itajaí ao I

trevo de Tlmbó e conclusão da BR-282. ::\ I

LOGíSTICA. Também estão previstas construções de contornos
ferroviários em Joinvilie e São Chico, a Via Expressa Portuáriã
em Itajaí e novos berços no Porto de São Chico. Para o Aeroporto
Internacional Hercílio Luz há previsão de ampliar a capacidad�
para 2,7 milhões de passageiros/ano. �

ABASTECIMENTO. Entre as obras do Proáçua Nacional estª
incluída a Barragem do Rio do Salto.

','

ACANHADO. A Fiesc considerou "tímidas" as medidas para ,

acelerar o crescimento. Para que o impacto da desoneraçãd '

tributária fosse menos limitado, observa Alcantaro Côrrea, teria ,�\

de cortar mais nos gastos do çovemo. Com relação aos recursos

para infra-estrutura, o setor fez cara feia ao fato de que as 1
,

maiores fatias, dos R$ 180 bilhões, 'logicamente', são para,)o
\ 1\.)' i

Sudeste e Nordeste.
'

,
- - - - - - - - - - - - - _,_ - - -----,.

SEGURANÇA. Em política, equivalem a uma ete��idade os :
planos de Luiz Henrique para o coronel Eliésio Rodrigues:

(

, \

O governador disse que vai encaminhar projeto de lei'� ,

Assembléia para alterar a regra da 'expulsória' pela quail '

em agosto, o coronel teria de deixar o posto de
comandante geral da PM. Quer mantê-lo no cargo de

preferência até o final do mandato. Não setrata da '

limitação da idade - já que Eliésio soma apenas 55 anos �

, mas do tempo de permanência no posto de coronel. Corn
a mudança, quem estivesse no comando' poderia
permanecer na ativa.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE PATRIcIA GOMES/FLORIANÓPOLIS
NANCYARAÚJO/BRASILlA,' ,

'
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.i;OLHO NA CADEIRA
'I

�squenta corrida pela
.c

/
.

d,residência rta Câmara
5

Tafso Genro admite
"1

,

qUj! se candidato da

sição crescer,
, h�erá interferência

2J

'b depu tado Arlindo

C�inaglia (PT-SP), candi
da�o à presidência da ca.

I C f'mara, rea irmou ontem que
O. , ,

val insistrr em um novo

fo�:mato 'para o deba te
,

entre os candidatos ao

comando da Casa Legis-
· lativa. O formato evita um

confronto direto entre ele,
·

Ara0 Rebelo (PC do B-.sP)
e Gustavo Fruet (PSDB
PR). O petista disse que a

sua sugestão permite o

f aprofundamento de

idéias", ao contrário do
modelo tradicional em que
os três se enfrentam
livremente.

"Se os outros candidatos
não quiserem, vão ter que

dizer que não. O debate na

, Folha já será nos moldes
tradicionais. Eu não vejo
pdrque não inovar", disse

Chinaglia.
.Os assessores dos três

candidatos à presidência
,: da Câmara definiram
ontem as regras do debate

f, que pretende colocar

�.v' .,nte à frente Aldo,
,st�inaglia 'e Fruet. A data

�e� âlhda não foi definida
ao 06' .

porque a assessona do
ao ns

, petista alegou problemas
de agenda.
2C A idéia de Chinaglia é

evitar o confronto, já que

nq terceiro bloco as regras

prevêem o livre debate
entre os três candidatos. O

deputado negou, no

entanto, que esteja
querendo evitar o confron
to direto com Aldo e Fruet.
"O d '

que estou queren o. e
inovar. Eu imagino que,

quando você permite que
dois candidatos se

enfrentem diretamente,
eles vão longe, dá para

aprofundar mais. Eu vou

insistir nesse modelo" i
afirmou.
Interferência
O ministro das Relações

Institucionais, Tarso Gen
ro, afirmou que o governo
não vai int e rfe r ir na

disputa pelo comando da

Câmara, mas ressaltou que
se houver risco de' uma'
vitória da opos.içã o , o

governo está disposto a

conversar com os partidos
aliados que lançaram Aldo
Rebelo (PC do B�SP) e

Arlindo Chinaglia {PT
SP) na briga pelo comando
da Câmara.

"Vamos procurar avaliar
se essa terceira

candidatura pode colocar
em risco as candidaturas
'da base. Se houver risco,
vamos comunicar aos

partidos para ver se

querem tomat posição, mas
não é o governo que vai

tomar posição", afirmou,
em uma referência ao novo

candidato à presidência da

Casa, o tucano Gustavo
Fruet (PR).

Tarso disse não acreditar
em um possível acordo que
estaria sendo articulado

para unir o PC do B e o PSB
com o PSDB no segundo
turno em torno das
candidaturas de Aldo e

Fruet -já que a tendência é

que um dos candidatos

dispute o segundo turno

com Chinaglia.
"Se o ocorrer segundo

turno, a base aliada vai estar

junta", disse o ministro.

Apesar do racha na

base aliada e do acordo
velado entre tucanos e

partidos que apóiam o

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva para derrotar

Chinaglia, Tarso disse
acreditar que a coalizão

política não sairá abalada
no fim do processo eleitoral
na Câmara.

ott

Geólogos apontam erro

;�� em projeto do Metrô
Ira s�;)
ã �OPAULO
Ifi,.·;�ffi"

os 2r O
.

� Metrô optou pela
êánica de maior risco para
Of;
construir o trecho da linha 4
SLue entrará para a história

�W ter sido o palco do mais

�s. gJave acidente já registra-do .

.

à �m obras desse gênero em

lai, �ão Paulo, com seis vítimas

de �qtais. A opinião é de dois

de dos maiores especialistas
da p;essa linha, os geólogos
s : Kenzo Hori e Adalberto

)Ill Aurélio Azeve-do. ,

ria [." Os dois geólogos defen
diam um método constru-

· 1:jvo diferente do que foi
1r

adotado pelo Consórcio

Via Amarela com a

concordância doMetrô. Eles
afirmam que aquele trecho
da linha amarela tinha de ser

construído ,por um

equipamento conheci-do
como "shield" (escudo, em

. tradução literal) ou TBM

(Tunnel BoringMachine), o
popular "tatuzão''.

O edital do Metrô para a

licitação também obriga-va o

vencedor a comprar dois
"tatuzões". No entanto, o

Consórcio Via Amarela, que
ganhou a disputa, conseguiu
mudar o edital e comprou
um só, aumen-tando o risco

de desmoro-namento no

local.

SSALTO

Bandidos se

vestem de PF
Uma quadrilha formada

por dez homens assaltou
um pedágio e seqüestrou
duas pessoas na noite de

domingo, em Duque de

Caxias, no Rio de Janeiro.
De acordo com informa

ções da polícia local, os

bandidos, armados de

fuzis,' estavam disfarçados
de policiais federais. De-pois
de uma perseguição policial,
eles fugiram, deixando para
trás os reféns. Conforme as

autoridades do Rio, as

vítimas não ficaram
feridas.A Polícia Rodoviá-ria
Federal divulgou que a

quadrilha usou duas pica-pes
Blazer com logotipos fals'os
da PF.

O CORREIO no' POVO

• PELO
Duas explosões quase s'im'ultãheas atingiràm um� á'rea

comercial de maioria xiita no centro de Bagdá ontem,
matando cerca de 70 pessoas, e ferindo cem, It. prímeíra; "

explosão ocorreu pouco q'e,poi:s uo ,meiO-dia (r,h de� íJ
Brasília), quando uma bomba deixada 'dentro de uma

sacola explodiu na área de Bab ai Sharqi. Em seguida,
,
uma segunda bomba colocada em um carro estacionado
em um ponto próximo foi detonada, A polícia cercou a

área enquanto ambulâncias eram enviadas ao local para j

transportar os feridos. . �

Segundo testemunhas, pedaços de corpos foram

espalhados pela região após os atentados, cujo alvo seria um

. mercado de roupas usadas, que já foi cenário de outros

ataques.Em um ataque separado, morteiros toram-lançados
> 1

contra uma escola da .região Abu Dhseir em Bagdá, matando
,

uma mulher e ferindo oito cnanças.
.

Também ontem, soldados dos EUA cercaram .a região
sunita de Adhamiya, no norte de Bagdá. A' ação ocorreu

após um final de semana violento para as forças amerícanas.
no Iraque. Um total de 27 soldados morreram em explosões,
confron�os com insurgentes e em uma queda Ele helicóptero.

Mais de 70

pessoas morrem

em explosões
no Iraque

Outras 100
foram feridas em
área comercial

BARRADO NO VÔO Um passageiro da empresa aérea

australiana Qantas foi barrado em um dos vôos da companhia
por usar uma camiseta que retratava o presldente americano

George W. Bush como um terrorista.Allen Jasson prometeu
entrar com um processo contra a companhia.

SEM BANDEIRA Uma nova polêmica sobre o pâtríctlsmo
invadiu a Austrália. os organizadores do Big Daí Out proibiram
a bandeira do país nos locais dos shows para evitar conflitos

raciais.Brigas entre torcedores croatas e sérvia na semana

passada teriam motivado a decisão. '

/

LOUVRE PROCURADO O museu do Louvre, em Paris, recebeu
em 2006 um número recorde de visitantes -8,3 milhões, contra
os 7',5 milhões de '2005- 'e continuou sendo ,OI rnuseu-aaís
visitado do rriurido.O crescimento no número de visitantes.se
verificou em todas as áreas.

�rograma nuclear suspenso
A Coréia do Norte e�tá disposta a um acordo com os

Estados Unidos para suspender suas atividades nucleares e

permitir a vigilância da AgVicia Internacional de Energia
Atômica (AIEA), afirmou ontem o jornal sul-coreano "Chosun
IIbo".

Na reunião com o negociador dos EUA sobre o programa
nuclear da Coréia do Norte, Christopher Hill, realizada na

semana passada em Berlim, seu colega norte-coreano, Kim

Kye-gwan, manifestou essa disposição, segundo o jornal,
que cita fontes diplomáticas em Seul e Pequim.No entanto,
o "Chosun IIbo" afirmou que será utilizada a palavra vigilância,
em vez de inspeção. Em troca, Pyongyang exige ajuda
econômica e energética, assim como um maior compromisso
americano para solucionar o congelamento de fundos norte-.

coreanos no Banco Delta Asia (BOA) em Macau.

Insistência contra o terror

George W. Bush, em seu discurso anual perante o Congresso, que será feito hoje, insistirá em

perseverar na "longa luta" contra o terrorismo e seus principais líderes, segundo entrevista ao jornal
"USA Today".Sobre a guerra contra o terror, Bush antecipou que falará do "Iraque no contexto maior
de uma luta global e ideológica". O presidente voltará a defender um plano para a imigração, que '

provavelmente incluirá sua proposta para a criação da figura do 'trabalhador-hóspede":
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Por Franeíene Fagun�es
publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

r

PARABENS fELICIDADES �

Silvia Andreatta comemora

"aniversário hoje. Parabéns da <'

\

amiga Juliane.
I..

Feliz aniversário a Marli

Hornbur.g,. Q....••......•..·.tJ
··• •.•...•...:..•. 8.>.: comemor

último dia, j:é: :E.!. o que d
sells familiares.
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,A.,s grandes Marcas mundia�
bern perto você.

IS I
Autor de Páginas
da Vida prepara
final especial para
Marta, vivida por
Ulia Cabral. A

megera deve
morrer e ter
o espírito
salvo pela
filha Nanda.

�".,l,
4'; �
"L...�-
'"

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shopping Breithaupt _ 1 o PISO

3371 1590 - ellens@ellcnscom br

Faz apenas uma semana que eles apareceram na

telíma, mas já são os campeões de cartas da
, emissoras novos

Na
última segunda

estreou na Globo a

nova temporada de

"Malhação" e as fãs da noveli
nha puderam conferir quem

-

.

são galãs da trama. Bruno

Udovic, Victor Ferreira, Ricar
'. do Fogliatto, Klebber Toledo,

Igor Trípoli, Guilherme' Ferna
des e Rômulo Arantes Neto

(este último filho do saudoso
ator Rômulo Arantes), são os

destaques que arrancam susp
iros das tietes de plantão.

Bruno Udovic teve um

pequeno papel em "SinháMo

ça", mas foi o suficiente para

provar seu talento. Paulista de
24 anos, ele é só alegria quando
o assunto é "Malhação". "Eu

estoumuito feliz de estar nesse
ambiente de trabalho super

agradáveL É uma oportunida
de única", diz, Na trama ele dá
vida ao personagemJaguar, um
cara rico, arrogante, mulhe

rengo, que não mede esforços
paraconseguiraquiloque quer.

Outro ator que está feliz da
vida por ter sido escalado para
temporada 2007 de "Malha

ção" é Victor Ferreira. Carioca
de 22 anos, Victor é estreante

em televisão. Antes disso, tra
balhava como modelo e estu

dava teatro. Simpático e ani

mado, ele ainda revela que
ficou impressionado com seu

primeiro dia de gravação na

Globo. "É uma maravilha.

Uma coisa é você ver a novela
naTv, já com tudo pronto; ou
tra é você ver como eles mon
tam tudo. É uma fábrica de

sonhos", conta. "Meu perso

nagem é o Roleta, um cara su

per bacana, malandro, que vai
se apaixonar pela Vivian, e

depois mudará um pouco de

personalidade", diz sobre seu

personagemnanovelinha.
O jaraguaense Guilherme

Femandes não pensa diferen
te. O único receio é receptivi
dade que seu personagem terá.

Na trama global, ele interpreta
Patrick, um garoto egocênrri
co," mas que aos poucos vai

conquistando a confiança da

galera.

Já o gaúcho Ricardo Fogli
atto , de 20 anos é de Porto

Alegre e já fez um programa de

Tv, estudou teatro e parti
cipou de alguris curtas-metra
gens. Mesmo assim, com toda
essa bagagem, ele confessa que
sentiu aquele friozinho na

barriga quando gravou sua

primeira cena. Em "Malha

ção'" ele dá vida a Seqüela um
rapaz do interior, que só quer
saber de zoar com seu amigo
Roleta, e vive um mundo à

partena cabeçadele.
Natural de São Paulo,

KlebberToledo tem 20 anos e é

estreante em novelas. Antes
de passar no teste da "Malha

ção", ele fez a oficina de atores

da TV Globo e trabalhou com

publicidade como modelo.
"Podem esperar demimmuita

dedicação,muita força, alegria,
entrega e trabalho." Pelo jeito,
'o ator promete. arrasar na

novela! O personagem de
Kleber é o judoca Mateus, um
caradivertido edisciplinado.

Filho do falecido Rômulo

Arantes, Rômulo Arantes
Neto um dos atores mais

comentados desta temporada,
pois é o único que é filho de um
famoso. Para ele, atuar frente
às câmeras é pura adrenalina.
Sobre André, seu personagem
ele revela: 'André é um mecâ

nico boa pinta, simples, gente
boa, muito disputado pela

mulherada. Ele é born de sam
. ba e, futebol e trabalha para
ONGs".

E por fim, e não menos im
portante está IgorTrípoli, cari
oca da gema que faz a sua pri
meira participaçâo naTv.An
tes disso, ele só tinha feito cine-:
ma e teatro. "Estoumuito feliz
com essa oportunidade, por
que interpretar é o que eumais
gosto de fazer". Na trama Igor
interpreta Leandro. "Leandro
é o irmão de Vivian Pimenta.
Ele é umprofessor de judô con
sagrado pelo Brasil," Revela o

ator.

Agora é só conferir o de

sempenho dos novatos em

frente à telinha.

Tudo O quoe você pn Sttl;' encontro (lCl·.· GilRi )

. .iL___jy
, �. ."""""'"""'"'.........__

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o €ORREIO DO POVO

11 PROGRAME-SE

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1
Eragon
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 -

Sab/Oorn/Oua) (15h30, 17h30,
19h30 - Seg/Tér/Qui)
Grande Truque
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - Sexta)
(21 h30 -Sab/Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)
CINE SHOPPING 2
O Diabo Veste Prada

(17h1 0, '19h20, 21 h30 - Todos os

dias)
'-

Xuxa Gêmeas

(14h, 15h35 - Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Uma Noite No Museu

(Mh20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
JOINVILLE
10,
Cine Cidade 1
Uma noite no museu

(14h30, 16h45, 19h, 21 h20-
Todos os dias)
Cine Cidade 2
O Pacto

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

dias)
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

(15h40 - Todos os dias)
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 lira férias
(19h15, 21 h50 - Todos or elas):
Por água abaixo (dub)
(13h35, 15h15 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Diamante de Sangue
03h40, 16h20, 1ah, 21h40�
Todos os dias)
BLUMENAU

Cine Neunarld 1
Uma noite no museu

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

!odos os dias)
Cine Neumarkt 2,

,

Uma noite no museu

(14h, 16h1 0, 19h, 21 hi O-Todos
,

, os dias)
Çine Neumarkt 3
O Pacto

i15h30, 17h30, 19h30, 21 h30-
Todos os dias)
Çil'le Neumarkt 4

�ragon
(1�h30, 19h20 - Todos os dias)
Mais estranho que a ficçãé
;(16h50, 21 h20 - Todos os dias)
Bine Neumarkt 5

,

Filhos da Esperança
(17h45, 19h50, 22h - Todos os

di-as)
Por água abaixo (dub)
(14h10, 16h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6

'

O amor não tira férias

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

dias) ,

o mar não está para peixe (dub)
(1,3h35, 15h1O-Todos os dias)

1

Iii.11

Concurso
A Gerência de Saúde da Secretaria
de Desenvolvimento Regional de
Jbinville está com inscrições
abertas para o concurso público
q�e vai preencher 235 na cidade,
A,S inscrições podem ser feitas no

site wwwses.tepese.utsc.br até à

dia 31 deste mês.

Inscrições
'

As inscrições Piara o Processo
Seletivo Especial da FCJ (Faculdade
,Çenecista de Joinville) vão até o dia
'26 de janeiro. ° valor é de 25,00, A
prova acontece dia 30 de janeiro
(ferça-feira), das 19h às 21 h30.

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br

.. SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS'
Comunidade Católica recebe novo vigário
No dia 10 de janeiro de 1987'a Paróquia São Sebastião, de Jaraguá do Sul, recebia
um novo vigário. A notícia foi publicada pelo Correio do Povo, na edição semanal de
10 a 16 de Janeiro. O novo vigário era o Padre José Felipe Dalcegio, na época com 36

.

anos, vindo de São Paulo, tomou posse em substituição ao Padre João Heidemann,
, que deixava Jaraçua após 12 anos de pastorado. Junto com o Padre Felipe assumiu

o vigário-coorperador Dionísio Tecilla e no dia 13 daquele mesmo mês o Padre
Norberta Konrad.

.

A reportagem também contava a trajetória do Padre João Heidemann, que ficou 12
anos em Jaraguá do Sul. Foi durante o período em 'que era vigário que torarn
fundadas as comunidades São Luiz Gonzaga, São Francisco do Assis, São
Cristóvão, N. Sra. Do Perpétuo Socorro, Santa Catarina (Alto Rio Cerro), N.Sra. do
Caravágio, além da demolição do Salão Cristo Rei e construção do Edifício Cristo Rei,
construção da Capela do Rio Molha, construção da Igreja São Judas Tadeu,
construção de galpões para festas de várias comunidades, reformas e pintura antlça
da Igreja Matriz. No final da matéria o pároco ainda dirigiu uma mensagem a

comunidade que serviu, "parto para novos desafios, na certeza de dever cumprindo".

.. O DIA DE HOJE
ir SANTO
São Áquila
Santo IIdefonso
São Severianb

� .ENfÉRMIDADES
Dia do Rotariano

.

;.

� 1637 .

-J'i
.

y
. "','

,'�

Çhega a Recife PE Maurício de
Nassau(!nome�âo gover�â.dor
ç'ivil e.n:lflitar do' Brasil colonial
�olandês:!

1961
" 't�mporâl provoca éer�â(f�

1 .500 mºrtes"n�j'�io d� J.âp�iFo;�iil:i"
causando imensa devastação.

l

nas.layouras.
. .

> 1979
'� Itamarati anunciá que o. f3çasil
receberá 26 refugiados

•

vietFl�lTIitas que seeflGontràv�A {

em Cmgàpura. .

'.i i'f

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

extra@ocorreiodopovo.com,br

Tradições do campo, como levantar cedo e ordenhar a vaca, que
ainda são costumes de muitas famílias larauuaenses, é o tema do

clique da I�itora Emanueli Felício:

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é sabertudo o que acontece na sua

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

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

.

seja, o mundo que interessa a você.

• PREVISÃO DO' TEMPO

TERÇA-FEIRA, 23 de janeiro de 2007 I' 68 {
�

• ANIVERSÁRIOS
22/01

Ivane Fischer
Salete Gambin
Irma Inês Bamberg OlIveira
Jéferson V. Pereira
Elfi Rita Kiatkowski
Ricardo Wort Meyer
Elisângela Luisa Rqpelato
Arley Veglni Urbin

.

Gilmar Manerich
Fernanda Guths

.

Gilmar Radunz
Arleide Z. R. Henckmaier
Málu Ortiz
Bruoa Drechsler
Douglas B. G, Da Silva
Kellwin Moser Lopes
Ana Paul'a SchWirkowski
Elmira Milbratz

Jaqueline Simone Niels
N0rma Demarchi
Luciana Cardoso
Amira H. F. Santos
Di'égo Lindner

23/01

Uma massa de ar seco deixa o tempo
mais firme em SC, com presença de sol
em todas as regiões e mais
nebulosidade da Grande Florianópolis ao

norte do estado, incJusive com

condições de c.huva fraca na região de
Joinvile. O litoral <tim mais

concentração de nuvens. Vento de norte,
fraco a moderado com rajadas a partir
da, tarde de quarta-feira.

> Jaraquá do Sul e Região

QUARTA

MIN: 19° C
MAX: 31° C
Sol forte à tarde

HOJE

MIN: 19° C
MAX: 29° C

• Sol com nuvens

QUINTA
MIN:21°C
MAX: 32°C
Sol com nuvens

,

MIN: 22°C
MAX:31°c
Pancada de chuva a noite

SEXTA

CHEIA

4/12

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

t

.
� Legendas

1:), A Ç[) O" Q' �E \ I
II" ":

...... -."._./'"�/ .' I. I .1 ,'.', I I, I,

Ensolamdo Parcialmente Nublado ínstavet Chuvoso Trovoada
nublado

FLORIANÓPÓLlS '

MíN: 22°/ MÁX: 28° i
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• NOVELAS
• GLOBO -18H

o Profeta,
Tony vai com .Arnaldo para o sanatório.

Sônia comenta com Joana que Marcos

percebeu sua gravidez , Lia admira Ruth

vestida de noiva, Carola tenta fugir, mas é

imobilizada pelos enfermeiros, Marcos é

perturbado pela visão de alguém em periqo.
Marcos é assediado pelos repórteres
quando chega ao clube, Os loucos ajudam
Carola e fogem com ela em uma

ambulância, Teresa e Flávio cruzam os

olhares, Gilberto impede que Flávio vá falar

cern Carola, Eustáquio e Lindomar avisam

Moreira da fuga do hospício, Baby fica

triste por não poder amamentar o bebê,
somente tirar o leite para alimentá-lo,

Arnaldo e Tony descobrem que Carola

fugiu. Jonas ensina uma simpatia para

Benjamim conquistar Natália, Dedé

entrega a santa para Rúbia, Benjamim a

pega para fazer a simpatia, Tainha e Edite

devolvem a santa de üedé.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Lance leva Maria para sua casa, Guinevere
fala para Elizabeth e Tanaka que Diná está
mentindo, Elizàbeth conta para Último que
conseguiu assustar Guinevere e garante
que ela vai aceitar sua proposta em breve,

Arthur se desespera ao ver que o dinheiro

sumiu, Leila percebe que Elizabeth está se

aproximando de Tadeu e garante que ela

jamais conseguirá nada com ele, Morgana
acha que Lance pode ser o filho de Último e

manda Deodato investigá-lo também,

Guinevere diz a Último que aceita casar

com ele, mas pede um mês para explicar
tudo para os filhos, Elizabeth pede que
Último a deixe trabalhar na fábrica, Arthur e
Vanessa escapam do hotel'sem pagar a

conta e voltam para 'a fazenda, Tadeu fala

para Lance que eles vão precisar pagar a
reforma da padaria, Maria aceita um

trabalho no Taiti, e convida Lance para ir
com ela. Arthur expulsa Vanessa da
fazenda, Lance explica para Maria que não

pode viajar e abandonar a padaria e eles

começam a brigar,

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Constância manda Thelma entrar pois elas
conversarão depois, Giselle entra em casa

sem olhar para ninguém. Miroel diz a Anna

que ela está com vergonha, Anna diz que
vai marcar uma conversa dela e Giselle

com o terapeuta, Giselle come

descontroladamente em seu' quarto,
Renato buzina para lsabel e comenta que é
muita coincidência os dois estarem

chegando juntos à testa. Isabel fica sem

graça e cumprimenta Livia, As duas

ajudam Renato a sair do carro, Todos
olham Renato entrar na festa ladeado por
Isabel e Livia, Diogo e Helena dançam,
bem abraçados, Lucas comenta com

Helena que Gabi está anêmica e com um

gânglio no pescoço, Saldanha avisa Léo

que a primeira audiência já foi marcada e

que o juiz tentará uma conciliação, Todos
cantam parabéns para Diogo, Diogo dá o

primeiro pedaço de bolo para Helena,
Renato sugere dormir na casa de Isabel.
Isabel se despede detodos,

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Juba coloca Cecília no colo e a leva para o

hospital. Leo conta para Jaci que gosta
muito dela, não só como amigo, Ela diz o

mesmo, Leo lhe dá um selinho nos lábios.
Juba chega ao hospital com Cecília que é

logo levada para exames'l Lili, Roberto e

Emilio combinam um plano para proteger
Silvia no seu encontro com o dono da carta
anônima, Zé Diacho e Brandão saem para
o encontro, Mariano se entreça para o

delegado e assim liberta Geraldo, Ana

chega de viagem e logo fica sabendo que
Yopanã está namorando Maibi. Ana sai

para tirar satisfações, Pedro e Maurinho
resolvem se unir contra Ruth e assim

fugirem com os diamantes,

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Cilene questlona Erinia por ela ter se

encontrado com um delegado, Irritada
com a intromissão de sua mãe, elas

discutem. Nogueira acorda Neusa para ler
as 10 normas que ela deverá seguir para
que o casarnento dela continue em paz,
Neusa fica perplexa e assustada ao ouvir,
Joana passa a noite em claro pensando em

alguma forma de resolver seu problema
com Jéterson: Ela resolv chamar sua tia
Carmen para ir até a associação e

conversar com amigos e ver o que poderia
ser feito, Mariana conta para Alfredo que
Carla tem saido com um cara mais velho
que ela, Ele fica chateado, mas não
consegue deixar de gostar dela. Mariana
pede para ale tentar esquecê-Ia.

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,l;lr
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� � INTERNACIONA
O filme Antonia, que virou
seriado na Globo prepara-se

para ganhar o mundo. O
elenco viajará nó próximo
dia 8 para participar do
Festival de Cinema de Berlin,
onde a produção será
exibida. Já no começo do -

mês de março, o elenco
afivela as malas, rumo aos

Estados Unidos, para o

Festival de Cinema de
, Miami. Antonia conta a

história de quatro amigas de

infância que sonham em

viver da música.

��A FILA ANDA
A atriz Cameron Diaz acabou de terminar seu
namoro de mais de quatro
anos com o cantor Justin
Timberlake e já está
desfilando por aí com
um suposto novo affair.
Ele é nada mais nada

,

menos que o surfista,
Kelly Slater. Segundo o

site TMZ, ela teve
algumas aulas de
surfe com Slater. Já

que estavam no Havaí
acabaram jantando
juntos num restaurante
famoso e segunda
fontes do site
dormiram juntos
também.

• CRUZADAS
© Revistas COQUETEL 2006

Gigante Orgãiiliãçao"crimi-
'

derrotado nosa, alvo da Justi
por Davi ça na chamada Ope
(Bíblia) ração Mãos Limpas

'--Aõinêin'
sem dig
nidade
(fig.)

i
i Conjunto ...
Ide roubos
!

I
"'-.,---

..

-----·--tlemento
----- --i

preventivo l

�__�_I__ �_�(��r_�:��) I

,!-··j:��);l!r�i:�!;·'···
! b conse-
, aca ou qüência

��BBB7
A teoria de que um raio não
cai duas vezes no mesmo

lugar não pode ser aplicada
com a ex-sister Juliana. Neste

domingo, a tradutora perdeu a

chance de voltar ao programa.
No chat que participou depois
da eliminação, Juliana
confessou: "Eu já tinha
tentado entrar no BBB antes e

não tinha conseguida. As
coisas acontecem no tempo
certo, nada é por acaso. Não
sei como será a vida após o

"

BBB, mas dá um pouco de

medo", falou.

• DIVIRTA-SE. Mande sua piada para ° Extra;
extra@ocorreiodopovo,com,br

iA acolhida
i dada ao

i amigo
i saudoso

iAgradável
! Sensata

A Fonte da Juventude
Pela manhã, o marido senta-se à mesa para
tomar o café:
- Ah! Nada como tomar um banho e fazer a
barba! Me sinto dez anos mais jovem!
E a mulher:
- É mesmo, querido? Então por que você não

experimenta tomar banho e fazer a barba antes

de ir se deitar?

.�,

,
,

.,

Problemas'
No médico, o sujeito desabafa:
- Doutor, eu tô muito mal! Faz duas noites que
eu não prego o olho! Assim que eu me deito, só
fico pensando nos problemas.
- Você só está um pouco estressado! Para
resolver isso é muito simples, basta nunca levar
os seus problemas para a cama. r.

- De que jeito, doutor? A minha mulher não
dorme sozinha de maneira nenhuma!

-:

Atrações do turismo
..

noturno paulistano
A 9ª letra
do nosso ..
alfabeto

.
,

,,-,
,

.",

'� ,

SOLUÇÃO _'

!
i

_ .. _. . __::d..,,_,,_.__ ,

Sacrifício I
.

A
para os !
gulosos I
(pl.) i

I Animado; ativado

I---T··
Ir-G I R

! Uma das
".. " .;; "armas" i"..

[temínlnas

I
I�

I

Libra 23/9 a 22/10
Um de seus grandes pontos fortes é saber
demonstrar respeito, zelo, carinho e afeto.
Talvez hoje isso seja necessário, já que meio
mundo parece ter entrado em pé de guerra.
Você, que � um libriano sábio, não vai se deixar
contaminar por essa onda e ai�a poderá
exercer seus talentos de pacific'lfdor. Bandeira
branca, amor...

Capricórnio 22/2, a 21/1 Precisando
acertar os ponteiros com esse que mora aí
dentro de você? O momento convida à

introspecção e o seu interior vai ter bem mais
vontade de trabalhar do que o exterior, Faça uma

pausa e saia de cena um pouco: revise seus

passos, organize as bases e deixe as grandes
decisões para amanhã. Não suba no palco sem

antes afinar os instrumentos.

iMarco (1),

l,�!!�\����� -C-
I Sabedor .

Estande,
em inglês

Mai.o, em
francês

Escorpião 23/10 a 21/11
Ui, está quente, fervendo? Bem como você

gosta, então, escorpiãozinho. Você não é
mesmo chegado no ameno, sem sai. .. Canja de

galinha não é cardápio pra você, que combina
com ardidas pimentas. O dia é caliente,
bastantão. Sentimentos e ações vão muito além.
Prato cheio para quem não fica no feijão-com
arroz. Sirva-se.

Aquário 21/1 a 18/2
Seu superpique mental e seu fisico estão em

grande forma, você está com tudo para dar
conta de suas tantas tarefas. Os astros lhe
reservam um dia de mente clara e transparente,
propício para concluir aquele projeto que você
vem bolando há um tempão. Vamos lá, ponto
final nele. Há mais coisas atolando a sua mesa,
esperando o seu toque de mestre.

AbrevIa
tura de
piano .

(Mús.)
-.-"_

Observa
ção elentí-
fica dos
animals
r--
It.

Peixes 19/2 a 19/3
A profundidade de seus mergulhos o tornam
ainda mais sensível e fluido, suas emoções
deslizam pelas praias, transcendendo as

Improváveis IImltaçOes que você ImpOe ao sell
mundo Interno. Enquanto nada pelos sete mares

de norte a sul, além de olhar a paisagem, mire
se no espelho das águas e equilibre as reações,
sem extremismos, Relatlvlze, pebmho..

BANCO 'eldoJsoOZ/6 'oSSJeSJ/L 'O!BJejfg 'pueIS/S 'lew - 13!/£

• HOROSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
É melhor não provocarem você hoje, pois até os

mais próximos podem se assustar com a fera.
Dizem que cão que ladra não morde ... Será
assim com você? O momento é de ação, mas de

ação meditada. Analise o território e faça suas

manobras. Para alguns, você pode parecer
agressivo, mas ria verdade é criativo e

autoconfiante. Sabe que pode chegar lá,

Câncer 21/6 a 21/7
Às vezes parece que você tem mais humores

que patinhas, caranguejo. E hoje pode ser que
você se veja em diferentes estados de espírito:
alegria, dinamismo, agitação e por aí vai. Pena

que isso o impeça de se aprofundar do jeito que
você gosta. Cuidado pra não compensar a .

frustração mergulhando em áreas de risco:
caixa de bombons, shopping ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Está certo que bater os cascos no chão dá um

certo alfvio momentâneo e provoca o medo

geral, mas confesse: no fundo você nem curte
essas coisas. Além de entortar suas
ferraduras. Pense um pouquinho, esbravejar :,
exigindo atenção afasta seus tãs ... Canalize
todo esse furor energético para uma causa

nobre, à altura de seu elevado esplrlto.

Touro 21/4 a 20/5
Tudo voltando para seus lugares, os caros

amigos lhe telefonando ... E, é claro, também a

volta de sua agenda cheia, aquele monte de
coisas pra fazer. Tàurinos sabem apreciar a
rotina e as pequenas grandes alegrias cotidianas,
o lado doce da constância, da estabilidade e das

coisas previsiveis. Corra pro abraço, estão
esperando por você.

Leão 22/7 a 22/8
A selva é uma sucessão de claros e escuros:

sol forte aqui, densas sombras ali. Mundo de

centrastes. do qual você se origina e faz parte .'
Por um lado, a verdade salta aos olhos; por
outro, coisas se escondem misteriosamente.

Apure todos os seus sentidos, principalmente o

sexto. Não fuja do que não entende, você é

caçador de si mesmo.

Virgem 23/8 a 22/9
Sabe aquele seu talento especial para põr as
coisas em ordem, organizar, limpar? Use-o! O
dia pede mudanças e reciclagem, no terreno
prático e no emocionai. Você consegue, como

ninguém, perceber o que está fora do lugar...
Faça o que você sabe fazer bem. E não se

assuste com Isso & aquila que você encontrar,
prossiga em sua cruzada.

.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Um gêmeo tem mais pressa do que o outro, se
atrapalham, se atropelam, trocam letras,
quebram as palavras". De que adianta tudo isso
se o bom mesmo é chegar Junto?1 Alguns
Instantes de reflexao, de olhar no fundo do

espelho e se ouvir não Irao atrasá-lo. As
atenções que você quer e precisa começam em

você, ponto de partida e chegada.
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o cantor Teodoro, da dtJpla Teodoro e Sampaio, durante churrasco
no salão de festas do edifício do engenheiro civil Raul Grubba, que

aparece na foto junto com a namorada Roberta Dencker

FALCÃO
O 'craque Falcão da Malwee e da Seleção Brasileira tem
tudo para se fixar aqui na terrinha, depois, de abandonaro
futebol profissional.' Motivos 'não lhe faltam: primeiro, um
dos seus fi'lhos é jaraguaense; e o outro é que.até o final
de abril ele estará inaugurando em Jaraguá do Sul a loja
de materiál esporfívo com grife Falcão 12 - que aliás,
deve virar franquia.

Estrutura de eventos
Salade reunião com

capacidade para até 100 pessoas
Telefone
Business Center

Locação de equipamentos
Internet (cobertura sem fio
em toda área social)

Lazer
Sala de alongamento
Sauna seca

('

Sauna úmida
, Piscina I

Solarium e áreas de repouso
Jacuzzi (capacidade
para 8 pessoas)

,

CAMA OTE

TROCOUIDADE
O empresário Percy Normann
]oesting,com direito a ovelha
grelhada, assada e todos os

quesitos mais que se reúnem

para fazer uma boa festa,
recebeu em sua residência, na
última sexta-feira(19), os
am:igos e familiares para
comemorar a idade nova. Os
nossos maiores

cumprimentos.

LEU E NÃO GOSTOU!
A empresária Sandra,
proprietária da Lanchonete
Trilhão, que aliás é um dos
melhores points de ]araguá,
ligou paraeste colunista
dizendo não ter gostado da
notinha na minha coluna de
sexta-fiera (19), onde eu

comentara que o pessoal da
UVA, teria sido "expulso" de ,

seu estabelecimento, devido a

avareza dos integrantes do

grupo. Segundo ela, eles não
foram convidados a sair, bem
pelo contrário, a turma da, '

UV� se concentra no Trilhão'
há mais de seis anos e são

pessoas idôneas e sempre
bem-vindas. A fonte era'

fidedigna, mas está aí o

recado.
-

BIG BROTHER
Quem está acompanhado o

Big Brother Brasil 7 e presta
bem atenção consegue
reparar que tem produto
genuinamente jaraguaense
exposto na casa. Por exemplo,
a sala onde os integrantes
conversam com o

apresentador Pedro Bial tem
estofados Horus, fabricados

\ pela empresa Bell Arte. Aliás,
já são três anos consecutivos

que o industrial Renato
Freiberger, dona dá fabrica,
investe no programa global.
Outro programa da Globo
que tem o produto da Bell
Arte é a novela Pé na ]aca.

Bem Confortável
1S

I
�, O CORREIO DO POVO

I

1

Apartamento duplex com 60m 2
,

Vista para o rio
Cozinha americana completa
Cama solteiro/casal king size
Banheira de hidrornassagern
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado

, Conexão rápida com internet

Comandado pelo Bioquímica Marlon Souza Jr,
estará acontecendo no próximo dia 29 de

agosto no Beira �io Clube de Campo, a partir
das 14 horas, a primeira estada do Campeonato
de Poker de Jaraguá do Sul. As vagas são

limitadas, só 54 pessoas poderão participar. Q
, torneio será da modalidade Hold 'em No Limit,
com direito a um Rebuy e um add on.

O bem lançado Alison Muller, colunista
esportivo da página www.futebolsc.com •. dá

.

todos os dias o seu recade do esporte norte
catarinense. Manda muito bem e é muito

,

criativo. Bem que poderia manter uma coluna
em jornallocal. Com certeza seria bem
recebido pelos amantes do esporte.

o médico e ex-deputado Federal Vicente

Caropreso, sempre que pode, não deixa de

prestigiar o Juventus. Domingo não foi diferente,
embora não levou sorte ao Moleque Travesso,
que empatou em '1 x 1 com o Chapecoense.

Saiu numa revista de moda que a poderosa
Top Model Gisele Bündchen teve sorte de ser

'

alta bonita e saber desfilár, porque se fosse
,

depender do quesito falar, cantar e/pensar, ela
não sairia do interior gaúcho. Então lá!' ,

O Botequim São Francisco, em São Francisco
do Sul, é um dos lugares que vem atraindo o

maior público fiel do litoral norte do estado de
Santa Catarina. Todos que por lá passam são só

elogios. Outro é o restaurante Capim Santo, em
Barra Velha.

,.

Estréia idade nova hoje o Dr. Paulo Dallagnolo.
Nossos cumprimentos.

DÁ-LHE, JUVENTUS!!!!!

Aberto
ao plÍlJblico
com eafé

'dama�ã;
.almoeo e Jal?-tar

Coffee break
eo

i
I

I '

Rua Jorge Czerniewicz, 99 - 8925-000 - Jaraguá do Sul � SC
- Fo�e (47) 3275-7500

" saintsebastian@saintsebastian.com.br - www.sal.ntsebastlan.com.br
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